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บทคัดย่อ 

 
ธุรกิจคลาวด์คอมพิวต้ิงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย หลายธุรกิจมีการต่ืนตัว

ต่อการให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิง เพราะการให้บริการแบบคลาวด์คอมพิวต้ิงสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์และบุคลากรของแผนกไอที หลายองค์การมีความพยายามลด
ค่าใช้จ่ายของแผนกไอทีซ่ึงสวนทางกับความต้องการใช้ไอทีที่มากข้ึนของธุรกิจสําหรับการแข่งขัน และ
เน่ืองจากคลาวด์คอมพิวต้ิงเป็นรูปแบบของการให้บริการรูปแบบใหม่ ส่งผลให้บางองค์การยังไม่มี
ความม่ันใจต่อการให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิง การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้องค์การตัดสินใจ
ย้ายระบบงานของตนเองไปท่ีผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service จะมี
ส่วนช่วยให้องค์การต่างๆ สามารถนําเกณฑ์การตัดสินใจในงานวิจัยน้ีไปใช้พิจารณาในการย้าย
ระบบงานของตนเองไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service รวมถึงบริษัทที่ให้คําปรึกษาหรือ
แม้กระทั้งผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงในประเทศไทยสามารถนําไปศึกษาทําความเข้าใจในการดําเนิน
ธุรกิจของตนเอง 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยพัฒนาต่อ
ยอดผลงานวิจัยในอดีตของ West โดยยึดตามทฤษฎีหลัก 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม 
(Transaction Cost Theory) ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) และเพ่ิมเติมแนวคิดด้านความ
ปลอดภัย (Security) ทําการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากองค์การใน



(2) 

 

ประเทศไทย โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เจ้าของธุรกิจ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และท่ี
ปรึกษาด้านธุรกิจหรือเทคโลยีสารสนเทศ จํานวน 156 ฉบับ 

ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัย 5 ปัจจัยประกอบไปด้วย ความปลอดภัยของข้อมูล 
(Data Security) ความได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) ความไว้วางใจต่อผู้
ให้ บริ ก าร  ( Trust in Vendor) ความสํ าคัญของระบบงาน ต่อกล ยุท ธ์  ( System Strategic 
Importance) และความซับซ้อนของระบบงาน (System Complexity) น้ันส่งผลต่อการตัดสินใจย้าย
ระบบงานขององค์การไปยังผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service เรียง
ตามลําดับ ซ่ึงผลจากงานวิจัยสามารถนําไปศึกษาต่อเพ่ืออธิบายถึงการตัดสินใจย้ายระบบงานไปอยู่
บนคลาวด์ นําไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปอยู่บนคลาด์ รวมทั้งนําไปพัฒนาการ
บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงให้ดียิ่งขึ้น 
 
คําสําคัญ: คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service การย้ายระบบงาน ข้อตกลงการให้บริการ 

   ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิง
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ABSTRACT 
 
Organizational research benefits of system migration to Cloud 

Infrastructure as a Service (IaaS) was studied. How information technology (IT) 
consulting companies and cloud providers may better understand customer needs 
and enhance services was also examined. A quantitative approach was used, with a 
conceptual model developed associated with transaction cost theory, agency theory, 
and IT security. Data was collected by questionnaire from 156 organizations. Samples 
included business owners, IT managers, business employees and IT consultants. 

Results were that factors determining successful system migration to Cloud 
IaaS were data security, relative cost advantage, trust in vendor, system strategic 
importance, and system complexity. 

 
Keywords: Cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Migration, Service level Agreement 

(SLA), Cloud Provider 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 เหตุผลและความจําเป็นในการจัดทําวิจัย 

 
Gartner ได้ให้ความหมายของคลาวด์คอมพิวต้ิงไว้ว่า คลาวด์คอมพิวต้ิงคือบริการการ

ประมวลผลท่ีสามารถยืดขยายความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet) (Petty & Goasduff, 2009) โดยบริการคลาวด์คอมพิวต้ิงท่ี
นําเสนออยู่บนพ้ืนฐานของการใช้งานตามปริมาณทรัพยากรท่ีใช้งานจริง (คัทลียา เพชรเจริญรัตน์ & 
กลม เกียรติเรื่องกมลา, 2554) 

 
คลาวด์คอมพิวต้ิง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. Software as a Service เป็นการท่ีใช้หรือเช่าใช้บริการระบบซอฟต์แวร์หรือแอพ

พลิเคชัน ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของผู้ให้บริการ ทําให้
ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์เอง รวมท้ังค่าใช้จ่ายใน
การดูแลระบบ ผู้ใช้บริการมีเพียงคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือเรียกใช้งานระบบผ่าน 
Cloud จากท่ีไหนก็ได้  

2. Platform as a Service คือบริการท่ีผู้ให้บริการจัดเตรียมทรัพยากรพ้ืนฐาน เช่น 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และ ชุดคาํสั่ง หรือท่ีเรียกว่า แพลตฟอร์ม (Platform) ที่จําเป็นในการพัฒนาแอพ
พลิเคชัน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถนําไปพัฒนาแอพพลิเคชันต่อได้  

3. Infrastructure as a Service เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์
อย่าง หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) 
ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนเอง มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอทีของผู้ใช้บริการใน
ทุกรูปแบบ สามารถขยายตามการเติบโตของผู้ใช้บริการ และลดความยุ่งยากในการดูแล เพราะผู้
ให้บริการเป็นคนดูแลระบบให้ (Ahson & Ilyas, 2011) 

การให้บริการของคลาวด์คอมพิวต้ิงในรูปแบบ Infrastructure as a Service ทําให้
ผู้รับบริการสามารถจัดหากลุ่มของหน่วยประมวลผลหรือระบบงานได้อย่างรวดเร็ว โดยค่าใช้จ่าย
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณทรัพยากรท่ีผู้รับบริการใช้ไป ระบบคลาวด์สามารถช่วยลดเวลาการ
จัดหาให้ได้มาซ่ึงกลุ่มของหน่วยประมวลหรือระบบงานจากวิธีการแบบด้ังเดิมที่ใช้เวลาต้ังแต่ 1 ชม ถึง 
1 วัน ลดลงมาถึงระดับนาที (Ahson & Ilyas, 2011) โดยผู้ใช้บริการจะได้ประโยชน์จากการท่ีไม่ต้อง
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ลงทุนเกี่ยวกับทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประมวลผลหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ผู้ดูแลระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (System admin) และการปรับปรุงระบบ แต่ผู้ใช้บริการจะไม่
สามารถควบคุมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังหมด แต่มีสิทธ์เฉพาะ ระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชัน
ของตนเองเท่าน้ัน (Onyegbula, Dawson, & Stevens, 2011)  

เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีการสารสนเทศเช่น ค่าบริหารจัดการ ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟแวร์ ค่าบํารุงรักษา และค่าบุคคลากรทางด้านไอทีสูงมากข้ึน ซ่ึงสวนทางกับงบประมาณทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละองค์การท่ีมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงคลาวด์ แบบ Infrastructure as a 
Service สามารถเข้ามาช่วยให้องค์การสามารถประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานทางด้านไอทีแบบดั้งเดิม 

ปัจจุบันบริการคลาวด์ในประเทศไทยแบบ Infrastructure as a Service ได้รับความ
นิยมและเติมโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบคลาวด์คอมพิวต้ิงได้เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบลักษณะการ
ดําเนินงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน หลายองค์การมีการต่ืนตัวกับเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวต้ิง โดยในประเทศไทยมีผู้ให้บริการแบบ Infrastructure as a Service มีอยู่หลายราย
ยกตัวอย่างเช่น True IDC, CS loxinfo, Fujitsu, Inet เป็นต้น 

Gartner รายงานว่า Cloud Infrastructure as a Service จะมีมูลค่าถึง 16.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี 2015 เติบโตขึ้นจากปี 2014 32.8 เปอร์เซ็นต์ และจะเติบโตข้ึน 29.1 เปอร์เซ็นต์ 
ภายในปี 2019 (Moore, 2015) แม้ในตลาดโลกคลาดว์คอมพิวต้ิงจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถึง
อย่างนั้นเม่ือมองกลับมายังประเทศไทย ตลาดคลาวด์ในไทยยังไม่เติบโตเป็นที่นิยมมากนัก เน่ืองจาก
หลายองค์การในประเทศไทยยังมีความสงสัยเก่ียวกับคลาวด์คอมพิวต้ิง ขาดความตระหนักและความ
เข้าใจเรื่อง Cloud ที่แท้จริง องค์การหลายรายเกิดความสงสัยว่าหลักเกณฑ์ใดที่ควรนํามาพิจารณา
เช่น การลงทุน ความปลอดภัยของระบบและข้อมูล ย่ิงมีการย้ายระบบงานหรือข้อมูลไปฝากไว้กับ
ผู้อ่ืนทําให้มีความกังวลมากยิ่งขึ้น ความเสถียรของคลาวด์ ประสิทธิภาพระบบอินเทอร์เน็ตในไทย 
ระบบงานใดที่ควรถูกนําอยู่บนคลาวด์ รวมถึงทัศนคติต่อการให้บริการแบบคลาวด์คอมพิวต้ิง คําถาม
เหล่านี้ทําให้หลายองค์การยังไม่ตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปยังคลาวด์คอมพิวต้ิง รวมถึง
องค์การท่ีให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการให้ความสําคัญต่อ
ปัจจัยท่ีลูกค้านํามาพิจารณา เพ่ือท่ีจะนํามาใช้ในการให้คําปรึกษาและโน้มน้าวให้ผู้ใช้บริการย้ายระ
งานของตนเองไปสู่คลาวด์ 
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1.2 คําถามการวิจัย 
 

1.2.1 ปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้องค์การตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปที่
ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service 

1.2.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้องค์การตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปที่ผู้ให้
บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service นั้นปัจจัยไหนมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจมากท่ีสุด 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบปัญหาของการให้บริการคลาวด์แบบ Infrastructure 

as a Service ดังนี้ 
 
1.3.1 เพ่ือศึกษาและทําความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลให้องค์การย้ายระบบงานของ

ตนเองไปใช้บริการของผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service 
1.3.2 ลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลให้องค์การตัดสินใจย้ายระบบงาน

ของตนเองไปท่ีผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service โดยบูรณาการ
ระหว่างทฤษฎี ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost Theory) ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) และ
แนวคิดด้านความปลอดภัย (Security) เข้าด้วยกัน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการตัดสินใจขององค์การในประเทศไทยทั้งที่มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจย้าย
ระบบงานไปยังคลาวด์คอมพิวต้ิง โดยใช้การเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างองค์การ
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้องค์การตัดสินใจย้าย

ระบบงานของตนเองไปที่ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

1. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost 
Theory) ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) และการจ้างงานจากภายนอก (Outsourcing) 

2. แนวคิดของ Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) 
3. งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยท่ีส่งผลให้องค์การย้ายแอพพลิเคชันไปสู่

คลาวด์ การเปรียบเทียบทฤษฎีการตัดสินใจว่าจ้างจากภายนอก (Outsourcing) ความปลอดภัยของ
ข้อมูล (Data Security) เพ่ือมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาของงานวิจัยน้ี 

 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้อง 
 

2.1.1 ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost Theory) 
ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม ถูกพัฒนาครั้งแรกโดยแนวคิดของ John Hick จากการไม่

เห็นด้วยกับทฤษฎีพ้ืนฐานการขัดแย้งที่ว่า “การขัดแย้งที่ชัดเจนท่ีสุดอย่างไม่ต้องสงสัยคือ ต้นทุนของ
การย้ายทรัพย์สินของผู้หน่ึงไปยังอีกผู้หนึ่ง” หลังจากนั้นปี 1970 นาย Oliver Williamson ได้พัฒนา
ทฤษฎี Transaction cost economics ขึ้นมา ว่าด้วยการบริการจัดการความสัมพันธ์สัญญา (Hardt, 
2009) ต้นทุนธุรกรรม คือต้นทุนท่ีไม่ได้เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการโดยตรงแต่เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทําธุรกรรม เช่น การค้นคว้าหาข้อมูล การต่อรอง หรือต้นทุนของนโยบายและ
การบังคับใช้ ต้นทุนจากการค้นหาข้อมูลท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีสินค้าและบริการในตลาดและค้นหาว่าใครคือผู้
ต้ังราคาสินค้าหรือบริการที่ถูกที่สุด  ต้นทุนจากการต่อรองคือ ต้นทุนต่างๆ ที่เกิดเพ่ือให้ได้มาซ่ึง 
ข้อตกลงท่ีเป็นท่ียอมรบัของทั้งสองฝ่าย (West, 2014) 

ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรมสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจว่าการดําเนินงาน
ส่วนใดขององค์การควรถูกนําไปให้ผู้ ให้บริการภายนอกดําเนินการและดูแลจัดการแทน 
(Outsourcing) และยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมขององค์การเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการ
ว่าจ้าง (Vaxevanou & Konstantopoulos, 2015) ลักษณะท่ีสําคัญของโครงการภายใต้ ทฤษฎี
ต้นทุนธุรกรรม มีความจําเพาะเก่ียวกับสินทรัพย์ เช่นเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยรวม การคุกคามโดย
การฉวยโอกาสของผู้ให้บริการและความซับซ้อนของการทําธุรกรรม ซ่ึงหลายครั้งที่ทฤษฎีต้นทุนทาง
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ธุรกรรมได้ถูกหยิบยกมาใช้เกี่ยวกับเร่ือง IT Outsourcing โดยวัตถุประสงค์ของทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม
คือ เพ่ือการจัดการโครงสร้างขององค์การเพ่ือลดต้นทุนทางธุรกรรมที่เกิดขึ้น (Yang, Wacker, & 
Sheu, 2012) 

2.1.2 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 
ทฤษฎีตัวแทน เป็นแนวคิดท่ีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้า 

และตัวแทนหรือผู้ให้บริการซ่ึงมีความคาดหวังในผลประโยชน์ต่างกันและต่างมีแรงผลักดันเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละฝ่าย ให้สามารถท่ีจะทํางานร่วมกันและผลิตผลงานให้ตรงความต้องการ
ของเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้า  

โดยผู้ให้บริการมักหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากการ
ให้บริการ และมักหาโอกาสท่ีจะหารายได้เพ่ิมข้ึนจากการขยายงานในการบริการให้กับลูกค้า (Tiwana 
& Bush, 2007) 

แต่เดิมทฤษฎีตัวแทน “มองว่าเจ้าของกิจการไม่สามารถบริหารงานเพียงผู้เดียว
ได้จึงทําให้ต้องมีบุคคลที่เข้ามาช่วยในการบริหารงานแทนเจ้าของกิจการ ทฤษฎีน้ีอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างการเป็นตัวแทนว่าเกิดข้ึนระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย โดยฝ่ายที่มอบอํานาจคือ ตัวการ (Principle) 
ในขณะท่ีอีกฝ่ายที่ได้รับมอบอํานาจในการบริหารงานคือตัวแทน (Agent) ตราบใดที่ผู้บริหารซ่ึงเป็น
ตัวแทนตัดสินใจลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนในวิธีที่สอดคล้องกับการสร้าง
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นตัวการแล้วความสัมพันธ์ของการเป็นตัวแทนระหว่างผู้ถือหุ้นกับ
ผู้บริหารยังคงมีประสิทธิผลที่ดีแต่ถ้าหากผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารไม่
สอดคล้องกัน จะทําให้เกิดปัญหาการเป็นตัวแทน (Agency Problem) ขึ้น”  (ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 
2551) ซ่ึงผู้ให้บริการสามารถที่จะระบุความเส่ียงของการดําเนินงานและมีคุณภาพกว่าท่ีผู้ว่าจ้างเป็น
คนดําเนินงานเองเน่ืองจากมีความพร้อมด้านความรู้และทรัพยากรที่มากกว่า ซ่ึงการนําเสนอของการ
บริการจะอยู่ในรูปแบบของความพร้อมท่ีจะให้บริการของระบบ (Availability) และความปลอดภัย
ของข้อมูล (Data security) สําหรับการให้บริการคลาวด์แบบ Infrastructure as a Service (IaaS) 
ข้อมูลด้านการเงินของธุรกิจน้ันถูกจัดอยู่ในแนวคิดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล (Wiedemann & 
Strebel, 2011) 

2.1.3 แนวคิดการจ้างงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก (IT 
Outsourcing) 

กล่าวถึง IT Outsourcing ว่า หมายถึงการว่าจ้าบริษัทจากภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาทํางานให้ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลระบบเครือข่าย การพัฒนา
ระบบเพื่อใช้ในองค์การ โดยมีสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (นงนุช องุ่นศรี, 
2553) 
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2.1.4 แนวคิดการให้บริการแบบ Cloud Infrastructure as a Service 
Gartner (2014) ให้คํานิยามเกี่ยวกับการให้บริการคลาวด์แบบ Infrastructure 

as a Service ว่าคือรูปแบบของบริการทรัพยากรด้านการประมวลผล พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล ระบบ
เครือข่ายและทรัพยากรคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานอ่ืนๆ โดยผู้ให้บริการเป็นเจ้าของและเสนอบริการแก่
ผู้ใช้บริการ ทรัพยากรดังกล่าวสามารถเพ่ิมขยายได้ทันท่วงที และมีการคิดค่าบริการตามการใช้งาน
จริง การให้บริการคลาวด์แบบ IaaS น้ันผู้บริโภคมีความสามารถในการปรับใช้และเรียกใช้ซอฟต์แวร์
ซ่ึงอาจรวมถึงระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชัน ซ่ึงการใช้บริการในลักษะนี้ผู้ใช้บริการไม่สามารถ
จัดการหรือควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่สามารถควบคุมระบบปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลและแอพพลิเค
ชัน (Muniasamy, Ejalani, & Anandhavalli, 2014) 

 
2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
1. ผลงาน วิ จัย เ รื่ อ ง  Factors That Influence Application Migration to Cloud 

Computing in Government Organizations ขอ ง  West (2 0 1 4 )  ขอ ง อ ง ค์ ก า รภ าค รั ฐ ใ น
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงกล่าวว่าการศึกษาการย้ายแอพพลิเคชันไปคลาวด์ ได้ผลสรุปงานวิจัยระบุว่าตัวแปรที่
ส่งผลให้องค์การย้ายแอพพลิเคชันไปคลาวด์ประกอบด้วย ตัวแปร ความได้เปรียบเชิงต้นทุน 
(Relative Cost Advantage) ความซับซ้อนของแอพพลิเคชัน (Application Complexity) ความ
ไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor) การรับรู้ถึงความสามารถ (Sensing Capabilities) 

2. Tiwana and Bush (2007) ระบุไว้ในงานวิจัยเรื่องเก่ียวกับการตัดสินใจว่าจ้างจาก
ภายนอก (Outsourcing) โดยงานวิจัยนําทฤษฎี 3 ทฤษฎี ซ่ึงประกอบด้วย ทฤษฎีต้นทุนทางธุรกรรม 
(Transaction Cost Theory) ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) และทฤษฎีพ้ืนฐานทางความรู้ 
(Knowledge-based Theory) พบว่า ทั้งสามทฤษฎีส่งผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการจากภายนอก 
ซ่ึงจากการวิจัยสรุปได้ว่า ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรมและทฤษฎีตัวแทนน้ันส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจ้าง IT 
จากภายนอกมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบตัวแปรความได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) ตัว
แปรการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Vendor Behavior Observability) ตัวแปรการวัดผล
ของผลงาน (Outcome  Measurability) มีผลสําหรับผู้จัดการของอเมริกา อย่างไรก็ตามตัวแปรนี้ยัง
ไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่ามีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ และยังพบว่าตัวแปรความซับซ้อนของ
โครงการ (Project Complexity) ส่งผลในเชิงบวกต่อการว่าจ้าง (Outsourcing) ส่วนตัวแปร
ความสําคัญต่อกลยุทธ์ (Strategic importance) นั้นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 

3. Vaxevanou and Konstantopoulos (2014) ได้ศึกษาถึงทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้อ้างอิง
ถึงทฤษฎีของการว่าจ้างจากภายนอก (Outsourcing Technology) โดยมีการทบทวนทฤษฎีต่างๆ ซ่ึง
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ผลออกมาสรุปว่าทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost Theory) มีความสัมพันธ์กับการว่าจ้าง
จากภายนอก (Outsourcing) มาเป็นอันดับหน่ึง 

4. Kirsch ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานท่ีซับซ้อนในองค์การ เม่ือปี 1996 ซ่ึงงานวิจัย
ได้พูดเก่ียวกับ การควบคุมโดยอ้างอิงถึงทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory) ของ Jansen & Meckling 
(1976) Mitnick (1982) และ Arrow (1985) ผลของานวิจัยได้สรุปว่าย่ิงสามารถสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior Observability) ของการปฏิบัติงานได้เท่าไรย่ิงมีโอกาสท่ีจะควบคุมผลลัพธ์ที่ออกมาได้
มากเท่านั้น 

5. ผลงานวิจัยของ Wiedemann and Strebel (2011) ศึกษาเก่ียวกับความต้ังใจใช้
งานคลาวด์แบบ IaaS ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับ ความต้ังใจใช้งาน ทัศนคติ และพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้ 
คลาวด์แบบ IaaS ซ่ึงในงานวิจัยน้ีได้นําเรื่องความปลอดภัยโดยอ้างอิงถึงงานวิจัยของ Krisch (1996) 
มาศึกษาประกอบกับทฤษฎีอ่ืนๆ พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ และ ความง่ายต่อการใช้งาน เป็นตัว
แปรผลักดันถึงทัศนคติต่อการใช้งาน ซ่ึงผลของงานวิจัยปรากฏว่าความปลอดภัยไม่ได้มีผลต่อทัศนะ
คติต่อการใช้งานคลาวด์ แต่ยังมีงานวิจัยอ่ืนท่ีสนับสนุนว่าความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญต่อการใช้
งานคลาวด์ 

6. Pavlou, Liang & Xue (2007) ศึกษาเก่ียวกับมุมมองของตัวการ (Principle) และ 
ตัวแทน (Agent) กับการทําความเข้าใจและลดความไม่แน่นอนของการซ้ือขายออนไลน์ ซ่ึงพบว่า
ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยน้ันส่งผลต่อกับความไว้ใจของผู้ซ้ือต่อผู้ขาย 
ซ่ึงในงานวิจัยนี้ และความกังวลเร่ืองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนั้นสามารถใช้กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายในลักษณะความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ ในกรณีข้อมูลส่วนตัวและข้อมูล
ด้านการเงินเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงในงานวิจัยน้ีผู้ซ้ือคือองค์การท่ีใช้บริการคลาวด์แบบ IaaS และ ผู้ขาย
คือผู้ให้บริการคลาวด์แบบ IaaS 

7. Kim, Song, Braynov and Rao (2005) ได้ศึกษารูปแบบของความไว้วางใจระหว่าง
ธุรกิจกับผู้บริโภคในรูปแบบการค้า e-commerce โดยใช้วิธีศึกษาจากการค้นฐานข้อมูลซ่ึงได้
บทความจํานวน 235 บทความมาทําการศึกษา ในงานวิจัยกล่าวว่าความไว้ใจ (Trust) เป็น
องค์ประกอบสําคัญของความสัมพันธ์ ซ่ึงกล่าวตอนสรุปว่าผู้ปฏิบัติงานมักมีความกังกลเกี่ยวกับความ
ไว้ใจ (Trust) ในมุมมองปัญหาเกี่ยวกับเทคนิค ยกตัวอย่างเช่น ข้อจํากัดของเทคโนโลยี แพลตฟอร์มท่ี
ผู้ให้บริการใช้งาน คุณสมบัติของส่ิงที่ให้บริการ ซ่ึงเป็นความไว้ใจต่อผู้ให้บริการด้านเทคนิค 

8. Balhara (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของคลาวด์ โดยงานวิจัยระบุว่ามี 2 
เรื่องหลักในการบริหารความเสี่ยงในคลาวด์คือ 1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซ่ึง
ประกอบไปข้ันตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุความเส่ียง (Identify) การวางแผนจัดการความเสี่ยง 
(Planning) การออกแบบและการปฏิบัติ (Design and Implement) 2 การเฝ้าระวัง (Monitoring) 
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ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ 1 การทดสอบและการตรวจสอบ (Testing and Audit) การซ่อม
บํารุง (Maintenance) 

9. งานวิจัยเรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความสําคัญของคลาวด์กับ
หน่วยงานอาหารและการเกษตรแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาของ Onyegbula, Dawson and Steven 
(2011) ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวได้ทําการทบทวนกรณีศึกษาของหน่วยงานของรัฐกับคลาวด์ถึง 28 
กรณีศึกษา ซ่ึงในบทสรุปได้กล่าวว่า ความปลอดภัย (Security) การควบคุม (Control) และความเป็น
เจ้าของ (Ownership) เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐให้ความสําคัญเป็นหลักซ่ึงจากงานวิจัยน้ีแสดงให้
เห็นว่าตัวแปรเรื่องความปลอดภัยน่าจะถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปยังคลาวด์
แบบ IaaS 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาข้างต้นสามารถนํามาจัดทําเป็นตารางสรุปงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับแต่ละปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้องค์กรตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปที่ผู้ให้บริการ
คลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service ได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.1  
 
สรุปทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละปัจจัย 

 
 
 
 
No. 

 
 
 
 

ทฤษฎี/งานวิจัยท่ีอ้างอิง 

คว
าม
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ร 

คว
าม
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as 

a S
erv
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1 West (2014)         

2 Rosenberg and Mateos (2011)         

3 Tiwana and Bush (2007)         

4 Dyer (1996)         

5 Krish (1996)         

6 Ouchi (1980)         

7 Choudhury and Sabherval (2003)         

8 Koh, Son and Straub (2004)         

9 Kim, Song, Braynov, and Rao, (2005)         

10 Wiedemann and Strebel (2011)         

11 Pavlou, Liang  and Xue (2007)         

12 Onyegbula, Dawson and Stevens (2011)         
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ตารางท่ี 2.1  
 
สรุปทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละปัจจัย (ต่อ) 

 
 
 
 
No. 

 
 
 
 

ทฤษฎ/ีงานวิจัยท่ีอ้างอิง 
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13 Balhara (2013)         

14 Hardt (2009)         

15 ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร (2551)         

16 Vaxevanou and Konstantopoulos (2014)         

 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นถึงปัจจัย 7 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อ 

ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service ประกอบ
ไปด้วยความได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) ความซับซ้อนของระบบงาน (System 
complexity) ความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์ (System strategic importance) การวัดผลของ
ระบบงาน (System Outcome Measurability) การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Vendor 
Behavior Observability) ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor)และความปลอดภัยของ
ข้อมูล (Data security) ที่จะพัฒนาไปสู่ตัวแบบการวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
จากการศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องข้างต้นพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การย้ายระบบงานขององค์การไปสู่คลาวด์ประกอบด้วย 
 
ความได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) 
คือการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และค่าดําเนินงาน 

และ ค่าบํารุงรักษาที่จําเป็นต้องเกิดข้ึนเพ่ือรองรับระบบงาน การย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์ทําให้ลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีกล่าวมาทําให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงต้นทุนได้มากขึ้น (West, 2014)
ผู้ให้บริการคลาวด์สามารถลดต้นทุนได้ เน่ืองจากในเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) ทําให้สามาร
จัดการทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่น และใช้ทรัพยากรเม่ือมีความต้องการใช้เท่านั้น (Rosenberg & 
Mateos, 2011) 

ความซับซ้อนของระบบงาน (System Complexity) 
คือองค์ประกอบของระบบงานซ่ึงประกอบไปด้วย ขอบเขตของระบบงาน ความ

หลากหลายของเทคโนโลยี อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ซ่ึงย่ิงต้องใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย
เท่าไหร่ ก็ต้องมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญมากขึ้นเท่าน้ัน (Tiwana & Bush, 2007) 
การใช้บริการคลาวด์ทําให้ผู้ใช้บริการได้มาซ่ึงทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับระบบงาน ไม่ว่าจะเป็น
ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ทรัพยากรบุคคลรวมถึงทักษะความรู้ที่จําเป็น 

ความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์ (System Strategic Importance) 
กลยุทธ์เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดต่อการพัฒนาองค์การเป็นอย่างยิ่ง ระบบงานท่ีมี

ความสําคัญต่อการดําเนินงานกลยุทธ์ จะเป็นระบบงานที่มีความสําคัญต่อองค์การด้วยเช่นเดียวกับ 
ระบบงานที่มีความสําคัญต่อกลยุทธ์จะต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลจากองค์การเป็นอย่างมาก โอกาส
ที่จะย้ายไปคลาวด์จะมีน้อยลง เว้นไว้เสียแต่ว่าทางองค์การจะตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
เพราะองค์การมีความต้องการความคุมระบบงานที่สําคัญ การความคุมและจัดการสามารถทําได้ง่าย
กว่าถ้าใช้ทรัพย์สินและบุคลากรขององค์การเองซ่ึงองค์การสามารถกําหนดใช้กฎเกณฑ์การทํางานของ
องค์การได้เอง (Kirsch, 1996) 
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การวัดผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) 
การวัดผลของระบบงานคือ ความสามารถในการวัดค่าใช้จ่าย ความเส่ียง และ การ

ดําเนินงานของระบบงานหรือการให้บริการของผู้ให้บริการคลาวด์เม่ือย้ายระบบงานไปคลาวด์ การวัด
ประสิทธิภาพของผู้ให้บริการเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าไม่มีเคร่ืองมือหรือมาตรวัด (Metric) การวัด
ประสิทธิภาพของผู้ให้บริการก็ทําได้ยากขึ้น และส่งผลถึงความยากในเรื่องของการทําสัญญาและ
ข้อตกลงของการให้บริการ (Service Level Agreement) ถ้าการวัดผลและการตรวจสอบทําได้ยาก
จะส่งผลให้โอกาสในการย้ายระบบไปคลาวด์น้อยลง (West, 2014) 

เ ม่ือการตรวจสอบและการวัดผลมีความชัดเจนและความกํากวมของการวัด
ประสิทธิภาพของการทํางานลดลง ทําให้การจัดเตรียมข้อตกลงเป็นไปได้มากข้ึน (Ouchi, 1980) 

การตรวจสอบการพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Vendor Behavior Observability) 
การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการว่าผู้ให้บริการรายไหนมีช่องทางให้ตรวจสอบ

พฤติกรรมระหว่างการติดต้ังและการดําเนินงานได้ดีกว่ากัน (Kirsch, 1996)โดยความสัมพันธ์ของการ
ว่าจ้างสามารถทําได้โดยใช้ 3 กลไก ดังนี้ 1.ให้พนักงานของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทํางานร่วมกัน 
2.จัดลําดับงานและการส่งมอบงาน 3. ใช้เครื่องมือในงานตรวจสอบการดํางานของผู้ให้บริการ 
(Choudhury & Sabherwal, 2003) ซ่ึงการตรวจสอบอาจต้องระบุในข้อตกลงของการว่าจ้าง 

ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor) 
ความน่าเช่ือถือหรือความไว้วางใจเป็นส่ิงสําคัญสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ

และผู้ใช้บริการ ความไว้วางใจคือความตั้งใจของบุคคลหนึ่งที่เพ่ิมความเสี่ยงของตนเองต่อการกระทํา
ของอีกบุคลหน่ึงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ (Kim, Song, Braynov, & Rao, 2005)ถ้าปราศจากความ
ไว้ใจผู้ให้บริการจะต้องพิสูจน์ตนเองและมักถูกต้ังข้อสงสัยเก่ียวกับผลงานและการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการของคลาวด์จําเป็นต้องมีความรวดเร็วในการสร้างหรือจัดหาทรัพยากร ความไว้ใจต่อผู้
ให้บริการที่สามารถจัดหาทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วนั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความสําเร็จของ
ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน อีกมุมของความไว้ใจความกลัวท่ีจะเกิดโอกาสพฤติกรรมด้านลบของผู้
ให้บริการ (Wiedemann & Strebel, 2011) 

ความมั่นคงของข้อมูล (Data Security) 
การรักษาความม่ันคงและการควบคุมจะต้องถูกกําหนดอย่างชัดเจนในข้อตกลงการ

ให้บริการหรือ SLAs ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเร่ืองความปลอดภัย (Onyegbula, Dawson, 
& Stevens, 2011) การรักษาความม่ันคงของเทคโนโลยีสารสนเทศควรประกอบไปด้วยการควบคุม
ความปลอดภัยและการดําเนินงานของระบบงาน เพ่ือลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ต้ังแต่ความเป็น
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ส่วนตัว (Privacy) ความถูกต้อง (Integrity) ความปลอดภัย (Security) ช่องโหว่ (Vulnerability) 
(Balhara, 2013) 

ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a 
Service (Likelihood of Systems Migration to Cloud Infrastructure as a Service) 

หมายถึงการที่องค์การต้ังสินใจย้ายระบบงานท่ีตนเองมีไปใช้บริการทรัพยากร เช่น การ
ประมวลผล พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล เน็ตเวิร์ค การดําเนินงานและดูแลระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของผู้
ให้บริการ หรือการสร้างและติดต้ังระบบงานใหม่ ภายในโครงสร้างพ้ืนฐานและการดูแลของผู้
ให้บริการ Cloud Infrastructure as a Service  

 
ปัจจัยทั้ ง 7 ปัจจัย ประกอบไปด้วยความได้ เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost 

Advantage) ความซับซ้อนของระบบงาน (System complexity) ความสําคัญของระบบงานต่อกล
ยุ ท ธ์  ( System strategic importance) ก า ร วั ด ผ ล ข อ ง ร ะ บ บ ง า น  ( System Outcome 
Measurability) การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Vendor Behavior Observability) ความ
ไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor) และความปลอดภัยของข้อมูล (Data security) ส่งผลต่อ
ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service ตาม
กรอบแนวคิดวิจัยดังภาพต่อไปน้ี 
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ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้าย
ระบบงานไปสูค่ลาวด์แบบ IaaS 
(Infrastructure as a Services) 

ความได้เปรียบเชิงต้นทุน 
Relative Cost Advantage

ความซับซ้อนของระบบงาน     
System Complexity

ความสําคัญของระบบงานตอ่กลยุทธ์ 
System Strategic Importance

การวัดผลของระบบงาน 
System Outcome Measurability

การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้
ให้บริการ

 Vendor Behavior Observability

ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ 
Trust in Vendor

ความปลอดภัยของข้อมลู 
Data Security

H1+

H2+

H3‐

H4+

H5+

H6+

H7+

ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม
  (Transaction Cost Theory)

ทฤษฎีตัวแทน 
(Agency Theory)

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

3.2 สมมติฐานงานวิจัย   
 

3.2.1 ความได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) 
สมมติฐานท่ี 1 (H1+): ความได้เปรียบเชิงต้นทุนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 
การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ค่าดําเนินงาน และ

ค่าบํารุงรักษาท่ีจําเป็นต้องเกิดข้ึนเพ่ือรองรับระบบงาน หรือการเปลี่ยนจากการลงทุนเป็นค่าใช้จ่าย 
การย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีกล่าวมาทําให้สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันเชิงต้นทุนได้มากข้ึน (West, 2014) 
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3.2.2 ความซับซ้อนของระบบงาน (System complexity) 
สมมติฐานท่ี 2 (H2+): ความซับซ้อนของระบบงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service  
ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรมกล่าวว่าการท่ีผู้บริหารตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์มี

ด้วยกัน 2 หลักเกณฑ์ คือ 1. ย่ิงต้องจัดหาทรัพยากรท่ีมีทักษะความสามารถด้านเทคนิคมากเท่าไหร่ย่ิง 
กระตุ้นการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์มากเท่าน้ัน 2. การท่ีผู้บริหารมีอํานาจตัดสินใจได้มาก
เท่าไรย่ิงมีแนวโน้มท่ีจะย้ายระบบงานไปคลาวด์ได้มากเท่าน้ัน ทําให้สามารถต้ังสมมติฐานได้ดังนี้ ซ่ึงใน
งานวิจัยนี้หมายถึงความต้องการด้านทักษะการจัดการและเทคโนโลยีที่จําเป็นต่อระบบงานน้ัน 
(Tiwana & Bush, 2007) 

3.2.3 ความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์ (System strategic importance) 
สมมติฐานที่ 3: (H3-) ความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์มีความสัมพันธ์ในเชิง

ลบกับความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 
เพราะองค์การมีความต้องการความคุมระบบงานท่ีสําคัญและการความคุมและ

จัดการสามารถทําได้ง่ายกว่าถ้าใช้ทรัพย์สินและบุคลากรขององค์การเองซ่ึงองค์การสามารถกําหนดใช้
กฎเกณฑ์การทํางานขององค์การได้เอง (Kirsch, 1996)ย่ิงระบบงานมีความสําคัญต่อกลยุทธ์และพันธ
กิจต่อองค์การณ์มากเท่าไหร่ ย่ิงทําให้โอกาสที่จะย้ายระบบงานไปคลาวด์น้อยลงเท่านั้น ยกเว้นทาง
องค์การจะตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

3.2.4 การวัดผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) 
สมมติฐานท่ี 4 (H4+): การวัดผลของระบบงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 
เม่ือการตรวจสอบและการวัดผลท่ีมีความชัดเจนส่งผลให้ความกํากวมของการวัด

ประสิทธิภาพของการทํางานลดลง ทําให้การจัดเตรียมข้อตกลงเป็นไปได้มากขึ้น (Ouchi, 1980) 
West กล่าวว่าถ้าการวัดผลและการตรวจสอบทําได้ยากจะส่งผลให้โอกาสในการย้ายระบบไปคลาวด์
น้อยลง 

3 . 2 . 5  ก า ร ต ร ว จสอบพฤติ ก ร ร มขอ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร  ( Vendor Behavior 
Observability) 

สมมติฐานที่ 5 (H5+): การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a 
Service 

ทฤษฎีตัวแทน กล่าวไว้ว่า การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการมีความสําคัญ
สําหรับกระบวนการในการควบคุมปัญหาที่อาจเกินจากตัวแทน (Kirsch, 1996) งานวิจัยของ Koh, 
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Soon, & Straub (2004) กล่าวว่าการตรวจสอบพฤติกรรมในการว่าจ้างอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสําคัญท่ี
ทําให้การว่าจ้างประสบผลสําเร็จ ซ่ึงการท่ีองค์การสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการได้
มากกว่า จะส่งผลต่อโอกาสในการย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์ที่มากขึ้น ทําให้สามารถต้ังสมมติฐานได้
ดังน้ี 

3.2.6 ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor) 
สมมติฐานที่ 6 (H6+): ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 
ทฤษฎีตัวแทนกล่าวว่า ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการพยายามที่จะแสวงหากําไรหรือ

ผลประโยชน์ให้ตนเองเม่ือมีโอกาส เนื่องจากความต้องการของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน (Pavlou, 
Liang, & Xue, 2007) ย่ิงความไว้วางใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมีมากย่ิงส่งผลให้ถึงโอกาส
ในการย้ายระบบงานไปคลาวด์มากข้ึน ทําให้สามารถต้ังสมมติฐานได้ดังน้ี 

3.2.7 ความปลอดภัยของขอ้มูล (Data Security) 
สมมติฐานที่ 7 (H7+): ความปลอดภัยของข้อมูลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ

ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service  
Wiedemann and Strebel กล่าวว่า ความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของ

ข้อมูลคือ ความเช่ือของผู้ใช้บริการเก่ียวกับการไร้ความสามารถของผู้ให้บริการและไม่เต็มใจที่จะ
ปกป้องข้อมูลทางการเงินของพวกเขาจากการละเมิดความปลอดภัยในระหว่างการดําเนินงานหรือการ
เก็บรักษาเปลี่ยนถ่ายข้อมูล ในบริบทของ IaaS แนวคิดของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลรวมถึง
ข้อมูลทางการเงินเช่นเดียวกับข้อมูลทางธุรกิจ 

 
3.3 นิยามศัพท์  

 
คลาวด์ (Cloud) หมายถึงบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กําลังประมวลผล หน่วย

จัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้บริการ เพ่ือลดความยุ่งยากในการติดต้ัง ดูแลระบบ 
ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง 

ผู้ ใ ห้ บ ริ การคลาวด์  ( Cloud IaaS (Infrastructure as a Service) Provider) 
หมายถึงองค์การผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานในการให้บริการแก่องค์การหรือผู้มาใช้บริการ โดยมีการ
คิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บริการ ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ให้บริการคลาวด์ประเภทน้ี
ยกตัวอย่างเช่น True IDC, CS loxinfo, Fujitsu, Inet เป็นต้น 
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ความได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) หมายถึงการท่ีองค์การ
สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดโดยการย้ายระบบงานไปคลาวด์ (West, 2014) เช่นค่าอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟแวร์ ค่าบริหารจัดการ และค่าซ่อมบํารุงระบบงาน 

ความซับซ้อนของระบบงาน  (System complexity) หมายถึงองค์ประกอบ
ระบบงานซ่ึงประกอบไปด้วย ขอบเขตของระบบงาน ความหลากหลายของเทคโนโลยี อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์  ซ่ึงย่ิงต้องใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเท่าไหร่ ก็ต้องมีทรัพยากรและบุคลากร
ที่มีความเชียวชาญมากขึ้นเท่าน้ัน (Tiwana & Bush, 2007) ย่ิงสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่ย่ิงมีความ
ซับซ้อนมากเท่าน้ัน 

ความ สํ า คัญของระบบง านต่ อกลยุ ทธ์  ( System strategic importance) 
ความสําคัญของระบบงานที่มีผลต่อกลยุทธ์ หรือ พันธกิจขององค์การ (Dyer, 1996) เป็นระบบงานที่
เป็นหัวใจหลักในการดําเนินธุรกิจซ่ึงถ้าระบบน้ีเกิดความผิดพลาดหรือเสียหายจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการทํางานหรือเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ 

การวัดผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) ความสามารถใน
การวัดค่าใช้จ่าย ความเส่ียง และ การดําเนินงานของระบบงาน (West, 2014) โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูก
กําหนดไว้ และมีช่องทางหรือวิธีการในการตรวจสอบและวัดผลของการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
คลาวด์ 

การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Vendor Behavior Observability) การ
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการว่าผู้ให้บริการรายไหนมีช่องทางให้ตรวจสอบพฤติกรรมระหว่าง
การติดต้ังและการดําเนินงานได้ดีกว่ากัน (Kirsch, 1996)   

ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor) ความไว้วางใจที่ผู้ใช้บริการมีให้ต่อ
ผู้ให้บริการคลาวด์แบบ Infrastructure as a Service (West, 2014) 

ความปลอดภัยของข้อมูล (Data security) ระดับของมาตรการความปลอดภัยท่ีผู้
ให้บริการระบุไว้ในสัญญาด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานขององค์การที่ผู้ให้บริการดูแล 
ยกตัวอย่างมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น ระดับของการเข้าถึงข้อมูล การสํารองข้อมูล แผน
ฉุกเฉินเม่ือเกิดภัยพิบัติ การกู้คืนข้อมูล 

ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ IaaS(Infrastructure 
as a Service) หมายถึงระดับที่ผู้ตัดสินใจมีความประสงค์ที่จะย้ายระบบงานขององค์การไปที่ผู้ให้
บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service 
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3.4 วิธีการวิจัย 
 
งานวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้องค์กรตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปที่ผู้ให้

บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative 
Research) โดยรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ Online โดย 
Google Doc 

 
3.5 กลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 
งานวิจัยน้ีกําหนดประชากรจากองค์การที่มีการใช้เทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐาน IaaS 

หรือกําลังพิจารณานํา IaaS มาใช้ ผู้ทําวิ จัยทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคคลในองค์การทีมีตําแหน่งเจ้าของกิจการ ผู้จัดการแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Manager) ที่ปรึกษาทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Consultant) 
และผู้มีส่วนในการตัดสินใจในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ  

การกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G * Power และกําหนดค่าพารามิเตอร์ดังน้ี 
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Linear multiple Regression Analysis) โดยมีตัวแปร
อิสระ (Independent variable) คือ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการตัดสินใจ 7 ตัวแปร
ซ่ึงส่งผลต่อตัวแปรตาม (Dependent variable) ด้านความเป็นไปได้ในการตัดสินใจ 

effect size (f 2) = 0.15 (effect size คือขนาดอิทธิพลเป็นสถิติใช้บอกขนาดความ
ต่างเม่ือผลการทดสอบ สมมติฐานต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ) 

ค่าความคลาดเคลื่อน (Alpha) α = 0.05 (ระดับความเช่ือม่ัน 95%), Power of test 
(ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจที่ถูกต้อง) = 0.95, Number of predictor = 7 ทําให้ได้ขนาด
ตัวอย่างเป็น 153 ราย 

 
3.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 

งานวิจัยช้ินนี้ให้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บข้อมูล และวัดค่าตัวแปรต่างๆ
ผ่านการต้ังคําถามเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม ซ่ึงใช้การต้ังสมมุติฐาน
เป็นตัววัด โดยนํางานวิจัยในอดีตมาใช้ศึกษาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัยช้ินน้ี โดยข้ันตอน
และวิธีการนั้นเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย ต้ังสมมุติฐาน 
และต้ังคําถามเพื่อใช้ในแบบสอบถาม ซ่ึงต่อไปน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดในการพัฒนาแบบสอบถาม 
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3.6.1 การทดสอบด้านเนื้อหา (Content Validity) คือความเข้าใจและการใช้ภาษา โดย
วิธีการนําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาและให้คําแนะนําเพ่ือ
ปรับปรุงแบบสอบถามให้ดีย่ิงขึ้น 

3.6.2 ทําการทดสอบแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนครั้งท่ีหน่ึงโดยแจกแบบสอบถามไปยัง
กลุ่มตัวอย่างทดสอบจํานวน 30 ฉบับ 

3.6.3 นําผลการเก็บข้อมูลการทดสอบแบบสอบถามรอบที่หนึ่งไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
โดยทําการหาความเช่ือถือได้ (Reliability) หาค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบคอัลฟามากกว่า 0.7 ทุกตัวแปร 
และทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) จากการหมุนแกนด้วยวิธี Orthogonal แบบ 
Varimax with Kaiser Normalization จากการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรยังไม่จัดกลุ่มเป็น 8 กลุ่มของ
ตัวแปร โดยข้อคําถามของตัวแปรแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 10 กลุ่ม หลังจากน้ันได้ปรับคําถามใน
แบบสอบถามเพ่ือทดสอบใหม่ 

3.6.4 ทําการทดสอบแบบสอบถามครั้งที่สองโดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบจํานวน 30 ฉบับ 

3.6.5 นําผลการเก็บข้อมูลการทดสอบแบบสอบถามรอบที่สองไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดย
ทําการหาความเช่ือถือได้ (Reliability) โดยการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบคอัลฟา เกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิค
รอนแบคอัลฟา มากกว่า 0.7 ทุกตัวแปร และทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) จาก
การหมุนแกนด้วยวิธี Orthogonal แบบ Varimax with Kaiser Normalization พบว่าตัวแปรแบ่ง
ออกเป็น 8 กลุ่มตามปัจจัยของตัวแปรอิสระตามกรอบแนวคิดงานวิจัย 

หลังจากทําการทดสอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เม่ือครบจํานวนกลุ่มตัวอย่างจึงนําไปประมวลผลทางสถิติ 
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

รายละเอียดของแบบสอบถามแบ่งออกเป็นสามส่วนดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 คําถามเพ่ือเก็บข้อมูลข้อผู้ตอบแบบสอบถาม องค์การ และความเข้าใจเกี่ยวกับ

คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service ของผู้ตอบแบบสอบถาม ชนิดของมาตรวัดที่ใช้เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี คือ นามบัญญัติ (Norminal Scale) และ สเกลอันดับ (Ordinal Scale) 
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ตารางท่ี 3.1 
 
คําถามเก่ียวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม องค์การ และระบบงานขององค์การ 

ลําดับ คําถาม ระดับการวัดข้อมูล 
1.1 ตําแหน่งงานปจัจุบัน สเกลนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
1.2 ประสบการณท์ํางานในตําแหน่งปัจจุบัน สเกลอันดับ (Ordinal Scale) 
1.3 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ

คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service (IaaS)
สเกลนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2.1 องค์การของท่านสังกัดอยู่ในธุรกิจประเภทใด สเกลนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
2.2 จํานวนพนักงานในบริษัท (ในประเทศไทย) สเกลอันดับ (Ordinal Scale) 
2.3 องค์การของท่านมีการใช้บริการคลาวด์หรือไม่ สเกลนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
2.3.1 องค์การของท่านใช้บริการคลาวด์รูปแบบไหน สเกลนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
2.3.2 องค์การของท่านใช้มีความสนใจท่ีจะใช้บรกิาร

คลาวด์หรือไม่ 
สเกลนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 
ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้องค์กรตัดสินใจย้ายระบบงาน

ของตนเองไปท่ีผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service โดยมีความเป็นไปได้
ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service เป็นตัวแปรตาม โดย
มาตรวัดท่ีใช้เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี คือ มาตรวัด 5 ระดับ (Interval Scale) โดยแต่ละระดับมี
ความหมายดังน้ี 

1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
2  หมายถึง  ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
3  หมายถึง  ไม่มีความเห็น 
4  หมายถึง  เห็นด้วย 
5  หมายถึง  เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง 

ตารางท่ี 3.2 
 
คะแนนระดับความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็นจากน้อยไปมาก 
1 2 3 4 5 
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ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อคําถามงานวิจัย 
 

ตารางท่ี 3.3 
 
คําถามของแต่ละปัจจัยตามแบบสอบถาม 

ตัวแปร 
(Constructs) 

ข้อ คําถามท่ีใช้การวัดค่าตัวแปร อ้างอิง 

ความได้เปรียบเชิง
ต้นทุน (Relative 
Cost Advantage) 

1 การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทําให้องค์การของท่านสามารถ
สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 

ปรับปรุงมาจาก West (2014) 

2 องค์การของท่านมีความพยายามจะลดต้นทุนท่ีเกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรับปรุงมาจาก Muniasamy, 
Ejalani, & Anandhavalli (2014) 

3 บุคลากรท่ีมีทักษะด้าน IT ขององค์การของท่านมีค่าจ้าง
ท่ีสูง 

ปรับปรุงมาจาก West (2014) 

ความซับซ้อนของ
ระบบงาน (System 
Complexity) 

1 ระบบงานของท่านมีการเช่ือมต่อกันของหลายระบบงาน ปรับปรุงมาจาก West (2014) 
2 ระบบงานขององค์การต้องการการดูแลโดยคนที่มีทักษะ

และความสามารถด้าน IT สูง 
ปรับปรุงมาจาก West (2014) 

3 ระบบงานของท่านต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท่ี
หลากหลาย

ปรับปรุงมาจาก West (2014) 

ความสําคัญของ
ระบบงานต่อกลยุทธ์ 
(System Strategic 
Importance) 

1 ระบบงานท่ีสําคัญต่อกลยุทธ์ควรได้รับดูแลจากองค์การ
ทุกส่วนทั้งระบบงาน 

ปรับปรุงมาจาก West (2014) 

2 ถ้าระบบงานของท่านเกิดปัญหาขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ
การกระบวนงานหลักขององค์การ 

ปรับปรุงมาจาก Tiwana and 
Bush (2007) 

3 ถ้าระบบงานที่สําคัญต่อกลยุทธ์ขององค์การเกิดปัญหา
ขึ้นจะส่งผลกระทบต่อท่านและแผนกของท่าน 

ปรับปรุงมาจาก Tiwana and 
Bush (2007) 

การวัดผลของ
ระบบงาน (System 
Outcome 
Measurability) 

1 ระบบงานท่ีสําคัญต่อกลยุทธ์ควรได้รับดูแลจากองค์การ
ทุกส่วนทั้งระบบงาน

ปรับปรุงมาจาก West (2014) 

2 ถ้าระบบงานของท่านเกิดปัญหาขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ
การกระบวนงานหลักขององค์การ 

ปรับปรุงมาจาก Tiwana and 
Bush (2007) 

3 ถ้าระบบงานที่สําคัญต่อกลยุทธ์ขององค์การเกิดปัญหา
ขึ้นจะส่งผลกระทบต่อท่านและแผนกของท่าน 

ปรับปรุงมาจาก Tiwana and 
Bush (2007) 
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ตารางท่ี 3.3 
 
คําถามของแต่ละปัจจัยตามแบบสอบถาม (ต่อ) 
ตัวแปร 
(Constructs)

ข้อ คําถามท่ีใช้การวัดค่าตัวแปร อ้างอิง 

การตรวจสอบการ
พฤติกรรมของผู้
ให้บริการ (Vendor 
Behavior 
Observability) 

1 องค์การสามารถตรวจสอบการพฤติกรรมของผู้ให้บริการได้
ท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับระบบงานของตนเอง 

ปรับปรุงมาจาก West (2014) 

2 การตรวจสอบการดําเนินงานของผู้ให้บริการเป็นเรื่องท่ี
สําคัญ 

ปรับปรุงมาจาก Kirsch (1996) 

3 องค์การของท่านมีช่องการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้
ให้บริการที่ชัดเจน 

ปรับปรุงมาจาก West (2014) 

ความไว้วางใจต่อผู้
ให้บริการ (Trust 
in Vendor) 

1 ช่ือเสียงของผู้ให้บริการส่งผลต่อความเช่ือมั่นต่อผู้ใช้บริการ N/A 
2 Service Level Agreement (SLA) ระหว่างองค์การและผู้

ให้บริการ ทําให้องค์การมีความมั่นใจต่อการให้บริการของผู้
ให้บริการมากขึ้น 

ปรับปรุงมากจาก Mario 
Macias (2014) 

3 Site reference ของผู้ให้บริการทําให้องค์การมีความมั่นใจ
ต่อผู้ให้บริการ มากขึ้น 

N/A 

ความไว้วางใจต่อผู้
ให้บริการ (Trust 
in Vendor) 

1 ช่ือเสียงของผู้ให้บริการส่งผลต่อความเช่ือมั่นต่อผู้ใช้บริการ N/A 
2 Service Level Agreement (SLA) ระหว่างองค์การและผู้

ให้บริการ ทําให้องค์การมีความมั่นใจต่อการให้บริการของผู้
ให้บริการมากขึ้น 

ปรับปรุงมากจาก Mario 
Macias (2014) 

3 Site reference ของผู้ให้บริการทําให้องค์การมีความมั่นใจ
ต่อผู้ให้บริการ มากขึ้น 

N/A 

ความปลอดภัย
ของข้อมูล (Data 
Security) 

1 ระบบงานขององค์การของท่านมีการป้องกันจากการถูก
โจมตีจากภายนอก

ปรับปรุงมากจาก Mario 
Macias (2014)

2 ระบบงานขององค์การของท่านมีการป้องกันความ
เสียหายของอุปกรณ์ท่ีกระทบต่อข้อมูลขององค์การ  

ปรับปรุงมากจาก Mario 
Macias (2014) 

3 ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญสําหรบัองค์การ
ของท่าน 

ปรับปรุงมากจาก  
Wiedemann (2011) 

4 องค์การของท่านมีวิธีการและแผนการกู้คืนข้อมูล ปรับปรุงมากจาก Balhara 
(2013) 
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ตารางท่ี 3.3 
 
คําถามของแต่ละปัจจัยตามแบบสอบถาม (ต่อ) 

ตัวแปร 
(Constructs) 

ข้อ คําถามท่ีใช้การวัดค่าตัวแปร อ้างอิง 

ความเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจย้ายระบบงาน
ไปสู่คลาวด์แบบ 
Infrastructure as a 
Service (Likelihood 
of Systems 
Migration to Cloud 
Infrastructure as a 
Service) 

1 มีความเป็นไปได้ที่องค์การของท่านจะย้ายระบบงานของ
ตนเองไปยังคลาวด์แบบ IaaS 

ปรับปรุงมาจาก West (2014) 

2 มีความเป็นไปได้ที่องค์การของท่านขึ้นระบบงานใหม่บน
คลาวด์แบบ IaaS 

N/A 

3 ถ้าปัจจัยต่างๆ ท่ีท่านเห็นว่าสําคัญและตรงกับความ
ต้องการของท่าน ท่านจะย้ายระบบงานของตนเองไปยัง
คลาวด์แบบ IaaS 

ปรับปรุงมาจาก West (2014) 

4 ถ้าปัจจัยต่างๆ ท่ีท่านเห็นว่าสําคัญและตรงกับความ
ต้องการของท่าน ท่านขึ้นระบบงานใหม่บนคลาวด์แบบ 
IaaS 

N/A 

 
ตารางท่ี 3.4 
 
ตัวอักษรย่อแทนข้อคําถามตามลําดับข้อ 

ปัจจัย ตัวอักษรย่อ 
ความได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) Cost1, Cost2, Cost3 
ความซับซ้อนของระบบงาน (System Complexity) Complex1, Complex2, Complex3 
ความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์ (System Strategic 
Importance) 

Importance1, Importance2, 
Importance3  

การวัดผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) Measure1, Measure2, Measure3 
การตรวจสอบการพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Vendor Behavior 
Observability) 

Observe1, Observe2, Observe3 

ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor) Trust1, Trust2, Trust3 
ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) Security1, Security2, Security3, 

Security4, 
ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ 
Infrastructure as a Service (Likelihood of Systems Migration 
to Cloud Infrastructure as a Service) 

Migrate1, Migrate2, Migrate3, 
Migrate4 
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

งานวิจัยน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้องค์การตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ 
Infrastructure as a Service ทั้ง 7 ตัวแปร โดยใช้สถิติในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
3.7.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ใช้วิธีการหาอัตราส่วนร้อยละ (Valid Percent) 
3.7.2 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) 

การตรวจสอบแบบสอบถามโดยสัมประสิทธ์ิครอนแบคอัลฟา (Cronbach’s 
Alpha) เป็นวิธีที่ใช้ตรวจสอบความเช่ือถือได้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 
(Wei-Hsi Hung et al.,2011)  

ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบคอัลฟา เข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความเชื่อถือได้สูงหรือ
ค่อนข้างสูง 

ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบคอัลฟา เข้าใกล้ 0.5 แสดงว่ามีความเช่ือถือได้ปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบคอัลฟา เข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีความเช่ือถือได้ค่อนข้างน้อย 
โดยในงานวิจัยน้ีใช้เกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบคอัลฟา เท่ากับ 0.7 โดยเป็น

เกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับงานวิจัยแบบ Basic Research (เพ็ญแข ศิริวรรณ, 2544) 
3.7.3 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

ใช้ค่า KMO and Bartlett’s Test เป็นค่าท่ีใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล
ตัวอย่างที่จะนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ถ้าค่า KMO มีค่ามาก (เข้าสู่หน่ึง) แสดง
ว่าเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ จากผลการ
วิเคราะห์พบว่าค่า KMO ของตัวแปรตามจากงานวิจัยอ่ืนพบว่าค่าควรมากกว่า 0.5 และค่า Bartlett's 
Test ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. < 0.5) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) 

3.7.4 สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) แบบสถิติมีพารามิเตอร์ (Parametric 
Statistics) 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระอิสระแต่ละตัวด้วยกันเองและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับตัว
แปรตาม (นงนุช องุ่นศรี, 2553) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือศึกษาการรวมกลุ่มตัวแปรที่
สัมพันธ์กันให้เป็นองค์ประกอบเดียวกัน เพ่ือลดจํานวนตัวแปร โดยตัวแปรท่ีอยู่ในองค์ประกอบ
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เดียวกัน (Factor) จะมีความสัมพันธ์กันมาก โดยความสัมพันธ์นั้นสามารถเป็นไปในทิศทางบวกหรือ
ลบก็ได้ ส่วนตัวแปรที่อยู่ในคนละองค์ประกอบเดียวกัน (Factor) จะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมี
ความสัมพันธ์กันน้อยมาก (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เ พ่ือ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอย่างน้อย 2 ตัวและตัวแปรตาม 1 ตัวเพ่ือนําไปพยากรณ์
ค่าของตัวแปรตาม ซ่ึงความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
ผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลให้องค์การ

ตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปท่ีผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a 
Service โดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ Online ผ่าน Google DOC. 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – เดือนเมษายน จํานวน 195 ชุด เป็นแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ซ่ึงถูก
คัดออกจํานวน 39 ฉบับ เหลือเป็นแบบสอบถามที่นําไปใช้วิเคราะห์จํานวน 156 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
101.96 ของขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีต้ังไว้ 153 ฉบับ ซ่ึงผลวิเคราะห์ทางสถิติปรากฏดังต่อไปน้ี 

 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลขององค์การและผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนและค่าร้อยละ 
(Percentage) โดยแสดงรายละเอียดจําแนกตามลักษณะกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษาดังตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 
 
แสดงจํานวนคา่ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะ จํานวน ร้อยละ 
ตําแหน่งงานปัจจุบัน: 

 - เจ้าของธุรกิจ 
 - ผู้จัดการแผนกไอที (IT Manager) 
 - ที่ปรึกษาทางด้านไอที หรือ ธุรกิจ (IT 
Consultant or business consultant) 
 - อ่ืนๆ (System Analyst, Project Manager, 
System Engineer, IT Specialist, Program 
Analyst, Business Intelligence, IT 
Technical Analyst, OT SR.Swupervisor, 
Internet mkt Analyst, ผช. พอก.) 

รวม 

 
21 
51 
70 
 

14 
 
 
 
 

156 

 
13 
33 
45 
 
9 
 
 
 
 

100 
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ตารางท่ี 4.1 
 
แสดงจํานวนคา่ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ลักษณะ จํานวน ร้อยละ 
ประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน: 
 - น้อยกว่า 1 ปี 
 - 1 – 4 ปี 
 - 4 – 7 ปี 
 - 7 – 10 ปี 
 - มากกว่า 10 ปี 
รวม 

 
11 
53 
31 
25 
36 
156 

 
7 
34 
20 
16 
23 
100 

ประเภทธุรกิจ: 
 - สินค้าอุตสาหกรรม 
 - สินค้าอุปโภคบริโภค 
 - เทคโนโลยี 
 - โรงแรมและการบริการ 
 - การคมนาคมขนส่ง 
 - ธุรกิจการเงินและประกันภัย 
 - อ่ืนๆ (รัฐวิสาหกิจ, การศึกษา, 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, ทรัพยากร, พลังงาน, 
เกษตรและอุตสาหกรรม) 
รวม 

 
26 
13 
44 
12 
9 
35 
17 
 
 

156 

 
17 
8 
28 
8 
6 
22 
11 
 
 

100 
พนักงานในบริษัท (ในประเทศไทย): 
 - น้อยกว่า 200 คน 
 - 200 – 500 คน 
 - 500 – 800 คน 
 - 800 – 1,000 คน 
 - 1,000 คน ขึ้นไป 

 
45 
38 
8 
13 
52 

 
29 
24 
5 
8 
33 
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ตารางท่ี 4.1 
 
แสดงจํานวนคา่ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ลักษณะ จํานวน ร้อยละ 
องค์การมีการใช้งานคลาวด์: 
 - มี 
 - ไม่มี 
รวม 

 
77 
79 
156 

 
49 
51 
100 

ใช้บริการคลาวด์ในรูปแบบ (สําหรับองค์การท่ีใช้
บริการคลาวด์): 
 - Software as a Service 
 - Platform as a Service 
 - Infrastructure as a Service 
 - Software & Platform as a Service 
 - Software & Infrastructure as a Service 
 - Platform & Infrastructure as a Service 
 - Software, Platform & Infrastructure as 
a  Service 
รวม 

 
 

27 
5 
11 
4 
14 
2 
14 
 

77 

 
 

35 
6 
15 
5 
18 
3 
18 
 

100 
ความสนใจที่จะใช้บริการคลาวด์ (สําหรับองค์การที่ไม่
มีการใช้บริการคลาวด์) 
 - สนใจ 
 - ไม่สนใจ 
รวม 

 
 

43 
36 
79 

 
 

54 
46 
100 

 
จากตารางท่ี 4.1 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 156 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทํางานใน

ตําแหน่ง ที่ปรึกษาทางด้านไอที หรือ ธุรกิจ มีจํานวนมากที่สุด 75 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่ทํางานในตําแหน่ง ผู้จัดการแผนกไอที 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33 ถัดมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเจ้าของกิจการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และมีตําแหน่งอ่ืนๆ 
เ ช่น  System Analyst, Project Manager, System Engineer, IT Specialist, Program Analyst, 
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Business Intelligence, IT Technical Analyst, OT SR.Swupervisor, Internet mkt Analyst, 
ผช. พอก. รวมอีก 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9  

เม่ือพิจารณาจากประสบการณ์ทํางานในตําแหน่งปัจจุบันพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ประสบการณ์ทํางานระหว่าง 1 – 4 ปี มากท่ีสุด จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34 อันดับสองคือ 
มากกว่า 10 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อย 23 อันดับคือ ระหว่าง 4 – 7 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 รองลงมาคือ ระหว่าง 7 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 และสุดท้ายคือน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 7 

เม่ือพิจารณาจากประเภทธุรกิจขององค์การที่กลุ่มตัวอย่างสังกัดอยู่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
สังกัดอยู่ธุรกิจประเภท เทคโนโลยี มากที่สุด จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28 อันดับสองคือ ธุรกิจ
การเงินและประกันภัยจํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22  อันดับสามคือ ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม 
จํานวน 26 คิดเป็นร้อยละ 17 อันดับสี่คือ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
รองลงมาคือ ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และประเภทธุรกิจอ่ืนๆ เช่น 
รัฐวิสาหกิจ, การศึกษา, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, ทรัพยากร, พลังงาน, เกษตรและอุตสาหกรรม 
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11  

เม่ือพิจารณาจากจํานวนพนักงานในบริษัท (ในประเทศไทย) กลุ่มตัวอย่างสังกัดอยู่ใน
องค์การขนาด มากกว่า 1,000 คนขึ้นไป มากที่สุดจํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 33 อันดับสองคือ 
น้อยกว่า 200 คน จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29 อันดับสามคือ ระหว่าง 200 – 500 คน จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ 800 – 1,000 คน จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และ
สุดท้าย 500 – 800 คน คิดเป็นร้อยละ 5  

เม่ือพิจารณาจากองค์การที่มีการใช้งานคลาวด์ พบว่า มีจํานวนองค์การที่ใช้งานคลาวด์ 
77 องค์การ คิดเป็นร้อยละ 49 ไม่มีการใช้คลาวด์จํานวน 79 องค์การ คิดเป็นร้อยละ 51 

เม่ือพิจารณาจากประเภทของคลาวด์ที่ใช้จาก 77 องค์การ พบว่า ใช้งานคลาวด์แบบ 
Software As a Service (SaaS) จํานวน 27 องค์การ คิดเป็นร้อยละ 35 Platform as a Service 
(PaaS) จํานวน 5 องค์การ คิดเป็นร้อยละ 6 Infrastructure as a Service (IaaS) จํานวน 11 องค์การ 
คิดเป็นร้อยละ 14 ใช้งาน SaaS และ PaaS จํานวน 4 องค์การ คิดเป็นร้อยละ 5 ใช้งาน SaaS และ 
IaaS จํานวน 14 องค์การ คิดเป็นร้อยละ 18 ใช้งาน PaaS และ IaaS จํานวน 2 องค์การ คิดเป็นร้อย
ละ 3 ใช้งาน SaaS, PaaS และ IaaS จํานวน 14 องค์การ คิดเป็นร้อยละ 18 

เม่ือพิจารณาความสนใจใช้บริการคลาวด์ สําหรับองค์การที่ไม่มีการใช้บริการคลาวด์ 
จํานวน 79 องค์การ พบว่ามีความสนใจใช้บริการคลาวด์จํานวน 43 องค์การ คิดเป็นร้อยละ 54 ไม่
สนใจ 36 องค์การ คิดเป็นร้อยละ 46 



30 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
 

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) ใช้ในการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของข้อคําถามว่ามีความสัมพันธ์กันสูงหรือไม่ ถ้าคําถามท่ีมีความสัมประสิทธ์ิมีค่าเข้าใกล้ 
1 แสดงว่า ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน หากค่าเป็นลบแสดงว่าท้ังสองตัวแปรมร
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) ตามตาราง ข.1 

การทดสอบเกี่ยวกับการกระจายแบบปกติ โดยค่า skewness หารด้วยค่า Standard 
Error of Skewness ผลลัพธ์ต้องไม่สูงกว่า 3 หรือตํ่ากว่า -3 ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรส่วน
ใหญ่มีการกระจายแบบปกติ และมีบางตัวท่ีไม่กระจายแบบปกติ แต่แตกต่างจากเกณฑ์ไม่มากนัก ตัว
แปรดังกล่าวจะยังถูกใช้ทดสอบต่อไป ตามตาราง ข.2 

 
4.3 ความเช่ือถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย (Reliability) 

 
ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล (Reliability) ของเคร่ืองมือที่ใช้ใน

งานวิจัย โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบคอับฟา (Cronbach’s Alpha) โดยเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิค
รอนแบคอัลฟามากกว่า 0.7 ทุกตัวแปร ซ่ึงผลการทดสอบตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว และตัวแปรตามความ
เป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service (Likelihood 
of Systems Migration to Cloud Infrastructure as a Service) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบคอัลฟา
ของทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือถือได้ ดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  
 
ค่าความเช่ือถือได้ (Reliability) 

Construct Conbrach’s alpha Analysis
ความได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) 0.800 
ความซับซ้อนของระบบงาน (System Complexity) 0.822 
ความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์ (System Strategic Importance) 0.709 
การวัดผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) 0.791 
การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Vendor Behavior Observability) 0.800 
ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor) 0.783 
ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) 0.886 
ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ IaaS  0.919 

 
4.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

 
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซ่ึงเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้จัดกลุ่มตัวแปรแต่ละ

ตัวท่ีสัมพันธ์กันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้วิธี Orthogonal แบบ Varimax 
with Kaiser Nomalization ต้องมีค่าทศนิยมท่ีมากกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดถูกแบ่ง
ออกมาได้ 8 กลุ่มซ่ึงแสดงผลตามกรอบงานวิจัยท่ีแสดงดังตารางที่ ข.3 

 
4.5 ผลการวิเคราะห์ KMO and Bartlett’s Test 

 
ค่า KMO ถูกใช้เพ่ือวัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างหรือตัวแปร ซ่ึงถูกนํามาใช้

วิเคราะห์ว่า ข้อมูลท่ีมีนั้นเหมาะสมที่จะใช้วิธี Factor Analysis ในการวิเคราะห์หรือไม่ ซ่ึงค่าจะต้อง
เข้าใกล้ 1 หรือมากกว่า 0.5 ซ่ึงผลจากการตรวจสอบพบว่าค่า KMO ของตัวแปรอิสระ 7 ตัวแปรมีค่า 
KMO เท่ากับ 0.842 ตามตารางท่ี 4.3 และค่า KMO ของตัวแปรตามความเป็นไปได้ในการตัดสินใจ
ย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ IaaS (Infrastructure as a Service) มีค่าเท่ากับ 0.727 ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีนําวิเคราะห์น้ันเพียงพอ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) ตามตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.3 
 
KMO and Bartlett’s Test ตัวแปรอิสระ 

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.842 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1762.332 

Df 231 
Sig. 0.000 

 
ตารางท่ี 4.4 
 
KMO and Bartlett’s Test ตัวแปรตาม 

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.727 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 529.055 

Df 6 
Sig. 0.000 

 
4.6 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 
หลังการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) จะได้ค่าตัวแทนสําหรับนําไปใช้วิเคราะห์

ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงเม่ือนําไปวิเคราะห์แล้วได้ผลทางสถิติตาม
น้ี 

จากผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระ 7 ตัวแปรซ่ึงประกอบไปด้วย ความได้เปรียบเชิง
ต้ นทุ น  (Relative Cost Advantage) คว าม ซับ ซ้ อนขอ ง ร ะบบ ง าน  (System Complexity) 
ความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์ (System Strategic Importance) การวัดผลของระบบงาน 
(System Outcome Measurability) การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Vendor Behavior 
Observability) ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor) และ ความปลอดภัยของข้อมูล 
(Data Security) น้ันมีความสําพันธ์กับตัวแปรตาม ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่
คลาวด์แบบ IaaS (Infrastructure as a Service) โดยค่า R = 0.488 ซ่ึงสามารถอธิบายความผันแปร
ของตัวแปรตาม R Square เท่ากับ 0.238 คิดเป็นร้อยละ 23.8 ตามตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 
 
ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดวิจัย 

Model Summary

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.513a 0.263 0.228 0.87855876 
 

 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระสามารถกําหนดตัวแปรตามในระดับที่มีนัย
ยะสําคัญ (Sig.) p = .000 ดังตารางท่ี 4.6 

 
ตารางท่ี 4.6 
 
ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอย (Regression) 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 40.764 7 5.823 7.545 0.000b

Residual 114.236 148 0.772   
Total 155.000 155    

 
เม่ือทําการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปร ได้ผลการวิเคราะห์ความถดถอยได้ ตาม

ตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 
 
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยปกติ 

Coefficientsa

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3.257E-17 0.070  0.000 1.000

ความได้เปรียบเชิงต้นทุน 0.199 0.086 0.199 2.302 0.023
ความซับซ้อนของระบบงาน 0.175 0.083 0.175 2.099 0.038
ความสําคัญของระบบงานต่อกล
ยุทธ์ 

-0.175 0.084 -0.175 -2.079 0.039

การวัดผลของระบบงาน 0.022 0.097 0.022 0.224 0.823
การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้
ให้บริการ 

-.076 0.095 -0.076 -0.805 0.422

ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ .182 0.085 0.182 2.149 0.033
ความปลอดภัยของข้อมูล .242 0.086 0.242 2.825 0.005

 
รายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดงานวิจัยดังภาพท่ี 4.1  
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ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้าย
ระบบงานไปสูค่ลาวด์แบบ IaaS 
(Infrastructure as a Services) 

ความได้เปรียบเชิงต้นทุน 
Relative Cost Advantage

ความซับซ้อนของระบบงาน     
System Complexity

ความสําคัญของระบบงานตอ่กลยุทธ์ 
System Strategic Importance

การวัดผลของระบบงาน 
System Outcome Measurability

การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้
ให้บริการ

 Vendor Behavior Observability

ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ 
Trust in Vendor

ความปลอดภัยของข้อมลู 
Data Security

H1 (sig = 0.023)
B = .199

ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม
  (Transaction Cost Theory)

ทฤษฎีตัวแทน 
(Agency Theory)

H3 (sig = 0.039)
B = ‐.175

H2 (sig = 0.038)
B = .175

H4 (sig = 0.823)
B = .022

H5 (sig = 0.422)
B = ‐.076

H6 (sig = 0.033)
B = .182

H7 (sig = 0.005)
B = .242

ภาพที่ 4.1 ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

4.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการทดสอบของงานวิจัยนี้พบว่ามีตัวแปรอิสระท้ังหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ความ
ปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ซ่ึงส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายระบบงานขององค์การไปยังบริการ
คลาวด์แบบ IaaS มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) 
ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor) ความซับซ้อนของระบบงาน (System Complexity) 
และ ความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์ (System Strategic Importance) มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติต่อตัวแปรตามความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ IaaS 
(Infrastructure as a Service) ตามลําดับ 

ส่วนการวัดผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) และ การตรวจสอบ
พฤติกรรมของผู้ให้บริการ (Vendor Behavior Observability) ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงสถิติต่อตัว
แปรตามความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ IaaS (Infrastructure as a 
Service) ทั้งน้ีสามารถสรุปรายละเอียดสมมติฐานได้ดังน้ี 
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สมมติฐานท่ี 1 ความได้เปรียบเชิงต้นทุนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้ใน
การตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 

จากผลการวิจัยพบว่าความได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) ซ่ึงคือ
การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และค่าดําเนินงาน และ ค่าบํารุงรักษาที่
จําเป็นต้องเกิดข้ึนเพ่ือรองรับระบบงาน หรือการเปลี่ยนจากการลงทุนเป็นค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์
กับความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig = 0.023) ในเชิงบวก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยงานวิจัยในอดีตของ West 
(2014) ที่กล่าวว่า ความได้เปรียบเชิงต้นทุนนั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญท่ีสุดสําหรับการย้ายแอพพลิเคชัน
ขององค์กรไปยังคลาวด์ เพราะส่วนใหญ่ต้นทุนจะเป็นปัจจัยหลักสําหรับการลงทุนด้านไอที จาก
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์การในประเทศไทยให้ความสําคัญในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความพยายามที่จะเปลี่ยนจากการลงทุนเป็นค่าใช้จ่าย 

สมมติฐานที่ 2 ความซับซ้อนของระบบงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้
ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 

ผลการวิจัยว่าย่ิงระบบงานมีความซับซ้อนของระบบงานมีความสัมพันธ์ในเชิงสถิติกับ
ความเป็นไปได้ในการย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service โดยระดับ
นัยสําคัญ (Sig = 0.038) ซ่ึงผลที่ออกมาสอดคล้องกับงานวิจัยเดิมของ West (2014) และ Tiwana & 
Bush (2007) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าย่ิงระบบงานมีความซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีที่และ
ทักษะหลากหลายในการดําเนินงาน องค์การอาจพิจาณาหาวิธีการเพ่ือให้งานบางส่วนถูกดูแลโดย
ผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการลดต้นทุน ด้วยค่าบริการท่ีถูกและมีประสิทธิภาพมากว่าการดูแล
จัดการโดยองค์การเอง  

สมมติฐานที่ 3 ความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความ
เป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 

ผลจากการวิจัยพบว่าความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์ความต้องการในการควบคุม
จัดการองค์ประกอบที่เกี่ยวของกับระบบงานท่ีความสําคัญกับกลยุทธ์ขององค์การ น้ันมีความสัมพันธ์
ในเชิงลบกับความเป็นไปได้ในการย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service อย่าง
มีนัยสําคัญ (Sig = 0.039) ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยเดิมของ West (2014) และ Tiwana & Bush (2007) 
ซ่ึงอาจเป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีคลาวด์น้ันเป็นรูปแบบบริการที่ยังใหม่ในประเทศไทยรวมถึงทําให้
หลายองค์การยังไม่มีความม่ันใจที่จะย้ายระบบงานที่สําคัญต่อกลยุทธ์ไปยังคลาวด์ และส่วนหน่ึงมา
จากนโยบายขององค์การที่มีความกังวลต่อความปลอดภัยของข้อมูลขององค์การ 

สมมติฐานท่ี 4 การวัดผลของระบบงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้ใน
การตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 
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ผลจากการวิจัยพบว่าการวัดผลของระบบงานท่ีชัดเจนนั้นไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงสถิติ
กับความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service โดย
ระดับนัยสําคัญน้ัน (Sig = 0.823) สูงกว่า 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ West (2014) ที่ระบุว่า
การวัดผลของระบบงานมีความสัมพันธ์กับการย้ายแอพพลิเคชันไปคลาวด์ ผลจากการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าการวัดผลการดําเนินงานของระบบน้ันไม่กระทบต่อการตัดสินใจ เน่ืองจากประสิทธิภาพของ
ระบบงานน้ันถูกระบุไว้ในข้อตกลงของการให้บริการ 

สมมติฐานท่ี 5 การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 

ผลจากการวิจัยพบว่า การทดสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการเพ่ือควบคุมปัญหาท่ีอาจ
เกิดจากตัวแทนนั้นไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงสถิติกับความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่
คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service โดยระดับนัยสําคัญ (Sig = 0.422) สูงกว่า 0.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ West (2014)  ที่ระบุว่า การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการนั้นไม่
ส่งผลต่อการย้ายแอพพลิเคชันไปสู่คลาวด์คอมพิวต้ิง และงานของ Tiwana & Bush (2007) สรุปว่า
การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการน้ันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจ้างจากภายนอก 
(Outsourcing) ซ่ึงผลการวิจัยอาจแสดงให้เห็นว่าการควบคุมพฤติกรรมเป็นหน้าท่ีของผู้ให้บริการ 
และในสัญญาข้อตกลงมีเร่ืองบทปรับที่ระบุไว้ถ้าระบบงานได้รับผลกระทบโดยผู้บริการ 

สมมติฐานท่ี 6 ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้
ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 

ผลจากการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการนั้น มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ กับ
ความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service อย่างมี
นัยสําคัญ (Sig = 0.033) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ West (2014) ที่พบว่าความไว้วางใจต่อผู้
ให้บริการน้ันมีนัยสําคัญมากกว่า ต้นทุนทางธุรกรรมเสียอีก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเชื่อม่ัน
สําหรับองค์การในประเทศไทยน้ันเป็นเรื่องสําคัญนอกจากสัญญาข้อตกลงแล้ว ผู้ให้บริการต้อง
พยายามสร้างม่ันใจในการดูแลระบบงานของผู้ใช้บริการ 

สมมติฐานท่ี 7 ความปลอดภัยของข้อมูลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้ใน
การตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service  

ผลจากการวิจัยพบว่า ความปลอดภัยของข้อมูลน้ัน ซ่ึงรวมไปด้วยมาตรฐานความ
ปลอดภัย ข้อตกลงด้านบริการ (SLA) แผนการสํารองและกู้คืนข้อมูล รวมถึงการป้องกันการถูกโจมตี 
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ 
Infrastructure as a Service อย่างมีนัยสําคัญ (Sig = 0.005) ซ่ึงสอดคล้องตามงานวิจัยของ Balhara 
(2013) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์การในประเทศไทยมีความกังวลต่อข้อมูลขององค์การสูง การท่ี
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ระบบงานถูกดูแลโดยผู้อ่ืนทําให้มีความกังวลต่อความปลอดภัยของข้อมูลมาก ความปลอดภัยของ
ข้อมูลจึงเป็นเรื่องท่ีองค์การต่างๆ ให้ความสําคัญมาก 
 
ตางรางท่ี 4.8 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการ
ทดสอบ 

H1 ความได้เปรียบเชิงต้นทุนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 

ยอมรับ 

H2 ความซับซ้อนของระบบงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 

ยอมรับ 

H3 ความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความเป็นไปได้
ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 

ยอมรับ 

H4 การวัดผลของระบบงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 

ปฏิเสธ 

H5 การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความ
เป็นไปได้ในการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสูค่ลาวด์แบบ Infrastructure as a 
Service 

ปฏิเสธ 

H6 ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service 

ยอมรับ 

H7 ความปลอดภัยของข้อมูลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service  

ยอมรับ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้องค์การตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไป

ที่ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a service ทางผู้วิจัยได้ทําการสรุปผลการวิจัย
ดังน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เกิดข้ึนได้จากการสังเกตจากการทํางานของผู้วิจัย ซ่ึงพบว่าหลายองค์การใน

ประเทศไทยมีความต่ืนตัวเก่ียวกับการให้บริการคลาวด์ ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการศึกษางานวิจัยในอดีต จน
พบงานวิจัยของ West (2014) โดยงานวิจัยดังกล่าวพูดถึงปัจจัยท่ีส่งผลให้ย้ายแอพพลิเคชันไปสู่
คลาวด์ ซ่ึงทําการศึกษางานวิจัยในอดีตและพบว่าการย้ายแอพพลิเคชันไปคลาวด์นั้นมีแนวคิดและ
รูปแบบเหมือนกับการว่าจ้างจากภายนอก (Outsourcing) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยด้านต่างๆ เช่น แนวคิดของคลาวด์ Infrastructure as a Service และแนวคิดเรื่องความ
ปลอดภัยของคลาวด์ เพ่ือนํามาศึกษาและสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัยข้ึนมา กรอบงานวิจัยท่ีสร้างขึ้น
ได้นําทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost Theory) และ ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 
เป็นพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมแนวคิดเรื่องความปลอดภัยเข้าไปเพ่ือใช้ในการพิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ส่งผลให้องค์การตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปที่ผู้ ใ ห้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ 
Infrastructure as a Service 

ผลของงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ความ
ได้เปรียบเชิงต้นทุน (Relative Cost Advantage) ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ (Trust in Vendor) 
ความซับซ้อนของระบบงาน (System Complexity) และ ความสําคัญชองระบบงานต่อกลยุทธ์ 
(System Strategic Importance) น้ันส่งผลต่อการตัดสินใจขององค์การต่อการย้ายระบบงานไปสู่
คลาวด์ โดยเรียงลําดับการส่งผลตามลําดับ โดย ความปลอดภัยของข้อมูลน้ันนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด อันเนื่องมาจากองค์การในประเทศไทยน้ันให้ความสําคัญกับข้อมูลท่ีอาจเกิดความเสี่ยง และ
กระทบต่อองค์การในการดําเนินธุรกิจหรือเสียเปรียบด้านการแข่งขันหากข้อมูลอันสําคัญน้ันถูกรับรู้
โดยคู่แข่งทางธุรกิจขององค์การ รองลงมาคือ ความได้เปรียบเชิงต้นทุน อันดับสามคือ ความไว้วางใจ
ต่อผู้ให้บริการ ความซับซ้อนของข้อมูล ที่ส่งผลในเชิงบวกต่อการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์
แบบ Infrastructure as a Service และสุดท้ายคือความสําคัญของระบบงานต่อกลยุทธ์ ที่ส่งผลใน
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เชิงลบต่อการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service กล่าวคือคือ
ระบบงานยิ่งมีความสําคัญต่อกลยุทธ์มากเท่าใด การตัดสินใจย้ายระบบงานไปใช้บริการคลาวด์คอมพิ
วต้ิงย่ิงน้อยลงเท่าน้ัน ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ Infrastructure 
as a Service ได้แก่ การวัดผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) เ น่ืองด้วย
ประสิทธิภาพของระบบงานน้ันถูกระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงของการให้บริการและมีบทปรับถ้าผู้ให้
บริการไม่สามารถทําได้ตามที่ระบุไว้ในข้อสัญญา อีกปัจจัยท่ีไม่ส่งผลคือการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้
ให้บริการ (Vendor Behavior Observability) ซ่ึงมีลักษณะของเหตุผลคล้ายกับการวัดผลของ
ระบบงาน และ ผู้ใช้บริการคือว่าเป็นว่ารับผิดชอบของผู้ให้บริการท่ีจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมของ
พนักงานของตนเอง และ ถ้าพฤติกรรมน้ันสร้างความเสียหายต่อระบบงานของผู้ใช้บริการ ก็มีสัญญา
ข้อตกลงรองรับในเร่ืองของบทปรับรองรับ 

 
5.2 ประโยชนข์องงานวิจัย 

 
ผลท่ีได้จากการวิจัยสามารถสร้างประโยชน์ได้เป็นสองทาง คือ ประโยชน์ทางด้านทฤษฎี

และปฏิบัติ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.2.1 ประโยชน์ของงานวิจัยภาคทฤษฎี 

เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการตัดสินใจย้ายระบบงานขององค์การไปใช้บริการ
คลาวด์แบบ IaaS ภายใต้กรอบทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost Theory) ทฤษฎีตัวแทน 
(Agency Theory) และแนวคิดความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) 

ผลจากการศึกษาสามารถขยายกรอบแนวคิดที่ใช้อธิบายการตัดสินใจย้าย
ระบบงานขององค์การไปสู่คลาวด์แบบ IaaS โดยใช้ทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ที่ถูกใช้ในงานวิจัยของ  
West (2014) ที่ใช้อธิบายเรื่องการย้ายแอพพลิเคชันไปสู่คลาวด์ และ Tiwana & Bush (2007) ที่ใช้
อธิบายเรื่องการว่าจ้างจากภายนอก (Outsourcing) กับแนวคิดความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ืออธิบาย
การตัดสินใจย้ายระบบงานขององค์การไปสู่คลาวด์แบบ IaaS ซ่ึงกรอบแนวคิดนี้สามารถนําไปใช้ศึกษา
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการตัดสินใจคล้ายระบบงานไปสู่คลาวด์แบบ IaaS หรือ คลาวด์ลักษณะอ่ืนๆ จากผล
ของงานวิจัยจะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้องค์การตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปท่ีผู้ให้
บริการคลาวด์คอมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service น้ันมีค่า R Square เท่ากับ 0.263 
เทียบเท่ากับ ร้อยละ 26.3 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า มีโอกาสอีก ร้อยละ 73.7 ที่จะมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่สามารถ
อธิบายถึงการตัดสินใจย้ายระบบงานขององค์การไปสู่คลาวด์แบบ IaaS ได้อีก 
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5.2.2 ประโยชน์ของงานวิจัยภาคปฏิบัติ  
ซ่ึงผลที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลของงานวิจัยสามารถให้องค์การหรือผู้กําลังพิจารณาการย้ายระบบงานไปยังคลาวด์น้ันนําผลที่ได้
จากการวิจัยน้ีใช้เป็นเกณฑ์หรือเพ่ือประกอบในการพิจารณาย้ายระบบงานขององค์การไปใช้บริการ
คลาวด์แบบ Infrastructure as a Service ซ่ึงผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าองค์การควรให้ความสําคัญ
ต่อความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) เป็นอันดับแรก โดยพิจารณาถึงมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของผู้ให้บริการ ว่าตรงกับความต้องการหรือนโยบายขององค์การเกี่ยวกับเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่สามารถปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมในสัญญาการว่าจ้างได้หรือไม่ 
ในส่วนถัดมาคือเรื่องความได้เปรียบเชิงต้นทุน ซ่ึงองค์การสามารถนําไปพิจารณาใช้คัดเลือกระบบงาน
ที่เม่ือไปอยู่บนคลาวด์แล้วสามารถลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายขององค์การในการติดต้ัง ดําเนินงาน หรือ
ดูแลรักษา ระบบงานน้ันว่าได้มากหรือน้อย ในเรื่องของความซับซ้อนของระบบงาน (System 
Complexity) องค์การควรพิจารณาในการนําบางส่วนระบบงานท่ีมีความหลากหลายซับซ้อนไปอยู่
บนคลาวด์เพ่ือลดทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศลง ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือ
บุคคลากรลงเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา ดูแล และว่าจ้าง ปัจจัยเหล่าน้ีจะช่วยให้การตัดสินใจย้าย
ระบบงานไปสู่คลาวด์น้ันมีผลสําเร็จท่ีมากข้ึน 

บริษัทผู้ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันสามารถนําผลการวิจัยไป
เป็นเกณฑ์ในการให้คําปรึกษาได้ตรงจุดในสิ่งที่ลูกค้าให้ความสําคัญ เช่น ความสําคัญของระบบงานต่อ
กลยุทธ์ (System Strategic Importance) โดยช้ีแจงและให้เหตุผลสนับสนุนลูกค้าเพ่ือจะพิจารณา
ระบบงานที่ไม่สําคัญหรือกระทบต่อกลยุทธ์ขององค์การเพ่ือท่ีจะย้ายไปสู่คลาวด์ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัท
ผู้ให้คําปรึกษาน้ันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในโครงการมากขึ้น 

รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการคลาวด์เอง โดยสามารถนําผลการวิจัยไปเพ่ิมหรือ
พัฒนาการบริการของตนเองให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการให้ดีย่ิงขึ้น เช่นปัจจัยที่กล่าว
มาด้านบน และให้ความสําคัญในการสร้างความม่ันใจต่อผู้ใช้บริการ เพราะความม่ันใจน้ันส่งผลต่อ
การตัดสินใจย้ายระบบงานระบบหนึ่งไปอยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการ 

 
5.3 ข้อจํากัดในงานวิจัย 

 
ข้อจํากัดที่พบระหว่างการทําวิจัยคือ องค์การท่ีร่วมทําแบบสอบถามนั้นมาจาก

อุตสาหกรรมไม่กี่ประเภทจากอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทยทําให้ข้อมูลท่ีได้มาน้ันไม่ครอบคลุม
ทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย หรือไม่หลากหลายมากพอ ทําให้อาจไม่สามารถนําผลการวิจัยไปใช้
กับบางอุตสาหกรรมท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างท่ีรวบรวมมา 
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อีกข้อจํากัดหน่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึง
ส่งผลให้ข้อมูลนั้นไม่ได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลให้การวิจัยน้ีมีประสิทธิผลเฉพาะ
องค์การในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
5.4 งานวิจัยในอนาคต 

 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยในมุมมองท่ีองค์การต้องการย้ายระบบงานที่มีอยู่ไปยังคลาวด์

แบบ Infrastructure as a Service หรือการติดต้ังระบบงานใหม่บนคลาวด์แบบ Infrastructure as 
a Service เน่ืองจากในปัจจุบันรูปแบบของการให้บริการคลาวด์น้ันถูกนําไปใช้ในรูปแบบของการ
บริการด้านอ่ืน เช่น การทําศูนย์ข้อมูลสํารองสําหรับเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ หรือ ไว้ใช้งานเวลาศูนย์
ข้อมูลหลักไม่สามารถเข้าถึงทํางานได้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ของธุรกิจการให้บริการคลาวด์ที่มีความ
น่าสนใจ เน่ืองจากบางองค์การนั้นไม่มีศูนย์ข้อมูลสํารองและมองว่าเป็นการลงทุนที่สิ้นเปลือง ดังนั้น
การให้บริการของคลาวด์ซ่ึงเป็นธุรกิจแบบเช่าใช้นั้นสามารถตอบโจทย์ของความต้องการส่วนนี้ได้ 

 ระหว่างทําการผู้วิจัยพบว่าปัจจัยหน่ึงที่อาจส่งผลต่อการใช้คลาวด์ ความสามารถใน
การเข้าสู่ตลาด (Time to market) ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น การติดต้ังหรือทดสอบแอพพลิเคชันจึง
ต้องมีความรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองการแข่งขันของธุรกิจท่ีต้องการความรวดเร็วเพ่ือความได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขัน ทําให้ประเด็นนี้มีความน่าสนใจที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลาวด์แบบ 
Infrastructure as a Service 
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ภาคผนวก ก 
 

 
 ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

คําชี้แจง 
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระ ตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลให้องค์การตัดสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปที่ผู้ให้
บริการคลาวด์คอมพิวติ้งแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ข้อมูลจากท่านจะเป็นประโยชน์
และมีผลต่อความสําเร็จของงานวิจัยน้ี 
ผู้วิจัยรับรองว่าข้อมูลจากท่านจะใช้เพ่ือการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อผู้วิจัยได้
ที่โทรศัพท์ 090-979-5515 หรือ Email: napak22@gmail.com 

ขอขอบคุณทกุท่านที่มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามนี ้
นาย ณภัค รวิมหธนากุล 

       ผู้วิจยั 
คําจํากัดความท่ีเก่ียวข้อง 

Cloud IaaS (Infrastructure as a Service) Provider: หมายถึงบริการที่ประกอบไป
ด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์อย่าง หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย 
ในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) องค์การไม่ต้องลงทุนเองโดยมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการ ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ให้บริการคลาวด์ประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่น True IDC, CS 
loxinfo, Fujitsu, Inet เป็นต้น 

Service level agreement (SLA): หมายถึงข้อตกลงหรือสัญญาในระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการในเรื่องต่างๆ ของการให้บริการระหว่างการว่าจ้าง เช่น บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบทั้งส่วนของผู้ให้บริการและลูกค้า ช่ัวโมงการให้บริการ ความพร้อมใช้
งานของระบบต่อปี ระยะเวลาและวิธีที่ใช้ในการช้ีวัดความน่าเช่ือถือ (Reliability) ระยะเวลาระหว่าง
การหยุดชะงักของบริการแต่ละครั้ง การคิดค่าใช้จ่าย การแจกจ่ายรายงานการบริการ บทลงโทษ 
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ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม และ องค์การ  
1.1 ตําแหน่งงานปจัจุบัน 

o เจ้าของธุรกิจ 

o ผู้จัดการแผนกไอที (IT Manager) 

o ที่ปรึกษาทางด้านไอที หรือ ธุรกิจ (IT Consultant or business consultant) 
o Other:_________________ 

 

1.2 ประสบการณก์ารทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน  
o น้อยกว่า 1 ป ี

o 1 – 4 ป ี

o 4 – 7 ป ี

o 7 – 10 ป ี

o มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
 

1.3 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการให้บริการคลาวด์แบบ Infrastructure as a Service (IaaS) 

o เข้าใจ 

o ปานกลาง 

o ไม่เข้าใจ 

 
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2.1 องค์การท่ีทา่นสังกัดอยู่ในธุรกิจประเภทใด 

o เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร o สินค้าอุปโภคบริโภค  o ธุรกิจการเงิน  

o สินค้าอุตสาหกรรม   o อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง o ทรัพยากร  
o โรงแรมและการบริการ  o เทคโนโลยี  
o อ่ืนๆ___________ 
 

2.2 จํานวนพนักงานในบริษัท (ในประเทศไทย) 
o น้อยกว่า 200 คน 
o 200 – 500 คน 
o 500 – 800 คน 
o 800 – 1,000 คน 
o 1,000 คนขึ้นไป 
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2.3 องค์การของท่านมีการใช้บริการคลาวด์หรือไม่ 

o มี 
o ไม่มี 
 

ถ้ามีการใช้บริการโปรดตอบคําถามข้อ 2.3.1 ถ้าไม่มีการใช้บริการโปรดตอบคําถามข้อ 2.3.2 
 

2.3.1 องค์การของท่านใช้บริการคลาวด์รูปแบบไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

o Software as a Service 
o Platform as a Service 
o Infrastructure as a Service 

 

2.3.2 องค์การของท่านใช้มีความสนใจท่ีจะใช้บรกิารคลาวด์หรือไม่ 

o สนใจ 

o ไม่สนใจ 

 
ส่วนท่ี 3 โปรดระบุความเห็นของท่านในประเด็นคําถามต่อไปน้ี โดยท่ี  (5) หมายถึง เห็นด้วยมาก
ที่สุด (4) เห็นด้วย (3) เห็นด้วยปานกลาง (2) เห็นด้วยน้อยที่สุด (1) ไม่เห็นด้วย 
 

ข้อ คําถาม ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1 การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทําให้องค์การของท่านสามารถ
สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 

     

2 องค์การของท่านมีความพยายามจะลดต้นทุนที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

3 บุคลากรที่มีทักษะด้าน IT ขององค์การจองท่านมีค่าจ้าง
ที่สูง 

     

4 ระบบงานของท่านมีการเช่ือมต่อกันของหลายระบบงาน      
5 ระบบงานขององค์การต้องการการดูแลโดยคนท่ีมีทักษะ

และความสามารถด้าน IT สูง 
     

6 ระบบงานของท่านต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่
หลากหลาย 
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ข้อ คําถาม ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

7 ระบบงานท่ีสําคัญต่อกลยุทธ์ควรได้รับดูแลจากองค์การ
ทุกส่วนท้ังระบบงาน 

     

8 ถ้าระบบงานของท่านเกิดปัญหาขึ้นจะสง่ผลกระทบต่อ
การกระบวนงานหลักขององค์การ 

     

9 ถ้าระบบงานทีส่ําคัญต่อกลยุทธ์ขององค์การเกิดปัญหา
ขึ้นจะส่งผลกระทบต่อท่านและแผนกของท่าน 

     

10 องค์การสามารถตรวจสอบการพฤติกรรมของผู้
ให้บริการได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบงานของตนเอง 

     

11 การตรวจสอบการดําเนินงานของผู้ให้บริการเป็นเรื่องท่ี
สําคัญ 

     

12 องค์การของท่ามีช่องการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้
ให้บริการท่ีชัดเจน 

     

13 ช่ือเสียงของผูใ้ห้บริการส่งผลต่อความเชื่อม่ันต่อ
ผู้ใช้บริการ 

     

14 Service Level Agreement (SLA) ระหว่างองค์การ
และผูใ้ห้บริการ ทําให้องค์การมีความม่ันใจต่อการ
ให้บริการของผู้ให้บริการมากข้ึน 

     

15 Site reference ของผู้ให้บริการทําให้องค์การมีความ
ม่ันใจต่อผู้ให้บริการ มากขึ้น 

     

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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ภาคผนวก ข 
ผลทดสอบค่าสถิติ 

 
ตาราง ข.1 
ตารางแสดงค่า Correlation Matrix 
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ตาราง ข.2 
 

ตารางแสดงการกระจายของข้อมูล 
Descriptive Statistics 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Skewne
ss 

Skewness/St
d. Error of 
Skewness 

Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Cost1 156 1.00 5.00 4.1218 0.83738 -0.634 -3.270 0.011 
Cost2 156 1.00 5.00 4.0449 0.93217 -0.864 -4.456 0.641 
Cost3 156 1.00 5.00 4.0641 0.87753 -0.706 -3.639 0.105 
Complex1 156 2.00 5.00 4.0385 0.81822 -0.501 -2.582 -0.343 
Complex2 156 2.00 5.00 4.0321 0.81454 -0.567 -2.923 -0.128
Complex3 156 2.00 5.00 4.0256 0.70892 -0.257 -1.323 -0.321 
Importance1 156 2.00 5.00 4.1603 0.81515 -0.666 -3.431 -0.228 
Importance2 156 1.00 5.00 4.1538 0.88101 -0.995 -5.128 0.981 
Importance3 156 1.00 5.00 4.2244 0.81576 -0.797 -4.107 0.316
Measure1 156 1.00 5.00 4.2051 0.82476 -0.888 -4.577 0.646 
Measure2 156 1.00 5.00 4.0449 0.84505 -0.476 -2.452 -0.251 
Measure3 156 2.00 5.00 3.9744 0.83433 -0.357 -1.839 -0.619 
Observe1 156 2.00 5.00 3.9295 0.88800 -0.197 -1.015 -1.059
Observe2 156 2.00 5.00 4.0256 0.87951 -0.511 -2.636 -0.582 
Observe3 156 1.00 5.00 3.8077 0.93750 -0.272 -1.402 -0.653 
Trust1 156 2.00 5.00 4.2628 0.78791 -0.664 -3.423 -0.577 
Trust2 156 2.00 5.00 4.2244 0.79979 -0.581 -2.996 -0.740
Trust3 156 1.00 5.00 4.1538 0.78002 -0.607 -3.130 0.268 
Security1 156 1.00 5.00 4.0513 0.85606 -0.661 -3.410 0.153 
Security2 156 2.00 5.00 4.0385 0.82606 -0.350 -1.806 -0.788 
Security3 156 2.00 5.00 4.0769 0.91255 -0.618 -3.185 -0.588 
Security4 156 1.00 5.00 4.0705 0.94434 -0.794 -4.092 -0.059 
Migrate1 156 1.00 5.00 3.2949 1.09083 -0.066 -0.341 -0.576 
Migrate2 156 1.00 5.00 3.2949 1.12576 -0.081 -0.420 -0.674 
Migrate3 156 1.00 5.00 3.6218 1.03077 -0.368 -1.898 -0.438
Migrate4 156 1.00 5.00 3.6731 .95825 -0.460 -2.372 -0.125 
Valid N 
(listwise) 

156               
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ตาราง ข.3 
 

ตารางผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) จากกลุ่มตัวอย่าง 
Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Migrate2 0.880    
Migrate1 0.870          
Migrate3 0.853          
Migrate4 0.849          
Security3   0.895         
Security4   0.819    
Security2   0.789         
Security1   0.696         
Complex2    0.852        
Complex1    0.780        
Complex3   0.773    
Observe3     0.779       
Observe2     0.718       
Observe1     0.711       
Trust2      0.797      
Trust1      0.772      
Trust3      0.711      
Measure1       0.759     
Measure3       0.667     
Measure2       0.664     
Cost2        0.844   
Cost1   0.760   
Cost3        0.653   
Importance2          0.747 
Importance1          0.731 
Importance3          0.657 



54 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นายณภัค รวิมหธนากุล 
วันเดือนปีเกิด 22 ธันวาคม พ.ศ. 2532 
ตําแหน่ง IT Solution Consultant บริษัท Mverge Company 

Limited 
ประสบการณ์ทํางาน 2556 – ปัจจุบัน: IT Solution Consultant 

บริษัท Mverge Company Limited 
 


