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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของต้นทุนธุรกรรมที่ เกิ ดขึ้นใน

กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยคีลาวด์ คอมพิวต้ิง ของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางใน
การลดต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ ง จากผู้รับจ้างงานภายนอก  โดย
กระบวนการพัฒนานั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กระบวนการย่อยคือ 1) กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อด าเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้รับจ้างในการพัฒนา 2) กระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง ภายหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกผู้รับจ้าง ซึ่งทั้ง 2 กระบวนการนี้มีต้นทุนธุรกรรมที่
เกิดขึ้นภายในกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยขั้นตอนในการวิจัยหลักนั้นประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
ประเด็น/ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากการศึกษา 
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเข้าไปสังเกตการณ์ในองค์กรกรณีศึกษา พร้อม
ทั้งสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง เพื่อระบุถึงต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น และน า
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการลดต้นทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากผู้รับจ้างงานภายนอก 

ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น 5 ประเด็น คือ 1) ส ารวจความต้องการ
ของบุคลากรภายในองค์กร 2) การส ารวจความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 3) การรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 4) การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 5) การพิจารณาผลการประกวดราคา และต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่
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เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งและส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่ม
สูงขึ้น 4 ประเด็น คือ 1) ควบคุมและติดตามการติดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ ตามที่
ได้มีการออกแบบไว้ 2) การประเมินผลตามที่ TOR ก าหนด 3) ควบคุมและติดตามการรักษาความ
ปลอดภัย 4) ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการท างานบนคลาวด ์

 

ค าส าคญั: คลาวด์ คอมพิวต้ิง, ต้นทุนธุรกรรม, จัดซื้อจัดจ้าง
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ABSTRACT 

 
This Thesis is aimed to study the categories of transactional costs 

incurred in the development process of Cloud Computing Technology by 
government sector, as well as to propose the way to reduce costs in developing 
Cloud Computing Technology by external contractors.  The development process 
can be divided into 2 sub-processes, i.e. 1) Procurement process to search and select 
the contractor for development and 2) Development process in developing cloud 
computing technology after selecting the contractor, by which different transactional 
costs incurred within each process.  Steps in the research cover the analysis of issue 
/ transactional costs incurred during the development process of cloud computing 
technology from the study review of literature and relevant researches as well as the 
observation in case study organization and the interview of experts in this area, in 
order to identify the significant transactional costs influencing the increasing project 
expenses and to take the data findings for quality analysis and propose the way to 
reduce transactional cost in developing cloud computing technology by external 
contractor. 

The research results can be summarized into 5 points in significant 
transactional costs incurred in the procurement process which lead to the increasing 
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project expenses. Those 5 points are 1) Survey of personnel needs within 
organization 2) Survey of possibility in applying technology 3) Collection of cloud 
computing technology data 4) Research and collect data in determining detailed 
aspects and 5) Consideration of price and cost.  Significant transactions incurred in 
the process of developing cloud computing technology which affects and leads to 
the increasing project expenses are 1) Control and follow-up of the installation of 
necessary foundation for cloud as designed. 2) Evaluation as per the determined TOR 
and 3) Control and follow-up of security measures 4) Control, follow-up and test the 
work on Cloud system. 

 

Keywords: Cloud Computing, Transaction Cost, Procurement   
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีที่มา 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และขอบเขตของงานวิจัย ดังนี้ 

 
1.1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น เห็น
ได้จากผลการส ารวจมูลค่ารวมตลาดสื่อสารปี 2557 พบว่า มีมูลค่ารวมสูงถึง 499,741 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 12.6 จากปี 2556 โดยแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญนั้นมาจากตลาดบริการ
สื่อสารเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,326 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 60.2 ของตลาด
สื่อสารทั้งหมด ในขณะที่อีกร้อยละ 39.8 นั้นมาจากตลาดอุปกรณ์สื่อสารซึ่งคิดเป็นมูลค่า 199,415 
ล้านบาท ทั้งนี้ กสทช. ยังได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2558 ภาพรวมของมูลค่ารวมตลาดสื่อสารนั้น 
จะมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 12.3 หรือคิดเป็นมูลค่ารวมตลาดสื่อสารรวมทั้งสิ้น 561,418 ล้าน
บาท (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557) และเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของ
แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตลาดสื่อสารส าหรับปี 2558 แล้วนั้น พบว่าได้มีการมุ่งเน้นไปที่
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , 
2557) ในปี 2557 พบว่ามูลค่าบริการสื่อสาร ด้านบริการข้อมูล มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.1 
หรือคิดเป็นมูลค่า 13,591 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าในปี 2558 จะมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
2.9 หรือคิดเป็นมูลค่า 13,984 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารจ าแนกตาม
ผู้ใช้งานหลักปี 2557 พบว่าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมีมูลค่าสูงถึง 120,079 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 60.2 จากแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้รูปแบบในการด าเนินธุรกิจหรือการด าเนินงานของทั้ง
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้เปลี่ยนแปลงไป โดยองค์กรเหล่านั้นได้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ , การวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรเหล่านั้นมีผลประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาระใน
เรื่องของค่าใช้จ่ายในการท าเอกสารอีกด้วย จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้เอง องค์กรต่างๆจึง
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พยายามที่จะจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

การน าเทคโนโลยีคลาวด์  คอมพิวติ้ ง  มาใช้ภายในองค์กรนั้น จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานให้กับองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดสรร
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 
เนื่องจากเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิงนัน้ มีความยืดหยุ่นสูงและง่ายต่อการน ามาใช้งานภายในองค์กร 
ด้วยความสะดวกสบายในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และตลอดเวลาตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานท าให้องค์กรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  เพื่อช่วย
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในส่วนของค่าบริการของคลาวด์ คอมพิวติ้งนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณ
การใช้งานจริง ท าให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้มีการใช้งาน นอกจากนี้องค์กรยัง
ไม่จ าเป็นที่จะต้องลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย อีกทั้งยังช่วยลดภาระด้านการ
จ้างบุคคลทางด้านไอที ส่งผลให้องค์กรไม่ต้องรับภาระในเรื่องของการบ ารุงรักษาระบบและค่าลิขสิทธิ์
ต่างๆอีกด้วย (Chou, 2015) จากผลส ารวจของ IMC Cloud Survey Thailand 2014 พบว่าองค์กร
ในประเทศไทยนั้น ค่อนข้างมีความพึงพอใจในการใช้บริการคลาวด์ คอมพิวต้ิงแบบสาธารณะ (Public 
Cloud) โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยเหตุผลว่าคลาวด์ 
คอมพิวติ้งนั้นช่วยในเรื่องของลดต้นทุนและมีความยืดหยุ่นสามารถปรับลดขนาดได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง (Thumbsupteam, 2014)  

ในการพัฒนาหรือสร้างระบบใหม่ของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่นั้น มักจะประสบ
ปัญหาในเรื่องของความไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสียไป สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่บุคคลากร
ภายในองค์กรนั้นยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการคัดสรรเทคโนโลยี เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับองค์กรของตน กล่าวคือ มิได้มีการศึกษาข้อมูลทางเทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างละเอียดและ
รอบคอบ จึงท าให้ระบบที่มีการพัฒนาหรือสร้างขึ้นมานั้นยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่าง
แท้จริง อีกทั้งไม่คุ้มกับงบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องสูญเสียไป ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐ
นั้นมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้นในการพัฒนาหรือสร้างระบบใหม่องค์กรจะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมและศึกษาถึงต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ภายในองค์กร จาก
การศึกษางานวิจัยของต่างประเทศพบว่า ต้นทุนธุรกรรมนั้นถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการ
พัฒนาระบบจากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยในการอธิบายและคาดการณ์ในการตัดสินใจที่จะเลือก 
Outsource รวมไปถึงการคาดการณ์ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้น (Alaghehband, et al., 2011) 
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ในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ส าหรับหน่วยงานภาครัฐนั้น ถือว่าเป็น

เทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น แต่เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้การน าเทคโนโลยีนี้มาใช้
ภายในหน่วยงานภาครัฐนั้น จะต้องมีความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ดังนั้นองค์กร
จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อ
น ามาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจและประเมินความคุ้มค่าในการที่จะอนุมัติจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ด าเนินโครงการ  

จากการศึกษางานวิจัยพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะศึกษาและค านวณต้นทุน
ธุรกรรมเพียงแค่ต้นทุนในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีเท่านั้น ไม่ได้มีการศึกษาต้นทุนธุรกรรมที่
เกิ ดขึ้ น ในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้ างซึ่ ง เป็นปัจจั ยที่ ส าคัญที่ ส่ งผลต่อต้ นทุนธุ รกรรมใน
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหมด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกที่จะศึกษาต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน
การพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไป
จนถึงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด ์คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวจิัย 

1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวต้ิง ของหน่วยงานภาครัฐ 

1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการลดต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
จากผู้รับจ้างงานภายนอก 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบของต้นทุนธุรกรรมที่ เกิดขึ้นใน

กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง  แบบการจ้างงานจากหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการน าเทคโนโลยคีลาวด์ คอมพิวติ้งมาใช้ภายในองค์กร 
โดยในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงกระบวนการในการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง  
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1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มประชากรที่ได้มีการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง , ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง  

 
1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 

1.4.1 ประโยชน์เชิงวิชาการ 
1.4.1.1 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมในการพัฒนาระบบ 
1.4.1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยคีลาวด์ คอมพิวต้ิง จาก

หน่วยงานภายนอกขององค์กร 
1.4.1 ประโยชน์เชิงบริหาร 

1.4.2.1 เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงความส าคัญของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการลด
ต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากผู้รับจ้างงาน
ภายนอก 

1.4.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประกอบการตัดสินใจในการที่จะ
น าเทคโนโลยคีลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

 
1.5 นิยามศัพท ์
 

1.5.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) 
หมายถึง กระบวนการในการด าเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้รับจ้าง ซึ่งใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีขั้นตอนในการด าเนินการหลายขั้นตอน ตัวอย่างเช่น การก าหนดความ
ต้องการของบประมาณ, แผนในการจัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้ขายหรือผู้
รับจ้าง เป็นต้น 

1.5.2 วงจรในการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle : SDLC) 
หมายถึง กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
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1.5.3 เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) 

หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายได้
อย่างแพร่หลาย สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่และเข้าถึงระบบเครือข่ายที่มีการแบ่งปันทรัพยากรเอาไว้
ได้ตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่าย, เครื่องแม่ข่าย, ที่จัดเก็บข้อมูล, แอพพลิเคชั่น และการ
บริการ เป็นต้น ซึ่งมีความรวดเร็วในการบริหารจัดการและมีความยืดหยุ่นที่สูง 

1.5.4 ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในการค้นหาข้อมูลของ  
ซัพพลายเออร์ การส ารวจและค้นหาข้อมูล การเจรจาต่อรอง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุมและ
ติดตามเพื่อให้ Cloud Computing สามารถพัฒนาไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับเปลี่ยนสัญญาและการประเมินประสิทธิภาพภายหลังจากการพัฒนาเสร็จสิ้น 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนา

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” ได้มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นแนวทางในการท าวิจัย ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อดังต่อไปน้ี 

 

2.1 บริบทงานที่ศกึษา  

2.2 กรอบแนวคิดทางทฤษฎี 

2.2.1 การจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 

2.2.2 วงจรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle : 
SDLC) 

2.2.3 เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) 

2.2.4 ต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี Cloud Computing 

2.2.5 ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) 

2.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.3.1 กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร ์(Software Development 
Process) 

2.3.2 เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) 

2.3.3 ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) 

2.4 ประมวลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.4.1 สรุปทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1 บริบทงานที่ศึกษา 

ในการพัฒนาหรือน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่นั้น มักจะประสบ
ปัญหาในเรื่องของความไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสียไป สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่บุคลากร
ภายในองค์กรยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการคัดสรรเทคโนโลยี เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับองค์กรของตน กล่าวคือ มิได้มีการศึกษาข้อมูลทางเทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างละเอียด
รอบคอบ โดยที่องค์กรยังไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมที่จะน ามาใช้จึงท าให้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
หรือสร้างขึ้นมานั้นยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริง อีกทั้งไม่คุ้มกับงบประมาณที่
หน่วยงานภาครัฐจะต้องสูญเสียไป ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของต่างประเทศพบว่า ต้นทุนธุรกรรมนั้น
ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาระบบจากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยในการอธิบายและ
คาดการณ์ในการตัดสินใจที่จะเลือก Outsource (Alaghehband, et al., 2011)  

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ถือเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะ
ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เนื่ องจาก
หน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้การน าเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อประเมินความ
คุ้มค่าและประกอบการตัดสินใจอนุมัติจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ  

จากการศึกษางานวิจัยพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะศึกษาและค านวณต้นทุน
ธุรกรรมเพียงแค่ต้นทุนในกระบวนการพัฒนาเท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีการศึกษาต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนธุรกรรมในกระบวนการพัฒนาทั้งหมด 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ของ
หน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง 

 
2.2 กรอบแนวคิดทางทฤษฎ ี

งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวต้ิง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” ได้มีกรอบแนวคิดทางทฤษฏีที่เกี่ยวข้องดังนี ้
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2.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อการ
ประสบความส าเสร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ เนื่องจากเป็นกระบวนการในการจัดหาและคัด
สรรผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและตรงตามที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด ซึ่งหากไม่มีการคัดสรร
อย่างละเอียดรอบครอบก็จะส่งผลต่อการด าเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐได้ โดยกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินงานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าเมื่อ
เทียบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชน นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือเป็นหลักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนั้น 
ปัจจุบันยังมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่ น 
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของรัฐบาล เป็นต้น โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

(1) การด าเนินการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ในส่วนนี้จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการจัดท าแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมี
หัวข้อและประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ แผนงาน งาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจ่าย ยอดค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนในการด าเนินการด้านงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด รวมไปถึงการเสนอ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเตรียมการที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง และ
การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น (ส านัก
นายกรัฐมนตร,ี 2535) 

(2) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในส่วนนี้จะเป็นการด าเนินการเลือกวิธีการในการจัดซื้อและจัดจ้างโดยจะมี
การแบ่งตามวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น ตัวอย่างเช่น วิธีตกลงราคาเป็นการซื้อหรือการจ้างที่
มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท วิธีสอบราคาเป็นการซื้อหรือการจ้างที่มีราคา 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
2,000,000 บาท เป็นต้น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2535) และเมื่อได้ก าหนดวิธีการด าเนินการจัดซื้อและ
จัดจ้างได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ขั้นตอนถัดไปจะด าเนินการในการจัดซื้อและจัดจ้างเพื่อคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่ได้มีการก าหนดมาด าเนินการจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นตัวหนังสือในล าดับถัดไป  
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(3) การด าเนินการภายหลังการลงนามในสัญญา 

ในส่วนนี้ จะเป็นการด าเนินการภายหลังการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงใน
การจัดซื้อจัดจ้างหรืออาจเรียกว่า เป็นช่วงการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
การส่งส าเนาสัญญาให้ สตง. และกรมสรรพากร การด าเนินการภายหลังยกเลิกสัญญา รวมทั้งการ
ตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจ้าง (ส านักนายกรัฐมนตร,ี 2535) 

เมื่อศึกษาถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในบริบทของประเทศจีนพบว่า
งานวิจัยของ (Ranzhe, et al., 2007)  ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐไว้คือ 
กิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งภาครัฐหรือเอกชนใช้ในการจัดหาสินค้า , เทคโนโลยี และบริการโดยใช้กองทุน
ทางการเงิน โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้ชื้อ, พนักงานของภาครัฐ และผู้ถูกว่าจ้าง ซึ่งถูก
ก าหนดคุณลักษณะตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้ซื้อจะท าหน้าที่ในการระบุความ
ต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง, จัดท างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง,การจัดหาเงินทุน รวมไปถึงการ
ควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามสัญญา ในส่วนของพนักงานของภาครัฐท าหน้าที่ในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง, ยืนยันการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการบริหารจัดการให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้มีการวาง
ไว้และการตรวจรับ ในส่วนของผู้ถูกว่าจ้างจะท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญารวมไปถึง
การรับประกันต่างๆภายใต้สัญญาที่ไดม้ีการตกลงกันไว ้

   
2.2.2 วงจรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle : SDLC) 

กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นเป็นที่รู้จักกันในนามของ วงจรในการพัฒนา
ระบบ (Software Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ส าคัญต่อการก าหนด
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟต์แวร์ (Jain & Anurag, 2011) ที่มีรูปแบบในการพัฒนาที่
หลากหลายเพ่ือให้สามารถพัฒนาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและคุณภาพของงานที่ดี (Kour, 2015) 

Pressman (2001) ได้แบ่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ออกเป็น 5 ระยะ คือ      
1) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นความต้องการเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการท างาน , 
พฤติกรรมการใช้งาน, ประสิทธิภาพ และอินเตอร์เฟส 2) การออกแบบระบบ เป็นการออกแบบ
โครงสร้างของข้อมูล, สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, หน้าจอแสดงผล และอัลกอริทึม 3) การจัดท าระบบ 
โดยแปลงจากที่ได้มีการออกแบบในระยะก่อนหน้ามาเป็นภาษาโปรแกรม 4 ) การทดสอบ เป็นการ
ทดสอบกระบวนการต่างๆภายหลังจากที่ระบบได้มีการพัฒนา และ 5) การสนับสนุน จะเป็นการให้
การสนับสนุนแก่ผู้ใช้งานระบบให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างราบรื่น ซี่งในเวลาต่อมา (กิตติ ภักดี
วัฒนะกุล, 2551) ได้ให้ค านิยามวงจร SDLC ไว้คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ใน 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดย
วงจร SDLC สามารถแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ 5 ระยะ คือ 1) การวางแผน เป็นการน า
ความต้องการของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน วางแผนการจัดสรรทรัพยากร รวม
ไปถึงการจัดท างบประมาณ 2) การวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบเดิม รวม
ไปถึงความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา 3) การออกแบบระบบ ที่
จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ 4) การพัฒนาและติดตั้ง โดยมีการสร้าง
ระบบ ทดสอบ และติดตั้ง รวมไปถึงการฝึกอบรมการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งจัดเตรียมคู่มือ
ประกอบการใช้งาน และ 5) การบ ารุงรักษา จะต้องคอยดูแลการท างานของระบบให้มีความราบรื่น
และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้งาน (Pressman, 
Software engineering : a practitioner’s approach, 2010) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ 5 ระยะ คือ 1) การติดต่อสื่อสาร เป็นการติดต่อสื่อสารและ
ร่วมมือกันระหว่างผู้ ใช้งาน รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ เสีย โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ในการท าโครงการและความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถระบุถึงฟีเจอร์และ
ฟังก์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาขึ้น 2) การวางแผน ในการท างานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการรวมไปถึงงานทางด้านเทคนิค 3) การสร้างแบบจ าลอง เพื่อให้เห็นภาพในการท างาน
ทั้งหมด รวมไปถึงความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์และการออกแบบที่จะน าไปสู่การบรรลุถึงความ
ต้องการที่แท้จริง 4) การด าเนินการ เป็นการสร้างรหัส รวมไปถึงการทดสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการสร้างรหัส และ 5) การน าไปใช้ โดยซอฟต์แวร์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นนั้นจะถูกส่งไปยังผู้ใช้งานซึ่ง
จะเป็นผู้ที่ประเมินซอฟต์แวร์ที่ได้มีการส่งมอบรวมไปถึงข้อเสนอแนะ นอกจากนี้งานวิจัยของ (Kour, 
2015) ได้มีการแบ่งระยะของรูปแบบวงจรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 1 ) การ
ส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา 2) การออกแบบ เป็นการตัดสินใจในการ
วางแผนแนวทางในการแก้ปัญหา 3) การเขียนโค๊ดหรือภาษาโปรแกรม 4) การทดสอบโปรแกรม และ 
5) การน าไปใช้และการบ ารุงรักษา 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นจะประกอบไป
ด้วยระยะหลักดังนี้ 1) การส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่ง (Pressman, Software 
Engineering, 2001), (Pressman, Software engineering : a practitioner’s approach, 2010) 
และ (Kour, 2015) ได้ให้ความส าคัญกับการสื่อสารกับผู้ใช้งานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้
แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ 2) การวิเคราะห์และวางแผน ซึ่งทั้ง (Pressman, 
Software Engineering, 2001), (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551) และ (Pressman, Software 
engineering : a practitioner’s approach, 2010) ต่างให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นการวางแผน 
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เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานรวมไปถึงการวางแผนทางด้านเทคนิคและการจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่ 3) การออกแบบระบบ ที่จะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ (กิตติ ภักดี
วัฒนะกุล, 2551) รวมไปถึงวางแผนแนวทางในการแก้ปัญหา (Kour, 2015) ซึ่งจะรวมไปถึงการ
ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล , สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, หน้าจอแสดงผล และอัลกอริทึม 
(Pressman, Software Engineering, 2001) นอกจากนี้ควรที่จะต้องมีการสร้างแบบจ าลอง เพื่อให้
เห็นภาพในการท างานทั้งหมด รวมไปถึงความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์และการออกแบบที่จะ
น าไปสู่การบรรลุถึงความต้องการที่แท้จริง (Pressman, Software engineering : a practitioner’s 
approach, 2010) 4) การพัฒนาและติดตั้ง โดยจะมีการสร้างระบบ ทดสอบ เพื่อเป็นการทดสอบ
กระบวนการต่างๆภายหลังจากที่ระบบได้มีการพัฒนา (Pressman, Software Engineering, 2001) 
และด าเนินการติดตั้ง รวมไปถึงการฝึกอบรมการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551) และ 
5) การสนับสนุนและบ ารุงรักษา จะต้องคอยดูแลการท างานของระบบให้มีความราบรื่นและท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้งาน (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551) 

นอกจากนี้ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นยังได้น าวงจรในการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ไปเป็น
กรอบแนวคิดในการสร้างแบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ออกมาเป็นจ านวนมาก เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
2.2.2.1 แบบจ าลองกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร ์ 

เป็นการจ าลองภาพกระบวนการในการพัฒนาระบบ เพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างและ
ล าดับขั้นตอน กระบวนการในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งประกอบไปด้วย  

(1) Waterfall Model เป็นรูปแบบในการพัฒนาระบบในช่วงแรกๆ โดย
ขั้นตอนในการท างานขั้นต่อไปจะด าเนินได้นั้น จะต้องด าเนินการในขั้นตอนก่อนหน้าให้เสร็จสิ้นก่อน
ถึงจะด าเนินต่อได้ (ภักดีวัฒนะกุล และ พานิชกุล, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, 2551) โดย
ขั้นตอนหลักจะประกอบไปด้วยการส ารวจความต้องการที่จะต้องระบุความต้องการในด้านข้อมูล , 
ฟังก์ชั่นการท างาน, พฤติกรรม, ประสิทธภิาพ และการเชื่อมต่อ (Jain & Anurag, 2011)  

(2) Incremental Model เป็นรูปแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนามาจาก 
Waterfall Model (Jain & Anurag, 2011) โดยมีลักษณะที่มีการเพิ่มเติมตามความต้องที่
สลับซับซ้อนหรือเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ (ภักดีวัฒนะกุล และ พานิชกุล, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, 
2551) 
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(3) Evolutionary (also Known as Iterative) เป็นรูปแบบในการพัฒนาที่
มีการท ากิจกรรมในลักษณะวนซ้ า (Iterative) กล่าวคือเมื่อมีการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วจะมีการ
น าเสนอต่อลูกค้า เพื่อน าค าแนะน าหรือค าติชมมาปรับปรุง และวนกลับมาแก้ไขใหม่ในรอบต่อๆไป 
(ภักดีวัฒนะกุล และ พานิชกุล, วิศวกรรมซอฟต์แวร,์ 2557)  

(4) V-SHAPED SDLC MODEL เป็นรูปแบบในการพัฒนาที่แตกต่างจาก
รูปแบบ Waterfall Model ตรงที่เน้นการตรวจสอบและการตรวจสอบของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นแบบ
คู่ขนานไปกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Jain และ Anurag, 2011)  

(5) Spiral Model เป็นรูปแบบการพัฒนาที่มีการดัดแปลงการท างานแบบ
ตายตัวจาก Waterfall Model ให้มีความยืดหยุ่นมายิ่งขึ้น โดยมีลักษณะเป็นวงจารการวิเคราะห์, 
ออกแบบ, พัฒนาและทดสอบ ซึ่งจะวนกลับมาในวงจรนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระบบที่มีความสมบูรณ์ 
(ภักดีวัฒนะกุล และ พานิชกุล, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, 2551)  

(6) RAD Model เป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
(Kour, 2015) อีกทั้งยังเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะก้าวกระโดดเพื่อให้ถึงเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว (ภักดีวัฒนะกุล และ พานิชกุล, วิศวกรรมซอฟต์แวร,์ 2557) 

 
2.2.3 เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud computing) 

Cloud Computing คือ การน าเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวนมากมาเชื่อมต่อเข้ากับ 
คอมพิวเตอร์ในกลุ่มผ่านเครือข่ายความเร็วสูง โดยไม่จ าเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการที่
เหมือนกัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้นั้นไม่จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่สูง หรือต้องติดตั้ง
ซอฟต์แวร์เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องรับรู้ถึงความซับซ้อนของการท างาน
ภายในของระบบ เพียงแต่รับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเท่านั้น (คุ้มมะณี, 2013) Cloud 
Computing ได้ถูกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานในการบริหารจัดการสารสนเทศภายในองค์กร ด้วยความสะดวกสบายในการใช้งานของ  
Cloud Computing ท าให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วทุกพื้นที่ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ด้วยความยืดหยุ่นของ Cloud Computing ท าให้สามารถรองรับขนาดของผู้ใช้งานได้เป็น
จ านวนมาก นอกจากนี้การน า Cloud Computing มาใช้ในองค์กรนั้น จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถจ่ายค่าบริการได้
ตามการใช้งานจริง 
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จากการศึกษางานวิจัยของ Mell (2011), Bojanova และ Samba (2011) ได้มีการ

อธิบายว่า Cloud Computing นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 1) ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน (On-demand self-service) โดยผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะบริหารจัดการ Cloud 
Computing ได้ด้วยตนเอง, 2) การเข้าถึงเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง (Broad Network Access) 
โดยการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์บนแฟลตฟอร์มมาตรฐานต่างๆ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน , แท็บเล็ต 
และแล็ปท็อป เป็นต้น, 3) มีแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ (Resource Pooling) สามารถรองรับการให้บริการ
ของกลุ่มผู้ใช้งานได้เป็นจ านวนมาก, 4) มีความยืดหยุ่นสูง (Rapid Elasticity) สามารถปรับลดขนาด
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานและ 5) สามารถวัดปริมาณการใช้งาน (Measured Service) ท าให้
ผู้ใช้งานสามารถที่จะจ่ายค่าบริการได้ตามการใช้งานจริง ซึ่งในเวลาต่อมา (Cloud Security 
Alliance, 2011) ได้มีการเพิ่มลักษณะที่ส าคัญในส่วนของการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน (Multi-
tenancy) ซึ่งเป็นลักษณะการท างานของ Cloud Computing ที่มีการใช้ทรัพยากรชุดเดียวกันในการ
ให้บริการผู้ใช้งานที่มีความหลากหลาย 

Rimal, Choi, และ Lumb (2009) ได้อธิบายถึงรูปแบบการให้บริการของ Cloud 
Computing ไว้ 4 รูปแบบการให้บริการคือ 1) รูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์พื้นฐาน (Software 
as a Service (SaaS)) เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นแก่ผู้ใช้งานผ่านทางการเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการแชร์ทรัพยากรร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานจ านวนมาก โดยผู้ใช้งานไม่ต้อง
บริหารจัดการและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานส าหรับคลาวด์ รวมไปถึง เครือข่าย , เครื่องแม่ข่าย, 
ระบบปฏิบัติการ และการเก็บข้อมูล ซึ่งการให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการแอพพลิเคชั่นบน
อินเทอร์เน็ตส าหรับกิจวัตรประจ าวัน 2) รูปแบบการให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service 
(PaaS)) การให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการท างานของแอพพลิเคชั่น โดยผู้ใช้บริการสามารถที่
จะปรับการใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานของ Cloud Computing โดยใช้การเขียนภาษาโปรแกรม, 
ชุดค าสั่ง, บริการและเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้งานเอง
ได้ 3) รูปแบบการให้บริการฮาร์ดแวร์ (Hardware as a Service (HaaS)) เป็นรูปแบบการให้บริการ
ฮาร์ดแวร์ที่เป็นแบบเสมือนจริง ท าให้ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อที่จะสร้างหรือบริหารจัดการ
กับศูนย์ข้อมูล และ 4) รูปแบบการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure as a Service (IaaS)) 
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดแวร์ , 
ซอฟต์แวร์, เครือข่าย เป็นต้น ในรูปแบบเสมือน บน Cloud Computing และในเวลาต่อมา NIST ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ประเทศสหรัฐอเมริกา (Mell & Grance, 2011) และบริษัท 
Oracle (Anbarasu, 2012) ได้มีการก าหนดรูปแบบการให้บริการ Cloud Computing ออกเป็น 3 
รูปแบบ คือ SaaS, PaaS และ IaaS ซึ่งมีคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ (Rimal, Choi, และ Lumb, 
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2009) นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการบริการที่เป็น BPaaS (Business Process Service) ซึ่ง
กระบวนการทางธุรกิจต่างๆที่ให้บริการในรูปแบบการบริการคลาวด์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้
ให้บริการ BPaaS จะให้บริการที่เกี่ยวกับฟังก์ชันทางด้านธุรกิจ (Team และ M., 2011) 

Cloud Computing สามารถแบ่งรูปแบบการใช้งานได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) 
คลาวด์ คอมพิวติ้ง แบบปิด (Private Cloud) เป็นโครงสร้างของระบบ Cloud Computing ที่ใช้
ส าหรับองค์กรนั้นเพียงองค์กรเดียว 2) คลาวด์ คอมพิวติ้ง แบบรวมกลุ่ม (Community Cloud) เป็น
โครงสร้างของระบบ Cloud Computing ที่ใช้ส าหรับเฉพาะกลุ่มลูกค้าขององค์กร ซึ่งมีการใช้ภารกิจ, 
ความต้องการทางด้านความปลอดภัย, นโยบาย และการพิจารณาการปฏิบัติตามร่วมกัน 3) คลาวด์ 
คอมพิวติ้ง แบบเปิด (Public Cloud) เป็นโครงสร้างของระบบ Cloud Computing ที่เปิดให้ใช้
ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป และ 4) คลาวด์ คอมพิวต้ิง แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) เป็นโครงสร้างของ
ระบบ Cloud Computing ที่ประกอบไปด้วย 2 หรือมากกว่า 2 โครงสร้างของระบบ (Private 
Cloud, Community Cloud หรือ Public Cloud) (Mell และ Grance, 2011) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า Cloud Computing ประกอบไปด้วย
ลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 1) ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน (On-Demand Self-Service) 2) การ
เข้าถึงเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง (Broad Network Access) 3) มีแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ (Resource 
Pooling) 4) มีความยืดหยุ่นสูง (Rapid Elasticity) 5) สามารถวัดปริมาณการใช้งาน (Measured 
Service) และ 6) มีการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน (Multi-tenancy) เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการ
ให้บริการของ Cloud computing สามารถสรุปได้เป็น 3 รูปแบบหลัก ดังนี้ 1) รูปแบบการให้บริการ
ซอฟต์แวร์พื้นฐาน (Software as a Service (SaaS)) 2) รูปแบบการให้บริการแพลตฟอร์ม 
(Platform as a Service (PaaS)) และ 3) รูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure 
as a Service (IaaS)) นอกจากนี้เมื่อแบ่งตามการใช้งานของ Cloud Computing พบว่า Cloud 
Computing นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 1) คลาวด์ คอมพิวติ้ง แบบปิด (Private Cloud) 
2) คลาวด์ คอมพิวติ้ง แบบรวมกลุ่ม (Community Cloud) 3) คลาวด์ คอมพิวติ้ง แบบเปิด (Public 
Cloud) และ 4) คลาวด์ คอมพิวติ้ง แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 
2.1 เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
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ตารางที่ 2.1 เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 
Cloud Computing 

ลักษณะที่ส าคญัของ  
Cloud Computing 

1. ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน (On-Demand Self-Service) 
2. การเข้าถึงเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง (Broad Network Access) 
3. มีแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ (Resource Pooling) 
4. มีความยืดหยุ่นสูง (Rapid Elasticity) 
5. สามารถวัดปริมาณการใช้งาน (Measured Service) 

รูปแบบการใหบ้ริการของ 
Cloud Computing 

1. รูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์พื้นฐาน (Software as a Service 
(SaaS)) 
2. รูปแบบการให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service 
(PaaS)) 
3. รูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a 
Service (IaaS)) 

รูปแบบการใชง้านของ 
Cloud Computing 

1. คลาวด์ คอมพิวต้ิง แบบปิด (Private Cloud) 
2. คลาวด์ คอมพิวต้ิง แบบรวมกลุ่ม (Community Cloud) 
3. คลาวด์ คอมพิวต้ิง แบบเปิด (Public Cloud) 
4. คลาวด์ คอมพิวต้ิง แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) 
ที่มา : Mell และ Grance (2011) 

 
2.2.4 ต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี Cloud Computing 

ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในองค์กรนั้น การศึกษาต้นทุนทั้งหมดที่
ใช้ในการพัฒนาถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินความคุ้มค่าและตัดสินใจ
ในการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น ซึ่งในการน าเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้นั้นจะช่วยให้
องค์กรสามารถลดต้นทุนในบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากองค์กรไม่จ าเป็นที่จะต้อง
ลงทุนกับทรัพยากรภายในองค์กรจ านวนมากจึงท าให้มีต้นทุนที่ต่ า อีกทั้ง Cloud Computing ยังมี
ผู้ให้บริการที่หลากหลาย โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการบริการที่เหมาะสมส าหรับองค์กร อีก
ทั้งยังสามารถจ่ายค่าบริการได้ตามการใช้งานจริง นอกจากนี้องค์กรยังไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและจ้างพนักงานจ านวนมากเพื่อมาบริหารจัดการ ดังนั้นหากองค์กรต้องการที่จะลงทุนใน
เทคโนโลยีนี้ การศึกษาเรื่องต้นทุนและความคุ้มค่าจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  
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Xinhui Li et al. (2009) ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
องค์กรต้องเสียไป รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Cloud Computing โดยค่าใช้จ่ายที่
องค์กรจะต้องเสียไปในการสร้างและบริหารจัดการ Cloud Computing นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 8 
ประเภทดังน้ี  

(1) ค่าใช้จ่ายของเครื่องแม่ข่าย (Server Cost)  

(2) ค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์ (Software Cost)  

(3) ค่าใช้จ่ายของระบบเครือข่าย (Network Cost)  

(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุและการดูแลรักษาระบบ (Support and 
Maintenance Cost)  

(5) ค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงาน (Power Cost)  

(6) ค่าใชจ้่ายของระบบระบายความร้อน (Cooling Cost) 

(7) ค่าใช้จ่ายของสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities cost) 

(8) ค่าใช้จ่ายของสถานที่ (Real-Estate Cost)  

นอกจากนี้ (Xinhui Li et al., 2009) ยังได้มีการค านวณถึงค่าเสื่อมราคาของ
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับ Cloud Computing เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงของสินทรัพย์เหล่านั้น
เนื่องจากมีการซื้อในราคาและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังค านวณในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการใช้
งานจริง 

ในเวลาต่อมา Bojanova และ Samba (2011) ได้มีมุมมองที่แตกต่างจาก Xinhui 
Li et al. (2009) โดยได้มีการแบ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing ดังนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Costs)  
(2) ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ (Software Costs)  
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบบเรียลไทม์ (Real-Time Provisioning Costs) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบ (System Administration Costs)  

นอกจากนี้ Martens, Walterbusch, และ Teuteberg (2012) ได้มีการอธิบายถึง
ต้นทุนทั้งหมดของความเป็นเจ้าของส าหรับการบริการของ Cloud Computing โดยมีการประยุกต์ใช้
วิธีการที่หลากหลาย ส าหรับการพัฒนาและประเมินรูปแบบทางคณิตศาสตร์ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พบว่า
รูปแบบเหมาะสมกับความต้องการและสนับสนุนต่อการตัดสินใจในการท า Cloud Computing โดย
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ได้สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของประเภทค่าใช้จ่าย (Mathematical Modeling of Cost 
Types) ไว้ดังนี ้ 

(1) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision)  

(2) การประเมินผลและการเลือกผู้ให้บริการ (Evaluation and Selection of 
Service Provider)  

(3) ค่าบริการส าหรับ IaaS (Service Charge for IaaS)  

(4) ค่าบริการส าหรับ PaaS (Service Charge for PaaS)  

(5) ค่าบริการส าหรับ SaaS (Service Charge for SaaS)  

(6 )  ก า รด า เ นิ น ง าน , ก า รตั้ ง ค่ า คอนฟิ ก , บู รณาการและการ โยกย้ า ย 
(Implementation, Configuration, Integration and Migration)  

(7) สนับสนุน (Support)  

(8) การฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง (Initial and Permanent Training)  

(9) การบ ารุงรักษาและการปรับเปลี่ยน (Maintenance and Modification)  

(10) ความล้มเหลวของระบบ (System Failure)  

(11)  ช่องทางการเชื่ อมต่อข้อมูลจากคลาวด์  หรือ การติดตั้ งระบบใหม่
(Backsourcing or Discarding of the System)  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค านวณต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี 
Cloud Computing พบว่างานวิจัยของ (Bojanova และ Samba, 2011) ได้มีการค านวณต้นทุน
ของ Cloud Computing ในเรื่องของต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์, ต้นทุนด้านซอฟต์แวร์, ต้นทุนในการ
จัดหาแบบเรียลไทม์ และต้นทุนในการบริหารระบบ ซึ่งจะคล้ายกับงานวิจัยของ (Xinhui Li et al., 
2009) ที่ค านวณต้นทุนของ Cloud Computing ทางด้านซอฟต์แวร์และและต้นทุนในการบริหาร
ระบบเหมือนกัน แต่งานวิจัยของ (Xinhui Li et al., 2009) ได้มีการเพิ่มต้นทุนด้านเครื่องแม่ข่าย, 
ต้นทุนด้านระบบเครือข่าย, ต้นทุนด้านการสนับสนุนและการดูแลรักษาระบบ, ต้นทุนด้านพลังงาน, 
ต้นทุนด้านระบบระบายความร้อน, และต้นทุนด้านสถานที่ นอกจากนี้ยังต้นทุนด้านค่าเสื่อมราคาของ 
Cloud Computing เพิ่มเข้ามาด้วย ในส่วนของงานวิจัยของ (Martens, Walterbusch, และ 
Teuteberg, 2012) ได้มีการคิดต้นทุนที่เกิดขึ้นตามประเภทของรูปแบบการบริการไม่ว่าจะเป็น 
ค่าบริการส าหรับ IaaS ค่าบริการส าหรับ PaaS และค่าบริการส าหรับ SaaS นอกจากนี้ยังมีการคิด
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ต้นทุนในส่วนของการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง (Initial and Permanent Training), ความล้มเหลว
ของระบบ (System Failure) 

 
2.2.5 ต้นทุนธรุกรรม (Transaction cost) 

ต้นทุนธุรกรรมนั้นถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาระบบจากหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร เพื่อช่วยในการอธิบายและคาดการณ์ในการตัดสินใจที่จะเลือก Outsource รวมไป
ถึงการคาดการณ์ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้น โดยต้นทุนธุรกรรมนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการค้นหาข้อมูลของซัพพลายเออร์ 
การส ารวจและค้นหาข้อมูล การเจรจาต่อรอง รวมไปถึงการควบคุมและติดตามเพื่อให้ระบบสามารถ
พัฒนาไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
สัญญาและการประเมินประสิทธิภาพ (Alaghehband et al., 2011) อีกด้วย 

Williamson O. E. (1981) ได้มีการอธิบายถึงต้นทุนธุรกรรมว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรม 
2 อย่างนั่นคือ ความมีเหตุมีผลและการฉวยโอกาสของของคน ซึ่งความมีเหตุมีผลนั้นขึ้นอยู่กับ
ข้อจ ากัดของความสามารถของแต่ละคนในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและการประมวลผลข้อมูล
เหล่านั้นออกมา ส่วนพฤติกรรมการฉวยโอกาสนั้นอาจเกิดจากความชอบส่วนบุคคลในการที่จะ
พยายามหาเล่ห์เหลี่ยมต่างๆ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงการที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวท าข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีความ
ไม่สมบูรณ์เพื่อที่จะท าธุรกรรมที่จะให้พวกเขามีประโยชน์ 

Williamson O. E. (1985) ได้มีการอธิบายถึง 3 ลักษณะที่เป็นหัวใจส าคัญของ
ต้นทุนธุรกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 1) สินทรัพย์ที่มีลักษณะที่เฉพาะ (Asset Specificity) เป็นระดับที่
สินทรัพย์ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมนั้นแล้วยังสามารถที่จะน ากลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับทรัพยากร (Williamson, 1989, 1991) 2) ความไมแ่นน่อน (Uncertainty) เป็นระดับของสิ่ง
ที่คาดการณ์ไม่ได้หรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งจะรวมไปถึงปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อม (Williamson O. E., 1985) และ 3) ความถี่ในการท าธุรกรรม 
(Transaction Frequency) ระดับของการเกิดซ้ าของกิจกรรมที่จ าเป็นของบริษัทส าหรับการท า
ธุรกรรม 

Wei-min H. et al. (2010) ได้มีการอธิบายถึงโครงสร้างของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดของโครงการนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ 1) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการท าสัญญา 
(Ex-ante Transaction Costs) ประกอบไปด้วย ค่าที่ปรึกษาก่อนเริ่มโครงการ, ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรองในการท าสัญญา เป็นต้น 2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง (Construction 
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Cost) ประกอบไปด้วย ราคาตามสัญญา, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง และเงินในการเรียกร้องต่างๆ 
เป็นต้น 3) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการท าสัญญา (Ex-post Transaction Costs) ประกอบ
ไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขององค์กร, ค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแล และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี เป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมางานวิจัยของ (Kutlua, 2012) ได้มีการให้ค านิยามเกี่ยวกับต้นทุน
ธุรกรรมไว้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัท และ
สามารถแบ่งออกเป็น 1) Ex-ante Transaction Costs ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการค้นหาและ
รวบรวมข้อมูล, ค่าใช้จ่ายในการต่อรองราคา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท าสัญญา โดย Ex-ante 
Transaction Costs จะลดลงเมื่อท างานกับผู้ร่วมงานเดิม ท าให้เกิดการลดลงของค่าใช้จ่ายของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการค้นหาเช่นเดียวกับการเจรจาต่อรองท าสัญญาและค่าใช้จ่ายที่
จะลดลงเป็นเวลาเนื่องจากผ่านการท างานร่วมกันท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย          
2) Ex-post Transaction Costs ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและดูแลให้เป็นไปตาม
สัญญา นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการบังคับใช้จะสูงขึ้นเพื่อป้องกันพฤติกรรมการฉวย
โอกาสของลูกค้าเช่น การตัดราคา 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าต้นทุนธุรกรรมนั้นจะประกอบไปด้วย 2 
พฤติกรรมที่ส าคัญคือ 1) ความมีเหตุมีผล จะขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของความสามารถของแต่ละคนในการ
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและการประมวลผลข้อมูล และ 2) พฤติกรรมการฉวยโอกาสนั้นอาจเกิด
จากความชอบส่วนบุคคล ในการท าข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีความไม่สมบูรณ์เพื่อที่จะท าธุรกรรมที่จะให้
พวกเขามีประโยชน์ (Williamson O.E., 1981) เมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่ส าคัญของต้นทุนธุรกรรม
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) สินทรัพย์ที่มีลักษณะที่เฉพาะ (Asset Specificity) 
(Williamson, 1989, 1991) 2) ความไมแ่นน่อน (Uncertainty) (Williamson O. E., 1985) และ 3) 
ความถี่ในการท าธุรกรรม (Transaction Frequency) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของต้นทุน
ธุรกรรมที่เกิดขึ้น (Wei-min H. et al., 2010) แบ่งโครงสร้างต้นทุนธุรกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ      
1) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการท าสัญญา (Ex-ante Transaction Costs) 2) ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง (Construction Cost) และ 3) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการท าสัญญา (Ex-post 
Transaction Costs) แต่ในเวลาต่อมา  (Kutlua, 2012) ได้มีการแบ่งโครงสร้างของต้นทุนธุรกรรม
ออกเป็น 1) Ex-ante Transaction Costs และ 2) Ex-post Transaction Costs  

 
2.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” ได้มีการทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
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งานวิจัย และบทความ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในงานวิจัยที่จะศึกษา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 
หัวข้อ ดังต่อไปนี ้

 
2.3.1 กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร ์(Software Development Process) 

กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยใน
บริบทต่างๆดังต่อไปนี ้

จากงานวิจัยของ (Chauhan และ Saxena, 2013) ได้มีการประยุกต์ใช้
กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนา Cloud Computing โดยได้มีการแบ่ง
กระบวนการพัฒนา Cloud Computing ออกเป็น 5 ระยะ ดังนี ้ 

(1) การระบุความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์ (Software Requirement 
Specification) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) แบบฟังก์ชั่น จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับ
ฟังก์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการท าธุรกิจ 2) แบบที่ไม่เป็นฟังก์ช่ัน จะเป็นความตอ้งการทางด้านความ
ปลอดภัย, ความยืดหยุ่น, ประสิทธิภาพ, ความน่าเชื่อถือ, ความพร้อมใช้, สามารถพกพาได้ และใช้
งานได้  

(2) การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบโดยมีการจ าแนก
ประเภท ตัวอย่างเช่น ข้อมูล, โครงสร้าง, ขั้นตอน และการออกแบบการท างานร่วมกัน นอกจากนี้ใน
การออกแบบยังต้องใส่ใจในเรื่องของต้นแบบ, โครงสร้างของข้อมูล และโครงสร้างของซอฟต์แวร์  

(3) การด าเนินการ (Implementation) เป็นขั้นตอนในการสร้างระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานของ Cloud Computing การบริหารจัดการ และติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะแตกต่างกันตามรูปแบบบริการของ Cloud Computing 

(4) การทดสอบ (Testing) เป็นขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ รวมไปถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งกระบวนการในการ
ทดสอบจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรูปแบบในการบริการ 

(5) การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) เป็นขั้นตอนในการบ ารุงรักษาระบบให้
แอพพลิเคช่ันและโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบ ารุงรักษาแอพพลิเคช่ันและ
ซอฟต์แวร์น้ันจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริการของ Cloud Computing ตัวอย่างเช่น IaaS ผู้ใช้งาน
ส่วนใหญ่จะรับผิดชอบดูแลในเรื่องของแอพพลิเคชั่นในขณะที่ PaaS ผู้ใหบ้ริการ Cloud Computing 
จะดูแลรักษาแพลตฟอร์ม เป็นต้น 
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Velmourougan S. et al. (2014) ได้น ากระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไป
พัฒนาต่อเพื่อให้ได้กิจกรรมหรือแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน 
โครงสร้าง การเข้ารหัส การท าสอบ รวมไปถึงการบ ารุงรักษาแอพพลิเคช่ันซอฟต์แวร์ โดยได้มีการแบ่ง
ขั้นตอนในการพัฒนาออกเป็น 5 ระยะ คือ 1) การก าหนดความต้องการ เป็นการสัมภาษณ์ตามบริบท
ที่ต้องการศึกษา เอกสารเกี่ยวกับความต้องการด้านการใช้งาน และเอกสารการตรวจสอบความ
ต้องการด้านการใช้งาน 2) การออกแบบ เป็นการพัฒนาและประเมิน Prototype การวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เอกสารแนวทางการใช้งาน เพื่อเป็นการตรวจสอบความต้องการด้านการใช้งาน  
3) การเขียนโปรแกรม เป็นการดูแลและทบทวน เพื่อตรวจสอบความต้องการที่ได้ออกแบบไว้ 4) การ
ทดสอบ เป็นการตรวจสอบการใช้งานและประเมินผล พร้อมทั้งจัดท าเอกสาร และ 5) การบ ารุงรักษา 
เป็นการตั้งค่าการใช้งานรวมไปถึงการตรวจสอบคู่มือการใช้งาน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ 
(Shama & S.K.Pandey, 2015) ที่แบ่งกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ออกเป็น 5 ระยะ คือ 1) 
การวิเคราะห์และส ารวจความต้องการ 2) การออกแบบ 3) การเขียนโปรแกรม 4) การทดสอบ และ 
5) การน าไปใช้และบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ โดย (Shama และ Pandey, 2015) ได้น าเทคนิค AI หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะของการออกแบบในเรื่องของความล่าช้า
ของโครงการ การออกแบบที่ไม่สมบูรณ์ ต้องท าใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงความต้องการ เป็นต้น 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์พบว่า
ผู้วิจัยใหญ่ได้มีการจ าแนกกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ออกเป็น 5 ระยะคือ การระบุความ
ต้องการ การออกแบบ การด าเนินการ การทดสอบ และการบ ารุงรักษาระบบ ซึ่งงานวิจัยของ 
(Chauhan และ Saxena, 2013) ได้น ากระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาส าหรับ Cloud Computing แต่งานวิจัยของ (Velmourougan S et al., 2014) และ 
(Shama และ Pandey, 2015) ต่างได้น า SDLC ไปพัฒนาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2.3.2 เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

เนื่องจาก Cloud Computing ได้ถูกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน การระบุลักษณะของ Cloud Computing จึงเป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากจะช่วยให้
ผู้บริการ Cloud Computing สามารถที่จะก าหนดโครงสร้างของ Cloud Computing ให้เป็นใน
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อป้องกันการสับสนในการเลือกใช้ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการระบุและก าหนด
ของเขตรูปแบบในการบริการและรูปแบบในการน าไปใช้ของ Cloud Computing ได้เหมาะสมกับ
ลักษณะของ Cloud Computing ท าให้ง่ายต่อการตัดสินใจ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและเลือกใช้



22 
 

บริการ Cloud Computing ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้า รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คลาวด์ คอมพิวต้ิงไว้ ดังนี ้

 
2.3.2.1 ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

ในการให้บริการของคลาวด์ คอมพิวติ้งนั้น จะต้องเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ใน
การท างานของคลาวด์ คอมพิวติ้ง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยงายวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ
ให้บริการคลาวด์ คอมพวิต้ิง มีดังน้ี 

จากการศึกษางานวิจัยของ (Bohn et al., 2011) ได้มีจ าแนกประเภทของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการคลาวด์ คอมพิวต้ิงไว้ 5 ประเภทดังน้ี  

(1) ผู้ใช้บริการคลาวด์ (Cloud Service Consumer)  

(2) ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Provider)  

(3) ผู้ติดต่อประสานงาน (Cloud Broker)  

(4) ผู้ตรวจสอบประสิทธิภาพของคลาวด์ (Cloud Auditor)  

(5) ผู้เชื่อมต่อเครือข่ายของคลาวด์ (Cloud Carrier)  

CC RA team (2011) ได้มีการจ าแนกประเภทผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้บริการคลาวด์ คอมพิวต้ิงไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) ผู้ใช้บริการคลาวด์ (Cloud Service Consumer)  

(2) ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Provider)  

(3) ผู้ให้การสนับสนุนการใช้งานคลาวด์ (Cloud Service Creator) 

เมื่อศึกษางานวิจัยของ (Anbarasu, 2012) ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการให้บริการคลาวด์ คอมพิวต้ิง โดยสามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) ผู้ใช้บริการคลาวด์ (Cloud Consumer) 

(2) ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Provider) 

(3) ผู้ติดต่อประสานงาน (Cloud Broker) 
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นอกจากนี้ (Amanatullah et al., 2013) ได้มีการจ าแนกประเภทของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการให้บริการคลาวด์ คอมพิวต้ิง โดยยึดกระบวนการเช่นเดียวกับ NIST ซึ่งสามารถแบ่งได้ 
6 ประเภท ดังนี้  

(1) ผู้ใช้บริการคลาวด์ (Cloud Consumer) 

(2) ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Provider) 

(3) ผู้พัฒนาคลาวด์ (Cloud Developer) 

(4) ผู้ติดต่อประสานงาน (Cloud Broker) 

(5) ผู้ตรวจสอบประสิทธิภาพของคลาวด์ (Cloud Auditor) 

(6) ผู้เชือ่มต่อเครือข่ายของคลาวด์ (Cloud Carrier) 

นอกจากนี้ (Amanatullah et al., 2013) ยังได้มีการเพิ่มในส่วนของการจ ากัด
หรือควบคุมดูแลการให้บริการของคลาวด์ ให้ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพ ซึ่งจะอยู่ในรูปของ
นโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อให้การด าเนินงานและการบริหารจัดคลาวด์ คอมพิวติ้งประสบ
ผลส าเร็จ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ คอมพิวติ้งจะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ได้
กล่าวมาข้างต้นนั้นส่วนใหญ่ได้มีการจะแนกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่
แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญ ซึ่งผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องที่ทุกงานวิจัยได้ให้
ความส าคัญนนั่นคือ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง เนื่องจากมีบทบาทที่ส าคัญมาก
ที่สุดส าหรับการให้บริการคลาวด์ โดยผู้ให้บริการคลาวด์นั้นจะท าหน้าที่ในการเสนอรูปแบบและ
ปรับเปลี่ยนการให้บริการให้เป็นตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการท างานที่มีความซับซ้อน 
อีกทั้งยังต้องท าหน้าที่ในการบ ารุงรักษาให้การบริการคลาวด์ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
2.3.3 การค านวณต้นทุนในการพัฒนาระบบ Cloud Computing 

ในการน าเทคโนโลย ีCloud Computing มาใช้ภายในองค์กรนั้น ต้นทุนทั้งหมดที่ใช้
ในการพัฒนาระบบเป็นสิ่งที่ส าคัญในการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถที่จะตัดสินใจและประเมินความ
คุ้มค่าในการเลือกใช้ในเทคโนโลยีเหล่านั้น ในน าเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ ต้นทุนที่ใช้ใน
การพัฒนาถือเป็นข้อได้เปรียบส าหรับการเลือกใช้ในเทคโนโลยีนี้ เนื่องจาก Cloud Computing นั้น
จะช่วยลดต้นทุนในบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร โดยเหมาะส าหรับองค์กรที่เพิ่ง
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เริ่มกิจการเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ า และไม่จ าเป็นที่จะต้องลงทุนกับทรัพยากรภายในองค์กรจ านวนมาก
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ Cloud Computing มีผู้ให้บริการที่หลากหลาย อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถ
เลือกรูปแบบการบริการที่เหมาะสมส าหรับองค์กร และจ่ายค่าบริการไดต้ามการใช้งานจริง นอกจากนี้
องค์กรยังไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบและจ้างพนักงานจ านวนมาก เพื่อมาบริหาร
จัดการ ดังนั้นหากองค์กรต้องการที่จะลงทุนในเทคโนโลยีนี้ การศึกษาเรื่องต้นทุนและความคุ้มค่าใน
น าระบบ Cloud Computing จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในการน าเทคโนโลยี Cloud 
Computing มาใช้นั้น พบว่างานวิจัยของ (Xinhui Li et al., 2009) ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการ
ค านวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่องค์กรต้องเสียไป รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานคลาวด์ โดย
ค่าใช้จ่ายที่องค์กรจะต้องเสียไปในการสร้างและบริหารจัดการคลาวด์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 8 
ประเภทดังน้ี  

(1) ค่าใช้จ่ายของเครื่องแม่ข่าย (Server Cost)  

(2) ค่าใชจ้่ายของซอฟต์แวร์ (Software Cost)  

(3) ค่าใช้จ่ายของระบบเครือข่าย (Network Cost)  

(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุและการดูแลรักษาระบบ (Support and 
Maintenance Cost)  

(5) ค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงาน (Power Cost)  

(6) ค่าใช้จ่ายของระบบระบายความร้อน (Cooling Cost) 

(7) ค่าใช้จ่ายของสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities cost) 

(8) ค่าใช้จ่ายของสถานที่ (Real-Estate Cost)  

นอกจากนี้ (Xinhui Li et al., 2009) ยังได้มีการค านวณถึงค่าเสื่อมราคาของ
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับคลาวด์ เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงของสินทรัพย์เหล่านั้นเนื่องจากมีการ
ซื้อในราคาและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังค านวณในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการใช้งานจริง 

ในขณะที่งานวิจัยของ Irena Bojanova และ Augustine Samba (2011) ได้มี
มุมมองที่แตกต่างจาก Xinhui Li et al. (2009) โดยได้มีจ าแนกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Cloud 
Computing ดังนี ้
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(1) ค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware costs)  
(2) ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ (Software costs)  
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบบเรียลไทม์ (Real-time provisioning costs) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบ (System administration costs)  

Benedikt Martens, Marc Walterbusch และ Frank Teuteberg (2012) ได้มี
การอธิบายถึงต้นทุนทั้งหมดของความเป็นเจ้าของส าหรับการบริการของ Cloud Computing โดยมี
การประยุกต์ใช้วิธีการที่หลากหลาย ส าหรับการพัฒนาและประเมินรูปแบบทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง
งานวิจัยนี้ได้พบว่า รูปแบบเหมาะสมกับความต้องการและสนับสนุนต่อการตัดสินใจในการท า Cloud 
Computing โดยได้สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของประเภทค่าใช้จ่าย (Mathematical 
Modeling of Cost Types) ไว้ดังนี ้ 

(1) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision)  

(2) การประเมินผลและการเลือกผู้ให้บริการ (Evaluation and Selection of 
Service Provider)  

(3) ค่าบริการส าหรับ IaaS (Service Charge for IaaS)  

(4) ค่าบริการส าหรับ PaaS (Service Charge for PaaS)  

(5) ค่าบริการส าหรับ SaaS (Service Charge for SaaS)  

(6 )  ก า รด า เ นิ น ง าน , ก า รตั้ ง ค่ า คอนฟิ ก , บู รณาการและการ โยกย้ า ย 
(Implementation, Configuration, Integration and Migration)  

(7) สนับสนุน (Support)  

(8) การฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง (Initial and Permanent Training)  

(9) การบ ารุงรักษาและการปรับเปลี่ยน (Maintenance and Modification)  

(10) ความล้มเหลวของระบบ (System Failure)  

(11)  ช่องทางการเชื่ อมต่อข้อมูลจากคลาวด์  หรือ การติดตั้ งระบบใหม่
(Backsourcing or Discarding of the System) 

จากการศึกษางานวิจัยของ Ajeh, Ellman, และ Keogh (2014) พบว่า มีการ
พิจารณาส่วนประกอบของค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งประกอบไปด้วย 
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(1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อระบบใหม่ (Cost of Purchasing New Systems) 

(2) ค่าเช่าสถานที่ (Cost of Rent on the Space) 

(3) ค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าระบบ (Cost of Setup and Configuration of the 
Computer Systems) 

(4) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (Cost of Power Consumption) 

(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและบ ารุงรักษา (Cost of Technical Support and 
Maintenance of the Systems) 

(6) ค่าเสื่อมราคาของโครงสร้างพื้นฐาน (Cost of Depreciation on the 
Infrastructure) 

นอกจากนี้งานวิจัยของ (Altmann & Kashef, 2014) ได้มีการแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electricity) ประกอบไปด้วย เครื่องท าความเย็น 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบไปด้วย เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย 

(3) ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ (Software) ประกอบไปด้วย ค่าลิกขสิทธ์ซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวกับเครือข่ายและแอพพลิเคช่ัน 

(4) ค่าแรงงาน (Labor) ประกอบไปด้วย ค่าบ ารุงรักษาฮาร์แวร์, ซอฟต์แวร์ และ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนต่างๆ 

(5) ค่าสถานที่ (Business Premises) ประกอบไปด้วย เครื่องท าความเย็น, ชั้นวาง 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

(6) ค่าบริการคลาวด์ (Cloud Service) ประกอบไปด้วย ค่าบริการในการรับส่ง
ข้อมูล, ค่าบริการในการรับฝากข้อมูลบานคลาวด์ 

(7) ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน (Deployment) 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในการน าเทคโนโลยี Cloud 

Computing มาใช้นั้น พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ได้มีการค านวณต้นทุนในการพัฒนา Cloud 
Computing ที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้วิจัย ซึ่งต้นทุนในการพัฒนานั้นส่วนใหญ่
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ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานส าหรับคลาวด์ ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์ , 
ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตัวอย่างเช่น เครื่องท าความเย็น และเครื่องระบาย
ความร้อน เป็นต้น จากงานวิจัยของ (Martens, Walterbusch, และ Teuteberg, 2012) ; 
(Altmann และ Kashef, 2014) ได้ให้ความส าคัญกับค่าบริการของ Cloud Computing ในแต่ละ
รูปแบบของการบริการ นอกจากการศึกษาเรื่องต้นทุนในการน าเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้
แล้วนั้น องค์กรควรที่จะศึกษาในส่วนของรูปแบบของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในล าดับถัดไป 

 
2.3.4 ต้นทุนธรุกรรม (Transaction Cost) 

ต้นทุนธุรกรรมนั้นถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาระบบจากหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร เพื่อช่วยในการอธิบายและคาดการณ์ในการตัดสินใจที่จะเลือก Outsource รวมไป
ถึงการคาดการณ์ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้น โดยต้นทุนธุรกรรมนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานในการกระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการค้นหาข้อมูลของซัพพลาย
เออร์, การส ารวจและค้นหาข้อมูล, การเจรจาต่อรอง รวมไปถึงการควบคุม, ติดตามเพื่อให้ระบบ
สามารถพัฒนาไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนสัญญาและประเมินประสิทธิภาพ (Alaghehband et al., 2011) อีกด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของต้นทุนธุรกรรมนั้น (Wei-min et al., 2010) ได้มี
การจ าแนกองค์ประกอบของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 
ส่วนดังนี ้ 

(1) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการท าสัญญา (Ex-ante Transaction Costs) 
ประกอบไปด้วย ค่าที่ปรึกษาก่อนเริ่มโครงการ, ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรองใน
การท าสัญญา เป็นต้น  

(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง (Construction Cost) ประกอบไปด้วย ราคาตาม
สัญญา, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง และเงินในการเรียกร้องต่างๆ เป็นต้น  

(3) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการท าสัญญา (Ex-post Transaction Costs) 
ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขององค์กร , ค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแล และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เป็นต้น  
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จากงานวิจัย (GUO et al., 2010) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของต้นทุนธุรกรรมใน

มุมมองที่แตกต่างจากงานของ (Wei-min et al., 2010) โดยได้มีการจ าแนกต้นทุนธุรกรรมออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี ้

(1) ค่าใช้จ่ายในการท าสัญญา (Contracting Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล, การเจรจาต่อรอง ไปจนถึงการเซ็นสัญญาระหว่างเจ้าของโครงการกับ
ผู้รับเหมา ซึ่งในโครงการขนาดใหญ่นั้นจะมีการก าหนดคุณภาพของงานลงไปในสัญญา เช่น การ
ออกแบบ, การสร้าง และซัพพลายเออร์ รวมไปถึงสัญญาทางการเงินและการรับประกันต่างๆ 

(2) ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแล (Supervision Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เจ้าของโครงการต้องเสียไปในระหว่างที่มีการก่อสร้างโดยเจ้าของโครงการต้องเข้ามาควบคุมและ
บริหารจัดการให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

(3) ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน (Coordination Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
เสียไปในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกันระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้รับเหมา , ผู้รับเหมาช่วง 
และผู้เชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จากงานวิจัยของ (Kutlua, 2012) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมไว้ว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัท และสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี ้

(1) Ex-ante Transaction Costs ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการค้นหาและ
รวบรวมข้อมูล, ค่าใช้จ่ายในการต่อรองราคา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท าสัญญา โดย Ex-ante 
Transaction Costs จะลดลงเมื่อท างานกับผู้ร่วมงานเดิม ท าให้เกิดการลดลงของค่าใช้จ่ายของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการค้นหาเช่นเดียวกับการเจรจาต่อรองท าสัญญาและค่าใช้จ่ายที่
จะลดลงเป็นเวลาเนื่องจากผ่านการท างานร่วมกันท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย  

(2) Ex-post Transaction Costs ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและดูแล
ให้เป็นไปตามสัญญา นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการบังคับใช้จะสูงขึ้น เพื่อป้องกัน
พฤติกรรมการฉวยโอกาสของลูกค้าเช่น การตัดราคา 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนธุรกรรมจะเห็นได้ว่างานวิจัยของ (Wei-
min et al., 2010) และ (Kutlua, 2012) ได้มีการแบ่งองค์ประกอบของต้นทุนธุรกรรมที่คล้ายคลึงกัน
โดยแบ่งเป็น Ex-ante Transaction Costs และ Ex-post Transaction Costs แต่ (Wei-min et 
al., 2010) ได้เพิ่มในส่วนของ Construction Cost ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับ 
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ราคาตามสัญญา, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง และเงินในการเรียกร้องต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้
ครอบคลุมถึงองค์ประกอบของต้นทุนธุรกรรมมายิ่งขึ้น นอกจากนี้ (GUO et al., 2010) ได้อธิบายถึง
องค์ประกอบของต้นทุนธุรกรรมที่แตกต่างจาก (Wei-min et al., 2010) ; (Kutlua, 2012) โดย 
(GUO et al., 2010) ได้มีการแบ่งองค์ประกอบของต้นทุนธุกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายใน
การท าสัญญา (Contracting Cost), ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแล (Supervision Cost) และค่าใช้จ่าย
ในการประสานงาน (Coordination Cost) เมื่อสังเกตรายละเอียดของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่
ละส่วนจะพบว่า (Wei-min et al., 2010 ; GUO et al., 2010 ; Kutlua, 2012) มีรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกันทั้ง 3 คนซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นจะประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล, ค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรอง, ค่าใช้จ่ายการท าสัญญา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามสัญญาที่วางไว้ 

 

ตารางที่ 2.2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร ์ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใน   
การพัฒนาซอฟต์แวร ์

(Software Development Process) 
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1 วงจรในการพัฒนาซอฟต์แวร ์ / / /     /  
2 แบบจ าลองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์  /  /  /    
3 การน ากระบวนการในการพัฒนซอฟต์แวร์
ไปประยุกต์ใช ้

    /  /  / 
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ตารางที่ 2.3 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ คอมพิวติ้ง  
(Cloud Computing) 
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1 โครงสร้างของ Cloud (Cloud 
Computing Reference Architecture) 

  / / /   / / / 
  

2 ประโยชน์ (Benefits)    /   / /     
3 ประสิทธิภาพ (Performance)          /   
4 ค่าใช้จ่าย (Costs) /     /  /  /  / 
5 ความเสี่ยง (Risks)       /      
6 ความปลอดภัย (Security)         / /   

7 รูปแบบทางธุรกิจ (Business Models)  /         /  
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ตารางที่ 2.4 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนธุรกรรม  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
ต้นทุนธุรกรรม 
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1 ทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรม / / / / /    / /   /  / / 
2 การแบ่งประเภทของต้นทุน
ธุรกรรม 

 
    

  /   
/ / 

 
/   

3 การน าต้นทุนธุรกรรมไป
ประยุกต์ใช ้

 
    

/ / /  / 
/  

/ 
 / / 

 
2.4 ประมวลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.4.1 สรุปทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาหรือสร้างระบบใหม่ของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่นั้น มักจะประสบ

ปัญหาในเรื่องของความไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสียไป สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่บุคคลากร
ภายในองค์กรนั้นยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการคัดสรรเทคโนโลยี เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับองค์กรของตน กล่าวคือ มิได้มีการศึกษาข้อมูลทางเทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างละเอียดและ
รอบคอบ จึงท าให้ระบบที่มีการพัฒนาหรือสร้างขึ้นมานั้นยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่าง
แท้จริง อีกทั้งไม่คุ้มกับงบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องสูญเสียไป ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐ
นั้นมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้นในการพัฒนาหรือสร้างระบบใหม่องค์กรจะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมและศึกษาถึงต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ภายในองค์กร จาก
การศึกษางานวิจัยของต่างประเทศพบว่า ต้นทุนธุรกรรมนั้นถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการ
พัฒนาระบบจากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยในการอธิบายและคาดการณ์ในการตัดสินใจที่จะเลือก 
Outsource รวมไปถึงการคาดการณ์ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้น  
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ในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ของหน่วยงานภาครัฐนั้น ถือว่าเป็น

เทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้การน าเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้
ภายในหน่วยงานภาครัฐนั้น จะต้องมีความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ดังนั้นองค์กร
จึงจ าเป็นต้องศึกษาต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อ
น ามาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจและประเมินความคุ้มค่าในการที่จะอนุมัติจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ด าเนินโครงการ แต่เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาและค านวณต้นทุนธุรกรรมเพียงแค่
ต้นทุนในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งเท่านั้น ไม่ได้มีการศึกษาต้นทุนธุรกรรมที่
เกิ ดขึ้ น ในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้ างซึ่ ง เป็นปัจจั ยที่ ส าคัญที่ ส่ งผลต่อต้นทุนธุ รกรรมใน
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาต้นทุนธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเทคโนโลยคีลาวด์ คอมพิวต้ิง ของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไปจนถึงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยคีลาวด์ คอมพิวติ้ง 

จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนธุรกรรมท าให้
สามารถระบุกรอบแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง ได้เป็น 1) 
ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะท าสัญญา (Ex-ante Transaction Costs) ประกอบไปด้วย การ
ค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูล (Searching & Collecting), การเจรจาต่อรอง (Negotiating) และ การ
ท าสัญญา (Contracting) 2) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการท าสัญญา (Ex-post Transaction 
Costs)  ประกอบไปด้วย ควบคุมและติดตาม (Monitoring and Enforcement), แก้ไขสัญญา 
(Adjusting a Contract) และ การประเมินประสิทธิภาพ (Evaluating Performance) ซึ่งต้นทุน
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา โดยในงานวิจัยครั้งนี้ได้
แบ่งกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง ออกเป็น 2 กระบวนการ ดังนี้  

(1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นกระบวนการในการด าเนินการคัดเลือกผู้ซื้อ
หรือผู้รับจ้างมาด าเนินโครงการ โดยสามารถแบ่งเป็น 5 ระยะ ดังน้ี  

ระยะที่ 1 การก าหนดความต้องการ 
  เป็นกระบวนการการส ารวจความเป็นไปได้ในการน าระบบมาใช้การ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง รวมไปถึงการส ารวจความต้องการขององค์กร 
เพื่อน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ(TOR) ในการจัดท าระบบคลาวด์    
คอมพิวติ้ง 
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ระยะที่ 2 การของบประมาณ  
  เป็นกระบวนการในการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการ

รวบรวมราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง, การส ารวจวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างใน
ครั้งนี ้เพื่อน าไปใช้ในการของบประมาณ นอกจากน้ียังรวมไปถึงการเจรจาต่อรองกับผู้ขายอีกด้วย 

ระยะที่ 3 การท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี 
  เป็นกระบวนการในการศึกษาขั้นตอนด าเนินงานการรวบรวมข้อมูลเพื่อ

จัดท าแผนงานจัดซื้อ/จ้างและการส ารวจราคาซื้อ/จ้างครั้งสุดท้าย ก่อนการด าเนินการจัดหา 
ระยะที่ 4 การด าเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
  เป็นกระบวนการในการรวบรวมรายละเอียดรายการพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่

จะจ้าง รวมไปถึงการศึกษาวิธีที่จะซื้อหรือจ้างในรูปแบบต่างให้เหมาะสมกับวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใตด้ าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่ก าหนดไว้  

ระยะที่ 5 การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญา   
  เป็นกระบวนการในการจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันโดยผ่านการ

ยินยอมจากผู้ที่มีอ านาจและผู้ว่าจ้างตามสัญญา 
(2) กระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ เป็นขั้นตอนในการออกแบบและ

ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์  
คอมพิวติ้งให้เป็นไปตามสัญญาที่วางไว้ จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ท าให้สามารถแบ่งระยะของการพัฒนาออกเป็น 7 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 การส ารวจความต้องการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ ระยะที่ 3 การออกแบบ ระยะที่ 4 
การพัฒนาและติดตั้ง ระยะที่ 5 การทดสอบ ระยะที่ 6 การน าไปใช้ และ ระยะที่ 7 การบ ารุงรักษา
ระบบ แต่เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้มีการระบุถึงความต้องการ
ของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับใน TOR ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของโครงสร้างพื้นที่
จ าเป็นส าหรับคลาวด์ คอมพิวติ้งและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการท าสัญญากับผู้
รับจ้าง จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการส ารวจความต้องการ การวิเคราะห์ รวมไปถึงออกแบบใหม่อีกครั้ง 
ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่เป็นของหน่วยงานภาครัฐ จะประกอบไป
ด้วย 4 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 การพัฒนาและติดต้ัง 

  เป็นกระบวนการในการสร้างระบบ โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีคลาวด์ 
การบริหารจัดการ และติดตั้งระบบให้ระบบนั้นสามารถใช้งานได้ โดยจะต้องการเตรียมการติดตั้ง
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความจ าเป็นส าหรับคลาวด์ อีกทั้งยังมีการเตรียม
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ความพร้อมในการย้ายจากระบบเดิมมาเป็นเคลาวด์ คอมพิวติ้ง นอกจากนี้ยังต้องมีการวางแผนในการ
ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน 

ระยะที่ 2 การทดสอบ 

  เป็นกระบวนการในการท าสอบกระบวนการในการท างานของระบบว่า
เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถที่จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พลังงานที่ใช้ไป ความ
สมบูรณ์ในการเชื่อมต่อระบบ ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบ ตัวอย่างเช่น ระบบมี
ความพร้อมใช้งานหรือไม่ ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการ 
การเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น 

ระยะที่ 3 การน าไปใช้และการบริหารจัดการ 

  เมื่อมีการพัฒนาเทคโนดลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนนี้จะ
เป็นการน าเทคโนโลยคีลาวด์ ไปใช้งานจริง 

ระยะที่ 4 การบ ารุงรักษาระบบ 

  เป็นกระบวนการที่ต้องควบคุมและติดตามการท างานของคลาวด์ให้
สามารถพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
ในการบริหารจัดการและควบคุมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ใช้งานเนื่องจากรูปแบบการท างานของคลาวด์ที่มีการแชรท์รัพยากรร่วมกันและมีผู้ใช้งานเป็นจ านวน
มากจึงต้องควบคุมและติดตามในส่วนนี้เป็นพิเศษ 

 
2.4.2 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” ได้มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ท าให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัยที่เกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดัง
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย  
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยี

คลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของต้นทุนธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในกระบวนการพัฒนานั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 
กระบวนการย่อยคือ 1) กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อด าเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้รับจ้างใน
การพัฒนาเทคโนโลย ีCloud Computing 2) กระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง
ภายหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกผู้รับจ้าง ซึ่งทั้ง 2 กระบวนการนี้ได้มีต้นทุนธุรกรรมเกิดขึ้นที่แตกต่าง
กันออกไป โดยมีขั้นตอนในการท าวิจัย ดังนี้ 

 
3.1 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
  3.1.1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
  3.1.2 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
3.2 ประชากรที่ศึกษา 

3.2.1 กลุ่มประชากร 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.1 ตารางวิเคราะห์ประเด็น/ต้นทุนธุรกรรม (Worksheet) 
3.3.2 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อร่วมอภิปรายผล 
3.7 การสรุปและให้ข้อเสนอแนะ 
3.8 แผนการด าเนินงาน 
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3.1 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
3.1.1 กรอบแนวคิดในงานวจิัย 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
3.1.2 ขัน้ตอนการศึกษาวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้มีรายละเอียดขั้นตอนใน
การศึกษาวิจัย ดังน้ี 

1) ระบุถึงที่มาและความส าคัญ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยี

คลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งจะประกอบไปด้วยกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการในการ
พัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการพัฒนา เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย 
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2) ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และกระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง เพื่อน าพัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจัย 

3) การพัฒนาเครื่องมือในงานวิจัย 
 จากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

ในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง รวมไปถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาถึงรูปแบบของต้นทุนธุรกรรม เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาเป็นตารางวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเพื่อ
ง่ายต่อการระบุต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมของระยะต่างๆ 

4) การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย 
น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ความคิดเห็น

ของผู้ เชี่ ยวชาญแบบกึ่ ง โครงสร้ าง  เกี่ ยวกับต้นทุ นธุ รกรรมที่ เกิดขึ้ น ในแต่ละระยะของ
กระบวนการพัฒนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง พร้อมทั้งสรุปผลงานวิจัย 

5) ข้อเสนอแนะ 

ระบุถึงต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ 

 
3.2 ประชากรที่ศึกษา 

ในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” ได้มีก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะ
ท าการศึกษาไว้ดังต่อไปน้ี 

 
3.2.1 กลุ่มประชากร 

กลุ่มประชากรที่ได้มีการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยคีลาวด์ คอมพิวติ้ง ของหน่วยงานภาครัฐ 
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3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากขอบเขตประชากรส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ เป็นการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์      
คอมพิวติ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดเล็กและสามารถนับจ านวนประชากรได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มี
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกจากกลุ่ม
ประชากรที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ เพื่อให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุดในการตอบค าถามงานวิจัย (Given, 2008) 
ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 1 องค์กร 
ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 1 
องค์กร และผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน จ านวน 1 องค์กร เพื่อให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงมุมมองของรูปแบบต้นทุนทางธุรกรรมที่
เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในภาพรวมและครอบคลุมถึงต้นทุนทาง
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการพัฒนา 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 

ในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” ได้มีการศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเพื่อน ามาสร้างตารางวิ เคราะห์ประเด็น/ต้นทุนธุรกรรมที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
           

3.3.1 ตารางวิเคราะหป์ระเดน็/ต้นทุนธุรกรรม (Worksheet) 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบตารางวิเคราะห์ประเด็น/ต้นทุนธุรกรรม เพื่อใช้ในการระบุต้นทุนธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของกระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ส าหรับใช้ในการ
วิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยได้มี
การแบ่งตารางวิเคราะห์ประเด็นออกเป็น 2 ตารางดังนี้ 

 
3.3.1.1 ตารางวิเคราะห์ประเด็น/ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึน้ก่อนการท าสัญญา 

เป็นตารางที่ใช้ในการระบุต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นคือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
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ค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูล (Searching & Collecting), ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง 
(Negotiating) และ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท าสัญญา (Contracting) เพื่อใช้เป็นกรอบในการระบุต้นทุน
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
3.3.1.2 ตารางวิเคราะหป์ระเด็น/ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึน้ภายหลังการท าสัญญา 

เป็นตารางที่ใช้ในการระบุต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นคือ 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในควบคุมและติดตาม (Monitoring and Enforcement), ค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน          
แก้ไขสัญญา (Adjusting a Contract) และ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ (Evaluating 
Performance) เพื่ อ ใช้ เป็นกรอบในการ ระบุต้นทุนธุ รกรรมที่ เ กิ ดขึ้ น ในแต่ละระยะ ของ
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

 
3.3.2 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 

3.3.2.1 การทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) 

ผู้วิจัยน าตารางวิเคราะห์ประเด็น/ต้นทุนธุรกรรมที่ สร้างขึ้นมาเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 3 คน เพื่อพิจารณาและลงความเห็นในเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหา 
ภาษาที่ใช้ในการระบุประเด็นเรื่องต้นทุนธุรกรรม โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
หรือประเด็นเรื่องต้นทุนธุรกรรมที่ได้มีการก าหนดขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยต้องการวัดหรือไม ่เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อค าถาม จนได้มาซึ่งตารางวิเคราะห์
ประเด็น/ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นสมบูรณ์สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวต้ิง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” ได้มีศึกษา ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล 2 รูปแบบ 
ดังต่อไปนี ้

3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ  
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1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้างจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจถึงรายละเอียดปลีกย่อยและกระบวนการ
ด าเนินการมากยิ่งขึ้น 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่ง
โครงสร้าง เกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง และเมื่อได้ท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อย
แล้วนั้น ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ไปท าการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล เพื่อน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในล าดับถัดไป 

 
3.4.2 ข้อมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data) 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ใน
ล าดับถัดไป 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง เกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ระยะในกระบวนการพัฒนา มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ส่วนประกอบพร้อมทั้งจ าแนกข้อมูล เพื่อหา
รูปแบบต้นทุนทางธุรกรรมที่เกิดในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง พร้อมทั้งสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้นและเสนอแนะ
แนวทางในการลดต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากผู้รับจ้างงานภายนอก เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 
3.6 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมอภิปรายผล 

น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมอภิปรายถึง
ประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งเสนอ
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แนวทางในการลดต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด ์คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ 

 
3.7 การสรุปและใหข้้อเสนอแนะ 

น าผลงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้างมาสรุป เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

 
3.8 แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงานวิจัยและรายละเอียดกิจกรรมในการด าเนินงานวิจัยสามารถดูได้จาก 
ตารางที่ 3.1 
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ตาราง 3.1 รายละเอียดแผนการด าเนินงานวิจัยและกิจกรรม 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 

ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยน าผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลและอภิปรายโดยมีหัวข้อ ดังนี้  

 
4.1 ผลการวิจยั 

4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Pre Survey) 
4.1.1.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1.2 สรุปกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาคลาวด์ 
คอมพิวติ้งจากการสังเกตการณ์และการทบทวนวรรณกรรม 
4.1.1.3 การระบุต้นทุนธุรกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง 
4.1.1.4 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลรวมฉบับสมบูรณ ์(Full Survey) 
4.1.3 การวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Interview) 

4.2 ประมวลผลการวิจัย 
4.3 อภิปรายผลการวิจัย 
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4.1 ผลการวิจยั 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบต้นทุนทางธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์  คอมพิวติ้ง โดยมีผลการวิจัย
ดังนี ้

4.1.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น (Pre Survey) 
4.1.1.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  ในการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ภายในหน่วยงานภาครัฐนั้น 
ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ส าหรับองค์กรที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแนวโน้มของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐนั้นมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้การน าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใช้นั้นจะต้องมีความคุ้มค่า
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยจากต่างประเทศพบว่า ต้นทุน
ธุรกรรมนั้นถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาระบบจากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยในการ
อธิบายและคาดการณ์ในการตัดสินใจที่จะเลือก Outsource ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมในบริบทต่างๆ เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบคิดในการพิจารณารูปแบบ
ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งจากการศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปกรอบแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมได้ว่า ต้นทุนธุรกรรมนั้นสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการท าสัญญา (Ex-ante Transaction 
Costs) ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูล (Searching & Collecting), 
การเจรจาต่อรอง (Negotiating) และการท าสัญญา (Contracting) 2) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ภายหลังการท าสัญญา (Ex-post Transaction Costs) ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและ
ติดตาม (Monitoring and Enforcement), การแก้ไขสัญญา (Adjusting a Contract) และการ
ประเมินประสิทธิภาพ (Evaluating Performance) ดังภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงรูปแบบต้นทุนธุรกรรมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 



46 
 

4.1.1.2 สรุปกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์    
คอมพิวติ้งจากการสังเกตการณ์และการทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยคีลาวด์ คอมพิวต้ิง บริบทหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในกระบวนการพัฒนานั้น
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กระบวนการย่อยคือ 1) กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อด าเนินการจัดหา
และคัดเลือกผู้รับจ้างในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 2) กระบวนการในการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ภายหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกผู้รับจ้าง ซึ่งจากรูปแบบของกระบวนการ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ได้มีการศึกษาส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในรูปแบบของ
กระบวนการในการพัฒนาที่เป็นของภาคเอกชน เพื่อให้รูปแบบในการพัฒนาสอดคล้องกับองค์กร
กรณีศึกษาที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นมาตรฐานของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
พร้อมทั้งเข้าไปสังเกตการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินงาน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากระบวนการใน
การจัดซื้อจัดจ้างนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การก าหนดความต้องการ ระยะที่ 2 
การของบประมาณ ระยะที่ 3 การท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ระยะที่ 4 ด าเนินการจัดหาและ
คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และระยะที่ 5 การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญา ซึ่งสามารถสรุป
กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ ดังตารางที่ 4.1  

ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
ระยะ (Phase) กิจกรรมหลัก(Activities) 

ระยะที่ 1  
ก าหนดความต้องการ 

1.1 ส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร  
      1.1.1 นโยบายขององค์กร 
      1.1.2 ส ารวจความต้องการของผู้บริหารระดับสูง 
      1.1.3 ส ารวจความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
      1.1.4 คณะท างานในโครงการ 
1.2 ส ารวจความเป็นไปได้ในการที่จะน าเทคโนโลยีมาใช้ภายใน
องค์กร  
      1.2.1 ส ารวจความจ าเป็นและความคุ้มค่าที่องค์กรได้รับ 
      1.2.2 ส ารวจงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา 
      1.2.3 ส ารวจโครงสร้างของระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
              1.2.3.1 การพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม    
              ทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร ์
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (ต่อ) 
ระยะ (Phase) กิจกรรมหลัก(Activities) 

ระยะที่ 1  
ก าหนดความต้องการ 

              1.2.3.2 การส ารวจโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ 
              ให้บริการในรูปแบบคลาวด์ ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือ 
              จัดหาใหม่ทั้งหมด 
             1.2.3.3 ระบบสารสนเทศที่จะน าไปไว้บนคลาวด์  
      1.2.4 ส ารวจระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อ 
      พัฒนาเสร็จแล้ว เทคโนโลยีที่ได้พัฒนานั้นยังสามารถใช้ได้อยู่  
      ไม่ได้มีเทคโนโลยีอื่นมาแทนที่ไปแล้ว 
      1.2.5 ส ารวจความพร้อมของทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร 
               1.2.5.1 ความรู้และความช านาญของบุคลากรภายใน 
               องค์กร 
               1.2.5.2 จ านวนบุคลากรที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบใน 
                โครงการ 
1.3 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง  
      1.3.1 ส่งบุคลากรไปศึกษาและอบรมเกี่ยวกับคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
      1.3.2 ไปศึกษาดูงานกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งที่เคยพัฒนา
และมีการใช้งานคลาวด์ คอมพิวต้ิง 
       1.3.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ 
       เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
1.4 ด าเนินการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับคลาวด์    
คอมพิวติ้ง (กรณีบุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้และความช านาญ
เรื่องคลาวด์ คอมพิวต้ิง) 
1.5 ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ (Term of Reference: TOR) 
      1.5.1 การก าหนดขอบเขตในการด าเนินงาน 
      1.5.2 การก าหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา 
      1.5.3 การก าหนดขอบเขตเอกสารข้อเสนอโครงการ 
              1.5.3.1 การท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและ

เงื่อนไข 
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (ต่อ) 
ระยะ (Phase) กิจกรรมหลัก(Activities) 

ระยะที่ 1  
ก าหนดความต้องการ 

1.5.3.2 การส่งแคตตาล็อคและหรือรายละเอียดคุณ 
              ลักษณะเฉพาะของรายการที่ผู้เสนอราคาเสนอ 
      1.5.4 การก าหนดขอบเขตและเง่ือนไขทั่วไป 
              1.5.4.1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่ผู้รับจ้างจะต้อง 
              ด าเนินการจัดหามาเพ่ือควบคุมงานเฉพาะด้าน 
              1.5.4.2 ข้อก าหนดในการจัดฝึกอบรมบุคลากรภายใน 
              องค์กร 
      1.5.5 การออกแบบหรือจ าลองโครงสร้างคลาวด์ ที่จะน ามาใช ้
      ภายในองค์กร 
             1.5.5.1 ออกแบบสถานที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ 
             คลาวด์  
             1.5.5.2 ออกแบบการเช่ือมต่อ diagram  
             1.5.5.3 ออกแบบ Cloud System Diagram  
                      1) ออกแบบเครื่องแม่ข่ายที่ใช ้ 
                      2) ออกแบบโครงสร้างของ Provisioning 

Workflow 
                      3) ออกแบบการให้บริการบนคลาวด์ (IaaS, PaaS   
                      และ SaaS)  
              1.5.5.4 ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล  
              1.5.5.5 ออกแบบระบบการรักษาความปลอดภัยในการใช้ 
              บนงานคลาวด์ 
              1.5.5.6 ออกแบบโมเดลการ Charge Back ซึ่งเป็นโมเดล

ที่ใช้ในการค านวณเงินว่าถึงจุดคุ้มทุนแล้วหรือยัง 
              1.5.5.7 ออกแบบอินเตอร์เฟซ  
      1.5.6 การก าหนดขอบเขตทางด้านเทคนิค 
              1.5.5.1 ด้านความต้องการทั่วไป 
              1.5.5.2 ด้านข้อก าหนดทางด้านเทคนิค 
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (ต่อ) 
ระยะ (Phase) กิจกรรมหลัก(Activities) 

ระยะที่ 2 
ของบประมาณ 

2.1 ส ารวจค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 
     2.1.1 ส ารวจค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และสิ่งอ านวย 
     ความสะดวกต่างๆที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาคลาวด์  
     2.1.2 มีการเปรียบเทียบค่าลิขสิทธิ์ (License) ของซอฟต์แวร์ที่ 
     ท างานบนคลาวด ์
     2.1.3 ส ารวจค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรที่จะมาท าหน้าที่

ในการบริหารจัดการคลาวด ์
2.2 การรวบรวมราคามาตรฐาน หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง 
     2.2.1 ส ารวจราคาของโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์  
     เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครอืข่าย และสิ่งอ านวยความ 
     สะดวกที่จ าเป็นส าหรับคลาวด ์
2.3 ท าเรื่องเสนองบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาต่อผู้ที่มีอ านาจใน
การอนุมัติวงเงิน 

ระยะที่ 3   
ท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประจ าป ี

3.1 จัดท าแผนการจัดซื้อ/จ้าง 
     3.1.1 การก าหนดแผนงาน ผลผลิต และกิจกรรม 
     3.1.2 การจัดท างบรายจ่าย ยอดค่าใช้จ่าย และรหัสหน่วย 
     รับผิดชอบงบประมาณ 
     3.1.3 การส ารวจราคาซื้อ/จ้างครั้งสุดท้าย 
3.2 เสนอแผนการจัดซื้อ/จ้าง ให้กับหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติ 
     งบประมาณ 
     3.2.1 ชี้แจงเกี่ยวกับความสอดคล้องกับนโยบายและแผนของ 
     องค์กร 
     3.2.2 ชี้แจงและระบุถึงความจ าเป็นในการจัดซื้อ/จ้างในแผนการ 
     จัดซื้อ/จ้าง 
     3.2.3 ชี้แจงเพื่อขออนุมัติวงเงินในแผนการจัดซื้อ/จ้าง 

ระยะที่ 4    
ด าเนนิการจัดหาและ

คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  

4.1 ท ารายงานขอซื้อหรือขอจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
     4.1.1 รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง เช่น  
     ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบเครือข่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เกดิขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (ต่อ) 
ระยะ (Phase) กิจกรรมหลัก(Activities) 

ระยะที่ 4    
ด าเนนิการจัดหาและ

คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง  

จ าเป็นส าหรับคลาวด์ ฯลฯ 
4.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคาโดยจะ
เป็นไปตามกรอบของ TOR ที่ได้มีการร่างไว้ 

     4.1.3 ก าหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซอง
ประกวดราคา 

     4.1.4 สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการ
ประกวดราคาและราคาของเอกสาร 

4.2 การประกาศข่าวประกวดราคา 
     4.2.1 ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ท า การของ

ส่วนราชการ 
     4.2.2 ประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศใน 
     หนังสือพิมพ์ 
     4.2.3 ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่ง

ประเทศไทยเพ่ือเผยแพร ่
     4.2.4 ส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือ รับจ้างท า งานนั้น

โดยตรง หรือจะโฆษณา 
4.3 การรับและเปิดซองประกวดราคา 
     4.3.1 ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน 
     4.3.2 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย 
4.4 การพิจารณาผลการประกวดราคา 
     4.4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ เสนอราคา ใบเสนอราคา 

เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
     4.4.2 พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้

เสนอราคาที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว 
ระยะที่ 5  

ขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้างและ
ท าสญัญา 

5.1 รายงานผลและความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ 
5.2 การจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
       5.2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การท าและข้อตกลงเป็นหนังสือ 
       5.2.2 การก าหนดค่าปรับ 
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เมื่อศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ท าให้สามารถแบ่งระยะของการพัฒนาออกเป็น 7 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
การส ารวจความต้องการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ ระยะที่ 3 การออกแบบ ระยะที่ 4 การพัฒนาและ
ติดตั้ง ระยะที่ 5 การทดสอบ ระยะที่ 6 การน าไปใช้ และ ระยะที่ 7 การบ ารุงรักษาระบบ แต่
เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้มีการระบุถึงความต้องการของ
หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับใน TOR ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของโครงสร้างพื้นที่
จ าเป็นส าหรับคลาวด์ คอมพิวติ้งและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการท าสัญญากับผู้
รับจ้าง จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องส ารวจความต้องการ การวิเคราะห์ รวมไปถึงการออกแบบใหม่อีกครั้ง 
ดังนั้นกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่เป็นของหน่วยงานภาครัฐ จึงประกอบไป
ด้วย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาและติดตั้ง, ระยะที่ 2 การทดสอบ, ระยะที่ 3 การน าไปใช้และ
การบริหารจัดการ และ ระยะที่ 4 การบ ารุงรักษาระบบ ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ ดังตาราง
ที่ 4.2  

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 
ระยะ (Phase) กิจกรรมหลัก(Activities) 

ระยะที่ 1 
การพัฒนาและติดตั้ง 

1.1 ควบคุมและติดตามการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่มีความจ าเป็นส าหรับคลาวด์ 

     1.1.1 ควบคุมและติดตามการติดต้ัง ฮาร์แวร ์
     1.1.2 ควบคุมและติดตามการติดต้ัง ซอฟต์แวร์ พื้นฐานส าหรับ

คลาวด์ 
     1.1.3 ควบคุมและติดตามการติดต้ังระบบเครือข่าย 
     1.1.4 ควบคุมและติดตามการติดต้ังระบบไฟฟ้าหลักและส ารอง 
     1.1.5 ควบคุมและติดตามการติดต้ังสิ่งอ านวยความสะดวกที่

จ าเป็นส าหรับคลาวด ์
1.2 ควบคุมการบริหารจัดการและติดตั้งระบบที่ใช้ร่วมกับคลาวด์ 
1.3 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการยา้ยจากระบบเดิมมาเป็น
คลาวด์ 
1.4 ควบคุมและติดตามการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับ 
การใช้งานบนคลาวด์  
     1.4.1 การระบุและยืนยันตัวบุคคลก่อนการเข้าถึงฐานข้อมูล 
     1.4.2 ควบคุมและติดตามการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 
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ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (ต่อ) 
ระยะ (Phase) กิจกรรมหลัก(Activities) 

ระยะที่ 1 
การพัฒนาและติดตั้ง 

     1.4.3 ควบคุมและติดตามการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น 
การต้ังค่าโปรโตคอล,การต้ังค่าไฟร์วอลล์ 

1.5 วางแผนในการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน  
1.6 ติดตามการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดและเทคนิคที่ผู้ 
รับจ้างใช้ 

ระยะที่ 2  
การทดสอบ 

  

2.1 ตรวจสอบการท างานบนคลาวด ์
2.2 ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน 
2.3 ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
2.4 ตรวจสอบการบริหารจัดการข้อมูล 
2.5 ประเมินวา่เป็นไปตามที่ TOR ก าหนดไว้หรือไม่ 
2.6 ประเมินขอ้บกพร่องในการท างาน 
2.7 ควบคุมและติดตามความคืบหน้าในการทดสอบ 
2.8 ติดตามการจัดท าเอกสารรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ 

ระยะที่ 3  
การน าไปใช้  

และการบริหารจัดการ 

3.1 ควบคุมและติดตามให้คลาวด์มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3.2 ควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของผู้ใช้งานระบบ 
3.3 ควบคุมและติดตามการใช้งานของผู้ใช้งานเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบริการ 
3.4 ควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามที่ SLA ก าหนด  
3.5 ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบอย่างสม่ าเสมอ 
3.6 ประเมินประสิทธิภาพการท างานของโครงสร้างพื้นฐาน 
3.7 จัดท าเอกสาร 
3.8 ฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กร 

ระยะที่ 4  
การบ ารุงรักษาระบบ  

4.1 บ ารุงรักษาระบบให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
4.2 ควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพในการท างานของฮาร์ดแวร์ 
ซอฟแวร ์โครงสร้างพื้นฐานของระบบ และแอพพลิเคชั่น 
4.3 จัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ และ
แอพพลิเคช่ันมาแทนระบบเดิมที่เสื่อมสภาพ 



53 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (ต่อ) 
ระยะ (Phase) กิจกรรมหลัก(Activities) 

ระยะที่ 4  
การบ ารุงรักษาระบบ 

4.4 มีการต่อสัญญาเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาระบบกับผู้ว่าจ้างเดิม 
4.5 จัดท าเอกสาร 

 
4.1.1.3 การระบตุ้นทุนธุรกรรมในการพฒันาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบถึง
กระบวนการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ระยะของการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง และเมื่อน า
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของการพัฒนามาพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของการ
พัฒนา พบว่าเมื่อน าค่าใช้จ่ายในเกิดขึ้นเหล่านั้นมาพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมพบว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 และในระยะของการ
ของบประมาณจะเห็นได้ว่ามีค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น เมื่อน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมา
วิเคราะห์ถึงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายพบว่ามีความคล้ายคลึงกันกับ Ex-ante Transaction Costs 
ดังที่ได้แสดงในภาพที่ 4.2 

 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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จากภาพที่ 4.2 กรอบสีแดง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูล กรอบสีน้ าเงิน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเจรจาต่อรอง และสีเขียว หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายในการท าสัญญา ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระยะที่ 1 การก าหนดความต้องการ ระยะที่ 2 การขอ
งบประมาณ ระยะที่ 3 การท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ระยะที่ 4 ด าเนินการจัดหาและคัดเลือก
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าและเก็บรวบรวม
ข้อมูล และจะมีค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรองในช่วงของการของบประมาณและการด าเนินการจัดหา
และคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

จากการศึกษาข้างต้นท าให้สามารถสร้างตารางที่ใช้ในการระบุต้นทุนธุรกรรมที่
เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้สามารถแบ่งได้เป็น 
3 ประเด็นคือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูล (Searching & Collecting), 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง (Negotiating) และ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท าสัญญา (Contracting) 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการระบุต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดัง
ตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 ตารางวิเคราะห์ประเด็น/ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการท าสัญญา 

 
เมื่อน ามาวิเคราะห์ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและติดตามในทุกระยะของ
การพัฒนาเนื่องจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการควบคุมและติดตามเพื่องานที่ได้มาตรงตามที่ 
TOR ก าหนด นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการประเมินประสิทธิภาพในการท างานเมื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ถึง
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รายละเอียดของค่าใช้จ่ายพบว่ามีคล้ายคลึงกันกับ Ex-post Transaction Costs ดังที่ได้แสดงในภาพ
ที่ 4.3  

 
ภาพที่ 4.3 แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา Cloud Computing 

 

จากภาพที่ 4.3 กรอบสีแดง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในควบคุมและติดตาม 
กรอบสีน้ าเงิน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแก้ไขสัญญา และสีเขียว หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินประสิทธิภาพ จากภาพที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมและติดตามการท างานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามที่ TOR ก าหนด ซึ่งจะมีการประเมิน
ประสิทธิภาพเป็นระยะๆ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้สามารถสร้างตารางที่ใช้ในการระบุต้นทุนที่
เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง โดยต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
นี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นคือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในควบคุมและติดตาม (Monitoring and 
Enforcement), ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในแก้ไขสัญญา (Adjusting a Contract) และ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพ (Evaluating Performance) เพื่อใช้เป็นกรอบในการระบุต้นทุนธุรกรรมที่
เกิดขึ้นในแตล่ะระยะของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง ดังตารางที่ 4.4  
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ตารางที่ 4.4 ตารางวิเคราะห์ประเด็น/ต้นทุนธุรกรรมที่เกดิขึ้นภายหลังการท าสัญญา 

 

 

4.1.1.4 การทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านกระบวนการในการพัฒนาข้อค าถามแล้วเสร็จ มา 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการในการ
จัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและลงความเห็นในเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหา ภาษา
ที่ใช้ในการระบุประเด็นเรื่องต้นทุนธุรกรรม หรือข้อค าถาม และพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามหรือประเด็นเรื่องต้นทุนธุรกรรมที่ได้มีการก าหนดขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการวัดหรือไม่ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแบบสอบถาม จนได้มา
ซึ่งแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 

4.1.2 การวเิคราะห์ข้อมูลรวมฉบับสมบูรณ์ (Full Survey) 
 

4.1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง 
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ ข้อจ ากัด และ ต้นทุนทั้งหมด ในรูปแบบการให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้งใน
แต่ละรูปแบบ และต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 1 
องค์กร ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน
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1 องค์กร และผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ให้กับทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 1 องค์กร โดยมีรายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญ แสดงไว้ในตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงรายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญ 
ล าดับที ่ ต าแหน่งงานของผู้เชี่ยวชาญ ชื่อองค์กร 

1 ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ CSB ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน)  
2 Solution Architect บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 
3 Solution Consultant บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 

 
4.1.2.2 ผลการระบุต้นทนุธรุกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับต้นทุน
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง สามารถระบุ
ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง ได้ดังตารางที่ 4.6 และ ตารางที่ 4.7 ตามล าดับ  

ตารางที่ 4.6 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะ (Phase) 

Ex-ante Transaction Costs 

ค้นหาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Searching & 

Collecting) 

การเจรจาต่อรอง 
(Negotiating) 

การท าสัญญา 
(Contracting) 

ระยะที่ 1 
ก าหนดความ

ต้องการ 

S1.1 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ส ารวจความต้องการผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
    S1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการประชุมเพื่อก าหนด
ความต้องการร่วมกัน 
    S1.1.2 ค่าจ้างทีมงานไป
ลงพื้นที่ส ารวจ 
    S1.1.3 ค่าเดินทาง 
S1.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจความเป็นไปได้ในการ  

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ตารางที่ 4.6 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) 

ระยะ (Phase) 

Ex-ante Transaction Costs 

ค้นหาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Searching & 

Collecting) 

การเจรจาต่อรอง 
(Negotiating) 

การท าสัญญา 
(Contracting) 

ระยะที่ 1 
ก าหนดความ

ต้องการ 

น าเทคโนโลยีมาใช ้
     S1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกมาช่ วย ในการ
วิเคราะห์และเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
     S1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ลงพื้นทีส่ ารวจงบประมาณที่
ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต า ม
หน่วยงานต่างๆ 
     S1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการ
ลงพื้นที่ส ารวจสารสนเทศ
โครงสร้างของระบบภายใน
องค์กร ประกอบไปด้วย
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบ
เครือข่ายการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศ 
     S1.2.4 ค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจระยะเวลาที่ใช้ในการ
พัฒนา 
      S1.2.5 ค่าใช้จ่ายใน
การส ารวจความพร้อมของ
ทรัพยากรบุคคลภายใน
องค์กร 
S1.3 ค่าใช้จ่ายในการการ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ตารางที่ 4.6 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) 

ระยะ (Phase) 

Ex-ante Transaction Costs 

ค้นหาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Searching & 

Collecting) 

การเจรจาต่อรอง 
(Negotiating) 

การท าสัญญา 
(Contracting) 

ระยะที่ 1 
ก าหนดความ

ต้องการ 

รวบรวมข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ
เ ท ค โ น โ ล ยี ค ล า ว ด์       
คอมพิวติง้ 

S1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ไปศึกษาและอบรมเกี่ยวกับ
คลาวด์ คอมพิวต้ิง 
    S1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ไปศึกษาดูงานกับองค์กร
หรื อหน่ วยงานทั้ งที่ เ คย
พัฒนาและมีการ ใช้ ง าน
คลาวด์ คอมพิวต้ิง 
    S1.3.3 ค่าใช้จ่ายในการ
เ ชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก
หน่วยงานภายนอกมาให้
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง 
S1.4  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาที่ปรึกษามาเพื่อให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง (ในกรณีบุคลากร
ภายในองค์กรขาดความรู้
แ ล ะความช าน าญ เ รื่ อ ง
คลาวด์ คอมพิวต้ิง) 
S1.5 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค้นคว้าและเก็บรวบรวม 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ตารางที่ 4.6 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) 

ระยะ (Phase) 

Ex-ante Transaction Costs 

ค้นหาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Searching & 

Collecting) 

การเจรจาต่อรอง 
(Negotiating) 

การท าสัญญา 
(Contracting) 

ระยะที่ 1 
ก าหนดความ

ต้องการ 

ข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ  
(Term of Reference) 
    S1.5.1 ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างที่ปรึกษาหรือผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญมาให้ค าปรึกษาใน
การร่าง TOR  
    S1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
อ อ ก แ บ บ ห รื อ จ า ล อ ง
โครงสร้างพื้นฐานจ าเป็น
ส าหรับคลาวด์ 
    S1.5.3 ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิง
ลึกทางด้านเทคนิค 

ไม่ม ี ไม่ม ี

ระยะที่ 2 
ของบประมาณ 

S2.1 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ส ารวจและพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวต้ิง 
     S2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ล ง พื้ น ที่ ส า ร ว จ ร า ค า
ฮาร์ดแวร์  และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับคลาวด ์
      S2.1.2 ค่าใช้จ่ายใน
การส ารวจและเปรียบเทียบ  

N2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างบุคคลภายนอกที่มี
ค วามรู้ ค ว ามช านาญ
เกี่ยวกับคลาวด์ เข้ามา
ช่วยในการเจรจาต่อรอง
กับผู้อนุมัติโครงการ 

ไม่ม ี
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ตารางที่ 4.6 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) 

ระยะ (Phase) 

Ex-ante Transaction Costs 

ค้นหาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Searching & 

Collecting) 

การเจรจาต่อรอง 
(Negotiating) 

การท าสัญญา 
(Contracting) 

ระยะที่ 2 
ของบประมาณ 

ค่ าลิ ขสิทธิ์  ซอฟต์ แวร์ ที่
ท างานบนคลาวด ์
      S2.1.3 ค่าใช้จ่ายใน
การส ารวจค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ ก อบ รม บุ ค ล าก รที่ ท า
หน้าที่ในการบริหารจัดการ
คลาวด์ 
S2 . 2  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ส ารวจราคามาตรฐาน หรือ
ราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง 
      S2.2.1 ค่าใช้จ่ายใน
การส ารวจราคาโครงสร้าง
พื้ นฐานที่ จ า เป็นส าหรับ
คลาวด์  เ ช่ น  ฮาร์ ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย 
และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ 

 ไม่ม ี

ระยะที่ 3 
ท าแผนจัดซื้อ

จัดจ้างประจ าปี 

S3.1 ค่าใช้จ่ายในการลง
พื้นที่ส ารวจราคาซื้อ/จ้าง
ครั้งสุดท้าย 
S3.2 ค่าใช้จ่ายในการค้นหา
ข้อมูลผู้ว่าจ้าง 

N3.1 ชี้แจงเกี่ยวกับ
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
นโยบายและแผนของ
องค์กร 
N3.2 ชี้แจงถึงความ
จ าเป็นในการจัดซื้อ/จ้าง 
N3.3 ชี้แจงเพื่อขออนุมัติ
วงเงินในแผนการจัดซื้อ/จ้าง 

ไม่ม ี
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ตารางที่ 4.6 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) 

ระยะ (Phase) 

Ex-ante Transaction Costs 

ค้นหาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Searching 

&Collecting) 

การเจรจาต่อรอง 
(Negotiating) 

การท าสัญญา 
(Contracting) 

ระยะที่ 4 
ด าเนนิการ
จัดหาและ

คัดเลือกผู้ขาย/
ผู้รับจา้ง 

S4.1 ค่ า ใ ช้ จ่ า ยก า ร เ ก็ บ
ร ว บ ร ว ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด
รายการพัสดุที่จะซื้อหรือ
งานที่จะจ้าง เช่น ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟแวร์ ระบบเครือข่าย 
และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ ฯลฯ 
S4.2 ค่าใช้จ่ายในการค้นหา 
และตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิ์ เข้ าประกวด
ราคาโดยจะเป็น ไปตาม 
กรอบของ TOR ที่ได้มีการ
ร่างไว ้

N4.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อตกลงหรือต่อรอง
ราคา 
N4.2 ค่าใช้จ่ายในการ
พิจารณาคัดเลือกพัสดุ
หรืองานจ้างของผู้เสนอ
ราคาที่ถูกต้อง 

ไม่ม ี

ระยะที่ 5 
ขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้างและท า

สัญญา 

S5.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
รายละเอียดของสัญญา 
S5.2 ค่าที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย 

ไม่ม ี C5.1 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงระหว่างองค์กร
กับผู้รับจ้าง 
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ตารางที่ 4.7 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง

ระยะ (Phase) 

Ex-post Transaction Costs 

ควบคุมและตดิตาม 
(Monitoring and 
Enforcement) 

แก้ไขสัญญา 
(Adjusting a 
Contract) 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ 
(Evaluating 

Performance) 

ระยะที่ 1    
การพัฒนาและ

ติดต้ัง 

M1.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมและติดตามการ
ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ 
ตามที่ได้มีการออกแบบ
ไว ้
      M1.1.1 ค่ า จ้ า ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ม า ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร
ติดต้ัง 
M1.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมการติดตั้งระบบ
ที่ใช้ร่วมกับคลาวด ์
M1.3 ค่าใช้จ่ายใน
ติดตามการเตรียมความ
พร้อมในการย้ายจาก
ระบบเดิมมาเป็นคลาวด์ 
M1.4 ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมและติดตามการ
ติดต้ังระบบรักษาความ  
ปลอดภัยส าหรับการใช้
งานบนคลาวด ์
      M1 .4 .1 ค ว บ คุ ม
และติดตามการระบุและ 

A1.1 ค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขสัญญาบางประเด็น
( ก ร ณี ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ 
ด าเนินงานได้ตามแผนที่
วางไว้) 
 

ไม่ม ี
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ตารางที่ 4.7 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (ต่อ) 

ระยะ (Phase) 

Ex-post Transaction Costs 

ควบคุมและตดิตาม 
(Monitoring and 
Enforcement) 

แก้ไขสัญญา 
(Adjusting a 
Contract) 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ 
(Evaluating 

Performance) 

ระยะที่ 1    
การพัฒนาและ

ติดต้ัง 

ยืนยันตัวบุคคลก่อนการ
เข้าถึงฐานข้อมูล 
     M1 .4 .2 ค ว บ คุ ม
และติดตามการก าหนด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 
     M1.4 .3 ค ว บ คุ ม
และติดตามการป้องกัน
การรั่ วไหลของข้อมูล 
เ ช่ น  ก า ร ตั้ ง ค่ า
โปรโตคอล การตั้งค่า
ไฟร์วอลล์ 

 ไม่ม ี

ระยะที่ 2  
การทดสอบ 

M2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมและติดตามการ
ทดสอบเพื่อน าไปขยาย
ผล 
M2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมและติดตามการ
รักษาความปลอดภัย ให้
เป็นไปตามที่ SLA 

ไม่ม ี 
 

E2.1 ค่าเครื่องมือที่ใช้ใน
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพการท างาน
บนคลาวด ์
E2.2 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมา
ช่วยตรวจสอบ 
E2 . 3  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น
ตรวจสอบการบริ ห าร
จัดการข้อมูล 
E2 .4 ค่ า ใช้ จ่ ายในการ
ตรวจสอบการรักษาความ
ปลอดภัย 
E2.6 ค่าใช้จ่ายในการ 
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ตารางที่ 4.7 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (ต่อ) 

ระยะ (Phase) 

Ex-post Transaction Costs 

ควบคุมและตดิตาม 
(Monitoring and 
Enforcement) 

แก้ไขสัญญา 
(Adjusting a 
Contract) 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ 
(Evaluating 

Performance) 

ระยะที่ 2  
การทดสอบ 

  ประเมินข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการ
ทดสอบ 

ระยะที่ 3  
การน าไปใช ้

และการบริหาร
จัดการ 

M3.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมและติดตามการ
ท างานบนคลาวด์  ให้
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
M3.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมและติดตามการ
รักษาความปลอดภัย 
และความเป็นส่วนตัว
ของผู้ใช้งานระบบ 
M3.3 ค่าใช้จ่ายควบคุม
และติดตามให้ เป็นไป
ตามที่ SLA ก าหนด 
M3.4 ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามการใช้งานของ
ผู้ใช้งานเพื่อปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริการ 

ไม่ม ี E3.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบอย่าง
สม่ าเสมอ 
E3.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ท า งานของ โครงสร้ า ง
พื้นฐาน 
 

ระยะที่ 4  
การบ ารุงรักษา

ระบบ 

M4.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมและติดตามการ
ท างานบนคลาวด์  ให้
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

A4.1 ค่าใช้จ่ายในการต่อ
สัญญากับผู้รับจ้าง เพื่อ
จัดหาฮาร์ดแวร,์ ซอฟแวร์
โครงสร้างพื้นฐานของ 

E4 .1 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบอย่าง
สม่ าเสมอ 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่าต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่วน
ใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของบุคลากร
ภายในองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรเหล่านั้น รวมไปถึงการส ารวจความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ภายในองค์กร อีกทั้งยังมีการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงเทคนิค เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการร่าง TOR ซึ่งเป็นการก าหนดคุณลักษณะและเงื่อนไขต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
ความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ ค่าใช้จ่ายในการค้นหาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคาโดยจะเป็นไปตาม
กรอบของ TOR ที่ได้มีการร่างไว้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรองตัวอย่างเช่น 

ตารางที่ 4.7 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (ต่อ) 

ระยะ (Phase) 

Ex-post Transaction Costs 

ควบคุมและตดิตาม 
(Monitoring and 
Enforcement) 

แก้ไขสัญญา 
(Adjusting a 
Contract) 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ 
(Evaluating 

Performance) 

ระยะที่ 4  
การบ ารุงรักษา

ระบบ 

M4.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมและติดตามการ
รักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว
ของผู้ใช้งานระบบ 
M4.3 ควบคุมและ
ติดตามให้เป็นไปตามที่ 
SLA ก าหนด 
M4.4 ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามการใช้งานของ
ผู้ใช้งานเพื่อปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริการ 

ระบบ และแอพพลิเคชั่น
ม า แ ท น ร ะ บ บ เ ดิ ม ที่
เสื่อมสภาพ 

E4 .2 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ท า งานของ โครงสร้ า ง
พื้นฐาน 
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ค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรองกับผู้ที่มีอ านาจในการอนุมัติโครงการ ซึ่ งมีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้เชียว
ชาญในเทคโนโลยีคลาวด์ เข้ามาช่วยในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการเจรจาต่อรอง
มากยิ่งขึ้น  

เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์    
คอมพิวติ้ง ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและติดตาม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสัญญา และ 
ค่าใช้จ่ายในการประเมินประสิทธิภาพ จากตารางที่ 4.7 พบว่าต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการควบคุมและติดตามเพื่อให้เป็นไปตามที่ TOR ก าหนดไว้ ตัวอย่างเช่น 
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและติดตามการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ ให้เป็นไป
ตามที่ได้มีการออกแบบ ควบคุมและติดตาม ค่าใช้จ่ายนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ค่าใช้จ่าย
ในติดตามการเตรียมความพร้อมในการย้ายจากระบบเดิมมาเป็นคลาวด์  เพื่อป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูลภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประเมินประสิทธิภาพซึ่งส่วนใหญ่นั้น
เกิดขึ้นในระยะที่ 2 ที่เป็นขั้นตอนของการทดสอบเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ภายหลังจากที่ได้มี
การพัฒนา ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการประเมินการท างานบนคลาวด์ ว่าเป็นไปตามที่ TOR ก าหนด
หรือไม่ ค่าใช้จ่ายในตรวจสอบการบริหารจัดการข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจากการสัมภาษณ์
พบว่าต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง นั้นถือเป็นเทคโนโลยี
ที่ใหม่ส าหรับหน่วยภาครัฐ ประกอบกับบุคลากรภายในองค์กรยังขาดความรู้ ความช านาญและ 
ประสบการณ์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ส่งผลให้หน่าวยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีการ
ส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือสัมมนาจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนที่จะเริ่มมีการพัฒนา ซึ่งหลายองค์กรได้มีการจ้างที่ปรึกษาจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือสถานศึกษามาให้ค าแนะน าหรือช่วยในการร่าง TOR  ซึ่งนอกจากการศึกษาค้นคว้า
และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งแล้วนั้น ยังต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับ รวมไปถึงการศึกษาในเรื่องของ
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เนื่องจากลักษณะการท างานของคลาวด์ที่มีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังมีการ
แชร์ทรัพยากรร่วมกันบนระบบเสมือนจริง ท าให้สามารถเพิ่มขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
ส่งผลให้รูปแบบในการคิดค่าลิขสิทธิ์แตกต่างไปจากเดิม โดยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ 
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นอกจากนี้ในการพัฒนาจะต้องค านึงถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรเดิม
ใช้อยู่ โดยจะต้องไปส ารัวจการใช้งานจริงขององค์กร เพื่อใช้ในการคาดการณ์ในการจัดหาทรัพยากร
ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการใช้งานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 ได้ให้ความเห็นว่า ค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการต่อสัญญาในการบ ารุงรักษากับทางผู้รับจ้างที่มาพัฒนาให้กับองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วองค์
ภาครัฐมักจะมีการต่อสัญญาในส่วนนี้ตลอดอายุการใช้งานเพื่อให้ผู้รับจ้างเข้ามาดูแลและบ ารุงรักษา 
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรภายในของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นฝ่ายไอทีต้องรับภาระการดูแลระบบ
สารสนเทศภายในองค์กรทั้งหมด ประกอบกับบุคคลากรภายในองค์กรนั้นไม่ได้มีความรู้ ความช านาญ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เฉพาะด้าน จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นที่จะต้องมีการต่อสัญญา
กับทางผู้รับจ้างที่มาพัฒนา เพื่อเป็นการลดภาระในการบ ารุงรักษาระบบของหน่วยงาน  

จากการสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญท่านที่ 2 และ 3 เป็นผู้เช่ียวชาญในกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง ให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่าต้นทุน
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่นั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการค้นหาและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาใช้ภายในองค์กร เนื่องจากความต้องการเหล่านี้จะเป็น
ตัวก าหนดแนวทางในการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร 
โดยในการส ารวจความต้องการนั้นจะต้องมีความชัดเจนและครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายที่องค์กร
ต้องการส ารวจ เพื่อน าความต้องการที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริง ซึ่งหากความ
ต้องการที่ได้มีการส ารวจมานั้นไม่ครอบคลุมหรือไม่ชัดเจนจะส่งผลให้องค์กรต้องมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลใหม่อีกครั้งและเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส ารวจความต้อง
ใหม่อีกครั้ง ค่าเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้หากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไม่เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานจะส่งผลให้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ได้ถูกน ามาใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ส่งผลให้เกิดความสิ้นเปลืองหรือความไม่
คุ้มค่าของงบประมาณที่สูญเสียไปกับการพัฒนา ภายหลังจากที่มีการส ารวจความต้องการของ
บุคลากรภายในองค์กรแล้วนั้น องค์กรจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปในการน าเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้งมาใช้ภายในองค์กร โดยในการส ารวจความเป็นไปได้นั้นอาจมีการจ้างที่ปรึกษาหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีอยู่ รวมไปถึงการส ารวจความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการ



69 
 

คัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 3 อธิบายถึงเหตุผลของการจ้างที่ปรึกษา ไว้ว่าการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกจะ
ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีบุคคลที่สามเข้ามาร่วมรับผิดชอบตาม
กฎหมายข้อบังคับ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 และ 3 ยังให้ความส าคัญในเรื่องของการร่าง TOR 
โดยให้เหตุผลว่า TOR นั้นเป็นตัวก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือเงื่อนไขต่างๆในการพัฒนา ซึ่ง
หาก TOR ที่ร่างขึ้นมานั้นไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมถึงความต้องการทั้งหมด จะส่งผลให้เกิด
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนสัญญาในระหว่างที่
มีการพัฒนา หรือเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นไม่สามารถท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไม่ตรงตามประสิทธิภาพที่วางไว้ ก่อให้เกิดความเสียหายและ
ความไม่คุ้มค่าของงบประมาณที่เสียไป  

ในส่วนของต้นทุนธุรกรรมที่ เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์      
คอมพิวติ้ง ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและติดตามเพื่อให้เป็นไปตาม TOR ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมและติดตามที่รัดกุมจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา ตัวอย่างเช่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เทคโนโลยีคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ การให้บริการคลาวด์หยุดชะงัก เกิดการสูญหายข้อมูลที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังมี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานหรือกระบวนการท างานที่ได้ออกแบบหรือจ าลองขึ้นมานั้นไม่
สามารถด าเนินการได้ ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนสัญญาในบางประเด็นเกิดขึ้น ท าให้โครงการเกิด
ความล่าช้าและองค์กรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนความต้องการ นอกจากนี้
หากร่าง TOR ไม่ครอบคลุมถึงวิธีการและแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพจะท าให้องค์กรต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์มาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ดังนั้นผู้ที่ร่าง TOR 
มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเกิดขึ้น
ในภายหลังได ้

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง เกี่ยวกับต้นทุน
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง สามารถสรุป
กระบวนการพัฒนาและต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง ใน
ระยะต่างๆ พร้อมทั้งระบุถึงต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาในภายหลัง
หากไม่มีการควบคุมดูแลต้นทุนธุรกรรมเหล่านี้ ดังภาพที่ 4.4 
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            ภาพที่ 4.4 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกดิขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
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จากภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง สามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น หากองค์กรไม่ให้ความส าคัญหรือใส่ใจในส่วนนี้ (ในกรอบสีแดง) 
โดยประกอบไปด้วย 5 ประเด็น คือ 

(1) ส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร 
  ในการน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ภายในองค์กรนั้นจะต้องค านึงถึงความต้องการ

ของบุคลากรภายในองค์กรเป็นหลัก ซึ่งความต้องการของหน่วยงานภาครัฐนั้นมาจาก 3 ส่วนคือ ผู้บริหาร 
ผู้ใช้งาน และคณะท างาน ที่เป็นผู้ก าหนดความต้องการในการพัฒนา ซึ่งหากความต้องการที่ได้มีการส ารวจ
ไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุม จะส่งผลให้เมื่อมีการพัฒนาแล้วไประยะหนึ่งแล้วต้องมีการปรับแก้ หรือ
ปรับเปลี่ยนความต้องการซึ่งจะท าให้องค์กรต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการส ารวจความต้องการใหม่
อีกครั้ง หรือเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาขึ้นไม่ได้รับการใช้งานหรือถูกใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ท าให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ 

(2) การส ารวจความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีมาใช ้
การส ารวจความเป็นไปได้ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นเนื่องจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้

ภายในองค์กรนั้นจะต้องมีการส ารวจความเป็นไปได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ ซึ่งจะท าให้องค์กร
ทราบว่าเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้นั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดและองค์กรจะต้องเตรียมความพร้อม
อย่างไรหากต้องน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ ซึ่งหากไม่มีการพิจาณาอย่างละเอียดรอบคอบจะท าให้เกิดค่าใช้จ่า ย
ต่างๆตามมา ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์มา เพื่อให้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
มาใหม่สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีความ
ล้าสมัยอันเนื่องมาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ศึกษาถึงระยะเวลาในการพัฒนาหรือไม่ได้ศึกษาถึงแนวโน้ม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการ ท าให้องค์กรต้องจ้างบริษัท หรือ Outsource เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งในการส ารวจ
ความเป็นไปได้นั้นจะพิจารณาจาก  

• โครงสร้างของระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้สามารถต่อยอดจากเทคโนโลยีเดิมได้หรือไม่ 

องค์กรจะต้องมีการจัดหาเพ่ิมเติมหรือจัดหาใหม่ทั้งหมด  

• งบประมาณ  
เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐนั้นมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด การที่จะ 

น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ภายในองค์กรจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าที่องค์กรจะได้รับโดยการเปรียบเทียบกัน
เปรียบกับงบประมาณที่องค์กรต้องสูญเสียไป ดังนั้นจึงต้องพิจารณางบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา  
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• ระยะเวลาในการพัฒนา 
เนื่องจากในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องใช้เวลาในการ

พัฒนา ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพัฒนานานเกินไปอาจท า
ให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนา 

• ทรัพยากรบุคคล 
ในการจะน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ภายในองค์กรจะต้องพิจารณาถึง

ความรู้ความช านาญของบุคลากรภายในองค์กรว่ามีความรู้ความช านาญเพียงพอต่อการพัฒนาหรือบริหาร
จัดการเทคโนโลยีนั้นๆหรือไม่  

 (3) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 
  ในการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งมาใช้ภายในองค์กรจะต้องศึกษาค้นคว้า

และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคลาวด์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการร่าง TOR ทั้งที่เป็นข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลในเชิงเทคนิคเทคโนยีคลาวด์คอมพิวติ้งอย่างละเอียดนั้น รวมไปถึงข้อดีและข้อเสี ยของ
คลาวด์  

(4) การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ  
(Term of Reference: TOR) 
  การร่าง TOR ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญเนื่องจากเป็นตัวก าหนดขอบเขตในการ

ด าเนินงาน คุณสมบัติผู้เสนอราคา และเงื่อนไขต่างๆในการพัฒนา รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา ซึ่ง 
TOR ที่การร่างออกมานั้นจะต้องมีความรัดกุมและชัดเจน อีกทั้งยังต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังต้องมีการออกแบบแบบจ าลองการท างานส าหรับคลาวด์ ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้
และความช านาญเฉพาะด้านมาช่วยในการออกแบบ ซึ่งหาก TOR ที่ร่างออกมาไม่มีความชัดเจนหรือไม่
รัดกุมก็จะส่งผลเสียต่อองค์กร ท าให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพต่ ากว่าที่องค์กรก าหนดและเกิดความไม่คุ้มค่า
กับงบประมาณที่สูญเสียไป  

(5) การพิจารณาผลการประกวดราคา 
  การพิจารณาผลการประกวดราคาถือเป็นสิ่งที่ส าคัญเนื่องจากเป็นการคัดเลือก

ผู้รับจ้างในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งหากไม่มีการพิจารณาหรือตรวจสอบคุณสมบัติและ
แฟ้มผลงานของผู้เข้าประกวดอย่างละเอียด จะส่งผลให้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นไม่
ประสบผลส าเร็จ หรือได้งานที่มีประสิทธิภาพต่ ากว่าที่องค์กรก าหนด 

 หลังจากที่ได้มีคัดเลือกผู้รับจ้างแล้วนั้นองค์กรจะด าเนินการจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือระหว่างองค์กรกับผู้รับจ้าง เมื่อได้ท าข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยกระบวนการต่อไปจะเป็นการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR ดังภาพที่ 4.5  
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ภาพที่ 4.5 แสดงต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 

 

จากภาพที่ 4.5 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งซึ่งผลได้
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง สามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผล
ต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น หากองค์กรไม่ให้ความส าคัญหรือใส่ใจในส่วนนี้ (ในกรอบสีแดง) โดย
ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น คือ 

(1) ควบคุมและติดตามการติดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรบัคลาวด์  

การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญเนื่องจาก
การติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามแบบที่วางไว้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของคลาวด์ในอนาคต 
นอกจากนี้ในกรณีที่การติดตั้งไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบที่ได้มีการตกลงไว้ใน TORจะมีการแก้ไข
สัญญาบางประเด็น  

(2) การประเมินผลตามที่ TOR ก าหนด 

ในการตรวจรับหรือส่งมอบงานนั้นจะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพในการท างานของ
คลาวด์ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในทุกๆฟังก์ชั่นของการท างานที่มีการก าหนดไว้ใน TOR ซึ่งถ้าหาก TOR ไม่ได้มี
การระบุถึงเครื่องมือหรือฟังก์ชั่นที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพไว้ จะท าให้องค์กรเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
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เพิ่ม นอกจากนี้หากบุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้ความช านาญในการทดสอบอาจท าให้การตรวจเช็ค
นั้นไม่ละเอียดซึ่งจะส่งผลต่อการท างานของคลาวด์ในอนาคตได ้

(3) ควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัย 

ในการให้บริการคลาวด์ ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้
ให้บริการ เนื่องจากลักษณะของคลาวด์ ที่มีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมากและมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในองค์กรเกิดการรั่วไหลจึงต้องมีการควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล นอกจากนี้องค์กรควรที่จะอัพเกรดโปรแกรมที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง
หากมีการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ 

(4) ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการท างานบนคลาวด์ 

เนื่องจากลักษณะการท างานของคลาวด์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้คลาวด์สามารถท างานรับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการ
ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการท างานบนคลาวด์ ให้สามารถพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา และควรที่จะมีการ
ส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหากคลาวด์มีปัญหา 

 
4.1.3 การวเิคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ (Expert Interview) 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่
เกิดขึ้นในแต่ละระยะกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ท าให้สามารถระบุต้นทุนธุรกรรมที่
เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา อีกทั้งยังสามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น หากองค์กรไม่ให้ความส าคัญหรือใส่ใจในส่วนนี้ โดยผู้วิจัยได้น าประเด็น
ดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 แสดงรายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญ 

ล าดับ ต าแหน่งงานของผู้เชี่ยวชาญ 
ประสบการณใ์นการท างาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป)ี 
ระดับผู้บริหาร 

1 ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบ ส านักปฏิบัติการ 5 ปี 
2 ที่ปรึกษากองพัฒนาระบบ ส านักปฏิบัติการ 20 ปีขึ้นไป 
3 รองผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบ ส านักปฏิบัติการ 3 ป ี

ระดับหัวหน้าแผนก 
4 หัวหน้าแผนกควบคุมระบบ ศูนย์ข้อมูลกลาง 20 ปีขึ้นไป  
5 หัวหน้าแผนกรกัษาความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลกลาง 17 ป ี
6 หัวหน้าแผนกโปรแกรม กองพัฒนาระบบ 16 ป ี

ระดับปฏิบัติการ 
7 เจ้าหน้าที่โปรแกรม แผนกโปรแกรม กองพัฒนาระบบ  12 ป ี 
8 เจ้าหน้าที่ควบคุม แผนกควบคุม ศูนย์ข้อมูลกลาง 15 ป ี
9 System Analyst บริษัท Igenco 5 ป ี 

 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน เกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเบื้องต้นผู้วิจัยได้แบ่งผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก และระดับผู้ปฏิบัติการ ซึ่งสามารถสรุปได้ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการในการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ได้ดังตารางที่ 4.9 และตารางที่ 4.10 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.9 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
1 ส ารวจความต้องการของ
บุคลากรภายในองค์กร 

1.1 การส ารวจความต้องการส่วน
ใหญ่นั้น ผู้บริหารจะเป็นผู้ที่ก าหนด
นโยบายหรือแนวทางในการพัฒนา 
ส่วนระดับปฏิบัติการหรือฝ่ายไอทีจะ
เป็นผู้ก าหนดความต้องการในเชิง
เ ทคนิ คห รื อ เ ทค โน โ ลยี ม า เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร 
ซึ่ ง ระดับปฏิบัติ การนั้ นจ า เป็นที่
จะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ระดับหนึ่งเพื่อใช้ในการอ้างอิง 
1.2 ขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ของบประมาณนั้นต้องใช้เวลาในการ
เดิน เรื่ อ ง  ท า ให้ เกิ ดความล่ าช้ า
ประกอบกับลักษณะขององค์กรที่
ต้องมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งตาม 

1.1 ความต้องการส่วนใหญ่นั้นมาจาก
ระดับปฎิบัติการที่เสนอความต้องการขึ้น
ไปยังผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติโดยอ้างอิง
จากความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา อีกทั้งยัง
ต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 
1.2 ผู้ให้ความต้องการไม่ได้มีความรู้หรือ
ความช านาญในกระบวนการนั้นๆ ส่งผล
ใ ห้ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ ไ ด้ ม า มี ค ว า ม
คลาดเคลื่อน ท าให้องค์กรต้องเสียเวลา
และสูญเสียงบประมาณในการไปส ารวจ
และเก็บรวบรวมความต้องการใหม่อีกครั้ง 
1.3 ความต้องการส่วนใหญ่นั้นมาจากฝ่าย
เทคนิคเป็นผู้ก าหนดความต้องการว่าควร
ต้องมีหรือต้องเป็นไปในลักษณะนั้นๆ โดย
ที่ไม่ได้มีการส ารวจความต้องการจาก  

1.1 ความต้องการส่วนใหญ่นั้นมาจาก
ผู้บริหารที่เป็นผู้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนา แล้วระดับปฏิบัติการจะเป็นผู้ที่
เสนอความต้องการทางด้านเทคโนโลยี
มาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ บริหาร  โดยมีการสอบถามความ
ต้องการของผู้ใช้งานจริงมาประกอบการ
พิจารณา โดยพิจารณาว่าเทคโนโลยีที่
เลือกมาใช้นั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้มากน้อยเพียงใด 
เนื่องจากการที่จะน าเทคโนโลยีต่างๆมา
ใช้นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง
ผู้บริหารระดับสูงและผู้ใช้งาน อีกทั้งยัง
ต้องสอดคล้องกับแนวทางหรือนโบาย
ประจ าปีขององค์กร 
1.2 การปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามวาระ 
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ตารางที่ 4.9 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) 

หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
1 ส ารวจความต้องการของ
บุคลากรภายในองค์กร 

วาระ ส่งผลท าให้ความต้องการที่ได้มี
การก าหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร   
1.3 การก าหนดความต้องการใน
บางครั้งอาจไม่ครอบคลุมหรือผู้ที่
ก าหนดความต้องการนั้นไม่ได้มีความ
เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้นๆ ส่งผลให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มความ
ต้องการ ซึ่งส่งผลให้งานมีความล่าช้า 
 
 

ผู้ใช้งานจริง ส่งผลให้ TOR ที่ร่างออกมา 
นั้น ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
จริง 
 
 

ขององค์กร ส่งผลให้ความต้องการที่ได้
ส ารวจมาก่อนหน้ามีความคลาดเคลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลง ท าให้ต้องมีการส ารวจ
ความต้องการใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นการ
ท างานที่มีความซ้ าซ้อนและก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินการ 
1.3 ในการส ารวจความต้องการที่ต้องมี
การเก็บข้อมูลจากหลายๆส่วน อาจท าให้
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ ไ ด้ ม า นั้ น มี ค ว า ม
คลาดเคลื่อนจากการใช้งานจริง ซึ่ ง
อาจจะส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ความต้องการในภายหลังจากที่ได้มีการ
เซ็นต์สัญญาท าให้มีชาร์ตเงินเกิดขึ้น 

2 การส ารวจความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีมาใช ้

2.1 ควรพิจารณาในเรื่องของความ
ปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและความ
เสถียรของเทคโนโลยีที่น ามาใช้เป็น 

2.1 การส ารวจความเป็นไปได้ เป็นสิ่งที่
ส าคัญเนื่องจากในการพัฒนาหรือน า
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ภายในองค์กรน้ัน 

2.1 พิจารณาถึงโครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่เดิม 
2.2 ส ารวจงบประมาณเบ้ืองต้นที่ใช้ใน 
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หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
2 การส ารวจความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีมาใช ้

หลัก 
2.2 สามารถต่อยอดหรือท างาน
ร่วมกับเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่เดิม 
2.3 สามารถทดแทนเทคโนโลยีที่มี
อยู่เดิมและมีความต่อเนื่องของการ
ให้บริการ โดยจะไม่ท าให้ระบบที่
ท างานอยู่เดิมนี้มีการหยุดชะงัก 
2.4 ส ารวจงบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนา เพื่อน ามาพิจารณาถึงความ
คุ้มค่างบประมาณที่องค์กรสูญเสียไป 
2.5 ส ารวจความพร้อมของบุคลากร
ภายในองค์กร 

จะต้องค านึงถึงการต่อยอดจากเทคโนโลยี
ที่มีอยู่เดิม 
2.2 ส ารวจงบประมาณที่ใช้ทั้งหมด เพื่อ
ประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณที่
สูญเสียไป โดยประเมินจากจาก pay 
back period 
2.3 พิจารณาในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ใน
การพัฒนา เนื่องจากในการพัฒนาจะต้อง
ใช้ระยะเวลา ดังนั้นหากไม่พิจารณาถึง
ก าหนดเสร็จ อาจท าให้เทคโนโลยีที่ได้มี
การพัฒนาออกมานั้นเสร็จไม่ทันหรือมี
เทคโนโลยีอ่ืนที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ 
2.4 ประเมินความพร้อมของบุคลากร
ภายในองค์กร 

การพัฒนา 
2.3 พิจารณาในเรื่องของระยะเวลาใน
ก า ร พั ฒ น า  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร พั ฒ น า
เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  จะต้ อ ง ใ ช้
ระยะเวลาในการพัฒนา ดังนั้นจึงควร
พิจารณาถึงเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างที่มีการพัฒนาหรือมาแทนที่
เทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนา 
4 พิจารณาในเรื่องของทรัพยากรบุคคล
ซึ่ งมีผลน้อยมากเนื่องจากผู้ที่มีส่ วน
เกี่ยวข้องได้มีการซึมซับความรู้ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนา กล่าวคือมีการส่ง
บุคลากรไปเรียนรู้ระหว่างที่ ได้มีการ
พัฒนา 

3 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

3.1 ส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก 

3 .1  ส่ งบุ คลากรไปศึกษาอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก 

3.1 ส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก 
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หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
3 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

3.2 ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานกับ
องค์กรหรือหน่วยงานที่เคยท าแล้ว
และประสบความส าเร็จในการพัฒนา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
น าเทคนิคที่องค์กรหรือหน่วยงาน
เหล่านั้นใช้ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
องค์กร 
3.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวติ้ง คลาวด์ 
มาให้ความรู้ แก่บุคลากรภายใน
องค์กรก่อนเริ่มการปฏิบัติงานจริง 

3.2 ส่งบุคกรไปศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์กร 
เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อเปรียบเทียบใน
การเลือกใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
กับองค์กรมากที่สุด 
3.3 ไปศึกษาดูงานองค์กรหรือหน่วยงานที่
ซื้อเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ภายในองค์กร 
เพื่อพิจารณาถึงจุดเด่นหรือจุดด้อย 
3.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้มา
บรรยายและให้ความรู้แก่บุคลากรภายใน
องค์กร 

3.2 ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อ
เปรียบเทียบในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด 
นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาถึงวิธีการ
บริหารจัดการคลาวด์ คอมพิวติ้ง ว่ามี
การบริหารจัดการอย่างไร เช่นการ
ให้บริการตลอด 24 ชม.  ระบบส ารองไฟ 
มาตรการควบคุมดูแล เป็นต้น 
3.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้มา
บรรยายและให้ความรู้แก่บุคลากรภายใน
องค์กร 
3.4 เปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆเข้ามา
น าเสนอเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ใช้ใน
การพัฒนาเพ่ือให้เห็นภาพและแนวทาง 
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หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
3 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

  ในการพัฒนามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งน ามา
เปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนา
ระหว่างบริษัทที่มาน าเสนอ เพื่อข้อมูลที่
ได้น ามาประยุกต์ให้เข้ากับองค์กร 

4 การศึกษาค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่ อ ใช้ ในการ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ  
(Term of Reference: TOR) 

4.1 การร่าง TOR ผู้ร่างควรที่จะมี
ความรู้และประสบการณ์ในการร่าง 
เนื่องจากความรู้และประสบการณ์
ข อ ง ผู้ ร่ า ง จ ะ ช่ ว ย ล ด ห รื อ ปิ ด
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
พัฒนาได ้ 
4.2 ผู้ที่ร่าง TOR จะต้องเป็นผู้ที่
เชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่ง
อาจจะรวบรวมข้อมูลได้โดยการให้
บริษัทต่างๆมาน าเสนอแนวทางใน
การพัฒนา เพื่อน าแนวทางที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแนวทางปฏิบัต ิ

4.1 การร่าง TOR จะต้องอาศัยความรู้ใน
เชิงเทคนิคหลายๆด้านมาประกอบกัน ซึ่ง
ในบางครั้งความรู้ความช านาญบุคลากร
ภายในองค์กรเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมกับเทคนิคที่ต้อง
ใช้ในการก าหนดลงไปใน TOR ท าให้ต้องมี
การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้าน
มาให้ความรู้หรือมาให้ข้อมูลเชิงเทคนิค 
เพื่อให้ TOR ที่ร่างออกมามีความ
ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ชั ด เ จ น ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น 
นอกจากนี้ผู้ที่ร่าง TOR จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์  

4.1 การร่าง TOR ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
เพราะหาก TOR ที่ร่างออกมานั้นไม่
ครอบคลุมหรือชัดเจนจะท าให้เทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้งที่ได้มีการพัฒนา ไม่
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือเป็นการเปิดช่องว่างให้กับผู้รับจ้าง
ในการจัดหาอุปกรณ์ที่ราคาถูกลงเพื่อ
ช่วยให้ผู้รับจ้างนั้นประหยัดต้นทุนในการ
พัฒนา 
4.2 ในการร่าง TOR จะต้องอาศัยทักษะ 
ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ 
ดังนั้นจึงต้องมีการไปศึกษาดูงานจาก 
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หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
4 การศึกษาค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่ อ ใช้ ในการ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ  
(Term of Reference: TOR) 

ขององค์กร 
4.3 มีการบูรณาการความรู้ระหว่างผู้
ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ 
ละด้าน เช่น ผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน
เครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัสดุ 
เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ร่างยังต้องมอง
ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในอนาคตประกอบด้วย 
4.4 หาก TOR ที่ร่างขึ้นมานั้นไม่
รัดกุมหรือไม่มีความชัดเจนจะส่งผล
ให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาท าให้ได้
งานมีประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยหรือ
คุณภาพด้อยกว่าที่องค์กรนั้นต้องการ 
ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ดค วาม ไม่ คุ้ ม ค่ า กั บ
งบประมาณทีสู่ญเสียไป 
4.5 ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการจ้าง  

คอมพิวติ้ง เพราะถ้าหากคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะที่ ได้ ก าหนดไว้ ในTORไม่
ชัดเจนหรือไม่ละเอียดจะท าให้ได้งานที่ไม่
ตรงตามความต้องการ 
4.2 ในTOR ควรมีการตั้งเงื่อนไข เพื่อใช้
ในการคัดกรองผู้เข้าประกวดราคา โดย
การระบุเกี่ยวกับหนังสือรับรองหรือใบ
ประกาศเกี่ยวกับผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน
คลาวด์   คอมพิวติ้ ง  และข้ อก าหนด
เงื่อนไขต่างๆ ตัวอย่างเช่นทุนจดทะเบียน 
แฟ้มแสดงผลงาน เป็นต้น 
4.3 ในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการขอ
งบประมาณ องค์กรควรจะมีการน า TOR 
ที่ได้ร่างไว้กลับมาพิจารณาและแก้ไขใหม่
อีกครั้งเพื่อให้เป็นสามารถจัดหาอุปกรณ์
ต่างๆที่มีความทันสมัยและอยู่ใน 

องค์กรที่มีความใกล้เคียง อีกทั้งยังต้องมี
การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อเฉพาะด้าน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน
4.3 ผู้ที่ร่าง TOR จะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับคลาวด์ ระบบปฏิบัติการ 
ฐานข้อมูล และมีความรู้เรื่องคลาวด์ เป็น
ต้น เนื่องจากผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ
จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นตามมา
ได ้
4.4 เมื่อร่าง TOR เสร็จสิ้นแล้ว ควรเชิญ
บริษัทต่างๆเข้ามาช่วยในการตรวจ TOR 
ที่ได้มีการร่างขึ้นว่ามีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ ซึ่งในการร่าง 
TOR จะต้องค านึงถึงความเป็นจริงด้วย 
ว่าบริษัทที่มีในปัจจุบันสามารถ 
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ตารางที่ 4.9 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) 

หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
4 การศึกษาค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่ อ ใช้ ในการ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ  
(Term of Reference: TOR) 

ผู้ เชี่ยวชาญมาช่วยในการร่างTOR 
เนื่องจากตามระเบียบไม่สามารถ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกให้เป็นผู้ร่าง 
TOR ได้ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกอาจไม่รู้ลึกในแง่ของความ
ต้องการที่แท้จริงภายในองค์กร แต่
กรณีที่ บุ คลากรภายในองค์กรมี
ความรู้ความช านาญที่ไม่เพียงพอ 
องค์กรสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาให้ค าแนะน าในการร่าง 
TOR ได ้ 
4.6 เชิญบริษัทมาช่วยตรวจสอบ 
TOR ที่ร่างเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบ TOR ที่ร่างขึ้นมานั้น ทุก
บริษัทสามารถท าได้จริง เพื่อป้องกัน
มิให้เอื้อต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 

สายการผลิต ด าเนินการได้ตามขอบเขตของงานที่
องค์กรได้ก าหนดหรือไม่ ถ้าหากไม่มี
บริษัทใดสามารถท าได้ องค์กรอาจจะ
ต้องมีการปรับเปลี่ยน TOR บางข้อ
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้จริง 
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ตารางที่ 4.9 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) 

หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
5 การพิจารณาผลการประกวด
ราคา 

5.1 ผู้ที่ เข้าประกวดราคาจะต้องมี
คุณสมบัติตรงตามที่ TOR ก าหนด 
5.2 ผู้ที่พิจารณาจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่ อ ต รวจสอบคุณสมบั ติ ขอ งผู้
ประกวดราคา 

5 .1  พิ จ ารณาตามคุณสมบัติ ที่  TOR 
ก าหนดไว ้
5.2 ในการตรวจสอบคุณสมบัตินี้จะต้อง
อาศั ย ระยะ เวลา ในการด า เนิ นการ
เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบผลงานที่
ผ่านว่าตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ซึ่งอาจจะต้องให้บริษัทเข้ามาเสนอผลงาน
ที่ผ่านและโทรไปสอบถามกับหน่วยงานที่
บริษัทอ้างถึงว่าเคยจ้างงานจริงหรือไม่ 
5.3 ผู้พิจารณาต้องมีความรู้ทางด้าน
เ ท ค นิ ค ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ค ล า ว ด์       
คอมพิวติ้ ง  ซึ่ งจะต้องท างานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อมาพิจารณาถึงเงื่อนไข
และข้อก าหนดต่างๆ 
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ตารางที่ 4.10 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 

หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
1 ควบคุมและติดตามการติดตั้ง
โ ค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ านที่ จ า เ ป็ น
ส าหรบัคลาวด์  

1.1 ในการด าเนินการติดตั้งผู้ควบคุม
งานจะต้องค านึงถึงความเหมาะสม
ของช่วงเวลา โดยจะต้องพิจารณาว่า
ในการติดตั้งนั้น จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบงานที่มีอยู่หรือไม่ อะไรควร
ติดตั้ งก่อนหรือหลัง นอกจากนี้ผู้
ค ว บ คุ ม ง า น ค ว ร มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ตามเน้ืองานนั้นๆ 

1.1 ในการติดตั้ งโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับคลาวด์นั้น การควบคุมและ
ติดตามงานถือเป็นสิ่งที่ส าคัญเนื่องจากจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานทั้งหมด
ของคลาวด์ ดังนั้นผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ 
ความช านาญในเชิงเทคนิคจะช่วยให้
คลาวด์  สามารถท างานได้อย่ าง เต็ม
ประสิทธิภาพ 

1 .1  ในการพัฒนาและติดตั้ งควรมี
ผู้ เชี่ ยวชาญในเนื้ องานนั้นๆ  เข้ า ไป
ควบคุมดูแลเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว ้
1.2 ในระหว่างการติดตั้งควรมีสอนหรือ
แนะน าทฤษฎีและแนวทางในการติดตั้ง
เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดการ
เรียนรู้และสามารถบริหารจัดการได้ด้วย
ตนเองภายหลังจากที่ได้มีการพัฒนาเสร็จ
แล้ว 

2 การประเมินผลตามที่  TOR 
ก าหนด 

2.1 ในการประเมินการท างานบน
ค ล า ว ด์  จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม
รายละเอียดที่ TOR ก าหนดไว้ โดย
จะประเมินตามเนื้องานที่ได้ระบุไว้ใน 
TOR  
2.2 หากมีการประเมินไมร่อบคอบ 

  2.1 ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบขั้นตอนใน
การตรวจสอบมาเสนอ เพื่อให้องค์กร
พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยควรเชิญ
ผู้ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องที่ มีความรู้ ความ
ช านาญในแต่ละด้านมาช่วยกันพิจารณา
และปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือ 
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ตารางที่ 4.10 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (ต่อ) 

หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
2 การประเมินผลตามที่  TOR 
ก าหนด 

หรือไม่ครอบคลุมกับเนื้องานที่ระบุไว้
ในTOR จะท าให้สิ่งที่ได้นั้น ไม่เป็นไป
ตามที่TORก าหนดไว้และก่อให้เกิด
ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ล ะ สู ญ เ สี ย
งบประมาณ 
2.3 หาก TOR ที่เขียนขึ้นมาไม่
ชัดเจนหรือไม่ครอบคลมุจะท าให้ผู้รับ
จ้างซื้อโครงสร้างพื้นที่มีคุณภาพต่ า
กว่าที่องค์กรต้องการเพื่อลดต้นทุน
ของผู้รับจ้าง ท าให้องค์กรได้ของที่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

  กระบวนการในการทดสอบหากไม่
ครอบคลุมหรือไม่เหมาะสม 
2.2 ควรตรวจสอบทุกฟังก์ช่ันที่ก าหนดไว้
ใน TOR ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดหรือบุคลากรไม่มีความช านาญ
เฉพาะด้านนั้นๆ จะท าให้การทดสอบนั้น
ไม่ครอบคลุม ซึ่งจะส่งผลให้เทคโนโลยี
คลาวด์  ที่ ไ ด้ มี ก ารพัฒนาขึ้ น นั้ น ไม่
สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2.3 เนื่องจากองค์กรไม่ได้มีบุคลากร
ส าหรับประเมินประสทิธิภาพที่เฉพาะ จึง
ท าให้ในการประเมินประสิทธิภาพนั้นท า
ได้ เพียงการประเมินการท างานขั้ น
พื้นฐานตามที่ TOR ก าหนด ซึ่งไม่ได้มี
การประเมินเชิงเทคนิค 
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ตารางที่ 4.10 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (ต่อ) 

หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
3 ควบคุมและติดตามการรักษา
ความปลอดภัย 

 3.1 การควบคุมและติดตามการรักษา
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ใช้งานในการเข้าถึงฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งที่
องค์กรตระหนักและให้ความส าคัญเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เนื่องจาก
ข้อมูลส่วนใหญ่ขององค์กรนั้นเป็นข้อมูลที่
เป็นความลับ จึงท าให้ต้องมีการควบคุม
และติดตามในเรื่องนี้เป็นพิเศษ อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วย
ขึ้นตรงที่จะมาใช้บริการคลาวด์ 

3.1 ควรให้ความส าคัญกับความพึงพอใจ
ขอ งผู้ ใ ช้ ง า นม ากก า ร รั กษ าค ว าม
ปลอดภัย เนื่องจากถ้าหากเข้มงวดใน
การรักษาความปลอดภัยมากเกินไป จะ
ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความยุ่งยากและไม่
อยากใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งที่
ได้มีการพัฒนาขึ้น ดังนั้นองค์กรควรให้
ความส าคัญกับความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้งานเป็นล าดับแรกและเมื่อมีการใช้
งานที่เพิ่มมากขึ้นหรือมีความเสี่ยงในด้าน
ความปลอดภัย จึงค่อยเพิ่มมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัย 

4 ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ
การท างานบนคลาวด์ 

 4.1 การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ
การท างานบนคลาวด์ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
เนื่องจากลักษณะการท างานของคลาวด์ ที่
มีการรับส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ท าให้ต้อง 

4.1 ในการเขียน TOR จะมีการก าหนด
ว่าผู้รับจ้างจะต้องรับประกันอะไรบ้าง 
เช่น  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  คลาวด์ 
ระบบปฏิบัติการ ระบบเสมือนจริง  
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ตารางที่ 4.10 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคญัที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (ต่อ) 

หัวข้อ 
ผู้เชีย่วชาญ 

ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก ระดับปฏิบัติการ 
4 ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ
การท างานบนคลาวด์ 

 มีการตรวจสอบการท างานบนคลาวด์ ให้
สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา อีกทั้ง
ยั งต้ องมี การอัพ เกรด เวอร์ ชั่ นอย่ า ง
สม่ าเสมอเพื่อปิดช่องโหว่ในการเข้าถึง
ข้อมูลจากผู้ที่ไม่หวังดี 
4.2 เนื่องจากการจัดหางบใหม่มาเพื่อใช้ใน
การจัดการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก และใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ท าให้องค์กรเลือกที่ต่อสัญญา
กับบริษัทเดิมเพื่อให้สามารถซ่อมบ ารุง
และจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นได้ทัน
ถ่วงที ซึ่งในสัญญาที่ได้มีการต่อสัญญาใหม่
ควรแทรกเงื่อนไขหรือข้อก าหนดว่าใน
ทุกๆปีบริษัทจะต้องเข้ามาอัพเกรดในส่วน
ใดบ้างเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา
ในการไปศึกษาข้อมูลเหล่านั้น 

ระบบเครือข่าย เป็นต้น หากไม่มีการ
ระบุในส่วนนี้ที่รัดกุมก็จะท าให้องค์กร
ต้องรับผู้ชอบในการบ ารุงรักษา 
4.2 ใน TOR ควรระบุว่าถึงระยะเวลาใน
การรับประกันและระบุว่าหากเกิดปัญหา
ผู้ว่าจ้างต้องเข้ามาแก้ปัญหาหรือดูแล
ภายในกี่ชม. ซึ่งหากก าหนดเงื่อนไขต่างๆ
รัดกุมจะช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ได ้
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4.1.3.1 สรุปประเดน็ในการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่
ส าคัญทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน โดยผู้วิจัยได้แบ่งผลการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก และระดับผู้ปฏิบัติการ ซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้ง 
5 ประเด็น ดังต่อไปนี ้

(1) ส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร 
ระดับผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากในการส ารวจความต้องการ
ส่วนใหญ่นั้น ผู้บริหารจะเป็นผู้ที่ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนา ส่วนระดับปฏิบัติการหรือ
ฝ่ายไอทีจะเป็นผู้ก าหนดความต้องการในเชิงเทคนิคหรือทางด้านเทคโนโลยีมาเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริหาร ซึ่งระดับปฏิบัติการนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการอ้างอิงและคาดการณ์ตามแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต และหากความ
ต้องการที่ได้ส ารวจมานั้นไม่ครอบคลุมหรือผู้ที่ก าหนดความต้องการนั้นไม่ได้มีความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนั้นๆ จะส่งผลให้งานที่ได้ออกมาไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของบุคลากร
ภายในองค์กร อีกทั้งยังท าให้เกิดความล่าช้าและซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เนื่องจากต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือต้องส ารวจความต้องการใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ในเรื่องของระยะเวลาในการท าเรื่อง
ของบประมาณของหน่วยงานภาครัฐนั้น มีขั้นตอนหรือกระบวนการในการขอหลายขั้นตอนและต้อง
ใช้เวลาในการเดินเรื่อง ท าให้เกิดความล่าช้า ประกอบกับลักษณะขององค์กรที่ต้องมีการผลัดเปลี่ยน
ต าแหน่งตามวาระ ส่งผลท าให้ความต้องการที่ได้ส ารวจไว้ก่อนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนผู้บริหาร   

ระดับหัวหน้าแผนก 
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากความต้องการส่วนใหญ่นั้น

มาจากระดับปฏิบัติการที่เสนอความต้องการขึ้นไปยังผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติโดยอ้างอิงจากความ
จ าเป็นในการพัฒนาอีกทั้งยังต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ซึ่งผู้ที่เสนอความต้องการนั้น
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในกระบวนการนั้นๆ เพราะหากผู้ให้ความต้องการไม่มีความรู้
หรือความช านาญในกระบวนการนั้นๆ จะส่งผลให้ความต้องการที่ได้มานั้นมีความคลาดเคลื่อน ท าให้
องค์กรต้องเสียเวลาและสูญเสียงบประมาณในการไปส ารวจและเก็บรวบรวมความต้องการเหล่านั้น
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ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ในการส ารวจความต้องการส่วนใหญ่นั้นมาจากฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ก าหนดความ
ต้องการว่าควรต้องมีหรือต้องเป็นไปในลักษณะนั้นๆ โดยที่ไม่ได้มีการส ารวจความต้องการจาก
ผู้ใช้งานจริง ส่งผลให้ TOR ที่ร่างออกมานั้น ไม่ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง 

ระดับปฏิบัติการ 
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากการส ารวจความต้องการ

ส่วนใหญ่นั้นมาจากผู้บริหารที่เป็นผู้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา ส่วนระดับปฏิบัติการจะเป็นผู้ที่
เสนอความต้องการทางด้านเทคโนโลยีมาเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแนวทางในการพัฒนาที่
ผู้บริหารวางไว้ โดยจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานจริงมาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะต้อง
พิจารณาว่าเทคโนโลยีที่เลือกมาใช้นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ทั้งระดับ
ผู้บริหารและผู้ใช้งานทั่วไป เนื่องจากการที่จะน าเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ใช้งานด้วย อีกทั้งยังต้องสอดคล้องกับแนวทางหรือนโบายประจ าปีของ
องค์กร นอกจากนีใ้นการส ารวจความต้องการที่ต้องมีการเก็บข้อมูลจากหลายๆส่วนนั้นในบางครั้งอาจ
ท าให้ความต้องการที่ได้นั้นไม่ตรงหรือมีคลาดเคลื่อนจากความต้องการของผู้ใช้งานจริง ส่งผลให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนความต้องการในภายหลังจากที่ได้มีการเซ็นต์สัญญา ท าให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้เพิ่มขึ้น ประกอบกับลักษณะของหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามวาระ ส่งผล
ให้ความต้องการที่ได้มีการส ารวจมาก่อนหน้ามีความคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง ท าให้ต้องมีการ
ส ารวจความต้องการใหม่อีกครั้ง  

(2) การส ารวจความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีมาใช ้
ระดับผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมี
งบประมาณอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้นการที่จะน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ภายในองค์กรนั้น จะต้องค านึงถึง
ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของงบประมาณที่หน่วยงานจะต้องสูญเสียไป ซึ่งในการส ารวจความ
เป็นไปได้นั้นควรที่จะพิจารณาถึงความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเสถียรของเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงการต่อยอดหรือการท างานร่วมกับเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่เดิม เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องของการให้บริการภายในองค์กร โดยจะต้องพิจารณาว่าเมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้
เทคโนโลยีใหม่แล้วนั้น จะไม่ท าให้ระบบที่ท างานอยู่เดิมนั้นเกิดการหยุดชะงัก นอกจากนี้ยังต้องมีการ
ส ารวจความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรว่ามีความรู้ความช านาญที่เพียงพอที่จะบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเหล่านั้นหรือไม ่

ระดับหัวหน้าแผนก 
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ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี ้ในการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ภายใน
องค์กรนั้นจะต้องมีการส ารวจความเป็นไปได้ในการที่จะน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ เพื่อให้เห็นถึง
ภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่เดิม ซึ่งในการส ารวจความเป็นไปได้นั้นอาจต้องอาศัย
การท างานร่วมกันระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอกมาช่วยในการประเมินความเป็นไปได้เพื่อให้
เห็นมุมมองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยในการส ารวจความเป็นไปได้นั้นจะต้องค านึงถึงการต่อยอดจาก
เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม รวมไปถึงการส ารวจงบประมาณที่จะต้องใช้ทั้งหมดโดยอาจจะอ้างอิงจากบริษัท
ต่างๆที่เข้ามาน าเสนอเทคโนโลยีเหล่านั้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณที่
เสียไป โดยพิจารณาจากจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) นอกจากนี้ยังต้องมีการ
พิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา เนื่องจากในการพัฒนานั้นจะต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นหากไม่
พิจารณาถึงก าหนดเสร็จ อาจท าให้เทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาออกมานั้นเสร็จไม่ทันหรือมีเทคโนโลยี
อื่นที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ นอกจากนี้องค์กรควรที่จะต้องประเมินความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กร
ควบคู่ไปด้วยกัน 

ระดับปฏิบัติการ 
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้

ภายในองค์กรนั้น จะต้องมีการส ารวจความเป็นไปได้โดยจะต้องพิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่เดิม เพื่อพิจารณาถึงการต่อยอดหรือความต่อเนื่องของการ
ให้บริการ อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงงบประมาณเบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ของงบประมาณที่องค์กรต้องเสียไป ซึ่งในการน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ภายในองค์กรนั้นจะต้อง
พิจารณาถึงระยะเวลาในการพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องใช้ระยะเวลาใน
การพัฒนา ดังนั้นจึงควรที่จะพิจารณาถึงเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการพัฒนาหรือมา
แทนที่เทคโนโลยีที่องค์กรก าลังพัฒนา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในระดับปฏิบัติการได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การส ารวจความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรไว้ว่ามีผลน้อยมากต่อการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาจะมีการเรียนรู้และซึมซับความรู้ตั้งแต่กระบวนการพัฒนา กล่าวคือมีการ
ส่งบุคลากรไปเรียนรู้ระหว่างที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆ 

 (3) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง  
ระดับผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีคลาวด์     
คอมพิวติ้งนั้น ถือเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นการที่จะน าเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติ้ง มาใช้จะต้องศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้อย่างละเอียดถึงข้อดี
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และข้อเสีย แต่เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีบุคลากรที่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการเพียงเทคโนโลยีใด
เทคโนโลยีหนึ่ง ดังนั้นการที่องค์กรจะส่งบุคลากรไปศึกษาในเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงหรือลงลึกไป
ทางด้านใดด้านหนึ่งน้ันอาจไม่เหมาะสม ซึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง นั้นบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องควรมีความรู้ความช านาญที่เพียงพอที่สามารถบอกถึงความต้องการทางด้านเทคโนโลยี
และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติที่องค์กรต้องการได้ โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
สามารถท าได้ดังนี ้

• ส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมจากหน่วยงานภายนอก 

• ส่งบุคลากรไปดูงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เคยพัฒนาและ
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและน าเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับองค์กร 

• เชิญผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์    
คอมพิวติ้ง มาให้ความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กรก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง 

• On the job training โดยจะส่งบุคลากรไปเรียนรู้ใน
กระบวนการพัฒนากับองค์กรหรือหน่วยงานที่ก าลังพัฒนา เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบถึงข้อดี
และข้อเสียของเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่หน่วยงานนั้นเลือกใช้ พร้อมทั้งน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
องค์กรมากที่สุด  

ระดับหัวหน้าแผนก 

ผู้ เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้  เนื่องจากเทคโนโลยีคลาวด์      
คอมพิวติ้งนั้นถือเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับบุคลากรภายในองค์กรยัง
ขาดความรู้ความช านาญที่เพียงพอในพัฒนา ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นสามารถ
ท าได้ดังนี ้

• ส่งบุคลากรไปศึกษา อบรม จากหน่วยงานภายนอกองค์กร  

• ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางและเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
เลือกใช้ พร้อมทั้งน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด 
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• ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานองค์กรหรือหน่วยงานที่ซื้อเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวต้ิงมาใช้ภายในองค์กร เพื่อพิจารณาถึงจุดเด่นและจุดด้อยในการน าเทคโนโลยีนี้มาใช ้

• เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้มาบรรยายและให้ความรู้ แก่
บุคลากรภายในองค์กร 

 
 

ระดับปฏิบัติการ 
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากการที่จะน าเทคโนโลยี

คลาวด์ คอมพิวต้ิงมาใช้ภายในองค์กรนั้น จะต้องมีศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้
อย่างละเอียดถึงข้อดี ข้อเสีย และเทคนิคต่างๆที่ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นสามารถท าได้ดังนี ้

• ส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมจากหน่วยงานภายนอก 

• ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางและเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่องค์กรต่างๆเลือกใช้ พร้อมทั้ง
น าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาถึงแนวทาง
และวิธีการในการบริหารจัดการคลาวด์ คอมพิวติ้ง ว่าควรมีการบริหารจัดการอย่างไร เช่น การ
ให้บริการตลอด 24 ชม. ระบบส ารองไฟ มาตรการควบคุมดูแล เป็นต้น 

• เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้มาบรรยายและให้ความรู้แก่
บุคลากรภายในองค์กร 

• เปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆเข้ามาน าเสนอเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ใช้
ในการพัฒนา เพื่อให้เห็นมุมมองและแนวทางในการพัฒนามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งน ามาเปรียบเทียบ
แนวทางในการพัฒนาระหวา่งบริษัทที่มาน าเสนอ เพื่อน าข้อมูลที่ไดม้าประยุกต์ให้เข้ากับองค์กร 

 (4) การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ  (Term of Reference: TOR) 

ระดับผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากการก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะหรือ TOR นั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญที่เป็นตัวก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขต่างๆที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง รวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่องค์กรเลือกใช้ในการ
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พัฒนา ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่ในการร่าง TOR จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการร่าง 
เนื่องจากประสบการณ์ของผู้ร่างจะช่วยลดหรือปิดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาได้  ซึ่งใน
การร่าง TOR นั้นจะต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ระหว่างผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ด้านมาประกอบกัน เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัสดุ เป็นต้น เนื่องจาก
การร่าง TOR เพียงคนเดียวอาจไม่สามารถที่จะร่างออกมาได้ครอบคลุมถึงเนื้อหาหรือเนื้องานทั้งหมด
ได้ นอกจากนีผู้้ร่าง TOR ยังต้องค านึงถึงแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
มาประกอบการพิจารณา ซึ่งหาก TOR ที่ได้มีการร่างขึ้นมานั้นไม่มีความรัดกุมหรือไม่มีความชัดเจน 
จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาหรือท าให้องค์กรได้งานที่มีประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยหรือคุณภาพ
ด้อยกว่าที่องค์กรต้องการ ซึ่งท าให้องค์กรสูญเสียงบประมาณ โดยส่วนใหญ่แล้วในการร่าง TOR ของ
หน่วยงานภาครัฐนั้นจะด าเนินการร่างโดยบุคคลากรภายในองค์กรเนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบความ
ต้องการที่แท้จริง และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการภายในขององค์กรเป็นอย่างดี นอกจากนี้ใน
การร่าง TOR จะต้องมีการระบุถึงเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาซึ่งในบางครั้งบุคลากรภายในองค์กรอาจมี
ความรู้ที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อมูลในเชิง
เทคนิค เมื่อร่าง TOR เสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นควรเชิญบริษัทมาช่วยในการตรวจสอบ TOR เพื่อเป็นการ
ยืนยันว่า TOR ที่ได้มีการร่างขึ้นมานั้น สามารถด าเนินการได้จริง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้เอื้อต่อ
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง 

ระดับหัวหน้าแผนก 
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากการร่าง TOR นั้นเป็นสิ่งที่

ส าคัญที่ใช้ในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขที่ส าคัญในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของคลาวด์ คอมพิวติ้ง ดังนั้นผู้ที่ร่าง TOR 
จะต้องมีการบูรณาการความรู้ในเชิงเทคนิคหลายๆด้านมาประกอบกัน ซึ่งในบางครั้งบุคลากรภายใน
องค์กรเพียงอย่างเดียวอาจมีความรู้ ความช านาญที่ไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมกับเทคนิคที่ต้องใช้ใน
การก าหนดลงไปใน TOR ท าให้ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้ความรู้หรือ
ค าแนะน าในเชิงเทคนิค เพื่อให้ TOR ที่ร่างออกมานั้นมีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผู้ที่
ร่าง TOR นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพราะหากคุณสมบัติ
หรือคุณลักษณะที่ได้มีการก าหนดไว้ใน TOR นั้นไม่มีความชัดเจนหรือไม่ละเอียดจะส่งผลให้ได้งานที่
ไม่ตรงตามความต้องการขององค์กร นอกจากนี้ผู้ร่าง TOR ควรมีการต้ังเง่ือนไข เพื่อใช้ในการคัดกรอง
ผู้เข้าประกวดราคา โดยการระบุเกี่ยวกับหนังสือรับรองหรือใบประกาศเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
คลาวด์ คอมพิวติ้ง และข้อก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ตัวอย่างเช่น ทุนจดทะเบียน แฟ้มแสดงผลงาน เป็น
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ต้น ในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการของบประมาณ จะต้องน า TOR ที่ร่างไว้ก่อนหน้ากลับมาพิจารณา
และแก้ไขบางส่วน เพื่อให้สามารถจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่มีความทันสมัยและอยู่ในสายการผลิต 

ระดับปฏิบัติการ 
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากการร่าง TOR ถือเป็นสิ่งที่

ส าคัญ เพราะหาก TOR ที่ร่างออกมาไม่ครอบคลุมหรือไม่ชัดเจนจะท าให้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิ
วติ้งที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับ
จ้างมีการจัดหาอุปกรณ์ที่ราคาถูกลงเพื่อช่วยให้ผู้รับจ้างนั้นประหยัดต้นทุนในการพัฒนา ซึ่งในการร่าง 
TOR จะต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ ดังนั้นจึงต้องมีการไปศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความคล้ายคลึงกับองค์กร อีกทั้งยังควรส่งบุคลากรไปศึกษาต่อเฉพาะ
ด้านเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้องานหรือเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งมากยิ่งขึ้น โดยผู้ที่ร่าง 
TOR จะต้องมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งและเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับคลาวด์ ระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูล เป็นต้น ซึ่งหากผู้ที่ร่าง TOR มีความรู้และ
ประสบการณ์จะช่วยให้องค์กรสามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ภายหลังจากที่ได้
มีการร่าง TOR เสร็จสิ้นแล้วนั้น ควรเชิญบริษัทต่างๆเข้ามาช่วยในการตรวจ TOR ที่ได้มีการร่างขึ้นว่า
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่เหมือนเดิม  บริษัทที่มีในปัจจุบันสามารถด าเนินการได้ตาม
ขอบเขตของงานที่องค์กรได้ก าหนดหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีบริษัทใดสามารถด าเนินการได้ องค์กร
อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน TOR บางข้อเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้จริง 

 (5) การพิจารณาผลการประกวดราคา 
ระดับผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในประเด็นนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่เห็นด้วย
ในประเด็นนี้ให้เหตุผลว่าการพิจารณาผลการประกวดราคานั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญเนื่องจากเป็นการ
คัดเลือกผู้รับจ้างมาด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยผู้ที่พิจารณานั้นจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกวดราคาให้
ตรงตามที่ TOR ก าหนด ซึ่งหากกระบวนการในการคัดเลือกไม่รัดกุมหรือมีการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะและเงื่อนไขต่างๆใน TOR ไม่ชัดเจนจะส่งผลให้ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีคุณภาพหรือ
ประสบการณ์ไม่เพียงพอ ท าให้โครงการล้มเหลวส่งผลให้องค์กรเกิดความเสียหาย ในส่วนของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่าการพิจารณาผลการประกวดราคานั้นจะต้องเป็นไปตาม
กระบวนการและขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ TOR ก าหนดไว้อยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จ าเป็นที่
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จะต้องให้ความส าคัญมากเท่าไรนัก เพียงแต่ผู้ที่จะมาพิจารณานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
ช านาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับหัวหน้าแผนก 
ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ การพิจารณาผลการประกวดราคา

นั้นเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ
เนื่องจากเป็นกระบวนการในการคัดสรรผู้รับจ้างมารับผิดชอบโครงการในการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งในการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นจะต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินการ
เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบผลงานที่ผ่านว่าตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องมีการให้บริษัท
เข้ามาเสนอผลงานที่ผ่านและโทรไปสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานที่ผู้ประกวดราคานั้นอ้างถึง 
นอกจากนี้ผู้พิจารณาจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยจะต้อง
ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือมาพิจารณาเงื่อนไขหรือข้อก าหนดต่างๆในTOR 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับสามารถสรุปประเด็นในการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ว่าในการ
น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ภายในองค์กรน้ันจะต้องพิจารณาจากความต้องการทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบไปด้วย  
ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะท างาน
หรือผู้จะปฏิบัติเป็นผู้ก าหนดความต้องการทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหารและในขณะเดยีวกันผู้ปฎิบัตจิะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศควบคู่
ไปกับแนวทางในการพัฒนา ซึ่งการส ารวจความต้องการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่เป็นตัวก าหนด
เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ภายในองค์กร นอกจากนี้ผู้ที่ก าหนดความต้องการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอที่จะสื่อสารถึงความต้องการของตนเองได้ เมื่อได้มีการคัด
สรรเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรภายในองค์กรแล้วนั้น องค์กรจะต้องมี
การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ โดยพิจารณาจากโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กร งบประมาณ ระยะเวลาในการพัฒนา รวมไปถึงความพร้อมของบุคคลากร
ภายในองค์กร แต่เนื่องจากการที่จะน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งมาใช้ภายในหน่วยงานภาครัฐนั้น
ถือเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และองค์กรไม่เคยท ามาก่อน จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าและเก็บการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมไปถึงเทคนิคที่องค์กร
ต่างๆใช้เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด โดยการ
ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อจากหน่วยงานภายนอกองค์กร และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้แก่
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บุคลากรภายในองค์กร เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการร่าง TOR ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนา
เนื่องจากเป็นตัวก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน โดยมีการออกแบบหรือจ าลองกระบวนการท างาน
ของคลาวด์ รวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการพัฒนา นอกจากนี ้TOR ได้มีการก าหนดคุณลักษณะของ
ผู้รับจา้งและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งผู้ที่ร่าง TOR ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง แต่เนื่องจากการไปศึกษาหาความรู้ที่เฉพาะเจาะจงลงไปในเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งนั้น 
ท าได้ยากเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย
ดังนั้นการที่บุคลากรจะศึกษาลงลึกไปทางด้านใดด้านหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับองค์กร ดังนั้นในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการร่าง TOR จ าเป็นต้องไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความคล้ายคลึงกับ
องค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่าง TOR นอกจากนี้การพิจารณาผลการประกวดราคาถือเป็นสิ่ง
ส าคัญเนื่องจากเป็นการคัดเลือกผู้รับจ้างมารับผิดชอบโครงการและหากไม่พิจารณาหรือตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้รับจ้างที่รัดกุมจะส่งผลให้ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ไม่พียงพอท าให้
ได้งานที่ไม่มีประสิทธิภาพและอาจท าให้โครงการล้มเหลว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ดังนั้นใน
การตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินการเนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบ
ผลงานที่ผ่านว่าตรงตามเง่ือนไขหรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องมีการให้บริษัทเข้ามาเสนอผลงานที่ผ่านและโทร
ไปสอบถามกับหน่วยงานที่ผู้ประกวดราคานั้นอ้างถึง นอกจากนี้ผู้พิจารณาต้องมีความรู้ทางด้าน
เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยจะต้องท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อมาพิจารณา
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดต่างๆในTOR 

 
4.1.3.2 สรุปประเดน็ในการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่

ส าคัญทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน ผู้วิจัยได้แบ่งผลการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนก และระดับผู้ปฏิบัติการ ซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้ง 
4 ประเด็น ดังต่อไปนี ้

(1) ควบคุมและติดตามการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ 
ตามที่ได้มีการออกแบบไว้  

ระดับผู้บริหาร  
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ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี ้เนื่องจากการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์นั้นถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
คลาวด์ในอนาคต ดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และความช านาญเฉพาะด้านในการด าเนินการติดตั้ง 
ซึ่งหากไม่มีการควบคุมและติดตามการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ดีหรือรัดกุมจะท าให้คลาวด์ไม่
สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นในการด าเนินการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับคลาวด์ ผู้ควบคุมงานจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ตามเนื้องานนั้นๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการด าเนินการติดตั้ง โดยพิจารณาว่าในการติดตั้งนั้นจะส่งผลกระทบ
ต่อการท างานของระบบงานที่มีอยู่หรือไม่ อะไรควรที่จะต้องติดต้ังก่อนหรือหลังเพื่อให้งานเป็นไปตาม
แผนที่ได้มีการก าหนดไว ้

ระดับหัวหน้าแผนก  

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี ้เนื่องจากการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์นั้นการควบคุมและติดตามถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ เนื่องจากจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานทั้งหมดของคลาวด์ ดังนั้นผู้ควบคุมงานควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ
ทางด้านเทคนิคมาช่วยในการควบคุมและก ากับดูแลในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น เพื่อให้
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ระดับผู้ปฏิบัติการ 

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากการด าเนินการติดตั้ง
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานทั้งหมดของคลาวด์ ซึ่งในการพัฒนาและติดตั้งนั้นควรมีผู้เชี่ยวชาญในเนื้องานนั้นๆ เข้าไป
ควบคุมดูแลเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้มีการวางไว้  นอกจากนี้ในระหว่างการติดตั้งควรมีสอนหรือ
แนะน าทฤษฎีและแนวทางในการติดตั้งเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดการเรียนรู้และสามารถ
บริหารจัดการคลาวด์ได้ด้วยตนเองภายหลังจากที่ได้มีการพัฒนาเสร็จสิ้น 

(2) การประเมินผลตามที่ TOR ก าหนด 

ระดับผู้บริหาร  

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพ
การท างานบนคลาวด์ ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งหากประเมินไม่ละเอียดหรือไม่ครอบคลุมจะส่งผลให้
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวพิ้งที่ได้พัฒนามานั้นไม่เป็นไปตามที่ TOR ก าหนดไว้ ท าให้คลาวด์ ไม่
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สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียงบประมาณและหาก TOR ที่
เขียนขึ้นมานั้นไม่มีความชัดเจนหรือไม่ครอบคลุม จะท าให้เกิดช่องโหว่ให้ผู้รับจ้างถือโอกาสจัดหา
โครงสร้างพื้นทีม่ีคุณภาพต่ ากว่าที่องค์กรต้องการ เพื่อลดต้นทุนของผู้รับจ้างเอง ท าให้องค์กรได้งานที่
ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการประเมินประสิทธิภาพการท างานบนคลาวด์นั้น จะต้องเป็นไปตาม
รายละเอียดที่ TOR ก าหนดไว้ โดยการประเมินตามเนื้องานที่ได้มีการระบุไว้ใน TOR ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
จะเป็นการประเมินตามเนื้องานที่ได้มีการระบุไว้ใน TOR ไม่ได้มีการประเมินในเชิงลึกถึงรายละเอียด
เชิงเทคนิค ซึ่งหากมีผู้ที่มีความรู้และความช านาญทางด้านเทคนิคมาช่วยในการประเมินจะท าให้
องค์กรสามารถทดสอบได้ละเอียดมากย่ิงขึ้น 

ระดับผู้ปฏิบัติการ 

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากองค์กรไม่ได้มีบุคลากร
ส าหรับประเมินประสิทธิภาพที่เฉพาะด้าน จึงท าใหก้ารประเมินประสิทธิภาพในการท างานท าได้เพียง
การประเมินการท างานขั้นพื้นฐานตามที่ TOR ก าหนดไม่ได้มีการประเมินเชิงเทคนิค ซึ่งในการ
ประเมินน้ันควรที่จะตรวจสอบทุกฟังก์ช่ันที่ก าหนดไว้ใน TOR ถ้าไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดหรือ
บุคลากรไม่มีความช านาญเฉพาะด้านนั้นๆจะท าให้การทดสอบไม่ครอบคลุม ส่งผลให้เทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้งที่ได้มีการพัฒนาขึ้นไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยในการประเมินนั้นผู้
รับจ้างจะต้องออกแบบขั้นตอนในการตรวจสอบมาเสนอ เพื่อให้องค์กรพิจารณาถึงความเหมาะสม 
โดยควรเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรู้ความช านาญในแต่ละด้านมาช่วยกันออกความคิดเห็นหรือ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือกระบวนการในการทดสอบหากไม่ครอบคลุมหรือไม่เหมาะสม 

(3) ควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัย 

ระดับหัวหน้าแผนก  

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี ้เนื่องจากการควบคุมและติดตามการ
รักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบในการเข้าถึงฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งที่
องค์กรตระหนักและให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่นั้นเป็น
ข้อมูลที่เป็นความลับ จึงต้องมีการควบคุมและติดตามในเรื่องนี้เป็นพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับหน่วยขึ้นตรงที่จะมาใช้บริการคลาวด์ 

ระดับผู้ปฏิบัติการ 
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ผู้เชี่ยวชาญ ไม่เห็นด้วย ในประเด็นนี้ เนื่องจากองค์กรควรให้
ความส าคัญกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากการรักษาความปลอดภัยเพราะหากองค์กรเข้มงวดใน
การรักษาความปลอดภัยที่มากเกินไป จะท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความยุ่งยากและไม่อยากใช้งาน 

 

เทคโนโลยีคลาวด์  คอมพิวติ้ งที่ พัฒนาขึ้น ดังนั้นองค์กรควรให้
ความส าคัญในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นล าดับแรกและเมื่อมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
หรือมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ค่อยเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 

(4) ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการท างานบนคลาวด์ 

ระดับหัวหน้าแผนก  

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในประเด็นนี ้โดยผู้เชี่ยวชาญท่านที่
เห็นด้วยให้เหตุผลว่าการควบคุม ติดตามและตรวจสอบการท างานบนคลาวด์เป็นสิ่งที่ส าคัญ 
เนื่องจากลักษณะการท างานของคลาวด์ ที่มีการรับส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ท าให้ต้องมีการตรวจสอบ
การท างานบนคลาวด์ ให้สามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องมีการอัพเกรดเวอร์ชั่นอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อปิดช่องโหว่ในการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ที่ไม่หวังดี ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เห็นด้วยให้
เหตุผลว่าการจัดหางบประมาณใหม่มาเพื่อใช้ในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นท าได้ยากและมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยากซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ท าให้องค์กรเลือกที่จะต่อสัญญากับบริษัทเดิม
เพื่อให้สามารถซ่อมบ ารุงและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นได้ทันถ่วงที โดยในการต่อสัญญาใหม่
ควรแทรกเงื่อนไขหรือข้อก าหนดว่าในแต่ละปีบริษัทจะต้องเข้ามาอัพเกรดในส่วนใดบ้าง เพื่อเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาและลดระยะเวลาในการไปศึกษาข้อมูล 

ระดับผู้ปฏิบัติการ 

ผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย ในประเด็นนี้ ในการเขียน TOR จะต้องก าหนดว่า
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันในส่วนใดบ้าง เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบเสมือนจริง 
ระบบเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งหาก TOR ที่ร่างขึ้นมาไม่มีการระบุในส่วนนี้ที่รัดกุมจะท าให้องค์กรต้อง
รับภาระในการบ ารุงรักษา นอกจากนี้ใน TOR ควรระบุถึงระยะเวลาในการรับประกันและหากเกิด
ปัญหาผู้รับจ้างต้องเข้ามาดูแลภายในระยะเวลากี่ชม. ซึ่งหากก าหนดเงื่อนไขต่างๆรัดกุมจะช่วยให้
องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จา่ยในส่วนนี้ได้ 
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จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับสามารถสรุปประเด็นในการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้งได้ว่าในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์นั้น ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานทั้งหมดของคลาวด์ ดังนั้นผู้ควบคุมงานควรเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ตามเนื้องานนั้นๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาในการติดตั้ง โดย
จะต้องพิจารณาถึงส่งผลกระทบที่มีต่อระบบงานขององค์กรในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ 
TOR ก าหนดไว้ เพราะหากมีการควบคุมงานที่ไม่รัดกุมหรือผู้ที่ควบคุมงานไม่มีความรู้ ความช านาญ
ในเชิงเทคนิค จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานทั้งหมดของคลาวด์ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
ที่ได้พัฒนาจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งในการประเมินประสิทธิภาพการท างานนั้น จะต้อง
ประเมินตามเนื้องานที่ระบุไว้ใน TOR โดยต้องตรวจสอบทุกฟังก์ชั่นที่ก าหนดไว้ใน TOR ซึ่งหากไม่มี
การตรวจสอบอย่างละเอียดหรือบุคลากรไม่มีความช านาญที่เฉพาะด้าน จะท าให้การทดสอบนั้นไม่
ครอบคลุมส่งผลให้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งที่พัฒนาขึ้นไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียงบประมาณ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในการประเมินประสิทธิภาพนั้น
องค์กรจะมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพแต่ไม่ได้มีการตรวจที่ลงลึกไปในเชิง
เทคนิค ในส่วนของการควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ในการเข้าถึงฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักและให้ความส าคัญ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่นั้น
เป็นข้อมูลที่เป็นความลับและมีความส าคัญ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ส าคัญจึงต้องมีการ
ควบคุมและติดตามในเรื่องนี้เป็นพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยขึ้นตรงที่มา
ใช้บริการคลาวด์ ซึ่งถ้าหากองค์กรไม่มีการควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพออาจ
ท าให้ข้อมูลขององค์กรรั่วไหล ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร แต่มีผู้เชี่ยวชาญส่วนที่ไม่เห็นด้วย
เกี่ยวกับการควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัยโดยให้เหตุผลว่า องค์กรควรให้ความส าคัญ
กับความพึงพอใจของผู้ใช้งานมากการรักษาความปลอดภัยเพราะหากองค์กรเข้มงวดในการรักษา
ความปลอดภัยมากเกินไปจะท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่ามีความยุ่งยากและไม่อยากใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้งที่องค์กรพัฒนาขึ้น ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความส าคัญในเรื่องของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานมาเป็นล าดับแรกและเมื่อมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นหรือมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย 
ค่อยเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย การควบคุม ติดตามและตรวจสอบการท างานบน
คลาวด์ นอกจากนี้ลักษณะการท างานของคลาวด์ ที่มีการรับส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ท าให้ต้องมีการ
ตรวจสอบการท างานบนคลาวด์ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องมีการอัพเกรดเวอร์ชั่นอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อปิดช่องโหว่ในการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ที่ไม่หวังดี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้
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โดยให้เหตุผลว่าควรที่จะให้ความส าคัญในเรื่องของการต่อสัญญากับผู้รับจ้าง เพื่อจัดหาฮาร์ดแวร์, 
ซอฟแวร์โครงสร้างพื้นฐานของระบบ และแอพพลิเคชั่นมาแทนระบบเดิมที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากการ
จัดหางบใหม่มาเพื่อใช้ในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นท าได้ยากและมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก อีกทั้ง
ยังต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถซ่อมบ ารุงและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานได้ทันถ่วง
ทีจึงต้องมีการต่อสัญญากับผู้รับจ้างในการบ ารุงรักษาระบบ อีกทั้งในต่อสัญญาใหม่ควรแทรกเงื่อนไข
หรือข้อก าหนดว่าในแต่ละปี ตัวอย่างเช่น บริษัทจะต้องเข้ามาอัพเกรดในส่วนใดบ้าง เป็นต้น เพื่อเป็น
การลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาและลดระยะเวลาในการไปศึกษาข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับสามารถสรุปประเด็นในการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ได้ว่าต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเกิดจาก
การส ารวจความต้องการ การก าหนดเงื่อนไขต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับจ้างใน
เกิดขึ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาในกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก  

1) การส ารวจความต้องการไม่ตรงกับกลุ่มผู้ใช้งานจริง ซึ่งในการก าหนดความ
ต้องการส่วนใหญ่แล้วนั้นมาจากผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้วางแนวทางหรือนโยบายในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระดับปฏิบัติการหรือฝ่ายไอทีเป็นผู้ก าหนดความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เนื่องจากระดับปฏิบัติการหรือฝ่ายไอทีไม่ได้มีความรู้หรือความช านาญใน
กระบวนการที่เพียงพอ อีกทั้งการส ารวจความต้องการส่วนใหญ่นั้นมาจากฝ่ายเทคนิคเป็นผู้ก าหนด
ความต้องการว่าควรต้องเป็นไปในลักษณะใดๆ โดยที่ไม่ได้มีการส ารวจความต้องการจากผู้ใช้งานจริง 
ส่งผลให้ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีการส ารวจมานั้น ไม่ครอบคลุมและมีความ
คลาดเคลื่อนไปจากความต้องการของผู้ใช้งานจริง ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนความต้องการใน
ภายหลัง ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนความต้องการภายหลังจากที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วจะท าให้
องค์กรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนความต้องการเหล่านั้น หรือหากด าเนินการ
พัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์อาจท าให้เทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาขึ้นไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่สามารถใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีการก าหนดความต้องการที่ไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานจริง 
ก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าของงบประมาณที่เสียไป  

2) การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ หรือ TOR ที่ไม่ครอบคลุมหรือไม่
ชัดเจน อันเนื่องมาจากการก าหนดความต้องการที่ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง 
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นอกจากนี้ความรู้และความช านาญของบุคลากรภายในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญเนื่องจากในการร่าง 
TOR นั้นจะต้องมีการบูรณาการความรู้ระหว่างผู้ที่มีความรู้และความช านาญในด้านต่างๆมาประกอบ
กัน เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัสดุ เป็นต้น เนื่องจากการผู้ร่าง TOR 
เพียงคนเดียวอาจไม่สามารถที่จะร่างTOR ออกมาได้ครอบคลุมถึงเนื้อหาหรือเนื้องานทั้งหมดได้ 
นอกจากนี้ผู้ร่าง TOR ยังต้องค านึงถึงแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมา
ประกอบการพิจารณา ซึ่งหาก TOR ที่ได้มีการร่างขึ้นมานั้นไม่มีความรัดกุมหรือไม่มีความชัดเจน จะ
ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายๆตามมาหรือจะท าให้องค์กรได้งานที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพเต็มร้อยหรือคุณภาพ
ด้อยกว่าที่องค์กรต้องการ ดังนั้นในการร่าง TOR จะระบุถึงข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลเชิงเทคนิคที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งที่ใช้ในการพัฒนาที่ชัดเจนและรัดกุม เพื่อให้เทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้งที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาน้ันตรงตามความต้องการขององค์กรจริง  

นอกจากนี้ความรู้ความช านาญของบุคลากรภายในองค์กร เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่กระกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึง
กระบวนการในการพัมนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งนั้นจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความช านาญใน
ด้านต่างๆมาช่วยในการด าเนินการตั้งแต่การส ารวจความต้องการ การส ารวจความเป็นได้ รวมไปถึง
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งหากบุคลากรภายในองค์กรนั้นมี
ความรู้ ความช านาญ จะช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้ ในส่วนของการร่าง TOR 
ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เนื่องจากเป็นตัวก าหนดแนวทาง 
กระบวนการ และเงื่อนไขในการพัฒนา รวมไปถึงคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ซึ่งหาบุคลากรภายในองค์กร
นั้นมีความรู้ ความช านาญ และประสบการณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยลดหรือปิด
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาได้ ในส่วนของกระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้งนั้น การควบคุมและติดตามถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จของ
โครงการเนื่องจากผู้ที่ควบคุมงานนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความช านาญในเนื้องานนั้นเพื่อให้
การพัฒนาเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ใน TOR ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาเสร็จ องค์กรจะต้องมีการ
ประเมินประสิทธิภาพในการท างานของเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่ งปัญหาส่วนใหญ่ของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น คือ หน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการประเมินหรือตรวจสอบ
โดยตรงประกอบกับผู้ที่ท าการประเมินไม่ได้มีความรู้ความช านาญในเทคโนโลยีเหล่านั้น จึงท าให้ใน
การประเมินประสิทธิภาพท าได้เพียงการประเมินประสิทธิภาพการท างานขั้นพื้นฐานตามที่ TOR 
ก าหนดไว้ ไม่ได้มีการประเมินในเชิงเทคนิค ซึ่งหากบุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความช านาญจะ
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ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินประสิทิภาพในการท างานได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ความรู้ ความช านาญของบุคลากรภายในองค์กรจะช่วยให้องค์กร
สามารถลดต้นทุนธุรกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

 
4.2 ประมวลผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้างและการวิเคราะห์ผลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถน ามาประมวลผลงานวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางในการลดต้นทุนในการ
พัฒนาโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง้ จากผู้รับจ้างงานภายนอกได้ดังนี้  

 
4.2.1 ต้นทุนธรุกรรมที่เกิดขึน้ในแตล่ะระยะในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 

คอมพิวติ้ง 

ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในการพัฒนาครั้งนี้จะเป็นรูปแบบของต้นทุนธุรกรรมที่
เกิดขึ้นในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง แบบ IaaS เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างใน
รูปแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง
เกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ท า
ให้สามารถระบุต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา อีกทั้งยังสามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนี ้

 
4.2.1.1 ต้นทุนธุรกรรมที่เกดิขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้างพบว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ถือเป็นกระบวนที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ก าหนดความต้องการของผู้ใช้งานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดสรรเทคโนโลยีที่มีความเหมาะส าหรับองค์กร รวม
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา ตลอดจนศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ หรือ TOR เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารวมไปถึงคุณลักษณะ
ของผู้รับจ้างที่จะเข้ามารับผิดชอบโครงการ ซึ่งต้นทุนธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสามารถสรุปประเด็น
เกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนี ้
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1) การส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร  

เป็นสิ่งที่ส าคัญเนื่องจากเป็นตัวก าหนดแนวทางในการพัฒนาทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้างพบว่าค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นมาจากการก าหนดความต้องการที่ไม่ได้มาจากผู้ใช้งานจริง ท าให้ความต้องการที่
ได้มีการส ารวจมานั้นเกิดความคลาดเคลื่อน ประกอบกับลักษณะขององค์กรภาครัฐที่ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามวาระส่งผลท าให้ความต้องการที่ได้มีการก าหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร  ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมความต้องการในภายหลัง ซึ่ง
จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนสัญญาและค่าใช้จ่ายในการส ารวจและเก็บรวบรวมความ
ต้องการเหล่านั้นใหม่อีกครั้งส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้า อีกทั้งยังส่งผลต่อการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะต่างๆใน TOR ที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง ซึ่งจะส่งผลให้
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ได้ถูกน ามาใช้งานอย่างเต็มประสิ ทธิภาพหรือไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ท าให้องค์กรสิ้นเปลืองและก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าของ
งบประมาณที่สูญเสียไป นอกจากนี้ความรู้ ความช านาญของผู้ก าหนดความต้องการนั้นเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะหากผู้ให้ความต้องการไม่ได้มีความรู้หรือความช านาญในกระบวนการนั้นๆ จะท าให้ความ
ต้องการที่ได้มามีความคลาดเคลื่อน อีกทั้งยังต้องเสียเวลาและสูญเสียงบประมาณในการไปส ารวจ
และเก็บรวบรวมความต้องการใหม่อีกครั้ง  

2) การส ารวจความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีมาใช ้

ในการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ภายในองค์กรนั้นจะต้องพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่นั้นล้วนมาจากการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ภายในองค์กรโดยที่ไม่ได้มีการส ารวจความ
เป็นไปได้อย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์มา เพื่อให้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีที่มี
อยู่เดิม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีความล้าสมัยอันเนื่องมาจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ได้ศึกษาถึงระยะเวลาในการพัฒนาหรือไม่ได้ศึกษาถึงแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ท าให้องค์กรต้องจ้างบริษัท หรือ outsource เข้ามาบริหารจัดการ เป็นต้น นอกจากองค์กร
ควรจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่เสียไปโดยพิจารณาจาก pay back period  
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3) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ถือเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนั้นในการน าเทคโนโลยีนี้มาใช้จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง
ละเอียด เพื่อศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนา ซึ่งหากไม่ศึกษาอย่างละเอียดจะ
ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นเป็น
ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่พัฒนาและหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งมาใช้ภายในองค์กร เพื่อน าข้อมูลและ
เทคนิคที่ได้มาใช้ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร ค่าใช้จ่ายในการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้มา
บรรยายแก่บุคลากรภายในองค์กร 

4) การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ  (Term of Reference: TOR) 

ในการร่าง TOR ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เนื่องจากเป็นตัวการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขต่าง รวมไปขึ้นกระบวนการและ
เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากผู้
ร่าง TOR ขาดความรู้ความช านาญในการร่าง ส่งผลให้TOR ที่ร่างขึ้นมานั้นไม่มีความชัดเจนหรือไม่
ครอบคลุมซึ่งเป็นการเปิดช่องว่างให้ผู้รับจ้างฉวยโอกาสจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ ากว่าที่องค์กร
ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิงที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพต่ ากว่าที่
องค์กรต้องการซึ่งท าให้เกิดความไม่คุ้มค่ากับงบประมารที่องค์กรต้องสูญเสียไป นอกจากนี้หากร่าง 
TOR ไม่ครอบคลุมถึงวิธีการและแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพจะท าให้องค์กรต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์มาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ดังนั้นผู้ที่ร่าง TOR มีความรู้
และประสบการณ์ที่เพียงพอช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นใ น
ภายหลังได้ 

5) การพิจารณาผลการประกวดราคา 

ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นการคัดสรรผู้ที่จะมารับผิดชอบ
โครงการ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการค้นหา
ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าประกวด ซึ่งหากไม่ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
อย่างละเอียด จะท าให้ได้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความช านาญที่เพียงพอต่อการ
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พัฒนา ซึ่งจะอาจท าให้เกิดความล้มเหลวหรือความเสียหายแก่โครงการได้ และอาจท าให้เทคโนโลยี
คลาวด์ที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่
องค์กรนั้นสูญเสียไป 

 
4.2.1.2 ต้นทุนธุรกรรมที่เกดิขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยคีลาวด์   

คอมพิวติ้ง 
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้างพบว่ากระบวนการพัฒนา

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งถือเป็นกระบวนการในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับ
คลาวด์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน โดยต้นทุนธุรกรรมที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการควบคุมและติดตามในการติดตั้ง ตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานบนคลาวด์ โดยสามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่
ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนี ้

1) ควบคุมและติดตามการติดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์  

การควบคุมและติดตามการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ 
ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญเนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของคลาวด์ จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการที่ผู้ควบคุมงานขาดความรู้ความช านาญในเนื้องาน
นั้นๆ ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบควบคุมการติดตั้งได้อย่างละเอียด ส่งผลให้เทคโนโลยีคลาวด์ที่
พัฒนาขึ้นไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในการติดตั้งผู้ควบคุมงานจะต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาในการด าเนินการติดตั้ง ซึ่งหากผู้ควบคุมงานไม่ได้ให้ความส าคัญ
ในส่วนนี้ อาจท าให้ระบบสารสนท์ที่มีอยู่เดิมหยุดชะงักหรือไม่สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

2) การประเมินผลตามที่ TOR ก าหนด 

การประเมินหรือการตรวจรับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการที่ผู้ตรวจรับขาดความรู้
ความช านาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งจึงท าให้การตรวจรับเป็นเพียงการตรวจสอบตาม
ฟังก์ชั่นที่ถูกก าหนดไว้ใน TOR ไม่ได้มีการประเมินหรือตรวจสอบในเชิงเทคนิค ซึ่งท าให้องค์กรไม่
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สามารถตรวจสอบการท างานบนคลาวด์ได้อย่างละเอียด ส่งผลให้ได้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งที่มี
ประสิทธิภาพในการท างานไม่เต็มร้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลขององค์กรในภายหลัง 

 

3) ควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัย 

การควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ ถือเป็นสิ่งที่
ส าคัญ เนื่องจากคลาวด์มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก ประกอบกับลักษณะการท างานของคลาวด์ที่มี
การแชร์ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้นการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งหากไม่มี
การควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอจะท าให้เกิดช่องโหว่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีเข้า
มาโจรกรรมข้อมูล ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

4) ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการท างานบนคลาวด์ 

เพื่อให้การด าเนินงานบนคลาวด์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง องค์กรจะต้องมีการ
ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการท างานบนคลาวด์อย่างสม่ าเสมอ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
พบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากบุคลากรขาดความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการ
คลาวด์ ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการให้บริการคลาวด์ อีกทั้งท าให้เกิดช่องโหว่ของการเข้าถึง
ฐานข้อมูลของผู้ใช้งานท าให้ข้อมูลเกิดการรั่วไหล ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร นอกจากนี้ยังมี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการร่างสัญญาที่ไม่รัดกุม ท าให้องค์กรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงและ
จัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ 

 
4.3 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยรูปแบบต้นทุนทางธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์  คอมพิวติ้ ง  กรณีศึกษาหน่วยงานภาครั ฐ  พบว่าต้นทุนธุรกรรมที่ เกิดขึ้ นในการ
กระบวนการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐนั้นมีรายละเอียดที่มากกว่าเมื่อเทียบกับภาคเอกชน โดย
ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 1) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 2) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่
เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ผู้วิจัยได้น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ต้นทุน
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
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พัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อน าต้นทุนธุรกรรมที่ได้มาวิเคราะถึงต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่
ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการลดต้นทุนในการพัฒนา
โนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากผู้รับจ้างงานภายนอก โดยสามารถสรุปอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

 
4.3.1 เพื่อศึกษารูปแบบของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพฒันา

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง้ ของหน่วยงานภาครัฐ 

จากการศึกษางานวิจัยของต่างประเทศพบว่า ต้นทุนธุรกรรมนั้นถูกน ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลายในการพัฒนาระบบจากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยในการอธิบายและคาดการณ์ในการ
ตัดสินใจที่จะเลือก outsource รวมไปถึงการคาดการณ์ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้น (Alaghehband et 
al., 2011) จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยของ (Wei-min et al., 2010; Kutlua, 
2012) สามารถสรุปกรอบแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมได้ว่า ต้นทุนธุรกรรมประกอบด้วย ต้นทุน
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการท าสัญญา (Ex-ante Transaction Costs) และ ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ภายหลังการท าสัญญา (Ex-post Transaction Costs) จากผลสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวต้ิง ท าให้สามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่เพิ่มสูงขึ้น หากองค์กรไม่ให้ความส าคัญหรือใส่ใจในส่วนนี ้ประกอบไปด้วย 

 
4.3.1.1 ต้นทุนธุรกรรมที่เกดิขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแบบกึ่ง
โครงสร้างพบว่าต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยสามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของ
โครงการที่เพิม่สูงขึ้น ดังนี ้

1) การส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร  

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวพบว่าการส ารวจความต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ
เนื่องจากเป็นตัวก าหนดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการส ารวจความต้องการที่ไม่ครอบคลุมหรือไม่ชัดเจนท าให้องค์กรต้อง
สูญเสียงบประมาณในการเก็บข้อมูล ค่าจ้างบุคลากรหรือทีมงานเพื่อเข้าไปส ารวจ อีกทั้งยังส่งผลต่อ



109 
 

การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่ได้มีการก าหนดไว้ใน TOR ท าให้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานั้นไม่
ไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่ากับงบประมารที่
องค์กรสูญเสียไป นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนความต้องการ อันเนื่องมาจาก
ความต้องการที่ส ารวจมานั้นไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงหรือผู้ก าหนดความต้องการไม่ได้
มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ความต้องการที่ได้มานั้นมีความคลาดเคลื่อน ประกอบ
กับการประกอบกับลักษณะขององค์กรภาครัฐที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามวาระส่งผลท าให้
ความต้องการที่ได้มีการก าหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร  ท าให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มความต้องการในภายหลัง ซึ่งจะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนสัญญา 
ท าให้โครงการเกิดความล่าช้า   

2) การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ  (Term of Reference: TOR) 

การร่าง TOR ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญรองมาจากการส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรภายในองค์กร เนื่องจากเป็นตัวก าหนดแนวทางในการพัฒนา เทคนิคและ
เงื่อนไขต่างๆที่ใช้ในการพัฒนา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างให้ความส าคัญในประเด็นนี้มาก โดยค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผู้ร่าง TOR ขาดความรู้ความช านาญในการร่าง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ TOR ที่ได้ร่างออกมานั้นไม่ครอบคลุมหรือไม่มีความชัดเจน ซึ่งเป็นการเปิดช่องโหว่ให้กับผู้
รับจ้างในการฉวยโอกาสในการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณสมบัติต่ ากว่าที่องค์กรต้องการส่งผลให้
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งที่พัฒนาขึ้นมานั้นไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือมี
คุณภาพด้อยกว่ามาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้ ก่อให้เกิดความเสียหายและความไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณที่องค์กรสูญเสียไป 

3) การส ารวจความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีมาใช ้

ในการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ภายในองค์กร ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ ซึ่งหากไม่มีการส ารวจความเป็นไปได้อย่างละเอียด
จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาตัวอย่างเช่น ในการจัดหาการจัดหาฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ มา
เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเพ่ือให้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นสามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเกิดการ
หยุดชะงัก เกิดการสูญหายของข้อมูลที่ส าคัญ  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมา



110 
 

นั้นล้าสมัย ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีความล้าสมัยอันเนื่องมาจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ได้ศึกษาถึงระยะเวลาในการพัฒนาหรือไม่ได้ศึกษาถึงแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่บุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ท าให้องค์กรต้องจ้างบริษัท หรือ Outsource เข้ามาบริหารจัดการ เป็นต้น 

 
4.3.1.2 ต้นทุนธุรกรรมที่เกดิขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยคีลาวด์   

คอมพิวติ้ง 
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแบบกึ่ง

โครงสร้าพบว่ากระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งถือเป็นกระบวนการในการติดตั้ง
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของคลาวด์  
โดยต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการควบคุมและติดตามในการติดตั้ง 
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานบนคลาวด์ โดยสามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
ต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนี้ 

1) ควบคุมและติดตามการติดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์  

การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ถือเป็นระยะหนึ่งที่ส าคัญ
ที่สุดในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งหากไม่มีการควบคุมและติดตามการติดตั้ง
ที่รัดกุมจะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาดังนี้ ค่าใช้จ่ายการควบคุมงานที่ไม่ละเอียดรอบคอบ ซึ่ง
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานทั้งหมดของคลาวด์ ท าให้การให้บริการเกิดหยุดชะงัก องค์กร
สูญเสียข้อมูลที่ส าคัญ หรือเทคโนโลยีคลาวด์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมานั้นไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขหรือรื้อเพื่อ
ติดตั้งใหม่ก่อให้เกิดความล่าช้าแก่องค์กร นอกจากนี้ความรู้ความช านาญของบุคลากรนั้นเป็นสิ่งที่
ส าคัญ ซึ่งหากบุคลากรที่มาควบคุมดูแลนั้นไม่ได้มีความรู้ความช านาญในเนื้องานนั้น จะส่งผลให้
ระบบสารสนเทศภายในองค์กรเกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

2) การประเมินผลตามที่ TOR ก าหนด 

การประเมินประสิทธิภาพหรือการทดสอบระบบถือเป็นสิ่งที่ส าคัญรองมา
จากการควบคุมและติดตามการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ เนื่องจากเป็นการ
ตรวจรับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งที่ได้มีการพัฒนาขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นล้วนมา
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จากการที่ผู้ที่ตรวจรับขาดความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ท าให้การตรวจรับท าได้เพียงการ
ตรวจรับตามเนื้องานที่ได้มีการระบุไว้ใน TOR ไม่ได้มีการตรวจสอบในเชิงเทคนิคท าให้เทคโนโลยี
คลาวด์ที่ได้มีการตรวจรับมานั้นอาจไม่ได้มีประสิทธิภาพในการท างานที่เต็มร้อยและอาจะเกิด
ข้อบกพร่องหรือความเสียหายได้ในภายหลัง  

 
4.3.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการลดตน้ทุนในการพัฒนาโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

จากผู้รับจ้างงานภายนอก 

จากประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่ เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ผู้วิจัยได้ท าการเสนอแนะแนวทางในการลดต้นทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากผู้รับจ้างงานภายนอกไว้ดังตารางที่ 4.11 และ 4.12 
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ตารางที่ 4.11 สรุปแนวทางในการลดต้นทุนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ระยะ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย แนวทางในการลดต้นทุน 

1 ก าหนดความต้องการ 1.1 ก าหนดความต้องการ  1.1.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการก าหนดความ
ต้องการที่ไม่ครอบคลุม  

1.1.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับให้ชัดเจน  

1.1.1.2 ต้องเก็บข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค ์

และประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ  

1.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน
หรือส ารวจความต้องการใหม่  

1.1.2.1 มีการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะยาวของผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาขององค์กร  

1.1.2.2 มีการก าหนดความต้องการร่วมกัน 

1.1.2.3 ผู้ก าหนดความต้องการนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ตารางที่ 4.11 สรุปแนวทางในการลดต้นทุนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) 

ระยะ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย แนวทางในการลดต้นทุน 

1 ก าหนดความต้องการ 1.2 การส ารวจความเป็นไปได้
ในการน าเทคโนโลยีมาใช ้

1.2.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นไม่สามารถท างานร่วมกับระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่เดิม  

 

1.2 .1 .1  พิจารณาถึ ง โครงสร้ างพื้นฐานของ
เทค โน โ ล ยี ส า ร สน เทศที่ อ ง ค์ ก รมี อ ยู่  เ ช่ น 
ประสิทธิภาพในการท างาน การต่อยอดหรือการ
แทนที่จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม   เป็นต้น  

1.2.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ได้มี
การพัฒนาขึ้นมาน้ันล้าสมัย  

 

1.2.2.1 พิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา 

1.2.2.2 พิจารณาถึงเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างที่มีการพัฒนา 

 1.2.3 ความไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสีย
ไป 

1.2.3.1 ส ารวจงบประมาณที่ ใช้ทั้ งหมด เพื่อ
ประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณที่สูญเสียไป 
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ตารางที่ 4.11 สรุปแนวทางในการลดต้นทุนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)  

ระยะ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย แนวทางในการลดต้นทุน 

1 ก าหนดความต้องการ 1.2 การส ารวจความเป็นไปได้ใน
การน าเทคโนโลยีมาใช ้

1.2.4 บุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้ 
ความช านาญในการบริหารจัดการ 

1.2.4.1 ส ารวจความพร้อมของบุคลากรภายใน
องค์กรและจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้กับบุคลากร 

1.3 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

1.3.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบุคลากรภายใน
องค์กรขาดความรู้และความช านาญ 

1.3.1.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้มาบรรยาย
แก่บุคลากรภายในองค์กร 

1.3.1.2 ส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมจากหน่วยงานที่มี
ความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับคลาวด์ 

1.3.1.3 On the job training 

1.3.1.4  ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานกับองค์กรหรือ
หน่วยงานที่เคยพัฒนา หรือประสบความส าเร็จใน
การน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช ้
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ตารางที่ 4.11 สรุปแนวทางในการลดต้นทุนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)  

ระยะ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย แนวทางในการลดต้นทุน 

1 ก าหนดความต้องการ 1.4 การศึกษาค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
(Term of Reference: TOR 

1.4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผู้ร่าง TOR ขาด
ความรู้ความช านาญในการร่าง 

1.4.1.1 ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานกับองค์กรหรือ
หน่วยงานที่มีพัฒนาคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

1.4.1.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้
ความรู้หรือมาให้ข้อมูลเชิงเทคนิค 

1.4 .2 ค่าใช้จ่ ายที่ เกิดจากการก าหนด
คุณลักษณะและเทคนิคในการพัฒนาไม่มี
ความครอบคลุมหรือชัดเจน 

1.4.2.1 ผู้ที่ร่างจะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์
ในการร่าง 

1.4.2.2 ควรมกีารบูรณาการความรู้ระหว่างผู้ที่มี
ความรู้และความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
พัสดุ เป็นต้น 
1.4.2.3 ก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้
รับจ้างที่มาพัฒนาคลาวด์  
1.4.2.4 ก าหนดเง่ือนไขเก่ียวการฝึกอบรมบุคลากร  
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ตารางที่ 4.11 สรุปแนวทางในการลดต้นทุนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)  

ระยะ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย แนวทางในการลดต้นทุน 

4 ด าเนินการจัดหาและ
คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

4 . 1  ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ก า ร
ประกวดราคา 

4.1.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้พิจารณา
ขาดความรู้ ความเช่ียวชาญในเชิงเทคนิค 

4.1.1.1 ผู้พิจารณาต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคที่ใช้
ในการพัฒนาคลาวด์ คอมพิวติ้ง และจะต้องท างาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ 

4.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้พิจารณา
ขาดการตรวจสอบอย่างละเอียด 

4.1.2.1 ค้นหาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้า
ประกวดเพ่ิมเติม 

4.1.2.2 ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่บริษัทอ้างถึง 

4.1.2.3 ก าหนดให้บริษัทเข้ามาเสนอผลงานและ
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

 
  



117 
 

ตารางที่ 4.12 สรุปแนวทางในการลดต้นทุนในการกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 

ระยะ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย แนวทางในการลดต้นทุน 

1 การพัฒนาและติดตั้ง 
 

1.1 ควบคุมและติดตามการ
ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับคลาวด์ ตามที่ได้มีการ
ออกแบบไว ้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผู้ควบคุมงานขาด
ความรู้ความช านาญในเนื้องาน 

1.1.1.1 เชิญผู้เช่ียวชาญในเนื้องานเข้าไปควบคุม 
ดูแล เช่น ผู้เชีย่วชาญด้านเครือข่าย 

1.1.1.2 ในระหว่างการติดตั้งควรมีการสอนหรือ
แนะน าทฤษฎีและแนวทางในการติดตั้ง 

1.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการควบคุมงานที่
ไม่ละเอียดรอบคอบ 

1.1.2.1 ผู้ควบคุมงานจะต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ใน TOR เพื่อให้เทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
1 .1 .2 .2  ผู้ ควบคุมงานจะต้องค านึ งถึ งความ
เหมาะสมของช่วงเวลาในการติดตั้ง 

2 การทดสอบ 2.1 การประเมนิผลตามที่ TOR 
ก าหนด 

2 .1 .1  ค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่ เ กิ ดจากผู้ ป ระ เมิ น
ประสิทธิภาพขาดความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับคลาวด ์

2.2.1.1 เชิญผู้ที่มีความรู้และความช านาญทางด้าน
เทคนิค มาท าการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ท างานของคลาวด์ 
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ตารางที่ 4.12 สรุปแนวทางในการลดต้นทุนในการกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (ต่อ) 

ระยะ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย แนวทางในการลดต้นทุน 

2 การทดสอบ 2.1 การประเมนิผลตามที่ TOR 
ก าหนด 

2 .1 .1  ค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่ เ กิ ดจากผู้ ป ระ เมิ น
ประสิทธิภาพขาดความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับคลาวด ์

2.1.1.2 ผู้ที่ประเมินจะต้องมีความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 

2.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผู้ประเมินไม่ได้มี
การตรวจสอบอย่างละเอียด 

2.1.2.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบทุก
ฟังก์ชั่นที่ได้มีการก าหนดไว้ใน TOR 

2.2.2.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบในเชิงเทคนิค 

3 การน าไปใช้และการ
บริหารจัดการ 

3.1 ควบคุมและติดตามการ
รักษาความปลอดภัย 

3.1.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากขาดการควบคุม
และติดตามการรักษาความปลอดภัย 

3.1 .1 .1 ควบคุมและติดตามการรักษาความ
ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบใน
การเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
3.1.1.2 อัพเกรดเวอร์ชั่นอย่างสม่ าเสมอ 

3.1.2 ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากบุคลากรขาด
ความรู้ความช านาญในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลบนคลาวด์ 

3.1.2.1 ส่งบุคลากรไปศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย 
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ตารางที่ 4.12 สรุปแนวทางในการลดต้นทุนในการกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง (ต่อ) 

ระยะ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย แนวทางในการลดต้นทุน 

4 การบ ารุงรักษาระบบ 4 . 1  ค ว บ คุ ม  ติ ด ต า ม แ ล ะ
ตรวจสอบการท างานบนคลาวด ์

4.1.1 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดการ
ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการท างาน
บนคลาวด ์

4 . 1 . 1 . 1  ค วบคุ ม  ติ ด ต าม  แ ล ะต ร วจส อบ
ประสิทธิภาพการท างานของคลาวด์ อย่างสม่ าเสมอ 
4.1.1.2 อัพเกรดเวอร์ชั่นอย่างสม่ าเสมอ 

4.1.2 ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากบุคลากรขาด
ความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการ
คลาวด์ 

4.1.2.1 ส่งบุคลากรไปศึกษาและฝึกอบรมกับ
หน่วยงานที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง 
4.1 .2 .2 ส่ งบุคลากรไปดูงานกับองค์กรหรือ
หน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง 

4.1.3 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการร่างสัญญาที่ไม่
รัดกุม 

4.1.3.1 ในการต่อสัญญาควรเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือ
ข้อก าหนดขึ้นในทุกๆปีว่า บรษิัทจะต้องเข้ามา
อัพเกรดในส่วนใดบ้าง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยี

คลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของต้นทุนธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการลดต้นทุนในการ
พัฒนาเทคโนโลยีคลาวด ์คอมพิวติ้ง จากผู้รับจ้างงานภายนอก 

ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ของหน่วยงานภาครัฐ โดยในการศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษากระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง แบบการจ้างงานจากหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) โดยการศึกษารูปแบบของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไป
จนถึงกระบวนการในการพัฒนาระบบ กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการน าเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้งเข้ามาใช้ภายในองค์กร ซึ่งจะศึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง, ผู้ที่มีประสบการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดย
เนื้อหาในบทสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะมีดังนี ้

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะด้านบริหาร 
5.2.2 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 

5.3 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ส าหรับภาครัฐนั้น ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศที่จะน ามาใช้ภายในองค์กร แต่เนื่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้การน าเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ภายในองค์กรนั้น จะต้องมี
ความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาต้นทุน
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจและประเมินความคุ้มค่าในการที่จะอนุมัติจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ ซึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยของต่างประเทศพบว่า ต้นทุนธุรกรรมนั้นถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการ
พัฒนาระบบจากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยในการอธิบายและคาดการณ์ในการตัดสินใจที่จะเลือกผู้
รับจ้าง จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยของ (Wei-min et al., 2010; Kutlua, 2012) 
สามารถสรุปกรอบแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมได้ว่า ต้นทุนธุรกรรมประกอบด้วย 1) ต้นทุนธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นก่อนการท าสัญญา (ex-ante transaction costs) ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการค้นหา
และเก็บรวบรวมข้อมูล (Searching & Collecting), การเจรจาต่อรอง (Negotiating) และการท า
สัญญา (Contracting) 2) ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการท าสัญญา (Ex-post Transaction 
Costs) ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและติดตาม (Monitoring and Enforcement), การ
แก้ไขสัญญา (Adjusting a Contract) และ การประเมินประสิทธิภาพ (Evaluating Performance)  

ในการศึกษาค้นคว้าในองค์กรกรณีศึกษา เนื่องจากรูปแบบของกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ได้มีการศึกษาส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในรูปแบบของกระบวนการพัฒนาที่
เป็นของภาคเอกชน เพื่อให้รูปแบบในการพัฒนาสอดคล้องกับองค์กรกรณีศึกษาที่เป็นภาครัฐนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นมาตรฐานของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งเข้าไปสังเกตการณ์
เกี่ยวกับกระบวนการในการด าเนินงาน เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดของต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่
ละระยะของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 
5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การก าหนดความต้องการ, ระยะที่ 2 การของบประมาณ, ระยะที่ 3 การท า
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี, ระยะที่ 4 ด าเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และระยะที่ 5 
การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญา นอกจากนี้ยังได้ศึกษา ทบทวนวรรณ และงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ท าให้สามารถแบ่งระยะของการพัฒนา
ออกเป็น 7 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การส ารวจความต้องการ ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ ระยะที่ 3 การ
ออกแบบ ระยะที่ 4 การพัฒนาและติดตั้ง ระยะที่ 5 การทดสอบ ระยะที่ 6 การน าไปใช้ และ ระยะที่ 
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7 การบ ารุงรักษาระบบ แต่เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้มีการระบุถึง
ความต้องการของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับใน TOR ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของ
โครงสร้างพื้นที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ คอมพิวติ้งและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาเอาไว้ตั้งแต่ก่อน
การท าสัญญากับผู้รับจ้าง จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการส ารวจความต้องการ การวิเคราะห์ รวมไปถึง
ออกแบบใหม่อีกครั้ง ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่เป็นของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะประกอบไปด้วย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาและติดตั้ง , ระยะที่ 2 การทดสอบ, 
ระยะที่ 3 การน าไปใช้และการบริหารจัดการ และ ระยะที่ 4 การบ ารุงรักษาระบบ และเมื่อน า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน
ธุรกรรมพบว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ส่วนใหญ่ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่มี
รายละเอียดที่คล้ายคลึงกันกับ Ex-ante Transaction Costs และเมื่อน ามาวิเคราะห์ในส่วนของ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง พบว่ามีรายละเอียดของ

ค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกันกับ Ex-post Transaction Costs ผู้วิจัยจึงได้น ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน

ธุรกรรมนั้นมาเชื่อมโยงกับกระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อให้เห็นภาพ
ของต้นทุนธุรกรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

จากการศึกษาข้างต้นท าให้สามารถสร้างตารางที่ใช้ในการระบุต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งจากผลสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะใน
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 1 องค์กร ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง ของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 1 องค์กร และผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง ให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 1 องค์กร ท าให้สามารถระบุ
ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะของกระบวนการพัฒนา พร้อมทั้งระบุประเด็นเกี่ยวกับต้นทุน
ธุรกรรมที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้น หากองค์กรไม่ให้ความส าคัญหรือใส่ใจ
ในส่วนนี้ ซึ่งต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน 5 ประเด็น และใน
ส่วนของต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
จ านวน 4 ประเด็น โดยผู้วิจัยได้น าประเด็นดังกล่าวไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นและแนวทางในการลด
ต้นทุนกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ
ลดต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากผู้รับจ้างงานภายนอก 
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จากผลสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ว่า ต้นทุนธุรกรรม
ที่ส าคัญที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) ต้นทุน
ธุรกรรมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรภายในองค์กร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ  (Term of Reference: TOR  และค่าใช้จ่ายในการส ารวจความ
เป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้) 2) ต้นทุนธุรกรรมที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการในการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายควบคุมและติดตามการติดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับคลาวด์ ตามที่ได้มีการออกแบบไว้ ค่าใช้จ่ายประเมินว่าตรงตามที่ TOR 
ก าหนดหรือไม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการที่บุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้ 
ความช านาญ และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ TOR ที่ร่างออกมาไม่
ครอบคลุมหรือไม่มีความชัดเจนท าให้เกิดช่องว่างให้ผู้รับจ้างฉวยโอกาสในการจัดสรรฮาร์ดแวร์ หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพด้อยกว่าที่องค์กรต้องการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะด้านบรหิาร 

จากการศึกษาและวิจัยกับต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา พบว่า
สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้เกิดต้นทุนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการที่บุคคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐ
ขาดความรู้ ความช านาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความรู้ ความช านาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทางด้านไอทีและเพื่อแนวทางในการลดต้นทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากผู้รับจ้างงานภายนอก องค์ควรที่ด าเนินการดังต่อไปนี ้

 
5.2.1.1 แนวทางในการลดต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

โดยแนวทางในการลดต้นทุนนั้นสามารถแบง่ได้เป็น 1) แนวทางในการลด

ต้นทุนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังตารางที่ 5.1 และ 2) แนวทางในการลดต้นทุนในกระบวนการ 

พัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง ดังตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.1 แสดงแนวทางในการลดต้นทุนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

Stakeholder ทรัพยากรบุคคล กิจกรรม 
เอกสาร 

แผนการด าเนินงาน TOR 

ระดับผู้บริหาร  •  วางแผนนโยบายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

•   วางแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะยาว 

 

ระดับ 

หัวหน้าแผนก 

•  รั บ ฟั ง บ ร ร ย า ย จ า ก
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับคลาวด ์

•  ศึกษาอบรมจากหน่วยงานที่
มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม ช า น า ญ
เกี่ยวกับคลาวด ์

•  On the job training 
•  ศึกษาดูงานกับองค์กรหรือ

หน่วยงานที่เคยพัฒนา 

•  ศึกษาดูงานกับองค์กรหรือ
หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ
ในการน าเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง มาใช ้

•  ก า ห น ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

•  พิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์กร  

•  พิจารณาระยะเวลาที่ใช้ใน
การพัฒนา  

•  พิจารณาแนวโน้มทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

•  พิจารณางบประมาณที่ใช้ใน
การพัฒนา  

•  พิจารณาความพร้อมของ
บุคลากรภายในองค์กร 

•  ก าหนดวั ตถุ ประสงค์ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้
ชัดเจน 

•  ผู้ก าหนดความต้องการจะต้อง
เป็นผู้ ที่ มีความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

•   จัดท าเอกสารความต้องการ
ระบบงาน 

 ผู้พิจารณาผลการประกวด
ราคา ต้องมีความรู้ทางด้าน
เ ท ค นิ ค ที่ ใ ช้ ใ น ก า รพั ฒ น า
คลาวด์ คอมพิวติ้ง และต้อง
ท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสด ุ

•  ผู้ที่ร่างจะต้องมีความรู้และมี
ประสบการณ์ในการร่าง 

•  ควรมีการบูรณาการความรู้
ระหว่างผู้ที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  

•  ก า ห น ด เ งื่ อ น ไ ข เ กี่ ย ว กั บ
คุณสมบัติของผู้ รับจ้ างที่ มา
พัฒนาคลาวด์ 

•  ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมบุคลากร 
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ตารางที่ 5.1 แสดงแนวทางในการลดต้นทุนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ) 

Stakeholder ทรัพยากรบุคคล กิจกรรม 
เอกสาร 

แผนการด าเนินงาน TOR 

ระดับ 

หัวหน้าแผนก 

  • ก าหนดให้บริษัทเข้ามาเสนอ
ผลงานและแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด ์คอมพิวติ้ง 

 
 

ระดับ 
ปฏิบัติการ 

•  รับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับคลาวด ์

•  ศึกษาอบรมจากหน่วยงานที่มี
ความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับ
คลาวด ์

•  On the job training 
•  ศึกษาดูงานกับองค์กรหรือ

หน่วยงานที่เคยพัฒนา 

•  ศึกษาดูงานกับองค์กรหรือ
หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ
ในการน าเทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้งมาใช ้

•  ก า ห น ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

•  ค้ น ห า แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
เพิ่มเติม 

•  ติดต่อสอบถามกับหน่วยงาน
ที่บริษัทอ้างถึง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงแนวทางในการลดต้นทุนในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

Stakeholder ทรัพยากรบุคคล กิจกรรม 
เอกสาร 

แผนการด าเนินงาน สัญญา 

ระดับผู้บริหาร 

• กระตุ้ น ให้ เกิ ดการ เรี ยนรู้
ภายในองค์กร 

• จั ดการ เ รี ยนการสอนขึ้ น
ภายในองค์กร 

• ติดตามความคืบหน้าของงาน 

• ค ว บ คุ ม  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของคลาวด์  อย่ าง
สม่ าเสมอ 

• ก ากับดูแลการถ่ายทอดและ
แบ่งปันความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

• ผู้บริหารจะต้องมีการก าหนด
นโยบายหรือแนวทางในการ
ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้
อย่างชัดเจน 

 

ระดับ 

หัวหน้าแผนก 

• ศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย 

• ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม กั บ
หน่วยงานที่มีความรู้ ความ
ช า น า ญ เ กี่ ย ว กั บ ค ล า ว ด์ 
คอมพิวติ้ง 

• ดู ง า น กั บ อ ง ค์ ก ร ห รื อ
หน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี 

• คัดสรรบุคลากรที่มีความรู้
และเชี่ยวชาญในเนื้องานเข้า
ไปควบคุมดูแล 

• ติดตาม ความคืบหน้าของงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

• เชิญผู้ที่มีความรู้และความ
ช า น า ญ ท า ง ด้ า น เ ท ค นิ ค 
มาร่วมท าการทดสอบ 

• ในระหว่างการติดตั้งควรมีการ
สอนหรือแนะน าทฤษฎีและ
แนวทางในการติดตั้ง 

• ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความช านาญในเนื้องานนั้นๆ 

• ผู้ที่ประเมินจะต้องมีความรู้
ค ว า ม ช า น า ญ เ กี่ ย ว กั บ
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

• ในการต่อสัญญาควรเพิ่มเติม
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดขึ้นใน
ทุกๆปีว่า บริษัทจะต้องเข้ามา
อัพเกรดในส่วนใดบ้าง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงแนวทางในการลดต้นทุนในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (ต่อ) 

Stakeholder ทรัพยากรบุคคล กิจกรรม 
เอกสาร 

แผนการด าเนินงาน สัญญา 

ระดับ 

หัวหน้าแผนก 

คลาวด์ คอมพิวต้ิง   ประสิทธิภาพในการท างาน
ของคลาวด์  
• เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ

ในเชิงเทคนิค 

• ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของ
คลาวด์ อย่างสม่ าเสมอ 

• ผู้ควบคุมงานจะต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมของช่วงเวลา 

 

ระดับ 
ปฏิบัติการ 

 • ควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ใน TOR 

• ควบคุมและติดตามการรักษา
ความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบใน 

การเข้าถึงฐานข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อป้องกันการ 

• ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความช านาญในเนื้องานนั้นๆ 

• ผู้ที่ประเมินจะต้องมีความรู้
ค ว า ม ช า น า ญ เ กี่ ย ว กั บ
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

• ผู้ ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ งจะต้ อ ง
ตรวจสอบทุกฟังก์ชั่นที่ได้มีการ 
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ตารางที่ 5.2 แสดงแนวทางในการลดต้นทุนในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง (ต่อ) 

Stakeholder ทรัพยากรบุคคล กิจกรรม 
เอกสาร 

แผนการด าเนินงาน สัญญา 

ระดับ 
ปฏิบัติการ 

 รั่วไหลของข้อมูล 

• อั พ เ ก ร ด เ ว อ ร์ ชั่ น อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ เพื่อเป็นการปิด
ช่องโหว ่

•  ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของ
คลาวด์ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดไว้ใน TOR  
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5.2.2 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 

จากการศึกษาและวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
การพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดต้นทุน
ธุรกรรมเหล่านั้นคือบุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้ ความช านาญในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรไอที จึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้ต่อความส าเร็จของโครงการจ้างงาน
ภายนอก ซึ่งจากงานวิจัยของ (สุนิษา, 2558) อธิบายถึงปัจจัยทางด้านการถ่ายโอนความรู้ 
(Knowledge Transfer) ไว้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดย
การถ่ายโอนความรูผ้่านองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

 1) กระบวนการ (Process) เป็นวิธีการในการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างหนึ่ง 
ซึ่งสามารถท าได้โดยการจัดประชุม สัมมนา อบรม การได้รับคู่มือและขั้นตอนการใช้งานของระบบ 
ระยะเวลาที่ได้รับเมื่อมีการถ่ายทอดและความครบถ้วนของเนื้อหา เพื่อที่จะสามารถเข้าใจใน
ความสามารถของระบบงานที่พัฒนาขึ้น ทั้งกระบวนการเริ่ม ตั้งแต่ก่อนริ่เริ่มโครงการ ช่วงด าเนินการ 
และหลังปิดโครงการพัฒนา ซึ่งในการถ่ายโอนความรู้ด้วยวิธีนี้จะต้องระยะเวลาในการถ่ายโอนความรู้
ที่เพียงพอต่อความต้องการ  

  2) บุคคลากร (People) เป็นวิธีการถ่ายโอนความรู้ผ่านบุคคลที่ท าการ
ถ่ายทอด สามารถถ่ายโอนความรู้เข้าใจกระบวนการท างานของระบบและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการถ่ายโอนไปใช้ในการท างานได้จริงและหากผู้ที่ท าการถ่ายทอดมีทักษะความสามารถในการ
ถ่ายโอนความรู้ให้กับพนักงานเข้าใจได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ มีความน่าไว้วางใจ และมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้งานระบบหรือบุคลากรทางด้านไอทีจะช่วยให้สามารถถ่ายโอนความรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

5.3 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
เนื่องจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งนั้น ถือเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ จึงท าให้องค์กร
หรือหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่มีการพัฒนาหรือน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ภายในองค์กรค่อนข้าง
น้อย ประกอบกับการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ เป็นศึกษารูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์       
คอมพิวติ้ง ที่เป็นรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service (IaaS)) ซึ่ง
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อาจท าให้ผลการวิจัยไม่ได้ครอบคลุมในส่วนของรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์พื้นฐาน (Software 
as a Service (SaaS)) และรูปแบบการให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service (PaaS))  
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