
Ref. code: 25595723036157CQZ

 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง  

(Cloud Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพย 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

โดย 

 
 

นายบัญชา  พฤทธิพัฒกุล 

 

 

 

 

 

 

การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



Ref. code: 25595723036157CQZ

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง  

(Cloud Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพย 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

โดย 

 

นายบัญชา  พฤทธิพัฒกุล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



Ref. code: 25595723036157CQZ

 

THE STUDY OF CLOUD COMPUTING ADOPTION IN REAL ESTATE 

AND CONSTRUCTION INDUSTRY, A CASE STUDY OF  

REAL ESTATE PUBLIC COMPANIES IN THAILAND 

 

 

BY 

 

MR. BANCHA PUTTIPATKUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE 

REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY AND MANAGEMENT 

COLLEGE OF INNOVATION 

THAMMASAT UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2016 

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY



Ref. code: 25595723036157CQZ



Ref. code: 25595723036157CQZ

(1) 

หัวขอการคนควาอิสระ  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวด 

 คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัท  

 อสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ชื่อผูเขียน  นายบัญชา พฤทธิพัฒกุล  

ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  นโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วิทยาลัยนวัตกรรม  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพล สังขโพธิ์  

ปการศึกษา  2559 

 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยสําคัญท่ีทําใหบริษัทอสังหาริมทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตัดสินใจเขามาใชบริการเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 20 บริษัท จาก บริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ป พ.ศ.2558 จํานวนท้ังหมด 55 บริษัท ซ่ึงทางผูวิจัยไดเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถามท่ีสงใหทางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละบริษัท 

โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ มี 3 ดานหลักๆ ไดแก ปจจัย

ทางดานเทคโนโลยี  ปจจัยทางดานองคกร  และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม  ซ่ึงเม่ือพิจารณาลงไปในแต

ละปจจัย พบวาปจจัยทางดานเทคโนโลยี  เรื่องความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปนความลับถูกเปดเผย  มีผล

ตอการตัดสินใจมากท่ีสุด และ ปจจัยทางดานองคกร  เรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับ Cloud ของ

พนักงานในองคกร มีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด  

โดยงานวิจัยฉบับนี้ไดเสนอแนวทางสําคัญใหกับผูใชบริการในกลุมอุตสาหกรรมนี้ ผู

ใหบริการทางดานเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) รวมไปถึงรัฐบาล ในการเตรียม

ความพรอม พัฒนาปรับปรุง  และออกนโยบายเก่ียวกับ เทคโนโลยีคลา วดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ใหเหมาะสมตามปจจัยท่ีกลุมอุตสาหกรรมนี้ใหความสําคัญ  ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหบริษัท

ในกลุมอุตสาหกรรมนี้เขามาใชบริการเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เพ่ิมมากข้ึน
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the key factors that make real estate 

companies in The Stock Exchange of Thailand has decided to use Cloud Computing 

technology,  based on a sample of 20 companies from 55 real estate companies in 

the Stock Exchange of Thailand in 2015. The researcher collected data from the 

questionnaire, sending to the IT manager of each company. 

The results show that 3 main factors effect to the decision making are 

technology factors, organizational factors And environmental factors. When 

considering each factor, the technological factor of concern for confidential 

information was revealed. It affects the decision most. And organizational factors, 

employee's cognition of Cloud computing. It affects the minimum decision.  

This research suggests important approach for users in this industry, 

Cloud Computing Service providers include the government. In preparation Develop, 

improve, and implement appropriate cloud computing policies. This will increase 

companies in this industry to access the Cloud Computing Technology.
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มีการเติบโตอยางมากในชวงท่ีผาน

มา โดยติดอันดับ ตนๆ ในเรื่องของเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจในปจจุบัน  และมีแนวโนม ใน

อนาคตท่ีเทคโนโลยดีังกลาวจะเขามาปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจเปนรูปแบบใหม ซ่ึงพิจารณาไดจาก

ผลการสํารวจของหนวยงานวิจัยชั้นนําหลายแหง เชน Gartner และ IDC เปนตน 

 

 
ภาพท่ี 1.1 Top 10 Strategic Technology Trends for 2015 

ท่ีมา: Gartner (http://www.kafaak.com/2014/11/20/ 

gartners-top-10-strategic-technology-trends-for-2015/) 

 
ภาพท่ี 1.2 เทคโนโลยนีวัตกรรม 4 ดานหลักท่ีจะเขามาเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจเปนรูปแบบใหม 

ท่ีมา: IDC (http://www.sobluecloud.com/?p=5) 
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 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จะเติบโต

อยางตอเนื่องในชวงท่ีผานมา  แตผลสํารวจจาก หนวยงาน Statista ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีชื่อเสียงใน

การวิเคราะหขอมูลการเติบโตของเทคโนโลยีตางๆ และนํามาพยากรณแนวโนมของเทคโนโลยี

เหลานั้นเพ่ือขายในเชิงพาณิชย  พบวาการเติบโตของตลาดเทคโนโลยี Public IT Cloud Service 

ลดลงเรื่อยๆ ตั้งแตป ค .ศ.2011 จนถึง ค.ศ.2015 โดยพยากรณวาป ค.ศ.2016 การเติบโตของตลาด

ดังกลาวนี้นาจะเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจวาเหตุใด การเติบโตของตลาด การใหบริการเทคโนโลยี

คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ถึงเติบโตลดลงในแตละป ท่ีผานมา และมีอะไรท่ีเปนปจจัย

สําคัญท่ีทําใหตลาดดังกลาวนี้เติบโตลดลง 

 
ภาพท่ี 1.3 Market growth forecast for public IT cloud services worldwide  

from 2011 to 2016 

ท่ีมา: Statista (http://www.statista.com/topics/1695/cloud-computing/) 
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 ผลสํารวจ ท่ีสนับสนุนแนวโนมการเติบโตท่ีลดลงของตลาดเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) จากหนวยงานวิจัยท่ีมีชื่อเสียงอีกแหงหนึ่งคือ Gartner โดยไดเปดเผยใหเห็นถึง

อัตราการเติบโตของเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ท่ีลดลงตั้งแตป ค .ศ.2011 

เปนตนไป  

 
ภาพท่ี 1.4 Public cloud services market size and annual growth rates 

ท่ีมา: http://www.forbes.com/ 

 

 ท้ังนี้ จากขอมูลการ สรุปผลสํารวจความพรอมดาน คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ของหนวยงานในประเทศไทย  โดยทีมวิจัย IMC Institute ซ่ึงเปดเผยเม่ือวันท่ี 8 

ตุลาคม พ .ศ.2557 การสํารวจดังกลาวนี้ไดศึกษาจากตัวอยางหนวยงานหรือบริษัท จํานวน  177 ราย 

ดังนี้ 

1. หนวยงานหรือบริษัทขนาดใหญ (Large Enterprises) ท่ีมีพนักงานมากกวา 1,000 

คน จํานวน 61 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 34 ของกลุมตัวอยาง  

2. หนวยงาน ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีมีพนักงานนอยกวา 1,000 คน  

จํานวน 116 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 66 ของกลุมตัวอยาง 

โดยมีผลการสํารวจท่ีนาสนใจ ดังนี้ 
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1. แผนงานใชบริการดานไพรเวทคลาวด (Private Cloud) หรือ คลาวด (Cloud) ท่ี

ผูใชบริการติดตั้งและบริหารจัดการเอง ซ่ึงอาจมีการจาง IT outsourcing (ITO) มาชวยบริหาร 

2. แผนงานใชบริการดานพับบลิคคลาวด (Public Cloud) หรือ คลาวด (Cloud) ท่ี

ผูใชบริการเชาใชบริการจากผูใหบริการดานคลาวด (Cloud Service Provider) 

 
ภาพท่ี 1.5 ผลการใชบริการดานไพรเวทคลาวด (Private Cloud)  

ท่ีมา: สรุปผลสํารวจของทีมวิจัย IMC Institute 
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ภาพท่ี 1.6 ผลการใชบริการดานพับบลิคคลาวด (Public Cloud) 

ท่ีมา: สรุปผลสํารวจของทีมวิจัย IMC Institute 

 

  จากขอมูลผลสํารวจขางตน พบวากลุมตัวอยางหนวยงานหรือบริษัท ในประเทศไทย ท่ีไม

มีแผนงานใชบริการ ไพรเวทคลาวด  (Private Cloud) มีจํานวน  43% และไมมีแผนงานใชบริการ 

พับบลิคคลาวด  (Public Cloud) มีจํานวน 54.24% ทําใหทราบวามีหนวยงานหรือบริษัทในประเทศ

ไทย จํานวน คอนขางมากท่ีไม ไดใช บริการ และยังไมมีแผนใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) จึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจในการศึกษาวิจัย เพ่ือหาปจจัยท่ีแทจริง ท่ีทําใหหนวยงานหรือบริษัท

ยังไมตัดสินใจ เขามาใชบริการ ตลอดจนหาแนวทางเพ่ือ ตอบสนองความตองการเทคโนโลยีคลาวด

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของหนวยงานตางๆ ได 

  ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนบริษัทขนาดใหญ มี

เงินทุน จํานวนมาก และมีค วามนาเชื่อถือ ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของ คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก .ล .ต .) โดย งาน วิจัยนี้ ไดสนใจศึกษากลุมอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย เนื่องจาก เม่ือปลายป 2558 ท่ีผานมา รัฐบาลไดออกนโยบายการ กระตุน

อสังหาริมทรัพย  โดยเริ่มมีผลตั้งแตวันท่ี  19 ตุลาคม 2558 ไดแก การเพ่ิมวงเงินกูซ้ืออสังหาริมทรัพย 

การลดคาธรรมเนียมการโอน การลดคาจํานอง และการเพ่ิมสิทธิ์การลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรม



Ref. code: 25595723036157CQZ

6 

 

 

จากมูลคาของอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือ สงผลใหการเติบโตของตลาดในป 2559 นี้ มีแนวโนมเติบโตอยาง

มาก จึงเปนอุตสาหกรรมท่ีนาสนใจ 

 
ภาพท่ี 1.7 มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย 

ท่ีมา: Builder News วันท่ี 16 ตุลาคม 2558 

 

 
ภาพท่ี 1.8 มาตรการ 3 ดาน สําหรับกระตุนอสังหาริมทรัพย 

ท่ีมา: http://www.realist.co.th เดือนตุลาคม 2558 
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 ตลอดจน กลุมอุตสาหกรรม นี้เ ก่ียวของกับตลาดบานเดี่ยว คอนโดมิเนียม   และตลาด

ทาวนเฮาส  ท่ีมีสาขาหรือโครงการตางๆ กระจายตัวอยูท่ัวประเทศ ซ่ึงสามารถนําเทคโนโลยี คลาวด 

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เขามาใชเพ่ือแชร (Share) ทรัพยากรระหวางสํานักงานใหญ สาขา 

หรือโครงการตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และลดตนทุนใหกับบริษัทใน

กลุมอุตสาหกรรมนี้ไดอยางมาก งานวิจัยนี้จึงไดเลือกอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมาดําเนินการศึกษาวิจัย 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษา ปจจัยสําคัญ ท่ีทําใหบริษัทอสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยตัดสินใจเขามาใชบริการเทคโนโลยคีลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

1.2.2 สามารถนําขอมูลจากการทําวิจัยในครั้งนี้  มาวิเคราะหหาแนวทางเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของ บริษัทอสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย ใหตัดสินใจเขามาใช

บริการดานคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

 

1.3.1 ทราบปจจัยและแนวทาง ท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใชบริการ คลาวด  

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 1.3.2 เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจใหกับบริษัทอสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยรวมถึงผูใหบริการทางดานคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เชน การนําเทคโนโลยี คลาวด

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เขามาชวยลดคาใชจายดาน IT ของผูใชบริการ และการพัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการของผูใหบริการเพ่ือตอบสนองไดตรงกับความตองการของลูกคา เปนตน 
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1.4 ขอบเขตงานวิจัย 

 

 การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายคือตองการทราบ ถึงปจจัยสําคัญท่ีทําให บริษัท

อสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตัดสินใจ เขามาใชบริการเทคโนโลยีคลาวด  

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และสามารถนําขอมูลจากการทําวิจัยในครั้งนี้มาวิเคราะหหา

แนวทางเพ่ือตอบสนองความตองการของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย

ใหตัดสินใจเขามาใชบริการดานคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไดอยางเหมาะสม  ท้ังในฝง

ของผูใชบริการ หรือกลุม บริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ฝงผูใหบริการ

คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) รวมไปถึงฝงรัฐบาล 

 

1.5 นิยามศัพท 

 

 1.5.1 คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) หมายถึง ระบบประมวลผลท่ีมีรูปแบบ

การใหบริการประเภทตางๆสําหรับผูใชบริการผานเครือขายระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ โดยจะ

เนนท่ีการใชงานเปนหลัก (As a Service) ซ่ึงผูใชบริการไมจําเปนตองทราบวาระบบภายในของผู

ใหบริการประกอบไปดวยอะไรบาง โดยสามารถเลือกเชาใชบริการเฉพาะระบบท่ีตองการใชงาน เชน 

เซิรฟเวอร (Server) และซอฟตแวร  (Software) เปนตน ทําใหเกิดความยืดหยุนในการใชงาน 

สามารถเชาเพ่ิมหรือยกเลิกระบบตางๆ ไดตามความตองการ และจายคาบริการเทาทีใชงานจริง ทําให

ประหยัดคาใชจาย โดยไมตองรับผิดชอบหรือบํารุงรักษาระบบดังกลาว 

 15.2 ผูใหบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) หมายถึง ผูลงทุนทางดาน

ทรัพยากรระบบประมวลผลตางๆ และนําทรัพยากรเหลานั้นมาบริหารจัดการและจัดสรรใหบริการ ซ่ึง

ระบบประมวลผลท่ีใหบริการอยูในปจจุบันมีหลายรูปแบบ เชน ใหบริการทางดาน โครงสรางพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure as a Service) ตัวอยางเชน ใหเชา เซิรฟเวอร (Server) และ

เครือขาย (Network) เปนตน และใหบริการทางดา นซอฟตแวร (Software as a Service) 

ตัวอยางเชน ใหเชาซอฟตแวรตางๆ โดยเก็บคาลิขสิทธิ์ ของซอฟตแวรนั้นๆ ตามจํานวนและระยะเวลา

ท่ีใช เปนตน  

 15.3 ผูใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) หมายถึง  ผูเชาใชระบบ

คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จากผู ใหบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 
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โดยไมตองลงทุนทางดานทรัพยากรของระบบเอง ทําใหเกิดความยืดหยุนในการเลือกใชบริการ และไม

ตองกังวลในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรของระบบ 

 15.4 โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบพ้ืนฐานท่ีประกอบไปดวย

อุปกรณ  (Hardware) ซอฟตแวร  (Software) เครือ ขาย  (Network) และอ่ืนๆ ท่ีทําใหระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถดําเนินการตอไปไดตามจุดประสงคขององคกร 

 15.5 เซิรฟเวอร (Server) หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีระบบปฎิบัติการ 

(Operation System) ซ่ึงติดตั้งอยูบนเครือขาย (Network) พรอมใหบริการดวยการประมวลผล และ

จัดแบงทรัพยากรตางๆ ในเครื่องใหกับผูใชงานท่ีมีการเรียกใชงานผานทางเครือขาย  

 15.6 เครือขาย (Network) สําหรับเขาถึงคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมโยงระหวางผูใ ชบริการกับ บริการ คลาวด คอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ของผูใหบริการ โดยผูใชบริการสามารถเชื่อมตอมาใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ของผูใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายนอก  (Internet) เรียกบริการนั้น

วา Public Cloud หากผานเครือขายภายใน  (Internal) ของผูใชบริการเอง  เรียกวา Private Cloud 

และหากใชบริการผานท้ังเครือขายภายนอก  (Internet) และภายใน (Internal) ของผูใชบริการ  เรียก

บริการนั้นวา Hybrid Cloud  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึ กษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทางผูวิจัยไดศึกษา

คนควาแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใชเปนแนวทาง การศึกษาของงานวิจัย

ครั้งนี้ โดยประกอบดวย 

2.1 ตลาดใหบริการคลาวดคอมพิวติ้ง 

2.1.1 โครงสรางตลาด 

2.1.2 สวนแบงตลาด และระดับการแขงขัน 

2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง 

2.3 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.4 สรุปภาพรวมของแนวความคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ตลาดใหบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

 

2.1.1 โครงสรางตลาด 

โครงสรางตลาดเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) สําหรับ

งานวิจัยนี้ ไดจําแนกผูใหบริการออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1. ผูใหบริการตางประเทศ มีผูใหบริการเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน Software as a Service (SaaS) Platform as a 

Service (PaaS) และ Infrastructure as a Service (IaaS) โดยใหบริการลูกคาท่ัวโลก ซ่ึงมีผู

ใหบริการรายหลักๆ เชน บริษัท Salesforce บริษัท Microsoft และบริษัท Amazon (AWS) เปนตน 

2. ผูใหบริการภายในประเทศไทย จากการการสัมภาษณ หนวยงาน ผูใหบริการ

ดานคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ท่ีมีประสบการณแหงหนึ่ง พบวาผูใหบริการในประเทศ

ไทยใหบริการเฉพาะรูปแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ซ่ึงมีผูใหบริการหลักจํานวน 3 ราย 

ไดแก 1.บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (iNet) 2.บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็น
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เตอร จํากัด (True IDC) 3.บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (CS LoxInfo) และมีผูใหบริการ

รายยอยอ่ืนๆ เชน บริษัท CAT และบริษัท TOT เปนตน 

 
ภาพท่ี 2.1 ผูใหบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

ท่ีมา: Cloud Computingin Action by Dr.Thanachart Numnonda (11 June 2013) 

 

2.1.2 สวนแบงตลาด และระดับการแขงขัน 

ตางประเทศ 

สวนแบงทางการตลาด (Market Share) ป ค.ศ.2015 ของ Cloud Service 

3 ประเภทหลัก มีรายละเอียดตาม ภาพท่ี 2.1 โดยอันดับ1 ของ Cloud Service ประเภท Software 

as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) คือ บริษัท Salesforce และอันดับ 1 

ของ Cloud Serviceประเภท Infrastructure as a Service (IaaS) คือ บริษัท Amazon (AWS) 

 
ภาพท่ี 2.2 Market Share 2015 ของ Cloud Service3 ประเภทหลัก 

ท่ีมา: Ralph Finos - 29 August 2015 - Wikibon.com (Vendor Revenue$M) 
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ประเทศไทย 

สวนแบงทางการตลาด (Market Share)ป ค.ศ.2015 จากการสัมภาษณ CEO 

บริษัทใหบริการดานคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) แหงหนึ่งพบวาผูใหบริการ Cloud ใน

ประเทศไทยโดยตรง จะเปนประเภท Infrastructure as a Service (IaaS) ซ่ึงสวนแบงทางการตลาด 

ดังนี้ 

อันดับ 1 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (iNet)  

อันดับ 2 บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (true) 

อันดับ 3 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (CS LoxInfo) และบริษัท

อ่ืนๆ  

โดยผูใหบริการ Cloud ในประเทศไทย ประเภท Software as a Service 

(SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) จะใหบริการในรูปแบบของ การเปนตัวแทนการขาย

ผลิตภัณฑและบริการทางดาน Cloud จากบริษัทชั้นนําในตางประเทศ เชน Amazon (AWS) และ 

Microsoft เปนตน 

 

2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

 

 2.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

จากการศึกษาคนควา พบวาเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง  (Cloud Computing) 

มีนิยามความหมายท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

บริษัท Gartner ไดใหคํานิยามดังนี้ “Gartner defines cloud computing as 

a style of computing where massively scalable IT-related capabilities are provided 

“as a service” using Internet technologies to multiple external customers.” หรือ 

คลาวดคอมพิวติ้ง  (Cloud Computing) คือ รูปแบบการประมวลผลของโครงสราง เทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีมีขนาดใหญมากและสามารถขยายขนาดได ซ่ึงไดจัดเตรียม ไปสู ลูกคาภายนอกผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต ในรูปแบบของบริการ (As a service) 

บริษัท IBM ไดใหคํานิยามดังนี้ “Computing as a service over the 

Internet. Cloud computing, often referred to as simply “the cloud,” is the delivery of 
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on-demand computing resources—everything from applications to data centers—

over the Internet on a pay-for-use basis.” หรือ คลาวดคอมพิวติ้ง  (Cloud Computing) คือ

การใหบริการประมวลผลตางๆบนเครือขายอินเทอรเน็ต กลาวคือ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) สามารถเรียกแทนอยางงายดวยคําวาคลาวด (Cloud) ซ่ึงเปนการใหบริการทรัพยากรท่ี

ใชในการประมวล ผลขอมูลสารสนเทศ ตางๆตามความตองการจาก แอพพลิเคชั่น ไปยังดาตาเซ็นเตอร

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตบนพ้ืนฐานของการจายเทาท่ีใชงาน 

บริษัท Forrester ไดใหคํานิยามดังนี้ “Forrester defines cloud computing 

as: A pool of abstracted, highly scalable, and managed compute infrastructure 

capable of hosting end-customer applications and billed by consumption.” หรือ

คลาวดคอมพิวติ้ง  (Cloud Computing) คือ กลุมของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความสามารถดานการ

ขยายขนาดไดอยางมากและถูกนํามาบริหารจัดการ ใหสามารถรองรับโปรแกรมประยุกตตางๆของ

ลูกคาและเก็บคาบริการตามการใชงาน 

บริษัท Microsoft ไดใหคํานิยามดังนี้  “Cloud computing is a shift in 

traditional computing that gives businesses on-demand access to a variety of 

software and services while giving IT a shared pool of configurable computing 

resources at the platform, infrastructure and application layers. When done right, 

cloud computing helps businesses do more, faster by letting them tap into the 

power of massive datacenters and IT services without having to build, manage or 

maintain them.” หรือคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คือ การเปลี่ยนแปลงในแบบดั้งเดิม

ของการประมวลผล โดยใหภาคธุรกิจสามารถเขาถึงซอฟตแวรและบริการตางๆ ขณะเดียวกัน ในสวน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะใชกลุมของทรัพยากรการประมวลผล และการกําหนดคาตางๆรวมกัน 

ภายใตแพลตฟอรม โครงสรางพ้ืนฐาน และระดับชั้นของแอพพลิเคชั่น โดยเม่ือดําเนินการอยางถูกตอง

เหมาะสมแลว คลาวดคอมพิวติ้ง  (Cloud Computing) จะชวยธุรกิจไดอยางมาก รวดเร็ว ยิ่งข้ึนจาก

การเชาใชบริการซ่ึง สามารถเขาถึงศูนยขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงการใช บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหลานั้นไมตองมีสถานท่ี การบริหารจัดการ และการดูแลรักษา 

Buyya et al (2009) Eicken (2008) Hartig (2009) และ Blumenthai (2010) 

(อางอิงใน ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2553) ไดใหคํานิยามของคลาวดคอมพิวติ้ง  (Cloud Computing) 

ซ่ึงหมายถึง รูปแบบการใหบริการเทคโนโลยีสาร สนเทศท่ีนํา เสนอทรัพยากรสารสนเทศสํา หรับการ

ประมวลผลตั้งแตโครงสรางพ้ืนฐานข องเทคโนโลยีสารสนเทศไปจนถึงชุดคํา สั่งงานประยุกตเสมือน
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หนึ่งเปนบริการท่ีผูใชสามารถบริการตนเองได เลือกใชเฉพาะสิ่งท่ีตนตองการและจายคาใชบริการตาม

บริการท่ีเรียกใช 

2.2.2 ประเภทของเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

อางอิงใน ศรีสมรัก อินทุจันทรยง (2553) เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง  (Cloud 

Computing) แบงออกเปน 3 ประเภทหลักๆ ไดดังนี้ (Johnston, 2009) 

1. Public Cloud หรือ External Cloud เปนการประมวลผลผานบริการทาง

เว็บจากผูใหบริการตอผูใชบริการโดยท่ัวไป ตามหลักการของกลุมเมฆท่ีจัดใหมีการแบงปนการใช

ทรัพยากรในการประมวลผล โครงสรางพ้ืนฐานในการประมวลผล ศูนยขอมูล คําสั่งงานประยุกตดวย

วิธีการของเทคโนโลยีเสมือนข้ันสูง (Virtualization Technology) โดยท่ีผูใชบริการไดดวยตนเองและ

จายคาใชบริการตามปริมาณการใชงานท่ีเกิดจริง 

2. Private Cloud หรือ Internal Cloud หมายถึงบริการของผูใหบริการท่ีนํา

การประมวลผลในกลุมเมฆไปทํางานบนเครือขายสวนบุคคล (Private Network) ของผูใชบริการหรือ

เครือขายท่ีเปดใหใชบริการเฉพาะผูใชบริการเฉพาะรายเปนรายๆ ไป บนหลักการของเทคโนโลยี

เสมือนข้ันสูง  (Virtualization Technology) ผูใชบริการสามารถควบคุมและจัดการระบบไดดวย

ตนเอง Private Cloud สามารถแกปญหาความม่ันคง ความเชื่อถือไดในการใชงานระบบองคกรใดๆ 

ท่ีไมประสงคจะใหมีการลงทุนไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ใหมากเกินไปหรือตองการหาทาง

เลือกในการบริหารขอมูลจํานวนมาก อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตางแพลตฟอรมตางรุนกันก็

อาจจะนําแนวคิดของการประมวลผ ลในกลุมเมฆมาใชในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในของตนเองได โดยการปรับสิ่งแวดลอมใหเปนการใชงานในกระบวนการของระบบเสมือนท่ี

องคกรจะทําเองหรือซ้ือบริการจากผูใหบริการภายนอกได 

3. Hybrid Cloud เปนการประมวลผลท่ีประกอบไปดวยผูใหบริการท้ัง Public 

Cloud และ Private Cloud ตามท่ีกลาวมาในขางตน 

โดยบทความเรื่อง ความม่ันคงของเทคโนโลยีการประมวลผลกลุมเมฆ  ของสุชาติ  

คุมมะณี (2013) แบงประเภทของคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ออกเปน 4 ชนิด ไดแก 

1. Public Cloud หรือ External Cloud มีทรัพยากรเปนสาธารณะสามารถ

เปดเผยขอมูลออกสูสาธารณะไดผูใหบริการเปนผูดูแลระบบใหบริการการแบงปนทรัพยากรและยูทีลิตี้

ข้ันพ้ืนฐานผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตเว็บแอพพลิเคชัน หรือเว็บเซอรวิส  (Web Service) เหมาะ

สําหรับผูใชงานท่ัวๆไป 
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2. Private Cloud หรือ Internal Cloud ผูใชบริหารจัดการระบบเองโดย

จําลองกลุมเมฆข้ึนมาใชงานในเน็ตเวิรคสวนตัวไมเปดเผยขอมูลออกสูสาธารณะขอมูลมีความม่ันคง

และเชื่อถือไดในระดับหนึ่ง นิยมใชในภาครัฐและองคกรท่ีไมตองการเปดเผยขอมูล 

3. Community Cloud เกิดข้ึนจากความรวมมื อกันระหวางองคกรหรือบริษัท

โดยตกลงแบงปนทรัพยากรบางสวนรวมกัน เชน ฮารดแวรซอฟตแวร มาตรการความม่ันคง สิทธิตางๆ

คาใชจายสูงกวาแบบPublic Cloud เล็กนอย แตต่ํากวาแบบ Private Cloud มาก 

4. Hybrid Cloud เกิดข้ึนระหวางผูใหบริการแบบ  Public Cloud และ Private 

Cloud สามารถเปดเผยขอมูลบางสวนไดผูใชงานสวนใหญเปนบริษัทเอกชน 

2.2.3 รูปแบบการใหบริการของเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

ผูใหบริการ เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มีรูปแบบการ

ใหบริการท่ีหลากหลาย โดยจากงานวิจัยของ วิวัฒน มีสุวรรณ (2557) และศรีสมรัก อินทุจันทรยง 

(2553) พบวามีรูปแบบการใหบริการ 3 ประเภท หลักๆ ดังนี้ 

1. Infrastructure as a Service (IaaS) เปนบริการโครงสรางพ้ืนฐาน

คอมพิวเตอรท่ีสามารถเขาถึงไดผานอินเทอรเน็ต ผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน เชน Amazon (AWS) 

เปนตน 

2. Platform as a Service (PaaS) เปนบริการท่ีมีระดับของความเปนนามธรรม

เพ่ิมข้ึนจาก Infrastructure as a Service (IaaS) ผูใหบริการไดนําเสนอแพลตฟอรมสาหรับการ

ดําเนินงานระบบตาง ๆเพ่ือใหผูใชซ่ึงก็คือผูพัฒนาชุดํา สั่งงานสามารถเขาถึงและใชประโยชนแบบ

ออนไลน ผูพัฒนา ชุดคําสั่งงานสามารถเขียนชุดคํา สั่งงานและอัพโหล ดผลงานของตนไวในกลุมเมฆท่ี

ชุดคําสั่งงานสามารถดําเนินงานได เชน Google Apps Force.com เปนตน 

3. Software as a Service (SaaS) เปนบริการชุดคําสั่งงานประยุกตท่ีส มบูรณ

บนอินเทอรเน็ต ชวยให ผูใชบริการไมตองติดตั้งชุดคํา สั่งงานประยุกตเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง

ชุดคําสั่งงานท่ีมีใหบริการตั้งแตชุดคํา สั่งงานประยุกตตาง ๆ เชน ระบบจัดการลูกคาสัมพันธ ระบบ

วางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ เปนตน 

2.2.4 ประโยชนและขอพึงระวัง ของ เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) 
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ประโยชนของเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จากหลักการ

ของเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ตามความหมายของเทคโนโลยีคลาวดคอมพิ

วติ้ง (Cloud Computing) ขางตน พบวามีขอดี 2 ดานหลักๆ (ศรีสมรัก อินทุจันทรยง, 2553) ดังนี้  

1. ดานราคาคาใชจาย ไดแก ประหยัดคาติดตั้งระบบเอง คาสถานท่ี และคาดูแล

รักษาระบบ ตลอดจนสามารถข้ึนระบบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมไดใน งบประมาณ และ

ระยะเวลาท่ีจํากัด 

2. ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก มีความ

ยืดหยุนในการใชงาน  เพ่ิมหรือลด ระบบท่ีใชบริการไดตามความตองการ ตลอดจนใชไดทุกท่ีทุกเวลา

เพียงแคมีอุปกรณและเครือขายในการเขาถึงระบบ  

อางอิง จุดเดนของ Cloud Computing 6 ขอ จากสํานักพัฒนาวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) (2557) มีดังนี้ 

1. เขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา เพียงแคเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

2. ชวยลดตนทุน ประหยัดงบประมาณในการดูและรักษาระบบ  

3. สามารถวัดระดับหรือปริมาณการใชงาน 

4. มีความนาเชื่อถือและระบบรักษาความปลอดภัยสูง 

5. มีความยืดหยุนสูง สามารถปรับฟงกชันตามความตองการได 

6. สามารถทํางานผานอุปกรณท่ีหลากหลาย 

ขอพึงระวัง ของเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ท่ีเห็นได

ชัดเจนคือเรื่องของความปลอดภัย และ ความเสี่ยงจากภัยคุกคามตางๆ โดย อางอิงจากเรื่อง Top 7 

Threats to Cloud Computingหรือ 7 อันดับสูงสุดของภัยคุกคามทางดาน Cloud Computing ท่ี

สรุปโดยหนวยงาน CA หรือ The Cloud Security Alliance และบริษัท  HP  ผานเว็บไซต 

https:// www.helpnetsecurity.com(2010) และ https:// suntos.wordpress.com (2010) มี

ดังนี้ 

1. Abuse and Nefarious Use of Cloud Computing การใช Cloud 

Computing ในทางท่ีผิด เชน ใชในการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรของผูอ่ืน  และควบคุมให โจมตีระบบ

ความพิวเตอรของเหยื่อหรือเปาหมาย (Denial of Service) การสงสแปมเมล (Spam Mail) การเจาะ

ขอมูลเพ่ือเขาถึงขอมูลท่ีเขารหัสไว (Crack Encryption) ตางๆ เปนตน 



Ref. code: 25595723036157CQZ

17 

 

 

2. Insecure Interfaces and APIs ความนาเชื่อถือในดาน ความปลอดภัย  

(Security) และความเสถียรหรือ สามารถใชงานไดตลอดเวลา (Availability) เนื่องจากผูใชบริการจะ

อาศัย API ในการติดตอกับ Backend Software และเซอรวิสตางๆ  (Services) ท่ีอยูใน Cloud จึง

อาจเปนชองทางท่ีผูไมหวังดีสามารถใชเขาโจมตีและเขาถึงเซอรวิส นั้นๆ (Services) ไดโดยตรง ซ่ึงสิ่ง

เหลานี้จะมีผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลและการรักษาความลับของขอมูลใน Cloud 

3. Malicious Insiders ภัยคุกคามท่ีเกิดจากคนใน จากฝงผูใหบริการเอง เชน 

พนกังานสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเกินกวาสิทธิของท่ีตนเองไดรับ 

4. Shared Technology Issues เปนปญหาเก่ียวกับซอฟตแวร (Software) ท่ี

ใชในการจัดการดานการแชรระบบและทรัพยากรตางๆแกผูใช  หากเกิดความผิดพลาด หรือมีชองโหว  

จะสงผลใหผูไมหวังดี สามารถสวม รอยเขามาเปนผูใชบริการ Cloud แลวทําการเจาะระบบของผูใช

รายอ่ืนท่ีแชรกันอยูได 

5. Data Loss or Leakage การรั่วไหลของขอมูล โดยอาจมีผูอ่ืนเขามาใชงานบน

ระบบ Cloud โดยไมไดรับอนุญาต 

6. Account or Service Hijacking การถูกขโมยใชงานเซอรวิสตางๆ 

(Services) การถูกหลอกลวงให เกิดความเขาใจผิดและเปดเผยขอมูลใหแกผูไมหวังดี  (Phishing) การ

ถูกโจมตีตามชองโหวของ ซอฟตแวร  (Software) ท่ีไมไดมีการ ปรับปรุงใหทันสมัย (UpdatePatch) 

ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งก็มาจากการท่ีผูใชไมมีการเปลี่ยน พาสเวิรด (Password) ในการเขาสูระบบในเวลา

ท่ีเหมาะสม 

7. Unknown Risk Profile เนื่องจากบริการของ Cloud นั้น ทางผูใหบริการ

ไมไดเปดเผยถึงรายละเอียด ภายใน ของการดําเนินการ เชน การ ตั้งคา ระบบ  (Configuration) 

กระบวนการดานความปลอดภัย (Security Operation) การเก็บบันทึกกิจกรรมตางๆ  ในระบบ (Log 

File) ทําใหผูใชบริการมีความเสี่ยงเพราะไมสามารถเตรียมการรองรับได เนื่องจากไมรูวาความเสี่ยงนั้น

คืออะไร 

 

2.3 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

ทีมวิจัยของ IMC Institute (2557) ไดวิจัยเชิงสํารวจ เรื่อง Cloud Computing in 

Thailand Readiness Survey 2014 จากบริษัทหรือหนวยงานตัวอยาง ในประเทศไทย จํานวน  
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177 ราย โดยจําแนกเปนบริษัทหรือหนวยงานขนาดใหญซ่ึงมีจํานวนพนักงานมากกวา 1,000 คน 

จํานวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 34 ของกลุมตัวอยาง และบริษัทหรือหนวยงานขนาดกลางและขนาด

ยอมซ่ึงมีพนักงานนอยกวา 1,000 คน จํานวน 116 ราย คิดเปนรอยละ 66 ของกลุมตัวอยาง พบวา

กลุมตัวอยางรอยละ 66.67มีความตองการใชบริการ Cloud รูปแบบ IaaS ซ่ึงมากเปนอันดับท่ี 1 รอย

ละ 60.49มีความตองการใช บริการ Cloud รูปแบบ SaaS ซ่ึงมากเปนอันดับท่ี 2 และรอยละ 39.51 

มีความตองการใชบริการ Cloud รูปแบบ PaaS ซ่ึงนอยท่ีสุด โดยเหตุผลในการเลือกใชบริการ Cloud

ชองกลุมตัวอยางพบวาอันดับ 1 คือเรื่องขอมูลดานเทคนิคของผูใหบริการ  เชน Data Center และ 

Bandwidth เปนตน อันดับ 2 คือเรื่องราคา ความสอดคลองกับธุรกิจ และ SLA และอันดับ 3 คือ

เรื่องชื่อเสียงของผูใหบริการ สวนเหตุผลอ่ืนๆ ถือวามีความสําคัญไมมาก เนื่องจากคะแนนความพ่ึง

พอใจอยูนอยกวาระดับครึ่งหนึ่งของเกณฑ โดยอุปสรรคในการใช Cloud ของกลุมตัวอยาง อันดับ 1 

รอยละ 70.62 คือเรื่องความเสี่ยงดานระบบความปลอดภัยตางๆ เชน  เรื่องของขอมูล อันดับ 2 รอย

ละ 49.15 คือเรื่องการขาดบุคลากรท่ีมีความรูดาน Cloud Computing อันดับ 3 รอยละ 45.20คือ

เรื่องกฎระเบียบของหนวยงานและภาครัฐยังไมเอ้ือตอการใชงาน Cloud Computing อันดับ 4 รอย

ละ 33.90 คือเรื่องการขาดความตระหนักและยังไมเห็นประโยชนท่ีชัดเจน อันดับ 5 รอยละ 31.64คือ

เรื่องการไมมี งบประมาณในดาน  Cloud Computing อันดับ 6 รอยละ 23.10 คือเรื่องการ ขาด

มาตรฐานอีกหลายๆดาน ในการใชงาน Cloud ในประเทศไทยและอีกรอยละ 19.77 คือเรื่องการไม มี

ผูใหบริการท่ีสามารถใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการได 

ชลดา ฉิมจารย  เอกลักษณ ฉิมจารย และสิตาภา เก้ื อคลัง (2557) ไดวิจัยเรื่องปจจัยที 
สงผลตอความพึงพอใจในการใชคลาวดคอม พิวติ้งของนักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

การสื อสาร หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนยกลาง) โดย

ประชากรท้ังหมดของนักศึกษาสาขาดังกลาวตั้งแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 4 มีจํานวนท้ังหมด 121 คน ซ่ึงไดสุม

กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากทุกชั้นป ไดกลุมตัวอยางจํานวน 57 คนพบวา

กลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจดังนี้  1.มีความปลอดภัยในการใชบริการ มีคาเฉ ลี่ยเทากับ 4.05 อยูใน

ระดับมาก 2.สามารถอัพโหลดขอมูลและรับ- สงขอมูลได อยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ ยเทากับ 3.71 อยูใน

ระดับมาก3.มีความสะดวกในการใชงานฐานขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 อยูในระดับมาก  4.สามารถ

เขาใชงานไดทุกสถานท่ี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 อยูในระดับมาก 5.ความยากงายตอการเขาถึงบริการ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 อยูในระดับมาก  6.มีความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล มีคาเฉลี่ ยเทากับ

3.74 อยูในระดับมาก 7.มีความพึงพอใจในการใช บริการคลาวดคอม พิวติ้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 อยู

ในระดับมาก8.สภาพของหองเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ ยเทากับ 4.17 อยูในระดับมาก  9.เครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีใชมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 อยูในระดับมาก และ 10.ระบบอินเทอรเน็ต
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ในมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 อยูในระดับมาก ซ่ึ งในภาพรวม นักศึกษามี

ความพึงพอใจในการใชคลาวดคอมพิวติ้งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ซ่ึงอยูในระดับมาก 

สวางนภา ตวนภูษา  (2556) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ ยอมรับเทคโนโลยีคลาวด

คอมพิวติ้ง ใน สถาบันอุดมศึกษา โดย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรใน

สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 277 คน โดยไดผลการวิจัยแบงออกเปน 6 สวนดังนี้ 1.ผลการวิเคราะห

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย การศึกษาระดับปริญญาเอก 

อายุระหวาง 36 – 45 ป ตําแหนงอาจารย ประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป 2.ผลการวิเคราะห

ปจจัยคุณสมบัติระบบของ เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง  พบวาสําคัญทุกปจจัย โดยปจจัยดานความ

เก่ียวของกับงานมีความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่ง 3.ผลการวิเคราะหปจจัยอิทธิพลทางสังคม พบวา

สําคัญทุกปจจัย โดยปจจัยดานประสบการณในการใชเทคโนโลยีมีความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่ง 4.

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการใชเทคโนโลยี พบวาสําคัญทุกปจจัย โดยปจจัย

ดานการรับรูความเพลิดเพลินมีความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่ง 5.ผลการวิเคราะหการยอมรับ

เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง  พบวาสําคัญทุกปจจัย โดยปจจัยดานการรูถึงความมีประโยชนมี

ความสําคัญมากเปนอันดับหนึ่ง และ 6.ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ 

และตําแหนง มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งในภาพรวม โดยเพศ และอายุ มีผลตอ

การยอมรับเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งดานการรูถึงประโยชน และดานการรับรูถึงความงายในการใช 

สวนระดับการศึกษามีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งดานการรับรูถึงความงายในการใช

เพียงอยางเดียว 

มณีวรรณ ศุภติมัสโร สุพิชญา จั่นโพลง และกนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช  ไดศึกษาและ

วิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจใชซอฟตแวรบริหารโครงการบนกลุมเมฆใน หนวยงานเอกชน

โดยไดเลือก กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบลูกโซ  (Snowball 

Sampling) จํานวน 393 คน จากประชากรซ่ึงเปนกลุมของผู มีสวนรวมในการบริหารโครงการและผู มี

อํานาจในการตั ดสินใจซ้ือซอฟต แวรท่ีเคยใชซอฟตแวรบริหารโครงการซ่ึงทํา งานในองค กรเอกชนใน

ประเทศไทย ตําแหนงงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาซอฟตแวร พบวาผูตอบแบบสอบถาม 71.30% ใช

ซอฟตแวรบริหารโครงการบนกลุมเมฆ มีประสบการณในการใชซอฟตแวรบริหารโครงการมาแล ว 1-2 

ป คิดเปน 46.10% มีผูมีสวนรวมในการบริหารโครงการ 1-5 คน คิดเปน 40.60% และมีงบประมาณ

ในการจั ดซ้ือซอฟตแวร บริหารโครงการน อยกวา  10,000 บาท คิดเปน 23.90% กลาวโดยสรุปคือ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจใชซอฟตแวรบริหา รโครงการบนกลุมเมฆในองค กรคือ การรับรูถึง

ประโยชนในการใชงาน การทํางานรวมกัน และการใชงานบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
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ชาญชัย อรรคผาติ (2557) ไดศึกษาและวิจัย ปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติในการยอมรับ

คลาวดคอม พิวติ้ง เพ่ือประยุกตใชในการใหบริการระบบบัญชีออนไลน สําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมในมุมมองของผูทําบัญชี  จากกลุมตัวอยางผูทําบัญชีในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด

ยอม จํานวน 400 ราย พบวาตัวแปรอิสระทุกดาน ไดแก ปจจัยการรับรูเทคโนโลยี ปจจัยการรับรู

ประโยชนจากการใชงาน ปจจัยการรับรูความงายจากการใชงาน มีอิทธิพลและสงผลตอทัศนคติในการ

เลือกใชงานระบบบัญชีออนไลนผานเทคโ นโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง นอกจากนี้ ยังพบวาทัศนคติในการ

เลือกใชงานระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งของผูทําบัญชีดังกลาวนี้มีอิทธิพลและ

สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชระบบบัญชีออนไลนในอนาคตอีกดวย  

ภริตา พงษพาณิชย  (2557) ไดศึกษาปจจัยท่ีใชในการพิจารณาและตัดสินใจนํา  Cloud 

Computing เขามาใชในอุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทย ท่ีจดทะเบียนอยูในตลาด

หลักทรัพย ซ่ึงปจจัยท่ีศึกษาได แบง เปน  4 ดานหลัก คือ 1.ปจจัยบริบททางดานเทคโน โลยี 

(Technology Context) 2.ปจจัยบริบททางดานองคกร (Organization Context) 3.ปจจัยบริบท

ทางดานสิ่งแวดลอม (Environment Context) และ 4.ปจจัยบริบททางดาน ธรรมาภิบาลเทคโนโลยี

สารสนเทศในองคกร (IT Governance) ท้ังนี้ไดศึกษาจากกลุมตัวอยางบริษัทประกันชีวิตของประเทศ

ไทย ท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย จํานวน 3 บริษัท  โดยสัมภาษณผู เชี่ยวชาญ และ มี

ประสบการณอยูในสายงาน  IT ของธุรกิจประกันชีวิต มายาวนาน พบผลการวิจัย ดังนี้  

 องคกรขนาดเล็ก  มีพนักงานประมาณ 130 คน และมีรูปแบบการพิจารณาเทคโนโลยี

แบบ Partnership 

ดานเทคโนโลยี ใหความสําคัญกับ ปจจัยดังตอไปนี้เปน 5 อันดับแรก 

1. ประโยชนจากการนํามาใชโดยเทียบกับสิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบันแลวทําใหดีข้ึน 

2. ชองโหวทางดานความปลอดภัยขอมูล ขอมูลสวนบุคคล 

3. ตนทุนของเทคโนโลยี 

4. การชวยลดตนทุน 

5. ความไมม่ันใจตอนวัตกรรมเทคโนโลยี 

ดานองคกร ใหความสําคัญกับ ปจจัยดังตอไปนี้เปน 5 อันดับแรก 

1. จํานวนหรือปริมาณทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรท่ีมีอยู 

2. ความตั้งใจ สนใจและการสนับสนุน จากผูบริหาร 

3. ความพรอมทางดานเทคโนโลยี 

4. ขนาดขององคกร 
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5. คุณลักษณะของบุคคลในการหาชองทาง โอกาสใหมๆ และวิธีการใหมๆ 

ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ใหความสําคัญกับ ปจจัยดังตอไปนี้เปน 5 อันดับแรก  

1. ความนาเชื่อถือของผูใหบริการ Cloud   

2. ระดับความนาเชื่อถือของระบบผูใหบริการ Cloud 

3. แรงกดดันจากคูคาของธุรกิจ 

4. กฎหมาย บทบัญญัติตางๆ 

5. การสนับสนุนจากผูใหบริการ Cloud 

และรวมถึงการใหความสนใจและพิจารณา ธรรมาภิบาล IT ในการตัดสินใจนําเอา

เทคโนโลยี Cloud Computing เขาไปใชในองคกร 

องคกรขนาดกลาง มีพนักงานประมาณ 400 คน และมีรูปแบบการพิจารณาเทคโนโลยี 

แบบIn-house development 

ดานเทคโนโลยี ใหความสําคัญกับ ปจจัยดังตอไปนี้เปน 5 อันดับแรก 

 1. ประโยชนจากการนํามาใชโดยเทียบกับสิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบันแลวทําใหดีข้ึน 

2. ชองโหวทางดานความปลอดภัยขอมูล ขอมูลสวนบุคคล 

3. ตนทุนของเทคโนโลยี 

4. การเปนท่ีสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนเม่ือนํานวัตกรรมมาใช 

5. ความไมม่ันใจตอนวัตกรรมเทคโนโลยี 

ดานองคกร ใหความสําคัญกับ ปจจัยดังตอไปนี้เปน 5 อันดับแรก 

1. ความตั้งใจ สนใจและการสนับสนุน จากผูบริหาร 

2. ความพรอมทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. ความพรอมทางดานเทคโนโลยี 

4. จํานวนหรือปริมาณทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรท่ีมีอยู 

5. ประสบการณ ตอเทคโนโลยีท่ีมีหรือท่ีไดถูกพัฒนาข้ึนมากอนหนานี้ 

ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ใหความสําคัญกับ ปจจัยดังตอไปนี้เปน 5 อันดับแรก  

1. ระดับความนาเชื่อถือของระบบผูใหบริการ Cloud 

2. กฎหมาย บทบัญญัติตางๆ 

3. การสนับสนุนจากผูใหบริการ Cloud 

4. ความนาเชื่อถือของผูใหบริการ Cloud   

5. อุตสาหกรรมท่ีองคกรประกอบธุรกิจ 
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และรวมถึงการใหความสนใจและพิจารณา ธรรมาภิบาล IT ในการตัดสินใจนําเอา

เทคโนโลยี Cloud Computing เขาไปใชในองคกร 

องคกรขนาดใหญ มีพนักงานประมาณ 1,300 คน และมีรูปแบบการพิจารณาเทคโนโลยี 

แบบOutsourcing 

ดานเทคโนโลยี ใหความสําคัญกับ ปจจัยดังตอไปนี้เปน 5 อันดับแรก 

1. ระดับของความซับซอนในการนํานวัตกรรมมาใช 

2. ความสามารถในการเขาถึงทรัพยากรไดโดยทันที 

3. ประโยชนจากการนํามาใชโดยเทียบกับสิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบันแลวทําใหดีข้ึน 

4. การชวยลดตนทุน 

5. ชองโหวทางดานความปลอดภัยขอมูล ขอมูลสวนบุคคล 

ดานองคกร ใหความสําคัญกับ ปจจัยดังตอไปนี้เปน 5 อันดับแรก 

1. ขนาดขององคกร 

2. คุณลักษณะของบุคคลในการหาชองทาง โอกาสใหมๆ และวิธีการใหมๆ 

3. ความตั้งใจ สนใจและการสนับสนุน จากผูบริหาร 

4. จํานวนหรือปริมาณทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรท่ีมีอยู 

5. ความรูทักษะทางดาน IT ของพนักงานท่ีไมไดอยูสังกัดสายงาน IT 

ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ใหความสําคัญกับ ปจจัยดังตอไปนี้เปน 5 อันดับแรก  

1. ระดับความนาเชื่อถือของระบบผูใหบริการ Cloud 

2. ความนาเชื่อถือของผูใหบริการ Cloud   

3. การสนับสนุนจากผูใหบริการ Cloud 

4. กฎหมาย บทบัญญัติตางๆ 

5. แรงกดดันทางดานการแขงขันทางธุรกิจ 

อางอิงจาก บทความ eCommerce ฉบับท่ี 157 (2012) บริษัท วีเอ็มแวร ผูใหบริการ

เวอรชวลไลเซชั่น และคลาวดโซลูชั่น รายใหญของโลก เปด เผยขอมูลผลการวิจัยดัชนีชี้วัดพัฒนาการ

ของการใชงานคลาวดในทวีปเอเชียแปซิฟกประจําป 2554  ( Cloud  Computing  in  Asia  

Pacific: The Annual Cloud Maturity Index ) ท่ีระบุวาองคกรธุรกิจในประเทศไทย สนใจปรับใช

คลาวดในองคกรเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากชวยประหยัดตนทุนการบริหารจัดการ ท้ังยังแสดงความสนใจใน

การประยุกตใชคลาวดแบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) เนื่องจากยังมีความกังวลดานความปล อดภัย

ของขอมูล โดยบริษัท ฟอรเรสเตอร คอนซัลติ้ง ผูทําวิจัยในนามของวีเอ็มแวร ชี้แจงวากวา 90 
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เปอรเซ็นตขององคกรในเมืองไทยเชื่อวาคลาวดคอมพิวติ้งนั้นจําเปนท่ีจะตองเขามาเก่ียวของกับบริษัท

ของตนอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยมีองคกร 32 เปอรเซ็นตระบุวากํ าลังดําเนินโครงการคลาวดอยูใน

ปจจุบัน นอกจากนี้ยังเผยวา 40 เปอรเซ็นตขององคกรกําลังวางแผนอยางจริงจังสําหรับการดําเนิน

โครงการคลาวด ถือเปนหนึ่งในอัตราท่ีสูงท่ีสุดจากประเทศในเอเชียแปซิฟกท้ังหมดท่ีทําการศึกษาท้ังนี้ 

บริษัทสวนใหญในเมืองไทยกวา 39 เปอรเซ็นตระบุถึงแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนสําหรับการนําเอาระบบ

คลาวดแบบPrivate Cloud และ Public Cloud มาใชงานรวมกันในลักษณะของ Hybrid Cloud ซ่ึง

จะชวยลดความเสี่ยงในเรื่องของการเก็บรักษาความปลอดภัยขอมูลรวมถึงเพ่ิมความสามารถในการ

ควบคุมแอพพลิเคชั่นท่ีใชงานภายในองคกรไดมากกวาเลือกใชระบบใดระบบหนึ่ง 

อางอิงจากผลสํารวจดัชนีคลาวดของวีเอ็มแวรประจําป 2556 

(https://www.blognone.com/node/50561, 6 Nov 2013) พบวาการประมวลผล

แบบคลาวดมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขันใหกับบริษัทตางๆ เปน

จํานวนมากในประเทศไทย การลดคาใชจายในการจัดซ้ือลดการซับซอนและชวยเพ่ิมทรัพยากรดานไอ

ทีใหมๆ ใหเกิดข้ึน 74% คือสิ่งสําคัญท่ีสุดสําห รับปรับปรุงการดําเนินงานดานไอที และ ธุรกิจ 

นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามยังเชื่อวาการประมวลผลแบบคลาวดมีความสามารถในการทําใหระบบ

IT ท่ีมีอยูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 91% และ 88% ของผูตอบแบบสอบถามคิดวาการ

ใชงานคลาวด และบริการท่ีอยูในรูปแบบ as-a-Service จะมีผลกระทบกับธุรกิจอยางชัดเจนใน อีก 

2-3 ปขางหนาจากการสํารวจยังพบอีกวา 82% ของผูตอบแบบสอบถามเชื่อวาระบบคลาวดทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในวงการไอที และเปนแหลงเพ่ิมมูลคาใหกับองคกรธุรกิจ นอ กจากนี้ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ 83% พิจารณาถึงความสําคัญตอธุรกิจในอีก 12 เดือนขางหนา คือความ

จําเปนในการรับมือกับความคาดหวังของลูกคาท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดจนการเพ่ิมความพึงพอใจใหแกลูกคาให

ไดมากท่ีสุด  อันดับรองลงมาคือการปรับปรุงคุณภาพและความสามารถของผลิตภัณฑของพวกเขา 

ในขณะท่ี 88% ยืนยันวาหนวยธุรกิจมักจะใชระบบไอทีเพ่ือเขาถึงเทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชั่นทาง

ธุรกิจโดยตรง และมากกวาครึ่งหนึ่งของผูตอ บแบบสอบถามเชื่อวาอิทธิพลและอํานาจของ CIO จะ

เพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีมี 6% เชื่อวากําลังลดทอนลง 

 

2.4 สรุปภาพรวมของแนวความคิด ทฤษฎ ีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

จากการศึกษา แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ขางตน สรุปได วาเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คือ รูปแบบการ

ใหบริการประเภทตางๆสําหรับผูใชบริการผานเครือขายระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ โดยหาก ใช
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บริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายนอก เรียกวา  Public Cloud หากใชบริการ ผานเครือขาย

ภายในของผูใชบริการเองเรียกวา Private Cloud และหากใชบริการผานท้ังเครือขายภายนอกและ

ภายในของผูใชบริการเรียกวา Hybrid Cloud โดย เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) จะเนนท่ีการใชงานเปนหลัก ซ่ึงผูใชบริการไมจําเปนตองทราบวาระบบ ภายในของผู

ใหบริการประกอบไปดวยอะไรบาง โดยสามารถเลือกเชาใชบริการเฉพาะระบบท่ีตองการใชงาน ทําให

เกิดความยืดหยุนในการใชงาน สามารถเชาเพ่ิมหรือยกเลิกระบบตางๆ ไดตามความตองการ และจาย

คาบริการเทาท่ี ใชงานจริง ทําใหประหยัดคาใชจาย โดยไมตองรับผิดชอบ หรือบํารุงรักษาระบบ

ดังกลาว ซ่ึงรูปแบบการใหบริการประเภทตางๆ จําแนกได 3 ประเภทหลักๆ คือ  

1. ใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Infrastructure as a Service) 

เชน เครื่อง เซอรเวอร (Server) พ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล (Storage) ฐานขอมูล (Database) และเครือขาย 

(Network) เปนตน  

2. ใหบริการแพลตฟอรมสําหรับใชพัฒนาซอฟตแวรหรือชุดคําสั่งตางๆ  (Platform as a 

Service)  

3. ใหบริการซอฟตแวรหรือแอพพลิเคชั่นตางๆ (Software as a Service) 

 

2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา (Framework of Analysis) 

 

จากแนวความคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ในบทท่ี 2 ขางตน 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของ

บริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถเขียนแผนภาพแสดงกรอบแนวคิ ด

ในการศึกษาวิเคราะหไดดังนี้ 
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กรอบแนวคิดท่ีตองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ปจจัยทางดานองคกร 

- ความซับซอนของระบบท่ีใชงานอยูในปจจุบัน 

- บุคลากรท่ีเชี่ยวชาญทาง Cloud 

- งบประมาณ 

- นโยบายและระเบียบขององคกร 

- ความรูความเขาใจเก่ียวกับ Cloud 

  ของพนักงานในองคกร 

 

ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

- ราคา 

- ความนาเชื่อถือขององคกรผูใหบริการ 

- ความมีประสิทธิภาพและความเสถียร 

- ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย 

- ความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปนความลับถูก

เปดเผย 

- ความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูลผานเครือขาย

ไมได 

ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม 

- นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของของรัฐบาล 

- สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  

- สภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน 
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 จากกรอบแนวคิดการศึกษาขางตน ปจจัย ท่ีตองการศึกษาในแตละดานอางอิงมาจาก

สรุปผลสํารวจความพรอมดานคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของหนวยงานในประเทศไทย

ในดานอุปสรรค โดยทีมวิจัย IMC Institute ซ่ึงในสวนของปจจัยทางดานองคกร สอดคลองกับการ

ขาดบุคลากรดานคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) การไมมีงบประมาณ และกฎระเบียบของ

หนวยงานไมเอ้ือในสวนของ ปจจัยทางดานเทคโนโลยี สอดคลองกับการท่ีไมมีผูใหบริการท่ีใหบริการ

ตรงกับความตองการ การมองวาคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ยังขาดมาตรฐานและความ

เสี่ยงดานระบบความปลอดภัย ตามภาพ 

 
ภาพท่ี 2.3 อุปสรรคของการใช Cloud Computing 

ท่ีมา: สรุปผลสํารวจของทีมวิจัย IMC Institute 

 

 อางอิงจาก ภริตา พงษพาณิชย (2557) ตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษาจําแนกออกเปน 3 

ดานหลักๆ ดังนี้ 

 2.5.1 ปจจัยทางดานองคกร  

 เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับลักษณะภายในของหนวยงานหรือบริษัทท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดจําแนก

ปจจัยทางดานองคกรออกเปน 5 ดานหลักๆ ดังนี้ 

1. ความซับซอนของระบบท่ีใชงานอยูในปจจุบัน โดยระบบท่ีมีความซับซอน การ

ดําเนินการปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไดยาก ยอมสงผล

กระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของ
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หนวยงานหรือบริษัท โดยอางอิงงานวิจัย  Alshamaila, Papagiannidis & Lee (2012, p.257) ผาน

งานวิจัยภริตา พงษพาณิชย  (2557) ซ่ึงไดกลาววา  Complexity หรือความซับซอน เปนปจจัยท่ีมี

ความสําคัญตอการตัดสินใจนํานวัตกรรมเทคโนโลยีเขามาใช โดยมีผลในเชิงลบตอการนําเอาไปใช โดย 

Lin & Chen (2012, p.535) ไดใหคําอธิบายเพ่ิมเติมของ  Complexity ในบริบทของ  Cloud 

Computing ไววา ความซับซอนท่ีเกิดข้ึนเปนไปไดท้ั งในสวนของการจัดวางโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Underlying Infrastructure) และ Middleware ตางๆ โดยผลของ  Complexity ท่ีเกิดข้ึนจะเปน

ผลกระทบโดยกวางนอกจากนี้ ความรูความเขาใจของผูบริหารและพนัก งานจนนําไปสูการยอมรับตอ

เทคโนโลยีท่ีเขามาใหม ตาม ทฤษฎี Technology  Acceptance  Model  (TAM)  (Bagozzi  et  

al., 1992; Davis et al., 1989) เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีชวยสนับสนุนตอการตัดสินใจนําเทคโนโลยี คลาวด

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มาใชในหนวยงานหรือบริษัทได 

2. บุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซ่ึง

อุปสรรคจากการขาดบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ถือ

เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลใหบริษัทสวนใหญในกลุมตัวอยางไมตัดสินใจเ ขามาใชบริการเทคโนโลยี

คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ตามสรุปผลสํารวจของทีมวิจัย IMC Institute (2014) 

3. งบประมาณ ซ่ึงเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไม

สามารถนํามาใชงานในบริษัทหรือหนวยงานหากขาดงบประมาณ หรือไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

โดยอางอิง Yang, Hwang, & Yuan (2012, p.598) ผานภริตา พงษพาณิชย  (2557) ไดนําเสนอ

มุมมองของปจจัยในดานตนทุน (Cost) หรือกลาวอีกแงหนึ่งก็คือ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร มีผล

ตอการตัดสินใจเขามาใชเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซ่ึงผลจากการศึกษาของ 

Yang, Hwang, & Yuan (2012) พบวา ปจจัย ดังกลาวนี้ มีผลตอการตัดสินใจ มากท่ีสุด เม่ือ

เปรียบเทียบกับปจจัยทางดานอ่ืนๆ 

อางอิงจาก เว็บไซต  http://yusabuy.com/2015/11/19 ซ่ึงไดรวบรวมขอมูล

งบการเงิน จากเว็บตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย (www.set.or.th) เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 

2558 จํานวน 32 บริษัท (บริษัทท่ียังไมไดนํามาจัดอันดับเพราะยังไมสงขอมูล งบการเงินใหทางตลาด

หลักทรัพย) โดยท่ีไตรมาส 3 ป พ.ศ.2558 มีคาเฉลี่ยรายไดอยูท่ี 6,450.604 บาท ซ่ึงหากกําหนดง บ

การลงทุนทางดาน IT ไวท่ีจํานวน 500 ลานบาท จะคิดเปน 7.5% หรือประมาณ 10% ของคาเฉลี่ย

รายไดท่ีบริษัทอสังหาริมทรัพยไดรับตามขางตน จึงนํามาใชเปนเกณฑในการกําหนดแบบสอบถามของ

งานวิจัยครั้งนี้ 
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ภาพท่ี 2.4 ภาพตารางเปรียบเทียบงบการเงินของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จํานวน 32 บริษัท เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 

ท่ีมา: http://www.yusabuy.com/2015/11/19 

 

4. นโยบายและระเบียบขององคกร  อางอิงจาก พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 นโยบายและระเบียบ  คือแบบแผนท่ีวางไวเปนแนวปฏิบัติหรือ

ดําเนินการ  จึงเปนสิ่งท่ีพนักงานในองคกรถือปฎิบัติ ซ่ึงหากการนําเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) เขามาใชในองคกรไมขัดแยงกับ นโยบายและระเบียบขององคกร  จะสงผลให

องคกรเหลานั้นสามารถตัดสินใจเขามาใชเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไดงาย

ยิ่งข้ึน 
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5. ความรูความเขาใจเก่ียวกับ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดย

ความรูความเขาใจของผูบริหารและพนักงานสามารถนําไปสูการยอมรับตอเทคโนโลยีท่ีเขามาใ หม 

ตามทฤษฎี Technology Acceptance Model (TAM) (Bagozzi et al., 1992; Davis et al., 

1989) ซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีชวยสนับสนุนตอการตัดสินใจนําเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) มาใชในหนวยงานหรือบริษัทได 

 2.5.2 ปจจัยทางดานเทคโนโลยี  

 เปนปจจั ยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ซ่ึงงานวิจัยนี้ ไดจําแนกปจจัยทางดานเทคโนโลยีออกเปน 4 ดานหลักๆ ดังนี้ 

1. ราคา ตามทฤษฎีอุปสงค (วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน , 2545) หากราคาของสินคา

หรือบริการมีความเหมาะสม โดยราคาถูกกวาสิ่งท่ีจายอยูในปจจุบัน ผูซ้ือสินคาหรือบริการนั้นจะเขาสู

ชวงเวลาของความตองการซ้ือสินคาหรือบริการนั้น จึงมีผลตอการตัดสินใจใชบริการเทคโนโลยี คลาวด

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ท่ีราคาถูกกวาคาใชจายของระบบเดิมได 

2. ความนาเชื่อถือขององคกรผูใหบริการ  โดยความนาเชื่อถือของบริษัทท่ี

ใหบริการเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มีผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการ โดย

อางอิงจากทฤษฎีการใหบริการ (Kotler, 2000, p. 533) ซ่ึงกลาวถึง ภาพลักษณ (Image) เปนองค

รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจท่ีบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. ประสิทธิภาพและ ความเสถียร  อางอิงจากเรื่องความสําคัญของ  Cloud 

Computing (ธนชาติ นุมนนท , 2014) พบวาเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing)มี

ประสิทธิภาพ ในการชวยเหลือบริษัทหรือหนวยงานท่ีมีงบ ประมาณและเวลาในการติดตั้งระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจํากัดได ตลอดจนชวยลดคาใชจายดานการบํารุงรักษาระบบลงอีกดวย จึงเปน

สิ่งท่ีชวยสนับสนุนในการตัดสินใจเลือกใชบริการของหนวยงานหรือบริษัทตางๆได ท้ังนี้ อางอิงจาก

National Institute of Standards and Technology (NIST) (2009) ไดใหนิยามวา คลาวด 

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) นั้น เปนรูปแบบท่ีผูใหบริการแชร (Share) ทรัพยากรตางๆ เชน 

เครือขาย ท่ีจัดเก็บขอมูล และเซิรฟเวอร เปนตน  แกผูใชบริการ โดยผูใชบริการสามารถเขาถึง

ทรัพยากรดังกลาวไดตลอดเวลา ซ่ึง ประสิทธิภาพและ ความเสถียรของทรัพยากรท่ีใหบริการเหลานั้น

จึงมีผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการ 

4. ความปลอดภัยและความเสี่ยง อางอิงเรื่อง ความม่ันคงของเทคโนโลยีการ

ประมวลผลกลุมเมฆ  (สุชาติ คุมมะณี , 2013) และขอพึงระวังของการประมวลผลในกลุมเมฆ  (ศรีสม

รัก อินทุจันทรยง , 2553) พบวาปญหาดานความปลอดภัยเปนประเด็นสําคัญตอเทคโนโลยี คลาวด
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คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซ่ึงสามารถสงผลตอการตัดสินใจใชบริการได โดยงานวิจัยนี้ไดแบง

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยออกเปนความเสี่ยง 3 รูปแบบหลักๆ ดังนี้  

 1. ความเสี่ยงจากการสูญหายของขอมูล  

 2. ความเสี่ยงจากการเขาถึงขอมูลผานเครือขายไมได 

 3. ความเสี่ยงจากขอมูลท่ีเปนความลับถูกเปดเผย 

 2.5.3 ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม  

 เปนปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของผูใหบริการและผูใชบริการเทคโนโลยี

คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดจําแนกปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมออกเปน 3 

ดานหลักๆ ดังนี้ 

1. นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของของรัฐบาล  โดยรัฐบาลสามารถออกนโยบาย

และระเบียบท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจชวยสงเสริมหรือขัดแยงตอการเติบโตของเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ในประเทศไทยไดโดยตรง  ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายนอกท่ีผูใหบริการและ

ผูใชบริการเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ไมสามารถควบคุมได จําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของของรัฐบาล  

2. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ของธุรกิจอสังหาริมทรัพยใน ตลาดหลักทรัพยของ

ประเทศไทย  อางอิงจาก หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ปท่ี 36 ฉบับท่ี 3,123 วันท่ี 17 – 20 มกราคม 

พ.ศ. 2559 พบวา ตลาดอสังหาริมทรัพยป 2558 ท่ีผานมามีการเติบโตอยางมาก  หลังจากท่ีรัฐบาลได

ออกนโยบายมาตรการกระตุน ดวยการสนับสนุนเงินกูเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย และ ลด

คาธรรมเนียมโอนจาก และจดจํานอง (สิ้นสุด 30 เม.ย.58) โดยคาดวาตลาดมีการเติบโตจากป 2557 

ราว 15 % มูลคาตลาดรวม 3.4 แสนลานบาท  ในสวนของแนวโนมป 2559 ผูประกอบการสวนใหญ

เชื่อวาตลาดยังขยายตัวตอเนื่อง  โดยคาดวาตลาดจะขยายตัวไมนอยก วา 5% จากปกอนหนา โดย

ปจจัยดานบวกท่ีเดนท่ีสุดคือ มาตรการกระตุนอสังหา ริมทรัพย ในสวนลดคาธรรมเนียมโอน และจด

จํานอง (สิ้นสุด เม .ย.59) มีการประเมิน วาในชวง 4 เดือนแรก  ผูประกอบการจะ นําเสนอ โปรโมชั น

อยางเขมขนเพ่ือกระตุนการตัดสินใจ ผูซ้ือกอนมาตรการกระตุนอสังหา ริมทรัพย จะสิ้นสุดลง ซ่ึงจาก

ขอมูลขางตน พบวาสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันยังสงผลใหผูประกอบการทางดานอสังหาริมทรัพย ไดรับ

กําไรอยางมากมีเงินทุนหรืองบประมาณท่ีสามารถนํามาลงทุนในเ ทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing)เพ่ือใหองคกรเกิดความคุมคาทางดาน IT ได จึงอาจสงผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการ

ในกลุมอุตสาหกรรมนี้ได 
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3. สภาพการแขงขันในตลาด อสังหาริมทรัพยในประเทศไทยอางอิงขอมูลจาก

ตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย ณ วันท่ี 18 เมษายน  2559 มีบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 55 ราย ซ่ึงแขงขันกันอยางเขมขนโดยจากขาวของกรุงเทพธุรกิจ 

(2558) ระบุวา ปจจุบันสวนผูประกอบการรายใหญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยครองสวน แบง

การตลาด เกินครึ่งของตลาดอสังหา ริมทรัพย  หรือประมาณ 51% โดยแบงเปนตลาดคอนโดมิเนียม 

10 บริษัทครองสวนแบง ทางการตลาดมากกวา 50% ตลาดบานเดี่ยว 6 บริษัทรายใหญ ครองสวน

แบงทางการตลาด 52% และตลาดทาวนเฮาส 5 บริษัท ครองสวนแบงทางการตลาด 54%จากขางตน 

จึงพบวาตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ไมวาจะเปนตลาดคอนโดมิเนียม   ตลาดบานเดี่ยว และ

ตลาดทาวนเฮาส  มีผูประกอบการรายใหญซ่ึงเปนบริษัท ในตลาด อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย

แขงขันแยงชิงสวนแบงทางการตลาดกันอยางเขมขนรวมกันมากกวา 50% ของสวนแบงทางการตลาด

อสังหาริมทรัพยในประเทศไทยท้ังนี้ สภาพการแขงขัน ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในประเทศ

ไทยจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีนาสนใจในการศึกษา โดย บริษัทอสังหาริมทรัพย รายใหญเหลานี้ อาจมีการ

ตัดสินใจนําเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เขามาชวยลดตนทุนทางดาน IT และ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันในตลาดโดยเฉพาะกับคูแขงท่ีเปนบริษัทใหญใน ตลาดหลักทรัพย แหง

ประเทศไทยดวยกัน 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษาปจจัย 3 ดาน 

ไดแก ปจจัยทางดานองคกร ปจจัยทางดานเทคโนโลยี และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม โดยผลท่ีไดจาก

การวิจัยครั้งนี้ จะทําใหทราบปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช เทคโนโลยีคลาวดคอมพิ วติ้ง 

(Cloud Computing) ของกลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงมีการ

กําหนดข้ันตอนของระเบียบวิจัยตามลําดับดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 วิธีวิเคราะหขอมูล 

3.4.1 การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis)  

3.4.2 เทคนิคการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณนา 

3.4.3 เทคนิคการวิเคราะหขอมูลโดยแบงความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของการตัดสินใจออกเปน 5 ระดับ ตามแนวทางของไลเครท (Likert Scale) 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากร คือ บริษัทอสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 55

ราย (ขอมูลจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย ณ วันท่ี 18 เมษายน  2559)
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ภาพท่ี 3.1 บริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 55 ราย 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย ณ วันท่ี 18 เมษายน 2559 

  

 กลุมตัวอยางจากการศึกษาและเก็บขอมูลจากการสุมตัว อยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ผูบริหารทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทอสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพย

ประเทศไทย จํานวนท้ังหมด 55 ราย ซ่ึงเปนสถาบัน ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความนาเชื่อถือ

และอยูภายใตขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.) ซ่ึงคาดวา

จะไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัย ประมาณ 20 บริษัท โดยจะมีสัดสวนของคา

ความนาเชื่อถือ สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ อยูท่ี 80% หรือสัดสวนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึน

ไดคือ 20% ซ่ึงคํานวณจากการอางอิงสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน  (Yamane, 1967) เพ่ือให

กลุมตัวอยางมีการกระจายตัวและขนาดท่ีเหมาะสม ดังนี้     

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง  =  N
1+Ne 2

  

N = ขนาดของประชากร     =   55  

e = สัดสวนของความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดข้ึนได = 20% = 0.20 
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เม่ือแทนเขาไปในสูตร จะไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 17.1875 หรือ 18 ราย 

n =    
55

1 + 55(0.20)2
 

     

  =  17.1875 (18 ราย) 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดวย 2 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะองคกรและความพรอมทางดาน IT ของ 

บริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 สวนท่ี 2 แบบประเมินจัดลําดับความสํา คัญของปจจัย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช 

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การศึกษา ปจจัย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดสรางแบบส อบถาม

เพ่ือตอบโจทยวัตถุประสงคของการทําวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงลักษณะคําถามแบงเปน 2 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 คําถามท่ัวไปเก่ียวกับบริษัท มีจํานวน 9 ขอ ดังนี้ 

 1. ชื่อองคกร 

 2. ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 

 3. จํานวนสาขาหรือโครงการ 

 4. จํานวนพนักงานท้ังหมด 

 5. จํานวนพนักงานทางดาน IT ท้ังหมด 

 6. จํานวนพนักงาน IT ท่ีมี certificate ทางดาน IT  

 7. รายได (กําไร ป 2558) 
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 8.  งบการลงทุนทางดาน IT 

 9.  การจาง outsource ทางดาน IT  

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการเขาถึงเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) มีจํานวน 4 ขอ ดังนี้ 

1. หนวยงานหรือบริษัทของทานใชบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) อยูหรือไม  

2. ทานคิดวาปจจัยตามตารางดานลางนี้มีผลตอการตัดสินใจใช

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัทของทานหรือไม โดยแบงคะแนน

ออกเปน 6 ระดับ 

3. หนวยงานหรือบริษั ทของทานมีความคาดหวังใหผูใหบริการดาน

คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) พัฒนาหรือปรับปรุงบริการในเรื่องใดหรือไม (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

4. ทานมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ หรือไม 

 

3.4 วิธีวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาเรื่องแนวทางการตอบสนองความตองการเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชเทคนิคใน

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 3 เทคนิค ไดแก 

  3.4.1 การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis)  

   โดยใชกับคําตอบถามปลายเปด หรือใชกับคําตอบท่ีเปนขอเสนอแนะ ซ่ึง

จําแนกขอมูลในระดับจุลภาค (สุภางค จันทวานิช, 2540 : 74-90 ; รัตนะ บัวสนธ, 2551 : 197-219) 

โดยการจําแนกขอมูลในระดับนี้ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

3.4.1.1 การ วิเคราะหคําหลัก (Domain Analysis) เปนการ จํา 

แนกจัดกลุมคําชุดหนึ่งใหอยูภายใตคําอีกชุดหนึ่ง ซ่ึงคําดังกลาวนี้มีความหมายครอบคลุมคําชุดนั้นๆ 
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3.4.1.2 การวิเคราะหสารระบบ (Taxonomy Analysis) เปนการจํา 

แนกจัดกลุมคําชุดหนึ่งใหอยูภายใตคําอีกชุดหนึ่ง ซ่ึงคําดังกลาวนี้มีความหมายครอบคลุมคําชุดนั้นๆ  

เชนเดียวกับการ วิเคราะหคําหลัก (Domain Analysis) แตจะมุงเนนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ระหวางกลุมคํายอยๆ ดวยกันเองและคําหลักในภาพรวมท้ังหมด  ซ่ึงจะซับซอ นและมีระดับ

ความสัมพันธระหวางคําตางๆ สูงกวาการวิเคราะหคําหลัก (Domain Analysis) 

3.4.2 เทคนิคการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติพรรณนา 

 เทคนิคการวิเคราะหขอมูล ดังกลาวนี้ ใช สถิติพรรณนา  ไดแก ความถ่ีรอย

ละ (Percentage) ตารางแจกแจงความถ่ี  (Frequency Table) คาเฉลี่ย (X ̅) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงการประมาณค าเหล านี้จะชวยให เห็นลักษณะโน มเอียง และการกระจายของ

ขอมูลตางๆ ของการศึกษา 

3.4.3 เทคนิคการวิเคราะหขอมูลโดยแบง ความคิดเห็นแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ของการตัดสินใจออก เปน 5 ระดับ ตามแนวทางของไลเครท 

(Likert Scale)  

  ประกอบดวยขอความท่ีเปนการใหความสําคัญการตัดสินใจตอปจจัยในแต

ละดาน (Likert Rensis A, 1961; New Patterns of Management) โดยแตละขอคําถามมีคําตอบ

เปนระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยแบงความคิดเห็น

ออกเปน 5 ระดับ คือ 1.มากท่ีสุด 2.มาก 3.ปานกลาง 4.นอย และ 5.นอยท่ีสุด ซ่ึงจะมีเกณฑการให

คะแนนในแตละระดับ ดังนี้  

  1.00 – 1.80 มีผลนอยท่ีสุด 

 1.81 – 2.60 มีผลนอย 

 2.61 – 3.40 มีผลปานกลาง 

 3.41 – 4.20 มีผลมาก 

 4.21 – 5.00 มีผลมากท่ีสุด  
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

 การวิเคราะห ขอมูลจากแบบสอบถาม งานวิจัย เรื่อง การศึ กษาปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจใช เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงได สงจดหมายและโทรศัพทเพ่ือขอความ รวมมือ ในการ ตอบ

แบบสอบถามจากผูบริหาร ทาง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ท้ังหมด 55 บริษัท แตเนื่องจากขอจํากัดท างดานนโยบายเรื่องความ

ปลอดภัยของขอมูลของบางบริษัท จึงไดรับการตอบกลับมาท้ังสิ้น 21 บริษัท โดยเปนแบบสอบถาม

เสีย ซ่ึงตอบไมครบถวน จํานวน 1 บริษัท และเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณท่ีสามารถนําไปวิเคราะหใน

งานวิจัยครั้งนี้ได จํานวน 20 บริษัท ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายท่ีตั้งไวในบทท่ี 3 ของงานวิจัยครั้งนี้  คือ 

ไมนอยกวา 18 บริษัท หรือความนาเชื่อถือสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ อยูท่ี 80% ตามสูตรของทาโร ยามา

เน (Yamane, 1967) โดยผลท่ีไดจากแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 สวน คือ  

 สวนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของแตละบริษัท  

 สวนท่ี 2 ความสัมพันธระหวางลักษณะท่ัวไปของแตละบริษัทกับความคิดเห็นเรื่องปจจัย

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing)  

 

4.1  ลักษณะท่ัวไปของแตละบริษัท 

 

งานวิจัยฉบับนี้ แบงลักษณะของบริษัท อสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยตามแบบสอบถามไดเปน 9 ลักษณะ และมีขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของแตละลักษณะ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 ลักษณะท่ัวไปของแตละบริษัทกับการใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง  

(Cloud Computing) 

บริษัทในกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล 

จํานวน 20 บริษัท 

9. การใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิง (Cloud Computing)  

ท้ังหมด 20 บริษัท (100%) (หนวย : บริษัท) 

ยังไมใชบริการ Cloud  

ท้ังหมด 9 บริษัท (45%) 

ใชบริการ Cloud  

ท้ังหมด 11 บริษัท (55%) 

1. ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 
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บริษัทในกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล 

จํานวน 20 บริษัท 

9. การใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิง (Cloud Computing)  

ท้ังหมด 20 บริษัท (100%) (หนวย : บริษัท) 

ยังไมใชบริการ Cloud  

ท้ังหมด 9 บริษัท (45%) 

ใชบริการ Cloud  

ท้ังหมด 11 บริษัท (55%) 

    (1) ไมเกิน 10 ป 0 (0%) 2 (10%) 

    (2) 11 - 20 ป 4 (20%) 3 (15%) 

    (3) มากกวา 20 ป ข้ึนไป 5 (25%) 6 (30%) 

2. จํานวนสาขาหรือโครงการ 

    (1) ไมเกิน 100 สาขา 9 (45%) 9 (45%) 

    (2) 101 - 1,000 สาขา 0 (0%) 2 (10%) 

3. จํานวนพนักงานท้ังหมด 

    (1) ไมเกิน 200 คน  3 (15%) 4 (20%) 

    (2) 201 – 1,000 คน 6 (30%) 4 (20%) 

    (3) มากกวา 1,000 คน ข้ึนไป 0 (0%) 3 (15%) 

4. จํานวนพนักงานทางดาน IT ท้ังหมด 

    (1) ไมเกิน 20 คน 9 (45%) 7 (35%) 

    (2) 21 – 50 คน 0 (0%) 4 (20%) 

5. จํานวนพนักงาน IT ท่ีมี certificate ทางดาน IT  

    มีไมเกิน 50% ของพนักงาน IT 9 (45%) 11 (55%) 

6. รายได (กําไร ป 2558) 

    (1) ไมถึง 1,000 ลานบาท  3 (15%) 0 (0%) 

    (2) ตั้งแต 1,000 – 2,000 ลานบาท  4 (20%) 5 (25%) 

    (3) มากกวา 2,000 ลานบาท ข้ึนไป 2 (10%) 6 (30%) 

7. งบการลงทุนทางดาน IT 

    ไมถึง 500 ลานบาท  9 (45%) 11 (55%) 

8. การจาง outsource ทางดาน IT  

    (1) มีการจาง 8 (40%) 11 (55%) 

    (2) ไมมีการจาง 1 (5%) 0 (0%) 
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 จากตาราง 4.1 แสดงให เห็นถึงลักษณะท่ัวไปของแตละบริษัท กับการใชเทคโนโลยี

คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัทในกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในงานวิจัย

ครั้งนี้ จํานวนท้ังหมด 20 บริษัท 

 ดานระยะเวลาดําเนินธุรกิจ  พบวากลุมบริษัทท่ียังไมใชบริการ  มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจ

มากท่ีสุดอยูในชวงมากกวา 20 ป ข้ึนไป (จํานวน 5 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 25) รองลงมาคือชวง

ระหวาง 11 – 20 ป (จํานวน 4 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 20) สําหรับกลุมบริษัทท่ี ใชบริการแลว มี

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจมากท่ีสุดอยูในชวงมากกวา 20 ป ข้ึนไป (จํานวน 6 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 

30) รองลงมาคือชวงระหวาง 11 – 20 ป (จํานวน 3 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 15) และนอยท่ีสุดคือ

ชวงไมเกิน 10 ป (จํานวน 2 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 10) 

 ดานจํานวนสาขาหรือโครงการ  พบวากลุมบริษัทท่ี ยังไมใชบริการ  มีจํานวนสาขาอยู

ในชวงไมเกิน 100 สาขา เทานั้น (จํานวน 9 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 45) สําหรับกลุมบริษัทท่ี ใช

บริการแลวมีจํานวนสาขามากท่ีสุดอยูในชวงไมเกิน 100 สาขา (จํานวน 9 บริษัท หรือคิดเปนร อยละ 

45) รองลงมาคือชวง 101 - 1,000 สาขา (จํานวน 2 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 10) 

 ดานจํานวนพนักงานท้ังหมด  พบวากลุมบริษัทท่ียังไมใชบริการ  มีจํานวนพนักงานมาก

ท่ีสุดอยูในชวง 201 – 1,000 คน (จํานวน 6 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 30) รองลงมาคือชวง ไมเกิน 

200 คน (จํานวน 3 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 15) สําหรับกลุมบริษัทท่ี ใชบริการ แลวมีจํานวน

พนักงานมากท่ีสุดเทากัน 2 ชวง คือชวง ไมเกิน 200 คน (จํานวน 4 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 20) 

และชวง 201 – 1,000 คน (จํานวน 4 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 20) รองลงมาคือชวง มากกวา 

1,000 คน ข้ึนไป (จํานวน 3 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 15) 

 ดานจํานวนพนักงานทางดาน IT ท้ังหมด พบวากลุมบริษัทท่ียังไมใชบริการ  มีจํานวน

พนักงาน IT อยูในชวงไมเกิน 20 คน เทานั้น (จํานวน 9 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 45) สําหรับกลุม

บริษัทท่ีใชบริการแลวมีจํานวนพนักงาน  IT มากท่ีสุดคือชวงไมเกิน 20 คน (จํานวน 7 บริษัท หรือคิด

เปนรอยละ 35) รองลงมาคือชวง 21 – 50 (จํานวน 4 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 20) 

 ดานจํานวนพนักงาน IT ท่ีมี certificate ทางดาน IT พบวากลุมบริษัทท่ียังไมใชบริการมี

จํานวนพนักงาน IT ท่ีมี certificate ทางดาน IT มีไมเกิน 50% ของพนักงาน IT เทานั้น (จํานวน 9 

บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 45) เชนเดียวกับกลุมบริษัทท่ี ใชบริการ แลวมีจํานวนพนักงาน IT ท่ีมี 

certificate ทางดาน IT มีไมเกิน 50% ของพนักงาน IT เทานั้น (จํานวน 11 บริษัท หรือคิดเปนรอย

ละ 55) 
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 ดานรายได (กําไร ป 2558) พบวากลุมบริษัทท่ียังไมใชบริการมีรายไดมากท่ีสุดอยูในชวง

ตั้งแต 1,000 – 2,000 ลานบาท  (จํานวน 4 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 20) รองลงมาคือชวง ไมถึง 

1,000 ลานบาท (จํานวน 3 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 15) และนอยท่ีสุดคือชวง มากกวา 2,000 ลาน

บาท ข้ึนไป  (จํานวน 2 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 10) สําหรับกลุมบริษัทท่ีใชบริการแลวมีรายไดมาก

ท่ีสุดอยูในชวงมากกวา 2,000 ลานบาท ข้ึนไป   (จํานวน 6 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 30) รองลงมา

คือชวงตั้งแต 1,000 – 2,000 ลานบาท (จํานวน 5 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 25) 

 ดานงบการลงทุนทางดาน IT พบวากลุมบริษัทท่ี ยังไมใชบริการ มีงบการลงทุนทางดาน 

IT อยูในชวงไมถึง 500 ลานบาท เทานั้น (จํานวน 9 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 45) เชนเดียวกับกลุม

บริษัทท่ีใชบริการแลวมีงบการลงทุนทางดาน IT อยูในชวงไมถึง 500 ลานบาท เทานั้น (จํานวน 11 

บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 55) 

 ดานการจาง outsource ทางดาน IT พบวากลุมบริษัทท่ี ยังไมใชบริการ มีการจาง 

outsource ทางดาน IT มากท่ีสุด (จํานวน 8 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 40) รองลงมาคือไมมีการจาง 

outsource (จํานวน 1 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 5) สําหรับกลุมบริษัทท่ี ใชบริการแลว ทุกบริษัทมี

การจาง outsource ทางดาน IT (จํานวน 11 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 55) 

 

4.1.1 ระยะเวลาดําเนินธุรกิจของแตละบริษัท 

1. ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ ไมเกิน 10 ป มีจํานวน 2 บริษัท หรือคิดเปน 10% 

ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

2. ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ มากกวา  10 ป ข้ึนไป แตไมเกิน 20 ป มีจํานวน 7 

บริษัท หรือคิดเปน 35% ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 3. ระยะเวลาดําเนินธุรกิจมากกวา 20 ป ข้ึนไป มีจํานวน 11 บริษัท หรือคิดเปน 

55% ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 
ภาพท่ี 4.1 ระยะเวลาดําเนินธุรกิจของแตละบริษัท 

ไมเกิน 10 ป 

มี 2 บริษัท

(10%)

มากกวา 20 ปขึ้นไป 

มี 11 บริษัท 

(55%)

มากกวา 10 ป ขึ้นไป 

แตไมเกิน 20 ป 

มี 7 บริษัท…
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4.1.2 จํานวนสาขาหรือโครงการของแตละบริษัท 

1. มีสาขาไมเกิน 100 สาขาหรือโครงการ มีจํานวน 18 บริษัท หรือคิดเปน 90% 

ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

2. มีสาขามากกวา  100 สาขาหรือโครงการ  ข้ึนไป แตไมเกิน  1,000 สาขาหรือ

โครงการ มีจํานวน 2 บริษัท หรือคิดเปน 10% ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 
ภาพท่ี 4.2 จํานวนสาขาหรือโครงการของแตละบริษัท 

 

4.1.3 จํานวนพนักงานของแตละบริษัท 

1. มีพนักงานไมเกิน 200 คน มีจํานวน 7 บริษัท หรือคิดเปน 35% ของบริษัทใน

กลุมตัวอยางท้ังหมด 

2. มีพนักงานมากกวา 200 คน แตไมเกิน 1,000 คน มีจํานวน 10 บริษัท หรือ

คิดเปน 50% ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

3. มีพนักงานมากกวา 1,000 คน ข้ึนไป มีจํานวน 3 บริษัท หรือคิดเปน 15% 

ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 
ภาพท่ี 4.3 จํานวนพนักงานของแตละบริษัท 

ไมเกิน 100 สาขา

มี 18 บริษัท

(90%)

มากกวา 100 สาขา ถึง 

1,000 สาขา 

มี 2 บริษัท

(10%)

ไมเกิน 200 คน 

มี 7 บริษัท

(35%)

มากกวา 200 คน แต

ไมเกิน 1,000 คน

มี 10 บริษัท

(50%)

มากกวา 1,000 คน

ขึ้นไป มี 3 บริษัท

(15%)



Ref. code: 25595723036157CQZ

42 

 

 

4.1.4 จํานวนพนักงานท่ีรับผิดชอบทางดาน IT ของแตละบริษัท 

1. มีจํานวนพนักงาน IT ไมเกิน 20 คน มีจํานวน 16 บริษัท หรือคิดเปน 80% 

ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

2. มีจํานวนพนักงาน IT มากกวา 20 คน แตไมเกิน 50 คน มีจํานวน 4 บริษัท 

หรือคิดเปน 20% ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 
ภาพท่ี 4.4 จํานวนพนักงานท่ีรับผิดชอบทางดาน IT ของแตละบริษัท 

 

4.1.5 จํานวนพนักงานท่ีรับผิดชอบทางดาน IT ของแตละบริษัทท่ีมีใบรับรอง 

(certificate) ทางดาน IT  

 บริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด มีพนักงาน IT ท่ีมีใบรับรอง (certificate) ทางดาน 

IT ไมเกิน 50% ของจํานวนพนักงาน IT ท่ีมีอยูท้ังหมด 

 
ภาพท่ี 4.5 จํานวนพนักงานท่ีรับผิดชอบทางดาน IT ของแตละบริษัทท่ีมีใบรับรอง (certificate) ทางดาน IT 

 

ไมเกิน 20 คน

มี 16 บริษัท

(80%)

มากกวา 20 คน 

แตไมเกิน 50 คน

มี 4 บริษัท

(20%)

มีใบรับรองดาน IT 

ไมเกิน 50% ของ

จํานวนพนักงาน IT ที่มี

มี 20 บริษัท (100%)
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4.1.6 รายได (กําไรตลอดป พ.ศ.2558) 

1. มีกําไรไมถึง 1,000 ลานบาท มีจํานวน 8 บริษัท หรือคิดเปน 40% ของบริษัท

ในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

2. มีกําไรตั้งแต 1,000 ลานบาท ข้ึนไป แตไมเกิน 2,000 ลานบาท มีจํานวน 4

บริษัท หรือคิดเปน 20% ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

3. มีกําไรมากกวา 2,000 ลานบาท ข้ึนไป มีจํานวน 8 บริษัท หรือคิดเปน 40% 

ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 
ภาพท่ี 4.6 รายได (กําไรตลอดป พ.ศ.2558) ของแตละบริษัท 

 

4.1.7 งบการลงทุนทางดาน IT 

บริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด มีงบการลงทุนทางดาน IT ไมถึง 500 ลานบาท 

ตอป  

 

 

ภาพท่ี 4.7 งบการลงทุนทางดาน IT ของแตละบริษัท 

 

ไมถึง 1,000 ลานบาท

มี 8 บริษัท (40%)

ต้ังแต 1,000 ลานบาท 

ขึ้นไป แตไมเกิน 2,000 

ลานบาท ม ี4 บริษัท

(20%)

มากกวา 2,000 ลาน

บาท ขึ้นไป

มี 8 บริษัท (40%)

 

มีงบการลงทุนทางดาน 

IT ไมถึง 500 ลานบาท

ตอป มี 20 บริษัท

(100%)
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4.1.8 การจาง outsource ทางดาน IT 

1. มีการจาง outsource ทางดาน IT มีจํานวน 19 บริษัท หรือคิดเปน 95% 

ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด 

2. ไมมีการจาง outsource ทางดาน IT มีจํานวน 1 บริษัท หรือคิดเปน 5% 

ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด  

 
ภาพท่ี 4.8 จํานวนการจาง outsource ทางดาน IT ของแตละบริษัท 

 

  4.1.9 การใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของแตละบริษัท 

 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง สามารถแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุม

บริษัทท่ียังไมใชบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จํานวน 9 บริษัท และกลุมบริษัทท่ีใช

บริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จํานวน 11 บริษัท 

 

ภาพท่ี 4.9 จํานวนบริษัทท่ีใชและยังไมใชบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

 

 

มีการจาง

มี 19 บริษัท

(95%)

ไมมีการจาง 

มี 1 บริษัท

(5%)

การจาง outsource ทางดาน IT

ใชบริการ Cloud 

11 บริษัท

(55%)

ยังไมไดใชบริการ 

Cloud 9 บริษัท

(45%)
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กลุมท่ี 1 กลุมบริษัทท่ียังไมใชบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

  มีบริษัทท่ีใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จํานวน 9 

บริษัท หรือคิดเปน 45% ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด โดยแบงเปนบริษัทท่ียังไมมีแผนใชบริการ 

cloud services จํานวน 2 บริษัท และเปนบริษัทท่ีมีแผนใชบริการ cloud services จํานวน 7 

บริษัท โดยมีแผนใชบริการ cloud services ดังตอไป 

 1. มีแผนใช Microsoft Office 365 (SaaS) จํานวน 5 บริษัท 

  2. มีแผนใช Google Apps for Business (SaaS) จํานวน 1 บริษัท 

  3. มีแผนใช CRM (SaaS) เชน Salesforce จํานวน 1 บริษัท 

  4. มีแผนเชาใชพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลจากผูใหบริการ Cloud ภายนอกองคก ร 

(IaaS) เชน Dropboxจํานวน 1 บริษัท 

  5. มีแผนเชาใช server สําหรับรองรับงานตางๆ ขององคกร (IaaS) เชน 

VM server และ e-mail server จํานวน 6 บริษัท 

กลุมท่ี 2 กลุมบริษัทท่ีใชบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

  มีบริษัทท่ีใชบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จํานวน 11 

บริษัท หรือคิดเปน 55% ของบริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด  ซ่ึงใชบริการ  cloud services จากผู

ใหบริการ ดังนี้ 

 1. ใช Google Apps for Business (SaaS) ของบริษัท Google  

 จํานวน 5 บริษัท 

 2. ใช Microsoft Office 365 (SaaS) ของบริษัท Microsoft  

 จํานวน 3 บริษัท 

3. ใช Adobe Acrobat (SaaS) ของบริษัท Adobe 

จํานวน 1 บริษัท 

4. ใช Antivirus (SaaS) ของบริษัท Bitdefender 

จํานวน 1 บริษัท 

5. ใช Trello Project Management (SaaS) ของบริษัท Trello  

จํานวน 1 บริษัท 
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6. ใช server และ storage (IaaS) ของบริษัท Amazon (AWS) 

 จํานวน 1 บริษัท 

7. ใช server และ storage (IaaS) ของบริษัท iNet 

จํานวน 1 บริษัท 

8. ใช server และ storage (IaaS) ของบริษัท TCCT 

จํานวน 1 บริษัท 

  

4.2 ความสัมพันธระหวางลักษณะท่ัวไปของแตละบริษัทกับความคิดเห็นเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการ

 ตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

  

 จากการวิจัย ปจจัย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

มีความสัมพันธตอลักษณะองคกร โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

 4.2.1 ปจจัยกับลักษณะโดยภาพรวมของกลุมตัวอยางท้ังหมด 20 บริษัท  

 4.2.2 ปจจัยกับลักษณะท่ัวไปท่ีนาสังเกต  

 

  4.2.1 ปจจัยกับลักษณะโดยภาพรวมของกลุมตัวอยางท้ังหมด 20 บริษัท 

  บริษัทในกลุมตัวอยาง ท้ังหมด 20 บริษัท ใหความสําคัญตอปจจัยท้ัง 3 ดาน ซ่ึง

ไดแก ปจจัยทางดานองคกร ปจจัยทางดานเทคโนโลยี และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

  1. ปจจัยทางดานองคกร 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดานองคกรท่ีมี ผลตอการตัดสินใจ ใช

 เทคโนโลยคีลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ท้ัง 20 บริษัท 

ปจจัยทางดานองคกร 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

(X ̅) 

คา

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ผล 
อันดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ความซับซอนของระบบที่ใช

งานอยูในปจจุบัน 

3 

(15%) 

8 

(40%) 

7 

(35%) 

1 

(5%) 

1 

(5%) 
3.55 0.999 มาก 4 
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ปจจัยทางดานองคกร 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

(X ̅) 

คา

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ผล 
อันดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

2. ความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ดาน Cloud 

4 

(20%) 

7 

(35%) 

7 

(35%) 

1 

(5%) 

1 

(5%) 
3.65 1.046 มาก 3 

3. งบประมาณ 
8 

(40%) 

7 

(35%) 

5 

(25%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.15 0.813 มาก 1 

4. นโยบายและระเบียบของ

องคกร 

8 

(40%) 

7 

(35%) 

4 

(20%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 
4.10 0.912 มาก 2 

5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

Cloud ของพนักงานในองคกร 

1 

(5%) 

10 

(50%) 

4 

(20%) 

2 

(10%) 

3 

(15%) 
3.20 1.196 

ปาน

กลาง 
5 

โดยรวม           3.73 0.563 มาก 

 
 จากตาราง 4.2 พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยในกลุมตัวอยาง มีความ

คิดเห็นวาปจจัย ทางดานองคกรมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.73, S.D. = 0.563) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวาปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ งบประมาณ (X ̅ = 4.15, S.D. = 0.813)  รองลงมาคือ 

นโยบายและระเบียบขององคกร (X ̅ = 4.10, S.D. = 0.912) ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  (X ̅ = 3.65, 

S.D. = 1.046) ความซับซอนของระบบท่ีใชงานอยูในปจจุบัน (X ̅ = 3.55, S.D. = 0.999) และปจจัยท่ี

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ความรูความเขาใจเก่ียวกับ Cloud ของพนักงานในองคกร  (X ̅ = 3.20, S.D. = 

1.196) 

  2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช

 เทคโนโลยคีลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ท้ัง 20 บริษัท 

ปจจัยทางดานเทคโนโลย ี

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

(X ̅) 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ผล 
อันดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ราคา 
9 

(45%) 

7 

(35%) 

4 

(20%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.25 0.786 

มาก

ที่สุด 
6 
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ปจจัยทางดานเทคโนโลย ี

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

(X ̅) 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ผล 
อันดับ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

2. ความนาเชื่อถือขององคกรผู

ใหบริการ 

10 

(50%) 

8 

(40%) 

2 

(10%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.40 0.680 

มาก

ที่สุด 
5 

3. ความมีประสิทธิภาพและ

ความเสถียร 

13 

(65%) 

6 

(30%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.60 0.598 

มาก

ที่สุด 
2 

4. ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย 
11 

(55%) 

6 

(30%) 

3 

(15%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.40 0.753 

มาก

ที่สุด 
3 

5. ความกังวลเรื่องขอมูลที่เปน

ความลับถูกเปดเผย 

14 

(70%) 

4 

(20%) 

2 

(10%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.60 0.680 

มาก

ที่สุด 
1 

6. ความกังวลเรื่องการเขาถึง

ขอมูลผานเครือขายไมได 

11 

(55%) 

6 

(30%) 

3 

(15%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.40 0.753 

มาก

ที่สุด 
3 

โดยรวม           4.44 0.376 
มาก

ที่สุด  

 จากตาราง 4.3 พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยในกลุมตัวอยาง มีความ

คิดเห็นวาปจจัย ทางดาน เทคโนโลยี มีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.44, S.D. = 0.376) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวาปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปนความลับถูก

เปดเผย (X ̅ = 4.60, S.D. = 0.680)  รองลงมาคือ ความ มีประสิทธิภาพและความเสถียร  (X ̅ = 4.60, 

S.D. = 0.598) ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย  (X ̅ = 4.40, S.D. = 0.753) ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากันกับ

ความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูลผานเครือขาย  (X ̅ = 4.40, S.D. = 0.753) ความนาเชื่อถือขององคกร

ผูใหบริการ (X ̅ = 4.40, S.D. = 0.680)  และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ราคา (X ̅ = 4.25, S.D. = 

0.786) 
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3. ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ใชเทคโนโลยคีลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ท้ัง 20 บริษัท 

ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย (X̅) 

คา

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล อันดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวของ

ของรัฐบาล 

2 

(15%) 

7 

(35%) 

6 

(30%) 

5 

(25%) 

0 

(0%) 
3.30 0.979 ปานกลาง 3 

2. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
1 

(5%) 

8 

(40%) 

8 

(40%) 

3 

(15%) 

0 

(0%) 
3.35 0.813 ปานกลาง 2 

3. สภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน 
3 

(15%) 

8 

(40%) 

7 

(35%) 

1 

(5%) 

1 

(5%) 
3.55 0.999 มาก 1 

โดยรวม           3.40 0.814 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 4.4 พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยในกลุมตัวอยาง มีความ

คิดเห็นวาปจจัย ทางดาน สิ่งแวดลอม มีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.40, S.D. = 0.814) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวาปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ สภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน  (X ̅ = 3.55, 

S.D. = 0.999)  รองลงมาคือ สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  (X ̅ = 3.35, S.D. = 0.813) และปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของของรัฐบาล (X ̅ = 3.30, S.D. = 0.979) 

 4.2.2 ปจจัยกับลักษณะท่ัวไปท่ีนาสังเกต  

 1. กลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความกังวล

เรื่องความลับของขอมูลอาจถูกเปดเผยซ่ึงเปนปจจัยทางดานเทคโนโลยีมากกวาปจจัยในดานอ่ืนๆ 

 2. งบประมาณ เปนปจจัยทางดานองคกรท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการคลาวคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของกลุมบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ 

3. กลุมบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ ยังใหความสําคัญในดาน IT นอย เนื่องจากพบวา

ทุกบริษัทมีงบการลงทุนทางดาน IT ไมเกิน 10% ของคาเฉลี่ยรายไดท่ีบริษัทอสังหาริมทรัพยไดรับ 

ตลอดจนมีพนักงาน IT ท่ีมีใบรับรอง (certificate) ทางดาน IT ไมเกิน 50% ของจํานวนพนักงาน IT 

ท่ีมีอยูท้ังหมด 



Ref. code: 25595723036157CQZ

50 

 

 

 4. กลุมบริษัทในอุตสาหกรรม นี้ ใหความสําคัญตอการสราง ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับคลาวคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ใหกับพนักงาน ซ่ึงเปนปจจัยทางดานองคกรนอยกวา

ปจจัยทางดานอ่ืนๆ  

 5. นโยบายและระเบียบขององคกร มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก (X ̅ = 

4.10, S.D. = 0.912) ซ่ึงกลุมอุสาหกรรมนี้ใหความสําคัญมากกวานโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของของ

รัฐบาล ซ่ึงใหความสําคัญอยูเพียงระดับปานกลาง (X ̅ = 3.30, S.D. = 0.979) 

 6. กลุมบริษัทในอุตสาหกรรม นี้ท่ียังไมตัดสินใจเขามาใช บริการคลาวคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ใหความสําคัญตอปจจัยทางดานเทคโนโลยี ในเรื่องของ ความกังวลวาความลับ

ของขอมูลอาจถูกเปดเผย มากกวาปจจัยในดานอ่ืนๆ 

 7. กลุมบริษัทในอุตสาหกรรม นี้ท่ีมีการใช บริการคลาวคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) แลว ใหความสําคัญตอประสิทธิภาพและความเสถียร ของระบบซ่ึงเปนปจจัยทางดาน

เทคโนโลยีมากท่ีสุด 

 8. กลุมบริษัทในอุตสาหกรรม นี้ท่ียังไมมีการใช บริการคลาวคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ทุกบริษัทมีระยะเวลาดําเนินธุรกิจมาแลว มากกวา 10 ป มีสาขาไมเกิน 100 สาขา มี

พนักงานไมเกิน 1,000 คน และมีพนักงาน IT ไมเกิน 20 คน  

 9. กลุมบริษัทในอุตสาหกรรม นี้ มีสัดสวนของบริษัทท่ียังไม ไดใชบริการคลาวด

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) กับบริษัทท่ีมีการใช บริการแลวใกลเคียงกัน คือ บริษัทท่ียังไมใช

บริการ มี 9 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 45 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด  และบริษัทท่ีใชบริการแลว มี 11 

บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 55 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 

4.3 การอภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปราย โดยแบงไดเปน 2 สวน ดังนี้ 

 4.3.1 ลักษณะท่ัวไปของแตละบริษัท  

 4.3.2 ความสัมพันธระหวางลักษณะ ท่ัวไปของแตละบริษัทกับความคิดเห็นเรื่องปจจัยท่ี

มีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing)  
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4.3.1 ลักษณะท่ัวไปของแตละบริษัท 

 ผลการศึกษา  พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ระยะเวลาดําเนินธุรกิจมากกวา 20 ป ข้ึนไป มีสาขาไมเกิน 100 สาขาหรือโครงการ มีพนักงานอยู

ในชวง 200 คน ถึง 1,000 คน มีจํานวนพนักงาน IT ไมเกิน 20 คน มีกําไรตลอดป พ .ศ.2558 ไมถึง 

1,000 ลานบาท  และมีการจาง outsource ทางดาน IT และพบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยท่ีตอบ

แบบสอบถามทุกบริษัท มีพนักงาน IT ท่ีมีใบรับรอง (certificate) ทางดาน IT ไมเกิน 50% ของ

จํานวนพนักงาน IT ท่ีมีอยูท้ังหมด  และมีงบการลงทุนทางดาน IT ไมถึง 500 ลานบาทตอป  ดังนั้น 

ตลาดในกลุมอุตสาหกรรมนี้ จึงเปนกลุมเปาหมายท่ีนาสนใจสําหรับผูใหบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) เนื่องจากเปนกลุมบริษัทท่ีใหความสําคัญในการลงทุนดาน IT นอย เนื่องดวย

จํานวนพนักงาน IT และงบประมาณทางดาน IT ท่ีจํากัด รวมไปถึง มีพนักงาน IT ท่ีเชี่ยวชาญทางดาน 

IT ไมมาก จึงจําเปนตองมีการจาง outsource และมีโอกาสเชาใชบริการทางดาน IT โดยไมตองลงทุน

เองสูง ซ่ึงสอดคลองกับจุดเดนของบริการของคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing)  

 ท้ังนี้ ยังพบวา กลุม ตัวอยางท่ียังไมได ใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ ง (Cloud 

Computing) มีจํานวนถึง 9 บริษัท ซ่ึงใกลเคียงกับบริษัทท่ีมีการ ใชบริการแลว ท่ีมีจํานวน 11 บริษัท 

ดังนั้น ตลาด คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของกลุมอุตสาหกรรมนี้ยังสามารถเพ่ิมฐาน

ลูกคาใหมไดอีกจํานวนมาก ซ่ึงเปนผลดีตอทางผูใหบริการ คลาวดคอมพิ วติ้ง (Cloud Computing) 

โดยผูใหบริการควรพัฒนา ปรับปรุง และนําเสนอเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

โดยเนนเรื่องของการรักษาความลับของขอมูลเปนอันดับแรก ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําให

เปาหมายกลุมในอุตสาหกรรมนี้ยังไมไดตัดสินใจเขามาใชบริการ  

 

4.3.2 ความสัมพันธระหวางลักษณะท่ัวไปของแตละบริษัทกับความคิดเห็นเรื่อง

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

 จากผลการวิจัยตามแตละลักษณะขององคกรท่ีทางผูวิจัยไดใสไวในภาคผนวก ค 

พบวามีลักษณะขององคกร ซ่ึงมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ท่ีนาสนใจ  และสามารถนําไป ประยุกต ใชเปนแนวทางใหกับผูท่ีเก่ียวของหรือสนใจได 

โดยมี 5 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ  

ผลการศึกษา พบวาบริษัทท่ีมีระยะเวลาดําเนินธุรกิจไมเกิน 10 ป ทุกบริษัทมี

การใชบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยทุกบริษัทใชบริการจากผูใหบริการรายใหญ 

ไดแก AWS, Google และ Microsoft ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวากลุมบริษัทนี้ใหความสําคัญ
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ในเรื่องประสิทธิภาพและความเสถียรมากกวากลุมอ่ืนๆ ดังนั้น จึงมีการเลือกใชบริการจากผูใหบริการ

ท่ีมีความนาเชื่อถือและมีชื่อเสียง ตลอดจนกลุมบริษัทนี้ใหความสําคัญในเรื่องของสภาพการแขงขันใน

ปจจุบันมากกวากลุมอ่ืนๆ จึงมีการนําเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เขามาชวย

สนับสนุนธุรกิจเพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน ตามประโยชนของ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ท่ีไดกลาวไวใน หัวขอ 2.2.4 ประโยชนและขอพึงระวังของ เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ในบทท่ี 2 ขางตน ท้ังนี้ ในสวนของผูใหบริการควรสรางความเชื่อม่ันใหกับ

ลูกคากลุมนี้ โดยพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพและความเสถียรเปนอันดับตนๆ ตลอดจนทําใหลูกคา

กลุมนี้เห็นถึงความไดเปรียบของการใชเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ในยุค

ปจจุบันท่ีมีการแขงขันสูง 

2. จํานวนสาขาหรือโครงการ 

 ผลการศึกษา  พบวากลุมบริษัทท่ีมีสาขา มากกวา 100 สาขาหรือโครงการ ข้ึน

ไป ทุกบริษัทมีการใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยท่ี

พบวากลุมบริษัทนี้ ใหความสําคัญในเรื่องของความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางดาน Cloud มากกวา

กลุมอ่ืนๆ จึงมีการสนับสนุนบุคลากร โดยนําเทคโนโลยีท างดาน คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) เขามาศึกษาและใชงานในองคกร ตลอดจนกลุมบริษัทนี้ ใหความสําคัญ ในเรื่องของ

งบประมาณอยูในระดับมาก ดังนั้น การใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จึงชวย

ประหยัดงบประมาณ เนื่องจากทุกสาขาสามารถใชบริการ จาก คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) รวมกัน โดยไมจําเปนตองติดตั้งระบบเองในแตละสาขา ซ่ึงจะทําใหเสียงบประมาณและ

เวลาจํานวนมาก  ท้ังนี้ ในสวนของผูใหบริการควรทําใหลูกคากลุมนี้เห็นวาบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) เปนเทคโนโลยีท่ีมีความสอดคลองกับยุคปจจุบันท่ีเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ทางผูใชบริการไมจําเปนตองลงทุนทางดานเทคโนโลยีเอง ทําใหเกิดความยืดหยุน และ

ความคุมคาในการใชงาน ซ่ึงจากท่ีกลาวมาขางตน จะชวยใหลูกคากลุมนี้ใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ตอไป รวมถึ งมีโอกาสขยายการใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) เพ่ิมเติมมากข้ึน  

3. จํานวนพนักงานท้ังหมด 

 ผลการศึกษา  พบวากลุมบริษัทท่ีมีพนักงาน มากกวา  1,000 คนข้ึนไป ทุก

บริษัทมีการใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยใชบริการจากผูใหบริการ รายใหญ 

ไดแก Google และ Microsoft ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวากลุมบริษัทนี้ ใหความสําคัญ ใน

เรื่องของความนาเชื่อถือของผูใหบริการ ตลอดจนกลุมบริษัทนี้ ใหความสําคัญในเรื่องของ บุคลากรท่ี
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เชี่ยวชาญทาง ดาน Cloud และงบประมาณ มากกวากลุมอ่ืนๆ  จึงสงผลใหเกิด การตัดสินใจใชบริการ

คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เพ่ือประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับพนักงานท่ีมีจํานวนมาก ซ่ึงไมจําเปนตองบริหารจัดการทรัพยากร

ดังกลาวนี้ เอง ดังนั้น ในสวนของผูใหบริการควรทําใหลูกคากลุมนี้เชื่อม่ั นในตัวผูใหบริการ  โดยการ

พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพและความเสถียร รวมไปถึงการใหคําปรึกษา ความรูตางๆ หรือจัดอบรม

เพ่ือชวยใหลูกคากลุมนี้มี บุคลากรท่ีเชี่ยวชาญทาง ดาน  Cloud ตลอดจนทําใหลูกคากลุมนี้ เห็นถึง

ความคุมคาจากการใชเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซ่ึงประหยัดคาใชจาย และ

เวลาในการบริหารระบบท่ีตองรองรับพนักงานท่ีมีจํานวนมาก 

 4. รายได (กําไร ป 2558) 

 ผลการศึกษา  พบวากลุมบริษัทท่ีมีกําไรไมเกิน 1,000 ลานบาท ทุกบริษัทยัง

ไมมีการใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เนื่องจากกลุมบริษัทนี้ใหความสําคัญใน

เรื่องของงบประมาณทางดาน Cloud นอยกวากลุมอ่ืนๆ จึงยังไมมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับเชา

ใชบริการเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ตลอดจนกลุมบริษัทนี้ ใหความสําคัญใน

เรื่องของสภาพเศรษฐกิจและสภาพการแขงขันในปจจุบันนอย กวากลุมอ่ืนๆ และยังไมมีการนํา

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เขามาชวยสนับสนุนในการแขงขัน  ดังนั้น กลุม

บริษัทนี้ ควรเห็นถึงความสําคัญ ของเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และนํามา

ชวยสนับสนุนธุรกิจใหเกิดรายไดมากข้ึน โดยทางผูบริหารควรใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ

เปนอันดับตนๆ ซ่ึงเปนปจจัยทางดานองคกรท่ีกลุมอุตสาหกรรมนี้ใหความสําคัญมากท่ีสุด 

5. การใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing)  

ผลการศึกษา  พบวา บริษัทในกลุมตัวอยางท้ังหมด จํานวน 20 บริษัท  ให

ความสํา คัญตอ ปจจัยทางดานเทคโนโลยีมีอยูในระดับมากท่ีสุด  ใหความสําคัญตอ ปจจัยทางดาน

องคกรอยูในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง  

ในสวนของบริษัทท่ียังไมไดตัดสินใจใชบริการ Cloud จํานวน 9 บริษัท ผล

การศึกษา  พบวาบริษัทกลุมนี้ใหความสําคัญตอ ปจจัยทางดานเทคโนโลยี  ในเรื่องของ ความกังวลว า

ความลับของขอมูลอาจถูกเปดเผยมากท่ีสุด 

ในสวนของ บริษัทท่ีตัดสินใจใชบริการ Cloud แลว จํานวน 11 บริษัท ผล

การศึกษา  พบวาบริษัทกลุมนี้ใหความสําคัญตอ ปจจัยทางดานเทคโนโลยี  ในเรื่องของประสิท ธิภาพ

และความเสถียรของระบบ Cloud มากท่ีสุด  

ดังนั้น ในสวนของผูใหบริการ ท่ีตอง เขาถึง ลูกคาในกลุม บริษัทท่ียังไมได

ตัดสินใจใชบริการ Cloud ของอุตสากรรมนี้  ควรพัฒนา ปรับปรุง และสรางความ เชื่อม่ันดานความ
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ปลอดภัยของขอมูล ใหกับกลุมบริษัทนี้เปนอันดับตนๆ  โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความลับของ

ขอมูล และหากตองการรักษาฐานลูกคาหรือขยายการใหบริการ Cloud ในกลุมบริษัทท่ีมีการตัดสินใจ

ใชบริการ Cloud ของอุตสากรรมนี้ ควรพัฒนา ปรับปรุง และสรางความเชื่อม่ันใหกับกลุมบริษัทนี้ ใน

เรื่องของประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ Cloud เปนอันดับตนๆ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

 งานวิจัย ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาหาปจจัยสําคัญท่ีทําให บริษัทอสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตัดสินใจ เขา

มาใชบริการเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางบริษัท

อสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จํานวน 20 บริษัท ซ่ึงงานวิจัยครั้งนี้ ไดสร าง

แบบสอบถาม 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะองคกรและความพรอมทางดาน 

IT ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสวนท่ี 2 แบบประเมิน

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) โดยแบงเกณฑคะแนนออกเปน 5 ระดับ เพ่ือหาความสัมพันธระหวางลักษณะท่ัวไปของ

แตละบริษัทกับความคิดเห็นเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใช เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ซ่ึงในบทท่ี 5 นี้ ไดแบงหัวขอหลักออกเปน 3 เรื่อง ดังนี้ 

 5.1 สรุปผลการวิจัย   

 5.2 ขอเสนอแนะ  

  5.2.1 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 

  5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 

จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ของกลุมตัวอยางบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  20 บริษัท 

จากท้ังหมด 55 บริษัท สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้  

ลักษณะท่ัวไปของบริษัทท่ีตอบแบบสอบถาม พบวาเปนบริษัทท่ียังไมใชบริการ คลาวด

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จํานวน 9 บริษัท และเปนบริษัทท่ีใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) แลว จํานวน 11 บริษัท ซ่ึงสรุปไดวาบริษัทท่ีตอบแบบสอบถามมีจํานวนบริษัท

ท่ีใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มากกวาบริษัทท่ียังไมไดใชบริการ คลาวดคอม  

พิวติ้ง (Cloud Computing) โดยสอดคลอ งกับผลการสํารวจของหนวยงานวิจัยชั้นนําหลายแหง (ป 
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ค .ศ .2015) เชน Gartner และ IDC ท่ีมีการจัดอันดับเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) อยูในอันดับตนของกลุมเทคโนโลยีท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว และมีอิทธิพลตอการ

แขงขันของธุรกิจในปจจุบัน ในสวนของบริ ษัทท่ียังไมไดใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ท้ังหมด มีลักษณะท่ีเหมือนกันคือ มีระยะดําเนินธุรกิจตั้งแต 11 ป ข้ึนไป มีจํานวน

สาขาไมเกิน 100 บริษัท มีจํานวนพนักงานไมเกิน 1,000 คน มีพนักงาน IT ไมเกิน 20 คน และมี 1 

บริษัทท่ีไมไดจาง outsource ทางดาน IT ซ่ึงแตกตางจากบริษัทท่ีใชบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) แลว ท่ีมีระยะดําเนินธุรกิจโดย เริ่มตั้งแตระยะเวลาไมเกิน 10 ป มีจํานวนสาขาไมเกิน 

1,000 สาขา มีพนักงาน IT ไมเกิน 50 คน ทุกบริษัทมีการจาง outsource ทางดาน IT และมีบริษัท

อยูจํานวนรอยละ 15 ของกลุมบริษัทนี้ ท่ีมีจํานวนพนักงาน มากกวา 1,000 คนข้ึนไป แสดงใหเห็นวา 

บริษัทท่ียังไม ตัดสินใจใช บริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เปนบริษัทท่ีมีการดําเนิน

ธุรกิจมาคอนขางยาวนาน (ไมต่ํากวา 10 ป) และสวนใหญเปนบริษัทท่ีมีขนา ดเล็กกวาบริษัทท่ีใช

บริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) แลว เนื่องจากทุกบริษัทท่ีตอบแบบสอบถาม มีสาขา

ไมเกิน 100 สาขา พนักงานท้ังหมดไมเกิน 1,000 คน และพนักงาน IT ไมเกิน 20 คน ในสวนของ

บริษัทท่ีตัดสินใจใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เปนบริษัทท่ีมีระยะเวลาดําเนิน

ธุรกิจตั้งแตไมเกิน 10 ป ไปจนถึงดําเนินธุรกิจมาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป ตลอดจนเปนบริษัทท่ีมี

ขนาดคอนขางใหญไปจนถึงใหญมาก (ทุกบริษัทท่ีตอบแบบสอบถาม มีรายไดตั้งแต 1,000 ลานบาท 

ข้ึนไป และมีการจาง outsource ตลอดจนมีบริษัทจํานวนรอยละ 15 ของกลุมบริษัทนี้ ท่ีมีจํานวน

พนักงานมากกวา 1,000 คน ข้ึนไป)  

ผลการศึกษา พบวาปจจัยท้ัง 3 ดาน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ของกลุมตัวอยางท้ังหมด โดย ปจจัยทางดานเทคโนโลยี มีผลอยูในระดับมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือปจจัยทางดานองคกรมีผลอยูในระดับมาก และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม มีผลอยูใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาลงไปในแตละปจจัย พบวา ปจจัยทางดานเทคโนโลยี  เรื่องความกังวล

เรื่องขอมูลท่ีเปนความลับถูกเปดเผย  มีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด และ ปจจัยทางดานองคกร  เรื่อง

ความรูความเขาใจเก่ียวกับ Cloud ของพนักงานในองคกร มีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด  

เม่ือพิจารณาจากบริษัทกลุมตัวอยางท่ียังไมไดใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) พบวาปจจัยทางดานเทคโนโลยี เรื่องความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปนความลับถูกเปดเผย  มี

ผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด และ ปจจัยทางดาน สิ่งแวดลอม เรื่อง สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน มีผลตอ

การตัดสินใจนอยท่ีสุด 

และเม่ือพิจารณาจากบริษัทกลุมตัวอยางท่ีไดใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) แลว พบวาปจจัยทางดานเทคโนโลยี  เรื่อง ความมีประสิทธิภาพและความเสถียร  มีผล
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ตอการตัดสินใจมากท่ีสุด และ ปจจัยทางดานองคกร  เรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับ Cloud ของ

พนักงานในองคกร มีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

5.2.1 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 

 จาก ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถเสนอแนะแนวทางใหกับผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของกลุมบริษัท

อสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ ได เสนอแนวทางสําคัญสําหรับ

ผูท่ีเก่ียวของ โดยแบงเปน 3 กลุมหลักๆ ดังนี้  

 1. กลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 (1) ควรสรางความเขาใจใหกับผูบริหารขององคกรเพ่ือให เกิดการสนับสนุน

ดานงบประมาณ ซ่ึงเปนปจจัยทางดานองคกรท่ีสําคัญท่ีสุด ในการสงเสริมการใชงาน คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) 

 (2) นโยบายและระเบียบขององคกร  กลุมอุตสาหกรรมนี้ไดให ความสําคัญ

อยางมาก และมาก กวานโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของของรัฐบาล โดยแตละองคกร ควรกําหนด

นโยบายใหสอดคลองและสนับสนุน กับการใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เชน 

นโยบายการอนุญาตใหนําขอมูลขององคก รข้ึนไปจัดเก็บบนระบบ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) ได เปนตน 

 2. กลุมผูใหบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

 (1) การ เพ่ิม โอกาสท่ีจะไดลูกคาใหมในกลุม อสังหาริมทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ผูใหบริการควรสรางความเชื่อ ม่ันทางดานความปลอดภัยเปนอันดับแรก 

โดยเฉพาะ เรื่องความลับของขอมูลท่ีทางผูใชบริการกลัววาอา จถูกเปดเผย  ซ่ึงผูใหบริการควร ลงทุน

ทางดานอุปกรณรักษาความปลอดภัยในระบบ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มีระบบการ

เขารหัสขอมูล มีการจํากัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล  มีนโยบายทางดานความปลอดภัยท่ีมีความนาเชื่อถือ 

และชัดเจน ตลอดจน สรางความเขาใจในเรื่องของความปลอดภัยของขอมูลใหกับบริษัทใน

อุตสาหกรรมนี้ 

 (2) การรักษาฐานลูกคาในกลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยท่ีไดตัดสินใจใชบริการแลว นั้น เนื่องจากลูกคากลุมนี้ ใหความสําคัญตอประสิทธิภาพและ
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ความเสถียรของเทคโนโลยีมากท่ีสุด ดังนั้น ทางผูใหบริการควรพัฒนาเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ใหมีประสิทธิภาพและความเสถียรเพ่ิมข้ึน  โดยจําเปนตองมีข้ันตอนการแกไข 

และมีระบบสํารองสําหรับรองรับในกรณีท่ีระบบหลักไมสามารถใหบริการได ตลอดจนมีขอตกลงเรื่อง

ความเสถียรของระบบใหกับผูใชบริการอยางชัดเจน เชน มีการชดใชคาเสียหายหากระบบไมสามารถ

ใหบริการไดตลอดเวลา เปนตน 

 (3) การเขาถึงลูกคาใหม ควรเนน บริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยท่ีดําเนินธุรกิจไมเกิน 10 ป หรือมีสาขามากกวา 100 สาขาข้ึนไป หรือมีพนักงาน

ท้ังหมดมากกวา 1,000 คนข้ึนไป หรือมีพนักงาน IT มากกวา 20 คนข้ึนไป เปนอันดับแรกๆ เนื่องจาก

ผลวิจัยพบวาบริษัทท่ีมีลักษณะดังกลาว นี้ใหความสนใจและ มีการลงทุนทางดาน เทคโนโลยี คลาวด

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ทุกบริษัท 

 3. รัฐบาล 

 (1) รัฐบาลควรใหความสําคัญตอปจจัยทางดานเทคโนโลยีเปนอันดับแรก โดย

ควรออกนโยบายควบคุมและสงเสริมดาน ความปลอดภั ย รวมถึงดานประสิทธิภาพและความเสรียร

ของระบบคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันใหกับผูใชบริการ เชน ออก

กฎหมายควบคุมขอมูลความเปนสวนตัวของผูใชบริการ และการออกกฏหมายควบคุมคุณภาพการ

ใหบริการของผูใหบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เปนตน   

 (2) เนื่องจากพบวา บริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศ

ไทยท่ียังไมตัดสินใจใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มีจํานวนคอนขางมาก  (9 

บริษัท จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 20 บริษัท หรือคิดเปนรอยละ 45) ซ่ึงใหความสําคัญตอนโยบายของ

รัฐบาลอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงควรปรับปรุงนโยบายดานการสงเสริมการ ใชบริการ

คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ใหสอดคลองตอความคิดเห็นของกลุมบริษัทนี้มากข้ึน โดย

อาจมีการทําวิจัยหรือแบบสํารวจ  จัดอบรม และรับฟงความคิดเห็นของกลุมบริษัทนี้ เปนตน เพ่ือให

กลุมบริษัทนี้หันมาใหความสําคัญตอนโยบายของรัฐบาลในระดับมากหรือมากท่ีสุดตอไป 
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5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต  

 1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังองคกรธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เพ่ือหา ปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจใชบริการ คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของธุรกิจแตละประเภท โดย

สามารถนําปจจัยท่ีไดมาวิเคราะหและเสนอแนะ เปนแนวทางในการปรับปรุงบริการคลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ใหสามารถตอบโจทยธุรกิจในแตละประเภทไดอยางเหมาะสม 

 2. จากขอจํากัดดานประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ จึงได

ขอเสนอ แนะวา ทางผูท่ีสนใจ สามารถนํางานวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาตอยอดได โดยศึกษา บริษัท

อสังหาริมทรัพย ท่ีไมไดอยู ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เพ่ือขยายแนวการศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจใช บริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

 3. ทางผูท่ีสนใจสามารถนําตัวแปรยอยในแตละปจจัยและลักษณะขององคกร ไป

พัฒนาตอยอดเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสมของธุรกิจแตละประเภท เพ่ือเพ่ิม ความสัมพันธระหวาง

ปจจัยกับลักษณะขององค กร ซ่ึงจะ ทําใหเกิด แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี คลาวด  

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามงานวิจัย เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สวนท่ี 1 คําถามท่ัวไปเก่ียวกับบริษัท มีจํานวน 9 ขอ ดังนี้ 

1. ช่ือองคกร   

 บริษัท__________________________________________________________________ 

2. ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 

 ไมเกิน 10 ป   11 - 20 ป  มากกวา 20 ป ข้ึนไป 

3. จํานวนสาขาหรือโครงการ 

 ไมเกิน 100 สาขา  101 - 1,000 สาขา มากกวา 1,000 สาขา ข้ึนไป 

4. จํานวนพนักงานท้ังหมด 

 ไมเกิน 200 คน   201 – 1,000 คน มากกวา 1,000 คน ข้ึนไป 

5. จํานวนพนักงานทางดาน IT ท้ังหมด 

 ไมเกิน 20 คน   21 – 50 คน  มากกวา 50 คน ข้ึนไป 

6. จํานวนพนักงาน IT ท่ีมี certificate ทางดาน IT เชน Microsoft Cisco และ Oracle เปนตน 

 มีไมเกิน 50% ของพนักงาน IT  มีมากกวา 50% ของพนักงาน IT  

7. รายได (กําไรป 2558) 

 ไมถึง 1,000 ลานบาท   

 ตั้งแต 1,000 – 2,000 ลานบาท  

 มากกวา 2,000 ลานบาท ข้ึนไป 

8.  งบการลงทุนทางดาน IT 

 ไมถึง 500 ลานบาท   

 ตั้งแต 500 – 1,000 ลานบาท  
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 มากกวา 1,000 ลานบาท ข้ึนไป 

9.มีการจาง outsource ทางดาน IT หรือไม 

 มีการจาง    ไมมีการจาง 

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการเขาถึงเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

มี 4 ขอ ดังนี้ 

1. หนวยงานหรือบริษัทของทานใชบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อยูหรือไม  

กรณีใชงานอยู (มี 2 คําถามยอย) 

          1) ผูใหบริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ท่ีใชงานอยู  

 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  Salesforce   Amazon (AWS) 

 Microsoft   Adobe 

 SAP    Oracle 

 IBM    Google 

 อ่ืนๆ_________________________________________________________ 

 2) บริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ท่ีใชงานอยู (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  Google App for Business 

 Microsoft Office 365 

 Amazon Web Services (AWS) 

  โปรแกรม CRM เชน Salesforce 

 เชาใชพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลจากผูใหบริการ Cloud ภายนอกองคกร 

 เชาใช server สําหรับรองรับงานตางๆ ขององคกร  

                     เชน ติดตั้ง software ตางๆ เพ่ือใชสนับสนุนการทํางาน เปนตน 

  อ่ืนๆ__________________________________________________ 
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กรณีไมไดใชงานอยู (มี 1 คําถามยอย) 

 1) ทานมีแผนใชงานบริการบนคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) หรือไม 

   มีแผนใชงาน ดังนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   Google App for Business 

  Microsoft Office 365 

  Amazon Web Services (AWS) 

 โปรแกรม CRM เชน Salesforce 

 เชาใชพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลจากผูใหบริการ Cloud ภายนอกองคกร 

 เชาใช server สําหรับรองรับงานตางๆ ขององคกร  

 เชน ติดตั้ง software ตางๆ เพ่ือใชสนับสนุนการทํางาน เปนตน 

  อ่ืนๆ__________________________________________________ 

  ยังไมมีแผนใชงาน 

2. ทานคิดวาปจจัยตามตารางดานลางนี้มีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) ของบริษัทของทานหรือไม โดยแบงคะแนนออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

 ไมมีผล   หมายถึง  ไมมีผลตอการตัดสินใจ 

 นอยท่ีสุด หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

  นอย  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจนอย 

 ปานกลาง หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 

 มาก   หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจมาก 

 มากท่ีสุด  หมายถึง  มีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 

 

การประเมินปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

1.ปจจัยทางดานองคกร ไมมีผล นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1) ความซับซอนของระบบท่ีใช 

งานอยูในปจจุบัน 
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การประเมินปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

1.ปจจัยทางดานองคกร ไมมีผล นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

2) ความเชี่ยวชาญของบุคลากรดาน  

Cloud 
      

3) งบประมาณ       

4) นโยบายและระเบียบขององคกร       

5) ความรูความเขาใจเก่ียวกับ   

Cloud ของพนักงานในองคกร 
      

2.ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ไมมีผล นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1) ราคา       

2) ความนาเชื่อถือขององคกรผู 

ใหบริการ 
      

3) ความมีประสิทธิภาพและความเสถียร       

4) ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย       

5) ความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปน 

ความลับถูกเปดเผย 
      

6) ความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูล 

ผานเครือขายไมได 
      

3) ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม 

(ปจจัยภายนอกอ่ืนๆ) 
ไมมีผล นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1) นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ของรัฐบาล 
      

2) สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน       

3) สภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน       

 

3. หนวยงานหรือบริษัทของทานมีความคาดหวังใหผูใหบริการดานคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud  

Computing) พัฒนาหรือปรับปรุงบริการในเรื่องใดหรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 มีผลิตภัณฑหรือบริการท่ีหลากหลายข้ึนเชน __________________________________ 

 ปรับราคาลดลง 
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 จัดสัมมนา อบรม หรือ training ใหเห็นประโยชนของการใช Cloud Computing 

 ใหมีการทดลองใชบริการ หรือเพ่ิมระยะเวลาทดลองใชบริการ 

 เพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยใหมากข้ึน 

 อ่ืนๆ_______________________________________________________________ 

4. ทานมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ หรือไม 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ในการเสียสละเวลาชวยตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

ขอเสนอแนะ 

 

งานวิจัยฉบับนี้ ไดรับขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนประโยชนสําหรับใชในการวิเคราะห

ปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Cloud Computing ของกลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้  

 1. ขอเสนอแนะจากบริษัทจาก 17 บริษัทในกลุมตัวอยาง 

 ไดเสนอใหมีการปรับราคาคาบริการ Cloud Computing ลดลง 

2.  ขอเสนอแนะจากบริษัทจาก 14 บริษัทในกลุมตัวอยาง 

ไดเสนอ ใหมีการทดลองใชบริการ หรือเพ่ิมระยะเวลาทดลองใชบริการ  ตลอดจน

ขอใหมีการเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยในระบบของเทคโนโลยีนี้ใหมากข้ึน 

3. ขอเสนอแนะจากบริษัทจาก 7 บริษัทในกลุมตัวอยาง 

ไดเสนอใหมีการจัดสัมมนา อบรม หรือ training ใหเห็นประโยชนของการใช Cloud 

Computing 

4. ขอเสนอแนะจากบริษัทแหงหนึ่งในกลุมตัวอยาง 

ในมุมของ บริษัท คิดวา  Cloud Computing อาจจะเหมาะกับธุรกิจ Startup 

มากกวาบริษัทในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากบริษัทมหาชนจํากัดมีเงินลงทุนสูง จึงลงทุนระบบเอง โดย

ไมจําเปนท่ีตองเชาใชบริการ Cloud Computing  
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ภาคผนวก ค 

เปรียบเทียบลักษณะขององคกรกับปจจัยท้ัง 3 ดาน 

 

1. ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ  

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดาน องคกร ปจจัยทางดานเทคโนโลยี  

และปจจัยทางดาน สิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) กับระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 

ปจจัย 
ระยะเวลาดําเนิน

ธุรกิจ 

จํานวน

บริษัท 

(N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คา

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. ปจจัยทางดานองคกร 

1.1 ความซับซอนของระบบท่ีใชงานอยู

ในปจจุบัน 

ไมเกิน 10 ป 2 4.000 0.000 มาก 

10 - 20 ป 7 3.571 0.976 มาก 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 3.455 1.128 มาก 

1.2 บุคลากรท่ีเช่ียวชาญทาง Cloud 

ไมเกิน 10 ป 2 3.500 0.707 มาก 

10 - 20 ป 7 4.000 1.000 มาก 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 3.455 0.934 มาก 

1.3 งบประมาณ 

ไมเกิน 10 ป 2 3.000 0.000 ปานกลาง 

10 - 20 ป 7 4.429 0.787 มากท่ีสุด  

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 4.182 0.751 มาก 

1.4 นโยบายและระเบียบขององคกร 

ไมเกิน 10 ป 2 4.000 0.000 มาก 

10 - 20 ป 7 4.571 0.535 มากท่ีสุด 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 3.818 1.079 มาก 

1.5 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ Cloud 

ไมเกิน 10 ป 2 4.000 0.000 มาก 

10 - 20 ป 7 3.571 0.976 มาก 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 2.818 1.328 ปานกลาง 

รวม 
ไมเกิน 10 ป 2 3.700 0.141 มาก 

10 - 20 ป 7 4.029 0.407 มาก 
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ปจจัย 
ระยะเวลาดําเนิน

ธุรกิจ 

จํานวน

บริษัท 

(N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คา

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

มากกวา 20 ป ขึ้นไป 11 3.545 0.633 มาก 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

2.1 ราคา 

ไมเกิน 10 ป 2 3.500 0.707 มาก 

10 - 20 ป 7 4.286 0.951 มากท่ีสุด 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 4.364 0.674 มากท่ีสุด 

2.2 ความนาเช่ือถือขององคกรผู

ใหบริการ 

ไมเกิน 10 ป 2 4.000 0.000 มาก 

10 - 20 ป 7 4.429 0.787 มากท่ีสุด 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 4.455 0.688 มากท่ีสุด 

2.3 ความมีประสิทธิภาพและความ

เสถียร 

ไมเกิน 10 ป 2 5.000 0.000 มากท่ีสุด 

10 - 20 ป 7 4.286 0.756 มากท่ีสุด 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 4.727 0.467 มากท่ีสุด 

2.4 ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย 

ไมเกิน 10 ป 2 4.500 0.707 มากท่ีสุด 

10 - 20 ป 7 4.286 0.756 มากท่ีสุด 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 4.455 0.820 มากท่ีสุด 

2.5 ความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปน

ความลับถูกเปดเผย 

ไมเกิน 10 ป 2 5.000 0.000 มากท่ีสุด 

10 - 20 ป 7 4.286 0.951 มากท่ีสุด 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 4.727 0.467 มากท่ีสุด 

2.6 ความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูล

ผานเครือขายไมได 

ไมเกิน 10 ป 2 5.000 0.000 มากท่ีสุด 

10 - 20 ป 7 4.429 0.787 มากท่ีสุด 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 4.273 0.786 มากท่ีสุด 

รวม 

ไมเกิน 10 ป 2 4.500 0.000 มากท่ีสุด 

10 - 20 ป 7 4.333 0.500 มากท่ีสุด 

มากกวา 20 ป ขึ้นไป 11 4.500 0.325 มากท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 

3.1 นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

ของรัฐบาล 

ไมเกิน 10 ป 2 3.500 2.121 มาก 

10 - 20 ป 7 3.143 0.690 ปานกลาง 
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ปจจัย 
ระยะเวลาดําเนิน

ธุรกิจ 

จํานวน

บริษัท 

(N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คา

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 3.364 1.027 ปานกลาง 

3.2 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  

ไมเกิน 10 ป 2 3.500 0.707 มาก 

10 - 20 ป 7 3.571 0.535 มาก 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 3.182 0.982 ปานกลาง 

3.3 สภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน 

ไมเกิน 10 ป 2 4.000 0.000 มาก 

10 - 20 ป 7 3.571 0.976 มาก 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 3.455 1.128 มาก 

รวม 

ไมเกิน 10 ป 2 3.667 0.943 มาก 

10 - 20 ป 7 3.429 0.686 มาก 

มากกวา 20 ป ขึ้นไป 11 3.333 0.931 ปานกลาง 

  จากตาราง 1 พบวากลุมบริษัทท่ีมี ระยะเวลาดําเนินธุรกิจไมเกิน 10 ป มีความ

คิดเห็นตอปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.70, S.D. = 0.141) ปจจัยทางดาน

เทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.50, S.D. = 0.000) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม

โดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.67, S.D. = 0.943) ในสวนของกลุมบริษัทท่ีมีระยะเวลาดําเนินธุรกิจ

มากกวา 10 ป ข้ึนไป แตไมเกิน 20 ป มีความคิดเห็นตอปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก 

(X ̅ = 4.03, S.D. = 0.407) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.33, S.D. = 

0.500) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.43, S.D. = 0.686) และใน

สวนของกลุมบริษัทท่ีมีระยะเวลาดําเนินธุรกิจ มากกวา 20 ป ข้ึนไป มีความคิดเห็นตอปจจัยทางดาน

องคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.55, S.D. = 0.633) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.50, S.D. = 0.325) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับ ปาน

กลาง (X ̅ = 3.33, S.D. = 0.931) 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบลักษณะขององคกรดานระยะเวลาดําเนินธุรกิจกับปจจัย 3 ดาน 

ปจจัย 
ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 

ไมเกิน 10 ป ไมเกิน 10 ป มากกวา 20 ป ข้ึนไป 

1. ปจจัยทางดานองคกร มาก มาก มาก 
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ปจจัย 
ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 

ไมเกิน 10 ป ไมเกิน 10 ป มากกวา 20 ป ข้ึนไป 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม มาก มาก ปานกลาง 

กลุมบริษัทท่ีมีระยะเวลาดําเนินธุรกิจไมเกิน 20 ป ใหความสําคัญตอปจจัยทางดาน

สิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับกลุมบริษัทท่ีมีระยะเวลาดําเนินธุรกิจมากกวา 20 ป ท่ีให

ความสําคัญตอปจจัยทางดานนี้อยูในระดับปานกลาง 
 

2. จํานวนสาขาหรือโครงการ 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดาน องคกร ปจจัยทางดานเทคโนโลยี  

และปจจัยทางดาน สิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) กับจํานวนสาขาหรือโครงการ 

ปจจัย 
จํานวนสาขาหรือ

โครงการ 

จํานวน

บริษัท 

(N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. ปจจัยทางดานองคกร 

1.1 ความซับซอนของระบบท่ีใชงาน

อยูในปจจุบัน 

ไมเกิน 100 สาขา 18 3.56 1.042 มาก 

100 - 1,000 สาขา 2 3.50 0.707 มาก 

1.2 บุคลากรท่ีเช่ียวชาญทาง Cloud 
ไมเกิน 100 สาขา 18 3.56 0.922 มาก 

100 - 1,000 สาขา 2 4.50 0.707 มากท่ีสุด 

1.3 งบประมาณ 
ไมเกิน 100 สาขา 18 4.17 0.857 มาก 

100 - 1,000 สาขา 2 4.00 0.000 มาก 

1.4 นโยบายและระเบียบขององคกร 
ไมเกิน 100 สาขา 18 4.17 0.924 มาก 

100 - 1,000 สาขา 2 3.50 0.707 มาก 

1.5 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

Cloud 

ไมเกิน 100 สาขา 18 3.28 1.127 ปานกลาง 

100 - 1,000 สาขา 2 2.50 2.121 นอย 

รวม 
ไมเกิน 100 สาขา 18 3.74 0.589 มาก 

100 - 1,000 สาขา 2 3.60 0.283 มาก 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 
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ปจจัย 
จํานวนสาขาหรือ

โครงการ 

จํานวน

บริษัท 

(N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

2.1 ราคา 
ไมเกิน 100 สาขา 18 4.33 0.767 มากท่ีสุด 

100 - 1,000 สาขา 2 3.50 0.707 มาก 

2.2 ความนาเช่ือถือขององคกรผู

ใหบริการ 

ไมเกิน 100 สาขา 18 4.39 0.698 มากท่ีสุด 

100 - 1,000 สาขา 2 4.50 0.707 มากท่ีสุด 

2.3 ความมีประสิทธิภาพและความ

เสถียร 

ไมเกิน 100 สาขา 18 4.61 0.608 มากท่ีสุด 

100 - 1,000 สาขา 2 4.50 0.707 มากท่ีสุด 

2.4 ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย 
ไมเกิน 100 สาขา 18 4.39 0.778 มากท่ีสุด 

100 - 1,000 สาขา 2 4.50 0.707 มากท่ีสุด 

2.5 ความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปน

ความลับถูกเปดเผย 

ไมเกิน 100 สาขา 18 4.56 0.705 มากท่ีสุด 

100 - 1,000 สาขา 2 5.00 0.000 มากท่ีสุด 

2.6 ความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูล

ผานเครือขายไมได 

ไมเกิน 100 สาขา 18 4.39 0.778 มากท่ีสุด 

100 - 1,000 สาขา 2 4.50 0.707 มากท่ีสุด 

รวม 
ไมเกิน 100 สาขา 18 4.44 0.388 มากท่ีสุด 

100 - 1,000 สาขา 2 4.42 0.354 มากท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 

3.1 นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

ของรัฐบาล 

ไมเกิน 100 สาขา 18 3.28 1.018 ปานกลาง 

100 - 1,000 สาขา 2 3.50 0.707 มาก 

3.2 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  
ไมเกิน 100 สาขา 18 3.28 0.826 ปานกลาง 

100 - 1,000 สาขา 2 4.00 0.000 มาก 

3.3 สภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน 
ไมเกิน 100 สาขา 18 3.50 1.043 มาก 

100 - 1,000 สาขา 2 4.00 0.000 มาก 

รวม 
ไมเกิน 100 สาขา 18 3.35 0.844 ปานกลาง 

100 - 1,000 สาขา 2 3.83 0.236 มาก 

 จากตาราง 3 พบวากลุมบริษัทท่ีมี สาขาไมเกิน 100 สาขาหรือโครงการ  มีความ

คิดเห็นตอปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.74, S.D. = 0.589) ปจจัยทางดาน

เทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.44, S.D. = 0.388) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม
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โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.35, S.D. = 0.844) และในสวนของกลุมบริษัทท่ีมีสาขามากกวา 

100 สาขาหรือโครงการ ข้ึนไป แตไมเกิน 1,000 สาขาหรือโครงการ  มีความคิดเห็นตอปจจัยทางดาน

องคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.60, S.D. = 0.283) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.42, S.D. = 0.354) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับ มาก (X ̅ 
= 3.83, S.D. = 0.236) 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบลักษณะขององคกรดานจํานวนสาขาหรือโครงการกับปจจัย 3 ดาน 

ปจจัย 
จํานวนสาขาหรือโครงการ 

ไมเกิน 100 สาขา 100 - 1,000 สาขา 

1. ปจจัยทางดานองคกร มาก มาก 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ปานกลาง มาก 

กลุมบริษัทท่ีมีสาขาไมเกิน 100 สาขาหรือโครงการ ใหความสําคัญตอปจจัยทางดาน

สิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับบริษัทกับกลุมบริษัทท่ีมีสาขามากกวา 100 สาขาหรือ

โครงการ ข้ึนไป แตไมเกิน 1,000 สาขาหรือโครงการ ท่ีใหความสําคัญตอปจจัยทางดานนี้อยูใ นระดับ

มาก  

 

3. จํานวนพนักงานท้ังหมด 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดาน องคกร ปจจัยทางดานเทคโนโลยี  

และปจจัยทางดาน สิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) กับจํานวนพนักงานท้ังหมด 

ปจจัย 
จํานวนพนักงาน

ท้ังหมด 

จํานวน

บริษัท (N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ผล 

1. ปจจัยทางดานองคกร 

1.1 ความซับซอนของระบบท่ีใชงานอยู

ในปจจุบัน 

ไมเกิน 200 คน 7 3.43 0.787 มาก 

201 - 1,000 คน 10 3.70 1.252 มาก 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 3.33 0.577 

ปาน

กลาง 
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ปจจัย 
จํานวนพนักงาน

ท้ังหมด 

จํานวน

บริษัท (N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ผล 

1.2 บุคลากรท่ีเช่ียวชาญทาง Cloud 

ไมเกิน 200 คน 7 3.14 1.069 
ปาน

กลาง 

201 - 1,000 คน 10 3.90 0.738 มาก 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 4.00 1.000 มาก 

1.3 งบประมาณ 

ไมเกิน 200 คน 7 4.00 1.000 มาก 

201 - 1,000 คน 10 4.20 0.789 มาก 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 4.33 0.577 

มาก

ท่ีสุด 

1.4 นโยบายและระเบียบขององคกร 

ไมเกิน 200 คน 7 4.14 1.215 มาก 

201 - 1,000 คน 10 4.30 0.675 
มาก

ท่ีสุด 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 3.33 0.577 

ปาน

กลาง 

1.5 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ Cloud 

ไมเกิน 200 คน 7 2.71 1.380 
ปาน

กลาง 

201 - 1,000 คน 10 3.70 0.823 มาก 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 2.67 1.528 

ปาน

กลาง 

รวม 

ไมเกิน 200 คน 7 3.49 0.710 มาก 

201 - 1,000 คน 10 3.96 0.450 มาก 

มากกวา 1,000 คน 

ขึ้นไป 
3 4.61 0.419 

มาก

ท่ีสุด 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

2.1 ราคา 

ไมเกิน 200 คน 7 4.43 0.787 
มาก

ท่ีสุด 

201 - 1,000 คน 10 4.20 0.789 มาก 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 4.00 1.000 มาก 
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ปจจัย 
จํานวนพนักงาน

ท้ังหมด 

จํานวน

บริษัท (N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ผล 

2.2 ความนาเช่ือถือขององคกรผู

ใหบริการ 

ไมเกิน 200 คน 7 4.00 0.816 มาก 

201 - 1,000 คน 10 4.60 0.516 
มาก

ท่ีสุด 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 4.67 0.577 

มาก

ท่ีสุด 

2.3 ความมีประสิทธิภาพและความ

เสถียร 

ไมเกิน 200 คน 7 4.43 0.787 
มาก

ท่ีสุด 

201 - 1,000 คน 10 4.70 0.483 
มาก

ท่ีสุด 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 4.67 0.577 

มาก

ท่ีสุด 

2.4 ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย 

ไมเกิน 200 คน 7 4.29 0.756 
มาก

ท่ีสุด 

201 - 1,000 คน 10 4.40 0.843 
มาก

ท่ีสุด 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 4.67 0.577 

มาก

ท่ีสุด 

2.5 ความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปน

ความลับถูกเปดเผย 

ไมเกิน 200 คน 7 4.43 0.787 
มาก

ท่ีสุด 

201 - 1,000 คน 10 4.60 0.699 
มาก

ท่ีสุด 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 5.00 0.000 

มาก

ท่ีสุด 

2.6 ความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูล

ผานเครือขายไมได 

ไมเกิน 200 คน 7 4.43 0.787 
มาก

ท่ีสุด 

201 - 1,000 คน 10 4.30 0.823 
มาก

ท่ีสุด 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 4.67 0.577 

มาก

ท่ีสุด 

รวม ไมเกิน 200 คน 7 4.33 0.441 
มาก

ท่ีสุด 



Ref. code: 25595723036157CQZ

79 

 

 

ปจจัย 
จํานวนพนักงาน

ท้ังหมด 

จํานวน

บริษัท (N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ผล 

201 - 1,000 คน 10 4.47 0.331 
มาก

ท่ีสุด 

มากกวา 1,000 คน 

ขึ้นไป 
3 4.61 0.419 

มาก

ท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 

3.1 นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

ของรัฐบาล 

ไมเกิน 200 คน 7 3.14 1.215 
ปาน

กลาง 

201 - 1,000 คน 10 3.30 0.949 
ปาน

กลาง 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 3.67 0.577 มาก 

3.2 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  

ไมเกิน 200 คน 7 3.29 0.756 
ปาน

กลาง 

201 - 1,000 คน 10 3.10 0.738 
ปาน

กลาง 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 4.33 0.577 

มาก

ท่ีสุด 

3.3 สภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน 

ไมเกิน 200 คน 7 3.00 1.155 
ปาน

กลาง 

201 - 1,000 คน 10 3.70 0.823 มาก 

มากกวา 1,000 คน 

ข้ึนไป 
3 4.33 0.577 

มาก

ท่ีสุด 

รวม 

ไมเกิน 200 คน 7 3.14 0.997 
ปาน

กลาง 

201 - 1,000 คน 10 3.37 0.675 
ปาน

กลาง 

มากกวา 1,000 คน 

ขึ้นไป 
3 4.11 0.509 มาก 

 จากตาราง 5 พบวากลุมบริษัทท่ี มีพนักงานไมเกิน 200 คน มีความคิดเห็นตอปจจัย

ทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.49, S.D. = 0.710) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวม
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อยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.33, S.D. = 0.441) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (X ̅ = 3.14, S.D. = 0.997) ในสวนของกลุมบริษัทท่ีมีพนักงานมากกวา 200 คน แตไมเกิน 

1,000 คน มีความคิดเห็นตอปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.96, S.D. = 0.450) 

ปจจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.47, S.D. = 0.331) และปจจัยทางดาน

สิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระ ดับปานกลาง (X ̅ = 3.37, S.D. = 0.675) และในสวนของกลุมบริษัทท่ีมี

พนักงานมากกวา 1,000 คน ข้ึนไป  มีความคิดเห็นตอปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (X ̅ = 4.61, S.D. = 0.419) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.61, 

S.D. = 0.419) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 4.11, S.D. = 0.509) 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบลักษณะขององคกรดานจํานวนพนักงานท้ังหมดกับปจจัย 3 ดาน 

ปจจัย 
จํานวนพนักงานท้ังหมด 

ไมเกิน 200 คน 201 - 1,000 คน มากกวา 1,000 คน ข้ึนไป 

1. ปจจัยทางดานองคกร มาก มาก มากท่ีสุด 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ปานกลาง ปานกลาง มาก 

กลุมบริษัทท่ีมีพนักงานไมเกิน 1,000 คน ใหความสําคัญตอปจจัยทางดานองคกรอยูใน

ระดับมาก และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับกลุมบริษัทท่ีมีพนักงาน

มากกวา 1,000 คน ข้ึนไป ท่ีใหความสําคัญตอปจจัยทางดานองคกรอยูในระดับมากท่ีสุด และปจจัย

ทางดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก  

 

4. จํานวนพนักงานทางดาน IT ท้ังหมด 

ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดาน องคกร ปจจัยทางดานเทคโนโลยี   

และปจจัยทางดาน สิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง  

(Cloud Computing) กับจํานวนพนักงานทางดาน IT ท้ังหมด 

ปจจัย 

จํานวนพนักงาน

ทางดาน IT 

ท้ังหมด 

จํานวน

บริษัท (N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คา

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. ปจจัยทางดานองคกร 

1.1 ความซับซอนของระบบท่ีใชงานอยูใน ไมเกิน 20 คน 16 3.56 1.031 มาก 
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ปจจัย 

จํานวนพนักงาน

ทางดาน IT 

ท้ังหมด 

จํานวน

บริษัท (N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คา

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ปจจุบัน 21-50 คน 4 3.50 1.000 มาก 

1.2 บุคลากรท่ีเช่ียวชาญทาง Cloud 
ไมเกิน 20 คน 16 3.56 0.964 มาก 

21-50 คน 4 4.00 0.816 มาก 

1.3 งบประมาณ 
ไมเกิน 20 คน 16 4.13 0.885 มาก 

21-50 คน 4 4.25 0.500 มากท่ีสุด 

1.4 นโยบายและระเบียบขององคกร 
ไมเกิน 20 คน 16 4.13 0.957 มาก 

21-50 คน 4 4.00 0.816 มาก 

1.5 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ Cloud 
ไมเกิน 20 คน 16 3.13 1.310 ปานกลาง 

21-50 คน 4 3.50 0.577 มาก 

รวม 
ไมเกิน 20 คน 16 3.70 0.611 มาก 

21-50 คน 4 3.85 0.342 มาก 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

2.1 ราคา 
ไมเกิน 20 คน 16 4.31 0.793 มากท่ีสุด 

21-50 คน 4 4.00 0.816 มาก 

2.2 ความนาเช่ือถือขององคกรผูใหบริการ 
ไมเกิน 20 คน 16 4.31 0.704 มากท่ีสุด 

21-50 คน 4 4.75 0.500 มากท่ีสุด 

2.3 ความมีประสิทธิภาพและความเสถียร 
ไมเกิน 20 คน 16 4.56 0.629 มากท่ีสุด 

21-50 คน 4 4.75 0.500 มากท่ีสุด 

2.4 ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย 
ไมเกิน 20 คน 16 4.50 0.730 มากท่ีสุด 

21-50 คน 4 4.00 0.816 มาก 

2.5 ความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปนความลับ

ถูกเปดเผย 

ไมเกิน 20 คน 16 4.63 0.619 มากท่ีสุด 

21-50 คน 4 4.50 1.000 มากท่ีสุด 

2.6 ความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูลผาน

เครือขายไมได 

ไมเกิน 20 คน 16 4.31 0.793 มากท่ีสุด 

21-50 คน 4 4.75 0.500 มากท่ีสุด 

รวม 
ไมเกิน 20 คน 16 4.44 0.370 มากท่ีสุด 

21-50 คน 4 4.46 0.459 มากท่ีสุด 
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ปจจัย 

จํานวนพนักงาน

ทางดาน IT 

ท้ังหมด 

จํานวน

บริษัท (N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คา

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 

3.1 นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของของ

รัฐบาล 

ไมเกิน 20 คน 16 3.19 1.047 ปานกลาง 

21-50 คน 4 3.75 0.500 มาก 

3.2 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  
ไมเกิน 20 คน 16 3.13 0.719 ปานกลาง 

21-50 คน 4 4.25 0.500 มากท่ีสุด 

3.3 สภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน 
ไมเกิน 20 คน 16 3.25 0.856 ปานกลาง 

21-50 คน 4 4.75 0.500 มากท่ีสุด 

รวม 
ไมเกิน 20 คน 16 3.19 0.750 ปานกลาง 

21-50 คน 4 4.25 0.419 มากท่ีสุด 

 จากตาราง 7 พบวากลุมบริษัทท่ีมีจํานวนพนักงาน IT ไมเกิน 20 คน มีความคิดเห็น

ตอปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.70, S.D. = 0.611) ปจจัยทางดาน

เทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.44, S.D. = 0.370) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.19, S.D. = 0.750) และในสวนของกลุมบริษัทท่ี มีจํานวน

พนักงาน IT มากกวา 20 คน แตไมเกิน 50 คน มีความคิดเห็นตอปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (X ̅ = 3.85, S.D. = 0.342) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 

4.46, S.D. = 0.459) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.25, S.D. = 

0.419) 

 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบลักษณะขององคกรดานจํานวนพนักงานทางดาน IT ท้ังหมดกับ ปจจัย 3 

ดาน 

ปจจัย 
จํานวนพนักงานทางดาน IT ท้ังหมด 

ไมเกิน 20 คน 21-50 คน 

1. ปจจัยทางดานองคกร มาก มาก 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
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ปจจัย 
จํานวนพนักงานทางดาน IT ท้ังหมด 

ไมเกิน 20 คน 21-50 คน 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ปานกลาง มากท่ีสุด 

กลุมบริษัทท่ีมีจํานวนพนักงาน IT ไมเกิน 20 คน ใหความสําคัญตอปจจัยทางดาน

สิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับกลุมบริษัทท่ีมีจํานวนพนักงาน IT มากกวา 20 คน 

แตไมเกิน 50 คน ท่ีใหความสําคัญตอปจจัยทางดานนี้อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

 5. จํานวนพนักงาน IT ท่ีมี certificate ทางดาน IT  

 ไมมีประเด็นใหเปรียบเทียบความสัมพันธสําหรับลักษณะนี้  เนื่องจากทุกบริษัท

ท้ังหมด 20 บริษัท ท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ มี จํานวนพนักงาน IT ท่ีมี certificate 

ทางดาน IT ไมเกิน 50% ของจํานวนพนักงาน IT ท้ังหมด เหมือนกันทุกบริษัท 

 

6. รายได (กําไร ป 2558) 

ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดาน องคกร ปจจัยทางดานเทคโนโลยี  

และปจจัยทางดาน สิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) กับรายได (กําไร ป 2558) 

ปจจัย รายได (กําไร ป 2558) 

จํานวน

บริษัท 

(N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คา

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. ปจจัยทางดานองคกร 

1.1 ความซับซอนของระบบท่ีใชงานอยู

ในปจจุบัน 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 3.75 0.886 มาก 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 3.50 0.577 มาก 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 3.38 1.302 ปานกลาง 

1.2 บุคลากรท่ีเช่ียวชาญทาง Cloud 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 3.50 0.926 มาก 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 3.50 1.291 มาก 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 3.88 0.835 มาก 
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ปจจัย รายได (กําไร ป 2558) 

จํานวน

บริษัท 

(N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คา

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1.3 งบประมาณ 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 3.88 0.991 มาก 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 4.75 0.500 มากท่ีสุด 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 4.13 0.641 มาก 

1.4 นโยบายและระเบียบขององคกร 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 4.25 1.035 มากท่ีสุด 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 3.75 0.957 มาก 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 4.13 0.835 มาก 

1.5 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ Cloud 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 3.00 1.195 ปานกลาง 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 3.25 1.708 ปานกลาง 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 3.38 1.061 ปานกลาง 

รวม 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 3.68 0.614 มาก 

1,000 - 2,000 ลาน

บาท 
4 3.75 0.719 มาก 

มากกวา 2,000 ลาน

บาท ขึ้นไป 
8 3.78 0.506 มาก 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

2.1 ราคา 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 4.13 0.835 มาก 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 4.75 0.500 มากท่ีสุด 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 4.13 0.835 มาก 

2.2 ความนาเช่ือถือขององคกรผู

ใหบริการ 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 4.00 0.756 มาก 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 4.75 0.500 มากท่ีสุด 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 4.63 0.518 มากท่ีสุด 

2.3 ความมีประสิทธิภาพและความ

เสถียร 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 4.63 0.744 มากท่ีสุด 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 4.75 0.500 มากท่ีสุด 
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ปจจัย รายได (กําไร ป 2558) 

จํานวน

บริษัท 

(N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คา

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 4.50 0.535 มากท่ีสุด 

2.4 ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 4.38 0.744 มากท่ีสุด 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 4.75 0.500 มากท่ีสุด 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 4.25 0.886 มากท่ีสุด 

2.5 ความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปน

ความลับถูกเปดเผย 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 4.63 0.744 มากท่ีสุด 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 4.75 0.500 มากท่ีสุด 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 4.13 0.835 มาก 

2.6 ความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูล

ผานเครือขายไมได 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 4.75 0.707 มากท่ีสุด 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 4.25 0.500 มากท่ีสุด 

มากกวา 20 ป ข้ึนไป 11 4.27 0.786 มากท่ีสุด 

รวม 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 4.42 0.445 มากท่ีสุด 

1,000 - 2,000 ลาน

บาท 
4 4.67 0.272 มากท่ีสุด 

มากกวา 2,000 ลาน

บาท ขึ้นไป 
8 4.35 0.339 มากท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 

3.1 นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

ของรัฐบาล 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 3.00 1.195 ปานกลาง 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 3.25 0.500 ปานกลาง 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 3.63 0.916 มาก 

3.2 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 3.13 0.835 ปานกลาง 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 3.25 0.957 ปานกลาง 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 3.63 0.744 มาก 

3.3 สภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 3.25 1.282 ปานกลาง 



Ref. code: 25595723036157CQZ

86 

 

 

ปจจัย รายได (กําไร ป 2558) 

จํานวน

บริษัท 

(N) 

คาเฉลี่ย 

(X ̅)  

คา

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1,000 - 2,000 ลานบาท 4 3.50 0.577 มาก 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 
8 3.88 0.835 มาก 

รวม 

ไมเกิน 1,000 ลานบาท 8 3.13 1.007 ปานกลาง 

1,000 - 2,000 ลาน

บาท 
4 3.33 0.609 ปานกลาง 

มากกวา 2,000 ลาน

บาท ขึ้นไป 
8 3.71 0.653 มาก 

 จากตาราง 9 พบวากลุมบริษัทท่ี มีกําไรไมถึง 1,000 ลานบาท  มีความคิดเห็นตอ

ปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.68, S.D. = 0.614) ปจจัยทางดานเทคโนโลยี

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.42, S.D. = 0.445) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (X ̅ = 3.13, S.D. = 1.007) ในสวนของกลุมบริษัทท่ีมีกําไรตั้งแต 1,000 ลานบาท ข้ึน

ไป แตไมเกิน 2,000 ลานบาท มีความคิดเห็นตอปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 

3.75, S.D. = 0.719) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.67, S.D. = 

0.272) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.33, S.D. = 0.609) และ

ในสวนของ กลุมบริษัทท่ี มีกําไรมากกวา 2,000 ลานบาท ข้ึนไป  มีความคิดเห็นตอปจจัยทางดาน

องคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.78, S.D. = 0.506) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.35, S.D. = 0.339) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ 
= 3.71, S.D. = 0.653) 

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบลักษณะขององคกรดานรายได (กําไร ป 2558) กับปจจัย 3 ดาน 

ปจจัย 

รายได (กําไร ป 2558) 

ไมเกิน 1,000 

ลานบาท 

1,000 - 2,000 

ลานบาท 

มากกวา 2,000 ลานบาท 

ข้ึนไป 

1. ปจจัยทางดานองคกร มาก มาก มาก 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ปานกลาง ปานกลาง มาก 
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กลุมบริษัทท่ีมีกําไรไมเกิน 2,000 ลานบาท ใหความสําคัญตอปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม

อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับกลุมบริษัทท่ีมีกําไรมากกวา 2,000 ลานบาท ข้ึนไป ท่ีให

ความสําคัญตอปจจัยทางนี้อยูในระดับมาก 

 

 7. งบการลงทุนทางดาน IT 

 ไมมีประเด็นใหเปรียบเทียบความสัมพันธสําหรับลักษณะนี้  เนื่องจากทุกบริษัท

ท้ังหมด 20 บริษัท ท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ มี งบการลงทุนทางดาน IT ไมถึง 500 ลาน

บาทตอป เหมือนกันทุกบริษัท 

 

8. การจาง outsource ทางดาน IT 

ตารางท่ี 11 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดานองคกร ปจจัยทางดานเทคโนโลยี  

และปจจัยทางดาน สิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใชเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) กับการจาง outsource ทางดาน IT 

ปจจัย 
การจาง 

Outsource 

จํานวน

บริษัท (N) 
คาเฉลี่ย (X ̅)  

คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

1. ปจจัยทางดานองคกร 

1.1 ความซับซอนของระบบท่ีใชงาน

อยูในปจจุบัน 

มี 19 3.53 1.020 มาก 

ไมม ี 1 4.00  - มาก 

1.2 บุคลากรท่ีเช่ียวชาญทาง Cloud 
มี 19 3.63 0.955 มาก 

ไมม ี 1 4.00  - มาก 

1.3 งบประมาณ 
มี 19 4.16 0.834 มาก 

ไมม ี 1 4.00  - มาก 

1.4 นโยบายและระเบียบขององคกร 
มี 19 4.16 0.898 มาก 

ไมม ี 1 3.00  - ปานกลาง 

1.5 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ 

Cloud 

มี 19 3.21 1.228 ปานกลาง 

ไมม ี 1 3.00  - ปานกลาง 

รวม มี 19 3.74 0.578 มาก 
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ปจจัย 
การจาง 

Outsource 

จํานวน

บริษัท (N) 
คาเฉลี่ย (X ̅)  

คาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 

ไมม ี 1 3.60  - มาก 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

2.1 ราคา 
มี 19 4.26 0.806 มาก 

ไมม ี 1 4.00  - มาก 

2.2 ความนาเช่ือถือขององคกรผู

ใหบริการ 

มี 19 4.37 0.684 มากท่ีสุด 

ไมม ี 1 5.00  - มากท่ีสุด 

2.3 ความมีประสิทธิภาพและความ

เสถียร 

มี 19 4.58 0.607 มากท่ีสุด 

ไมม ี 1 5.00  - มากท่ีสุด 

2.4 ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย 
มี 19 4.37 0.761 มากท่ีสุด 

ไมม ี 1 5.00  - มากท่ีสุด 

2.5 ความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปน

ความลับถูกเปดเผย 

มี 19 4.58 0.692 มากท่ีสุด 

ไมม ี 1 5.00  - มากท่ีสุด 

2.6 ความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูล

ผานเครือขายไมได 

มี 19 4.42 0.769 มากท่ีสุด 

ไมม ี 1 4.00  - มาก 

รวม 
มี 19 4.43 0.382 มากท่ีสุด 

ไมม ี 1 4.67  - มากท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 

3.1 นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

ของรัฐบาล 

มี 19 3.32 1.003 ปานกลาง 

ไมม ี 1 3.00  - ปานกลาง 

3.2 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  
มี 19 3.42 0.769 มาก 

ไมม ี 1 2.00  - นอย 

3.3 สภาพการแขงขันในตลาด

ปจจุบัน 

มี 19 3.58 1.017 มาก 

ไมม ี 1 3.00  - ปานกลาง 

รวม 
มี 19 3.44 0.817 มาก 

ไมม ี 1 2.67  - ปานกลาง 
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 จากตาราง 11 พบวากลุมบริษัทท่ีมีการจาง outsource ทางดาน IT มีความคิดเห็น

ตอปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.74, S.D. = 0.578) ปจจัยทางดาน

เทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.43, S.D. = 0.382) และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม

โดยรวมอยูในระดับ มาก (X ̅ = 3.44, S.D. = 0.817) และในสวนของ กลุมบริษัทท่ี ไมมีการจาง 

outsource ทางดาน IT มีความคิดเห็นตอปจจัยทางดานองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.60, 

S.D. = 0.000) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.67, S.D. = 0.000) 

และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  (X ̅ = 2.67, S.D. = 0.000) 

ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบลักษณะขององคกรดานการจาง outsource ทางดาน IT กับ 

 ปจจัย 3 ดาน 

ปจจัย 
การจาง Outsource 

มี ไมมี 

1. ปจจัยทางดานองคกร มาก มาก 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม มาก ปานกลาง 

 

กลุมบริษัทท่ีมีการจาง outsource ทางดาน IT ใหความสําคัญตอปจจัยทางดาน

สิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก ซ่ึงแตกตางกับกลุมบริษัทท่ีไมมีการจาง outsource ทางดาน IT ท่ีให

ความสําคัญตอปจจัยทางนี้อยูในระดับปานกลาง   

 

9. การใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 

  ผลจากการสํารว จกลุมตัวอยาง บริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยท้ังหมด 20 บริษัท สามารถแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมบริษัทท่ียังไมใช

บริการคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จํานวน 9 บริษัท และกลุมบริษัทท่ีใชบริการคลาวด

คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จํานวน 11 บริษัท โดยมีการใหความสําคัญตอปจจัยตางๆ ดังนี้ 
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  9.1 กลุมบริษัทท่ียังไมไดตัดสินใจใชบริการ Cloud จํานวน 9 บริษัท  

  1. ปจจัยทางดานองคกร 

ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดานองคกรท่ีมีผลตอการตัดสิน ใจใช

เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัทท่ียังไมไดตัดสินใจใช

บริการ Cloud จํานวน 9 บริษัท 

ปจจัยทางดานองคกร 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

(X ̅) 

คา

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ผล 

อัน

ดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ความซับซอนของ

ระบบที่ใชงานอยูใน

ปจจุบัน 

2 

(22.22%) 

3 

(33.33%) 

2 

(22.22%) 

1 

(11.11%) 

1 

(11.11%) 
3.44 1.333 มาก 4 

2. ความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรดาน Cloud 

2 

(22.22%) 

3 

(33.33%) 

3 

(33.33%) 

1 

(11.11%) 

0 

(0%) 
3.67 1.000 มาก 3 

3. งบประมาณ 
6 

(66.67%) 

1 

(11.11%) 

2 

(22.22%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.44 0.881 

มาก

ที่สุด 
1 

4. นโยบายและระเบียบ

ขององคกร 

4 

(44.44%) 

3 

(33.33%) 

2 

(22.22%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.22 0.833 

มาก

ที่สุด 
2 

5. ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับ Cloud ของ

พนักงานในองคกร 

1 

(11.11%) 

3 

(33.33%) 

2 

(22.22%) 

2 

(22.22%) 

1 

(11.11%) 
3.11 1.269 

ปาน

กลาง 
5 

โดยรวม 
         3.78 0.651 มาก 

 
  จากตาราง 13 พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยในกลุมตัวอยาง ท่ียังไมได

ตัดสินใจใชบริการ Cloud จํานวน 9 บริษัท  มีความคิดเห็นวาปจจัย ทางดานองคกรมีผลตอการ

ตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับ

มาก (X ̅ = 3.78, S.D. = 0.651) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 

งบประมาณ (X ̅ = 4.44, S.D. = 0.881)  รองลงมาคือ นโยบายและระเบียบขององคกร  (X ̅ = 4.22, 

S.D. = 0.833) ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  (X ̅ = 3.67, S.D. = 1.000) ความซับซอนของระบบท่ีใช

งานอยูในปจจุบัน  (X ̅ = 3.44, S.D. = 1.333) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับ Cloud ของพนักงานในองคกร (X ̅ = 3.11, S.D. = 1.269) 
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  2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

ตารางท่ี 14 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช

เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัทท่ียังไมไดตัดสินใจใช

บริการ Cloud จํานวน 9 บริษัท 

ปจจัยทางดาน

เทคโนโลย ี

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

(X ̅) 

คา

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
อัน

ดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ราคา 
6 

(66.67%) 

1 

(11.11%) 

2 

(22.22%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.44 0.882 

มาก

ที่สุด 
3 

2. ความนาเชื่อถือของ

องคกรผูใหบริการ 

3 

(33.33%) 

5 

(55.56%) 

1 

(11.11%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.22 0.667 

มาก

ที่สุด 
6 

3. มีประสิทธิภาพและ

ความเสถียร 

4 

(44.44%) 

4 

(44.44%) 

1 

(11.11%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.33 0.707 

มาก

ที่สุด 
4 

4. ความกังวลเรื่องขอมูล

สูญหาย 

6 

(66.67%) 

2 

(22.22%) 

1 

(11.11%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.56 0.726 

มาก

ที่สุด 
2 

5. ความกังวลเรื่องขอมูล

ที่เปนความลับถูก

เปดเผย 

7 

(77.78%) 

1 

(11.11%) 

1 

(11.11%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.67 0.707 

มาก

ที่สุด 
1 

6. ความกังวลเรื่องการ

เขาถึงขอมูลผาน

เครือขายไมได 

4 

(44.44%) 

3 

(33.33%) 

2 

(22.22%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.22 0.833 

มาก

ที่สุด 
5 

โดยรวม 
     

4.41 0.426 
มาก

ที่สุด 

 
 จากตาราง 14 พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยในกลุมตัวอยาง ท่ียังไมได

ตัดสินใจใชบริการ Cloud จํานวน 9 บริษัท มีความคิดเห็นวาปจจัย ทางดานเทคโนโลยี มีผลตอการ

ตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับ

มากท่ีสุด (X ̅ = 4.41, S.D. = 0.426) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ความ

กังวลเรื่องขอมูลท่ีเปนความลับถูกเปดเผย  (X ̅ = 4.67, S.D. = 0.707) รองลงมาคือ ความกังวลเรื่อง

ขอมูลสูญหาย (X ̅ = 4.56, S.D. = 0.726) ราคา (X ̅ = 4.44, S.D. = 0.882) ความมีประสิทธิภาพและ

ความเสถียร (X ̅ = 4.33, S.D. = 0.707) ความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูลผานเครือขาย  
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(X ̅ = 4.22, S.D. = 0.833) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ความนาเชื่อถือขององคกรผูใหบริการ  

(X ̅ = 4.22, S.D. = 0.667)   

3. ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม 

ตารางท่ี 15 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช

เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัทท่ียังไมไดตัดสินใจใช

บริการ Cloud จํานวน 9 บริษัท 

ปจจัยทางดาน

สิ่งแวดลอม 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

(X ̅) 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล 
อัน

ดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. นโยบายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของ

ของรัฐบาล 

1 

(11.11%) 

1 

(11.11%) 

5 

(55.56%) 

2 

(22.22%) 

0 

(0%) 
3.11 0.928 

ปาน

กลาง 
1 

2. สภาพเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน 

0 

(0%) 

2 

(22.22%) 

5 

(55.56%) 

2 

(22.22%) 

0 

(0%) 
3.00 0.707 

ปาน

กลาง 
3 

3. สภาพการแขงขันใน

ตลาดปจจุบัน 

0 

(0%) 

2 

(22.22%) 

6 

(66.67%) 

1 

(11.11%) 

0 

(0%) 
3.11 0.601 

ปาน

กลาง 
2 

โดยรวม 
     

3.07 0.596 
ปาน

กลาง  

 จากตาราง 15 พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยในกลุมตัวอยาง ท่ียังไมได

ตัดสินใจใชบริการ Cloud จํานวน 9 บริษัท มีความคิดเห็นวาปจจัย ทางดานสิ่งแวดลอมมีผลตอการ

ตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับ

ปานกลาง (X ̅ = 3.07, S.D. = 0.596) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 

นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของของรัฐบาล  (X ̅ = 3.11, S.D. = 0.928) รองลงมาคือ สภาพการ

แขงขันในตลาดปจจุบัน  (X ̅ = 3.11, S.D. = 0.601) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบัน (X ̅ = 3.00, S.D. = 0.707) 
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  9.2 กลุมบริษัทท่ีตัดสินใจใชบริการ Cloud แลว จํานวน 11 บริษัท  

  1. ปจจัยทางดานองคกร 

ตารางท่ี 16 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดานองคกรท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช

เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัทท่ีตัดสินใจใชบริการ 

Cloud แลว จํานวน 11 บริษัท 

ปจจัยทางดานองคกร 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

(X ̅) 

คา

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล อันดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ความซับซอนของ

ระบบที่ใชงานอยูใน

ปจจุบัน 

1 

(9.09%) 

5 

(45.45%) 

5 

(45.45%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
3.64 0.674 มาก 4 

2. ความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรดาน Cloud 

2 

(18.18%) 

4 

(36.36%) 

4 

(36.36%) 

1 

(9.09%) 

0 

(0%) 
3.64 0.924 มาก 3 

3. งบประมาณ 
2 

(18.18%) 

6 

(54.55%) 

3 

(27.27%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
3.91 0.701 มาก 2 

4. นโยบายและระเบียบ

ขององคกร 

4 

(36.36%) 

4 

(36.36%) 

2 

(18.18%) 

1 

(9.09%) 

0 

(0%) 
4.00 1.000 มาก 1 

5. ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับ Cloud ของ 

พนักงานในองคกร 

0 

(0%) 

7 

(63.63%) 

2 

(18.18%) 

0 

(0%) 

2 

(18.18

%) 

3.27 1.191 
ปาน

กลาง 
5 

โดยรวม           3.69 0.509 มาก 

 
 จากตาราง 16 พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยในกลุมตัวอยาง ท่ีตัดสินใจใช

บริการ Cloud แลว จํานวน 11 บริษัท มีความคิดเห็นวาปจจัยทางดานองคกรมีผลตอการตัดสินใจใช

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก (X ̅ = 

3.69, S.D. = 0.509) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ นโยบายและระเบียบ

ขององคกร (X ̅ = 4.00, S.D. = 1.000)  รองลงมาคือ งบประมาณ (X ̅ = 3.91, S.D. = 0.701) ความ

เชี่ยวชาญของบุคลากร  (X ̅ = 3.64, S.D. = 0.924) ความซับซอนของระบบท่ีใชงานอยูในปจจุบัน  (X ̅ 
= 3.64, S.D. = 0.674) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ความรูความเขาใจเก่ียวกับ Cloud ของ

พนักงานในองคกร (X ̅ = 3.27, S.D. = 1.191) 
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 2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช

เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัทท่ีตัดสินใจใชบริการ 

Cloud แลว จํานวน 11 บริษัท 

ปจจัยทางดานเทคโนโลย ี

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

(X ̅) 

คา

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลผล อันดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ราคา 
3 

(27.27%) 

6 

(54.55%) 

2 

(18.18%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.09 0.701 มาก 6 

2. ความนาเชื่อถือของ

องคกรผูใหบริการ 

7 

(63.63%) 

3 

(27.27%) 

1 

(9.09%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.55 0.688 มากที่สุด 2 

3. มีประสิทธิภาพและความ

เสถียร 

9 

(81.81%) 

2 

(18.18%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.82 0.405 มากที่สุด 1 

4. ความกังวลเรื่องขอมูลสูญ

หาย 

5 

(45.45%) 

4 

(36.36%) 

2 

(18.18%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.27 0.786 มากที่สุด 5 

5. ความกังวลเรื่องขอมูลที่

เปนความลับถูกเปดเผย 

7 

(63.63%) 

3 

(27.27%) 

1 

(9.09%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.55 0.688 มากที่สุด 2 

6. ความกังวลเรื่องการ

เขาถึงขอมูลผาน

เครือขายไมได 

7 

(63.63%) 

3 

(27.27%) 

1 

(9.09%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
4.55 0.688 มากที่สุด 2 

โดยรวม           4.47 0.348 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 17 พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยในกลุมตัวอยาง ท่ีตัดสินใจใช

บริการ Cloud แลว จํานวน 11 บริษัท  มีความคิดเห็นวาปจจัย ทางดาน เทคโนโลยี มีผลตอการ

ตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับ

มากท่ีสุด (X ̅ = 4.47, S.D. = 0.348) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 

ความมีประสิทธิภาพและความเสถียร (X ̅ = 4.67, S.D. = 0.707) รองลงมาเทากัน 3 ปจจัย คือ ความ

นาเชื่อถือขององคกรผูใหบริการ  (X ̅ = 4.55, S.D. = 0.688) ความกังวลเรื่องขอมูลท่ีเปนความลับถูก

เปดเผย (X ̅ = 4.55, S.D. = 0.688)  และความกังวลเรื่องการเขาถึงขอมูลผานเครือขายไมได  (X ̅ = 

4.55, S.D. = 0.688) ความกังวลเรื่องขอมูลสูญหาย  (X ̅ = 4.27, S.D. = 0.786) และปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ราคา (X ̅ = 4.09, S.D. = 0.701)  
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3. ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม 

ตารางท่ี 18 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ใช

เทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ของบริษัทท่ีตัดสินใจใชบริการ 

Cloud แลว จํานวน 11 บริษัท 

ปจจัยทางดาน

สิ่งแวดลอม 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 

(X ̅) 

คา

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล

ผล 
อันดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. นโยบายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของ

ของรัฐบาล 

1 

(9.09%) 

6 

(54.55%) 

1 

(9.09%) 

3 

(27.27%) 

0 

(0%) 
3.45 1.036 มาก 3 

2. สภาพเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน 

1 

(9.09%) 

6 

(54.55%) 

3 

(27.27%) 

1 

(9.09%) 

0 

(0%) 
3.64 0.809 มาก 2 

3. สภาพการแขงขันใน

ตลาดปจจุบัน 

3 

(27.27%) 

6 

(54.55%) 

1 

(9.09%) 

0 

(0%) 

1 

(9.09%) 
3.91 1.136 มาก 1 

โดยรวม           3.67 0.894 มาก 

 
  จากตาราง 18 พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยในกลุมตัวอยาง ท่ีตัดสินใจใช

บริการ Cloud แลว จํานวน 11 บริษัท  มีความคิดเห็นวาปจจัย ทางดานสิ่งแวดลอม มีผลตอการ

ตัดสินใจใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับ

มาก (X ̅ = 3.67, S.D. = 0.894) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ คือ สภาพ

การแขงขันในตลาดปจจุบัน (X ̅ = 3.91, S.D. = 1.136) รองลงมาคือ สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  (X ̅ = 

3.64, S.D. = 0.809) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวของของรัฐบาล  

(X ̅ = 3.45, S.D. = 1.036) 

ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบลักษณะขององคกรดานกับการใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud 

Computing) กับปจจัย 3 ดาน 

ปจจัย 
การใชบริการ Cloud 

ยังไมไดใช ใชแลว 

1. ปจจัยทางดานองคกร มาก มาก 

2. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

3. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ปานกลาง มาก 
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กลุมบริษัทท่ียังไมไดใชบริการ Cloud ใหความสําคัญตอปจจัยทางดาน สิ่งแวดลอมอยู

ในระดับปานกลาง ซ่ึงแตกตางกับกลุมบริษัทท่ีใชบริการ Cloud แลว ซ่ึงใหความสําคัญตอปจจัยทางนี้

อยูในระดับมาก   
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ นายบัญชา พฤทธพัฒกุล 

วันเดือนปเกิด 20 สิงหาคม พ.ศ.2530 

ตําแหนง วิศวกรดานระบบเครือขาย บริษัท อินฟอรเมชั่น ไฮเวย 

จํากัด (UIH) 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

โครงงานระบบบริหารเครือขายสําหรับเครือขาย Wi-Fi 3 มิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร  

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

(อางอิงhttp://www.ce.kmitl.ac.th/project.php?action=view&PJ_ID=35) 

 

ประสบการณทํางาน ปพ.ศ.2554 - พ.ศ.2556: วิศวกรดานระบบเครือขาย 

บริษัทธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ปพ.ศ.2556 - พ.ศ.2557: วิศวกรดานความปลอดภัย 

บริษัทธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ปพ.ศ.2557 - ปจจุบัน: วิศวกรดานระบบเครือขาย 

บริษัท อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด (UIH) 

 

 

 

 

 

 

 

 


