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บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ 
คอมพิวติ้ง มาใช้ภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์สื่อสารแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัย
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งในระดับผู้บริหาร 
และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
มาใช้ภายในองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ภายนอกองค์กร ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ ส าหรับปัจจัยย่อย กลุ่ม
ตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ 
และมาตรการในการจัดท าระบบส ารองข้อมูล/การกู้คืน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้น าเสนอแนวทางเพื่อให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องสามารถน าเอาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง ไปใช้ได้จริงในองค์กร 

 
ค าส าคญั: คลาวด์ คอมพิวต้ิง, ผู้ให้บริการคลาวด์, นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to study factors that influence the 

decision to adopt cloud computing in an enterprise, a case study of a 
telecommunications equipment distributor. The data was collected through in-depth 
interviews with executives and IT staff for analyzing and providing guidelines for 
implementing cloud computing in the organization. 

 The findings indicate that there are four main factors that influence the 
adoption of cloud computing in the enterprise: internal factor, external environment, 
technology, and service provider. Regarding sub-factors, the interviewees focus on 
information security, the reliability of service provider, and measures for backup or 
recovery of the system. According to the results, guidelines for implementing cloud 
computing is proposed for practical utilization. 

 
Keywords: Cloud Computing, Cloud provider, IT Policy 
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ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตรวจผลงาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.มานิต สาธิตสมิตพงษ์ ประธานคณะกรรมการสอบงานวิจัย 
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กันนี้ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ยูซี
ไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณแม่และครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันให้เรียน
ต่อในระดับมหาบัณฑิต ขอบคุณ นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิชัย (CIO รุ่น 1) ผู้ชักจูงให้เข้าเรียนและ
เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลจนจบการศึกษา และขอขอบคุณ เพื่อน พี่ น้อง CIO ทุกท่าน ที่ได้ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมมอบมิตรภาพที่ดีมาโดยตลอด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัย
ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อย หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์สื่อสารแห่งหนึ่ง เป็นตัวแทนจ าหน่าย วิทยุสื่อสาร 
อุปกรณ์สื่อสาร และระบบสื่อสารของ MOTOROLA ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 50 คน โดยด าเนิน
ธุรกิจหลักคือการจ าหน่ายวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ และระบบสื่อสาร บริการออกแบบ ติดตั้งและวาง
ระบบสื่อสาร รวมถึงงานซ่อมบ ารุงทั้งตัวเครื่อง อุปกรณ์ และระบบ โดยมีเป้าหมายส าคัญในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทแห่งนี้ได้เป็นตัวแทน
จ าหน่าย MOTOROLA ที่มียอดจ าหน่ายสูงสุดประจ าประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ปัจจุบันความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลกระทบต่อการ
ปฎิบัติงานของแต่ละองค์กรมากขึ้น ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่
รอด ให้องค์กรพร้อมต่อการแข่งขัน และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
เข้ามามีบทบาทหลักในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยให้การด าเนินกิจกรรม 
กระบวนการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรสะดวกยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวได้
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นผู้น าซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรแห่งนี้
ต้องตระหนัก  

นอกจากนี้แนวโน้มของการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจเริ่มหันมาให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแรงผลักดันที่ส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจหันมาให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีดังกล่าวประกอบด้วยแรงผลักดัน 5 ประการ คือ 1) แนวโน้ม
ของเว็บไซต์ที่กลายเป็นสื่อกลางส าหรับการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลก 2) แนวโน้มความต้องการ
ประหยัดพลังงาน 3) ความต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร 4) ความต้องการใช้งานไอทีที่ง่าย
และไม่ซับซ้อน และ 5) การจัดระเบียบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยแรงผลักดันดังกล่าว ท าให้
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง เป็นทางเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางหรือขนาดย่อม 
(SMEs) ที่มักมีเจ้าหน้าที่ทางด้านไอทีท างานอยู่อย่างจ ากัด แทนรูปแบบการซื้อซอฟต์แวร์มาใช้
โดยตรงแบบในอดีต (ณิชาภา แสงสง่าตระกูล, 2553) 

และจากเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ ช่วงปลายปี 2554 ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององค์กรแห่งนี้ เนื่องจากต้องท าการย้ายเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และข้อมูล 
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบใหม่ท าให้องค์กรแห่งนี้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจได้และเกิดภาวะชะงักงันในช่วงเวลาหนึ่ง รวมถึงในบางครั้งองค์กรแห่งนี้ก็ประสบ
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ปัญหาข้อมูลสูญหายเนื่องจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เสียหาย ท าให้ข้อมูลขององค์กรแห่ง
นี้สูญหายไปในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้มีการส ารองข้อมูลไว้ 

องค์กรจึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการแสวงหาเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่องค์กร
ต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสามารถขยายและเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรได้ทันท่วงที 
โดยเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง จะท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิ
ภาพการใช้งานเครือข่ายขององค์กร เป็นการก่อให้เกิดวิธีการใหม่ในการท าธุรกิจส าหรับองค์กรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแม้ว่าจะไม่ใช่องค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็สามารถได้รับ
ผลประโยชน์จากบริการคลาวน์ คอมพิวติ้งเช่นกัน (Stanoevska, 2009; Grossman., 2009, and 
Sultan, 2010) ซึ่งท าให้องค์กรประหยัดงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที สามารถ
จัดการ หรือปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย และไม่จ ากัดสถานที่ในการใช้งานและอุปกรณ์ นอกจากนี้การ
เลือกใช้เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้กับ
องค์กรแห่งนี้ได้ เช่น สามารถใช้บริการระบบคลังสินค้าเพื่อให้สามารถตรวจเช็คสต็อคสินค้า ท าให้
สามารถวางแผนจัดซื้อสินค้าที่ขาดได้อย่างทันท่วงที และไม่ต้องสต็อกสินค้าที่ยังมีอยู่เกินความจ าเป็น 
หรือ ระบบการจัดการด้านบัญชี ระบบบัญชีเงินเดือน ที่จะมาช่วยให้องค์กรแห่งนี้สามารถท าได้
เหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องลงทุนสร้างไอทีเซ็นเตอร์เป็นของตนเอง แต่สามารถใช้บริการ
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ได้อย่างสะดวก และไม่เป็นภาระเรื่องต้นทุนที่มากเกิน
ความจ าเป็น 

งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพิจารณาการน านโยบาย คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
มาใช้ภายในองค์กรแห่งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลช่วยประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็น
แนวทางส าหรับองค์กรในการพิจารณาน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้งเข้ามาใช้ในองค์กร 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาและพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบาย คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้
ภายในองค์กร 

1.2.2 เพื่อเสนอแนะองค์กรถึงแนวทางในการน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้
ภายในองค์กร 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 เป็นแนวทางส าหรับองค์กรในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการ ในการน าเอา

เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิงเข้ามาใช้ในองค์กร 
1.3.2 เป็นข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายของผู้บริหาร ในการน าเอา

เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิงมาใช้ในองค์กร 
1.3.3 สามารถน าผลของการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในกับองค์กรหรือบริษัทอื่น ๆ ที่มี

ลักษณะและขนาดใกล้เคียงกันได ้
 

1.4 ขอบเขตงานวจิัย 
1.4.1 การศึกษาในการค้นคว้าอิสระนี้จะท าการศึกษาเฉพาะบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้า

อุปกรณ์สื่อสารแห่งหนึ่งเท่านั้น โดยครอบคลุมการศึกษาในเรื่องนโยบาย คลาวด์ คอมพิวติ้ง เช่น  
ความหมาย รูปแบบการใช้งาน องค์ประกอบ ข้อดีของนโยบายและความจ าเป็น ปัจจัยที่มีผลต่อการ
พิจารณาน านโยบาย คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

1.4.2 การศึกษาในการค้นคว้าอิสระนี้จะท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างภายในองค์กร ที่
เป็นบริษัทกรณีศึกษา โดยศึกษาถึงสภาพ และสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้งานอุปกรณ์ และศึกษา
ถึงบุคคลากรที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรว่ามีความรู้ ความเข้าใจ มีความพร้อมและยอมรับมากน้อย
เพียงใดในการน านโยบาย คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช ้

 
1.5 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1.5.1 คลาวด์ คอมพิวติ้ง หมายถึง วิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ 
โดยผู้ใช้สามรถระบุความต้องการไปยังระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง จากนั้นจะจัดสรรทรัพยากรและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจ านวนของทรัพยากร รวมทั้ง
เสนอบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทราบว่าการท างานหรือ
เหตุการณ์เบื้องหลังเป็นอย่างไร (Leymann, 2009) 

1.5.2 นโยบาย หมายถึง ข้อเสนอส าหรับแนวทางการด าเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือรัฐบาล ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบหนึ่งซึ่งจะมีทั้งอุปสรรคและโอกาสบางประการด้วย อุปสรรค
และโอกาสที่มี จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้มีการเสนอนโยบายขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์และเอาชนะสภาพการณ์
เช่นนั้น ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเอง (Friedrich, 1963) 

1.5.3 ผู้ให้บริการคลาวด์ คือ ผู้ดูแลและจัดการระบบ คลาวด์ คอมพิวติ้ง จัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า รวมถึงคาดเดาความต้องการต่าง ๆ ในอนาคต
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ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีจุดเด่นที่ระบบมีความง่ายและปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้อย่างรวดเร็ว และเก็บค่าใช้งานตามจริง 

1.5.4 ผู้ใช้บริการคลาวด์ คือ ผู้เช่าใช้ระบบ คลาวด์ คอมพิวติ้ง อย่างเดียว ไม่ต้อง
ก าหนดหรือวางแผนเรื่องการลงทุนด้านทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ไม่ต้องกังวลเรื่องการ
ดูแลทรัพยากร เพียงวางแผนและจัดสรรการใช้งานให้เพียงพอกับความต้องการหรือจ าเป็นต้องใช้ งาน
จริง 

1.5.5 โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที คือ ฮาร์ดแวร์ ระบบการติดต่อสื่อสาร ซอฟแวร ์และ
การบริการต่างๆ รวมถึง เรื่องอื่นๆ ที่จะท าให้ระบบท างานได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการ
ให้บริการขององค์กรที่มีให้กับผู้ใช้หรือพนักงานในองค์กร 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ใน

องค์กร ผู้วิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้องในแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยอ่ืน ๆ ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 บริบทของหน่วยงาน 
2.2 กรอบแนวคิดทางทฤษฎี 
2.3 งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
2.4 สรุปภาพรวมของการทบทวนงานวิจัย 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 บริบทของหน่วยงาน 

องค์กรที่ศึกษานี้เป็นบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์สื่อสารแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทน
จ าหน่าย วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร และระบบสื่อสารของ MOTOROLA ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 
50 คน โดยด าเนินธุรกิจหลักคือการจ าหน่ายวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ และระบบสื่อสาร บริการออกแบบ 
ติดตั้งและวางระบบสื่อสาร รวมถึงงานซ่อมบ ารุงทั้งตัวเครื่อง อุปกรณ์ และระบบ โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทแห่งนี้ได้เป็น
ตัวแทนจ าหน่าย MOTOROLA ที่มียอดจ าหน่ายสูงสุดประจ าประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

การด าเนินงานในองค์กรประกอบด้วยทั้งสิ้น 7 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายการเงินและบัญชี    
2) ฝ่ายกลยุทธ/์ปฏิบัติการ 3) ฝ่ายจัดซื้อ 4) ฝ่ายคลังสินค้า 5) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 6) ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 7) ฝ่ายขนส่ง โดยมีโครงสร้างองค์กรดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แผนผังองค์กร. จาก ผู้วิจัย, 2559. 
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โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในปัจจุบันขององค์กร 
องค์กรนี้ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายท้องถิ่น หรือเครือข่ายแลน (Local 

Area Network : LAN) โดยการน าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ข้างเคียงต่าง ๆ มาเชื่อมต่อถึงกัน โดยใช้
สายเคเบิ้ลเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนชุดข้อมูล ชุดค าสั่ง และข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์
กับคอมพิวเตอร์ และระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ข้างเคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ท าให้พนักงานในองค์กรท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถท างานพร้อมกันได้ 
2. ท าให้สามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานมีฐานข้อมูลที่ตรงกัน และท าให้

องค์กรได้รับประโยชน์ ลดความผิดพลาด 
3. ท าให้สามารถใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า เช่น เครื่องประมวลผลร่วมกัน แบ่งกันใช้

แฟ้มข้อมูล ใช้เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่มีราคาแพงร่วมกัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขององค์กร. จาก ผู้วิจัย, 2559. 
 

นอกจากนี้องค์กรดังกล่าวยังมีอาคารส านักงานที่แยกอิสระกระจายอยู่ในบริเวณ
เดียวกันซึ่งจะเชื่อมต่อระบบเครือข่ายร่วมกัน โดยมีระบบศูนย์กลางรวมอยู่ที่ Front office ซึ่งมี 
Backbone Switch เชื่อมต่อด้วยสาย Fiber optic ไปยังอาคารต่าง ๆ เช่น Side office, Head 
Office, Back Office และ Warehouse ซึ่งในแต่ละ office จะมี Edge  Switch ท าหน้าที่กระจาย
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สัญญาณไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ตัวกระจายสัญญาณ (Access point) 
และระบบโทรศัพท์ เป็นต้น เครือข่ายแลน (Local Area Network : LAN)  ของบริษัทฯ อุปกรณ์ทุก
เครื่องสามารถที่จะเชื่อมต่อถึงกันด้วย IP Address จ านวน 1 ชุดหลัก ประเภท Class C และมีชุด
ย่อย 2 ชุดส าหรับงานเฉพาะด้านเช่น Steaming ภาพและเสียงของวิทยุและรายการโทรทัศน์ และ
รวมถึงการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตของกลุ่ม BYOD ของพนักงานและลูกค้า 

การท างานเริ่มจาก Backbone Switch ซึ่งมีการเชื่อมต่อในทิศทางการท างานภายใน
องค์กรและภายนอกซึ่ง ณ จุดนี้จะเป็นจุดควบคุมกลางเพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในอาคารต่าง  ๆ
สามารถใช้อินเตอร์เน็ตโดยผ่าน Firewall and Load Balance จ านวน 2 เส้น (CAT and 3BB fiber 
optic) และเชื่อมต่อภายในโดยมี Edge Switch ช่วยกระจายสัญญาณไปตามอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการ
ใช้ Windows Server 2008R2 จ านวน 3 เครื่องในการท าหน้าที่โดยแบ่งตามลักษณะการท างานเป็น
หลักดังน้ี 

1. Active Directory ท าหน้าที่ ให้บริการจัดเก็บไดเรคทอรีของระบบเครือข่าย 
ไดเรคทอรีจะเป็นเสมือนแหล่งรวบรวมรายชื่อผู้ใช้และรายชื่อทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายเข้า
ไว้ด้วยกัน ทรัพยากรในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ บัญชีรายชื่อผู้ใช้ (User Account) ของผู้ใช้
เครือข่าย ไปจนถึงรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ท างานอยู่บนเครือข่ายรายชื่อ Share Folder 
บน File Server และรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครือข่ายโดยที่ Active Directory โดยจะมี
ฐานข้อมูลของมันเองส าหรับจัดเก็บไดเร็คทอรีของระบบเครือข่ายใน Active Directory ของ 
Window จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1.1 ส่วนที่เป็น Service เรียกว่า Active Directory Service ท าหน้าที่ให้บริการ
แก่ผู้ใช้และผู้บริหารระบบเครือข่าย 

1.2 ส่วนที่เป็นฐานข้อมูล เรียกว่า Active Directory Database เป็นฐานข้อมูลที่
จัดเก็บไดเรคทอรีของระบบเครือข่ายส่วน Domain Controller นั้น มีหน้าที่ตรวจสอบการ Log On 
ของ User ก่อนที่จะยินยอมให้เข้ามาใช้ทรัพยากรและบริการต่าง ๆ จาก Server ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของ Domain เช่น เมื่อมี User XXX ท าการ Login เข้าสู่ระบบบบ DC จะตรวจสอบว่าชื่อ User 
XXX มีอยู่ในฐานข้อมูลของ AD หรือไม่ และถ้ามี Password ระบุถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง DC จะ
อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายใน Domain ได้ หรือเรียกว่าผ่านการ Authenticated 
 

2. File Server มีหน้าที่ในการจัดเก็บไฟล์เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะ
น าไฟล์มาฝากไว้ใน File Server ได ้

3. Print Server มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ให้สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรน่ันเอง 
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4. Database Server มีหน้าที่ในการรันระบบที่เป็นฐานข้อมูล DBMS (Database 
Management System) ซึ่งเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลและตัวจัดการฐานข้อมูล เช่น SQL, Informix 

5. Application Server มีหน้าที่ในการรันโปรแกรมประยุกต์ โดยมีการท างานที่
สอดคล้องกับผู้ใช้งาน ณ จุด Gateway ทางออกอินเตอร์เน็ตน้ีจะมี Log server เพื่อจัดการข้อมูลทาง
จราจรตาม พรบ.คอมพิวเตอร์จุดที่ 1 

ในส่วนของ Side Office และ Back Office มีการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยสาย Fiber 
Optic และใช้ Edge  Switch เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณไปตาม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พรินเตอร์ และ Access point เป็นต้น โดยผ่านการควบคุมจากศูนย์กลางที่ Front office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 แสดงการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายระหว่างอาคารส านักงานขององค์กร. จาก ผู้วิจัย, 2559. 
 

ส าหรับในส่วนของ Head Office ระบบหลักทั่วไปมีการท างานเช่นเดียวกัน โดย
เชื่อมต่อเครือข่ายหลักด้วยสาย Fiber Optic เพื่อใช้ฐานข้อมูลกลาง แอปพิเคชั่นและระบบ 
อินเตอร์เน็ต เช่นเดียวกันกับอาคารอื่นๆ แต่มีการเพิ่มเส้นทางออกสู่อินเตอร์เน็ตอีก 1 เส้นทางโดยมี 
Firewall and Load balance เพื่อเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตเส้นที่ 2 ไปที่ CAT และเชื่อมต่อเส้นภายใน
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องค์กรหลัก เพื่อป้องกันการขาดการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตหากผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งล้มก็ยัง
สามารถดึงสัญญาณจากผู้ให้บริการอีกรายได้ และมี Log Server เพื่อจัดการข้อมูลทางจราจรตาม 
พรบ คอมพิวเตอร ์เป็นจุดที่ 2 

 
2.2 กรอบแนวคิดทางทฤษฎ ี

 
2.2.1 แนวคิดเรื่อง คลาวด์ คอมพิวติ้ง 

คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คือ เครือข่ายประมวลผลข้อมูลที่
สามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ เป็นการรวมซอฟแวร์ แหล่งข้อมูล และบริการต่าง  ๆ ไว้ในรูปแบบที่
เรียกว่าระบบกลุ่มเมฆ (Cloud System) เป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างความสมดุลให้กับเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดการต้นทุน ความปลอดภัย รวมถึงช่วยปรับปรุงบริการ สามารถใช้บริการได้ทันที และ
สามารถใช้งานได้อย่างกว้าง ๆ ท าให้มีอิสระในการใช้งานโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของโครงสร้าง
พื้นฐานด้านไอทีที่จ าเป็นส าหรับงานบริการในหน่วยงาน (Microsoft Corporation, 2010) 

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์
สหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของค าว่า คลาวด์ คอมพิวติ้ง ไว้ดังนี้  

คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เป็นรูปแบบบริการใช้ทรัพยากร 
คอมพิวเตอร์ ร่วมกันกับผู้อื่น (เช่น เครือข่าย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ 
และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง) ผ่านเครือข่าย มากน้อยตามความต้องการของผู้ใช้ การปรับเพิ่มและลดซึ่ง
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว การบริการคลาวด์ (Cloud) ที่ให้ผู้ใช้เข้าถึง
ทรัพยากรตามความจ าเป็นได้ตลอดเวลานั้น มีคุณสมบัติส าคัญ (Essential Characteristics) ห้า
ประการ และให้บริการ (Service models) ได้สามแบบ มีรูปแบบการใช้งาน (Deployment model) 
สี่ชนิด ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 

1. คุณสมบัติส าคัญ 5 ประการ 
1.1 บริการด้วยตัวเองเมื่อต้องการ (On-demand self-service) ผู้ ใช้

สามารถระบุความต้องการ และขอใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบบันทึก
ข้อมูลที่เป็นเครือข่าย ด้วยตนเองได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ 

1.2 เข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้ในวงกว้างผ่านเครือข่าย (Broad 
network access) ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ถูกจัดสรรให้ผู้ใช้ใช้งานผ่านเครือข่าย ด้วยกลไกที่เป็น
มาตรฐาน ผู้ใช้ท างานได้ด้วยอุปกรณ์หลากหลายชนิด (เช่น เครื่องโทรศัพท์พกพา เครื่องแล็บท๊อป
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพีดีเอ (Personal Digital Assistant, PDA)) 
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1.3 ทรัพยากรถูกรวบรวมจากที่ต่าง ๆ (Resource pooling) ทรัพยากร 
คอมพิวเตอร์ที่จัดสรรให้กลุ่มผู้ใช้นั้น อาจมาจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลาย ๆ แห่ง ผู้ใช้แต่ละรายใช้
ทรัพยากรที่ถูกจัดสรรให้โดยไม่รบกวนกันและกัน ทรัพยากรชุดเดียวกันแต่บริการหลาย ๆ คนได้โดย
ไม่รบกวนกัน เรียกว่า Multi-tenant model ซึ่งต่างกับ Multi-instance ในกรณีหลัง เป็นการบริการ
ด้วยทรัพยากรหลายชุด ผู้ใช้แต่ละรายจะมีหนึ่งชุดเป็นของตนเอง ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ทั้งที่เป็น
กายภาพ (Physical) และที่เป็นเสมือนกายภาพ (Virtual: การจัดสรรอุปกรณ์จากกองกลาง ที่ผู้ใช้รู้สึก
เสมือนหนึ่งว่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แต่ผู้เดียว ทางเทคนิคเรียกว่า Virtualization) ที่น ามาจัดสรรให้ผู้ใช้
นั้น ไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน อาจมาจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลาย ๆ แห่ง หรือจากหลาย ๆ ประเทศ
ได้ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าตนก าลังใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากสถานที่ใดในโลก ผู้ใช้สนใจเพียงว่าได้ใช้
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ตามขนาด และประสิทธิภาพที่ต้องการ แต่ผู้ใช้อาจขอสิทธิ์ที่จะเลือกต าแหน่ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ตนต้องการใช้ได ้

1.4 มีความยึดหยุ่นและปรับตัวได้รวดเร็ว (Rapid elasticity) การบริการ
คลาวด์ต้องสามารถเพิ่มและลดขนาดอุปกรณ์ที่ให้บริการลูกค้าตามความต้องการ และสามารถจัดสรร
โดยอัตโนมัติได้ในสายตาของผู้ใช้ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่น ามาให้บริการมีขนาดไม่จ ากัด ผู้ใช้
สามารถสั่งให้เพิ่มหรือลดได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 

1.5 การบริการที่วัดได้ (Measured service) ระบบที่ให้บริการแบบคลาวด์
ต้องวัดปริมาณการใช้ตามชนิดของบริการได้ (เช่น บริการบันทึกข้อมูล บริการประมวลผล ฯลฯ) ตาม
ความเป็นจริง ต้องสามารถติดตามและควบคุมการใช้ทรัพยากรทุก ๆ วินาที เพื่อความโปร่งใส ระบบ
บริการต้องสามารถรายงานผลการใช้แก่ทั้งผู้รับบริการ และผู้ ให้บริการ อย่างถูกต้อง และ
ตรงไปตรงมา 

 
2. การบริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Service Model) 

2.1 Software as a Service (SaaS) เป็นการให้บริการใช้ระบบงาน หรือ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application) ที่ผู้ให้บริการจัดหาให้ ซอฟต์แวร์เหล่านี้ท างานกับโครงสร้าง
พื้นฐานไอทีที่ให้บริการแบบคลาวด์ ผู้ใช้จะท างานผ่าน Web browser ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ การบริการ
รูปแบบนี้ ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่จัดการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานไอที และระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทุก
อย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ แต่ในบางกรณี ผู้ใช้อาจต้องดูแลข้อก าหนดคุณลักษณะบาง
ประการของระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application configuration settings) เพื่อความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของธุรกิจด้วยตัวเอง 

2.2 Platform as a Service (PaaS) เป็นบริการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอ
ทีเพื่อปรับปรุงและทดสอบระบบงาน หรือระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Deploy) โดยมีข้อแม้ว่า ระบบ
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ซอฟต์แวร์ประยุกต์จะต้องถูกพัฒนาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ผู้
ให้บริการจัดเตรียมให้เท่านั้น ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่จัดการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานไอทีใด ๆ (ระบบ
เครือข่าย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ระบบซอฟต์แวร์ปฎิบัติงาน (Operating system) ฯลฯ) ผู้ใช้จะดูแล
รับผิดชอบเฉพาะระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ของตัวเอง รวมทั้งข้อก าหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะของ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ (Application hosting environment configuration) เท่านั้น 

2.3 Infrastructure as a Service (IaaS): เป็นบริการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอทีเพื่อการประมวลผล และปรับปรุงทดสอบระบบซอฟต์แวร์ โดยผู้ใช้ มีหน้าที่จัดหา ระบบ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์และ ระบบซอฟต์แวร์ปฎิบัติงาน (Operating system) ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่ที่จะจัดการ
และควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที แต่มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ท างาน รวมทั้ง
ระบบฐานข้อมูล และในบางกรณีอาจรวมถึงอุปกรณ์บางชนิดของระบบเครือข่าย เช่นระบบไฟร์วอลล์ 
(Firewall)  

 

 
 
ภาพที่ 2.4 Type of Service. จาก EPAM System, Inc., http://images.slideplayer.com/26 
/8824539/slides/slide_5.jpg 

 
3. รูปแบบการใช้งาน (Deployment model) 4 ชนิด 

3.1 คลาวด์ส่วนตัว (Private cloud) เป็นการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที 
เฉพาะส าหรับองค์กรหนึ่งองค์กรใด ผู้ใช้อาจดูแลอุปกรณ์ไอทีด้วยตนเอง หรือจ้างบุคคลที่สามดูแลให้ก็
ได้ อุปกรณ์อาจติดตั้งในสถานที่ของผู้ใช้ หรืออยู่ภายนอกทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ 

3.2 คลาวด์ชุมชน (Community cloud) เป็นการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ไอทีร่วมกันเฉพาะในกลุ่มสมาชิกที่มีเรื่องต้องปฎิบัติ หรือข้อกังวลคล้ายกัน เช่น เรื่องเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยการใช้ข้อมูล มีข้อต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของรัฐ หรือขององค์กรเหมือนกัน หรือมีกฏระเบียบ
และกติกาที่ต้องปฎิบัติคล้ายกัน ชุมชนอาจดูแลและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีด้วยชุมชนเอง 
หรือท าผ่านบุคคลที่สาม อุปกรณ์จะติดตั้งในสถานที่ของชุมชน หรือนอกสถานที่ก็ได้ 
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3.3 คลาวด์สาธารณะ (Public cloud) เป็นการใช้บริการคลาวด์ร่วมกับ
สาธารณะชน องค์กรทั่วไป และกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไอที
และระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

3.4 คลาวด์ลูกผสม (Hybrid cloud) เป็นการใช้บริการที่ผสมผสานระหว่าง
คลาวด์ส่วนตัว คลาวด์ชุมชน หรือคลาวด์สาธารณะ ผู้ให้บริการแต่ละรายที่ให้บริการภายใต้คลาว
ลูกผสมนี้ต่างท างานแบบอิสระ ระบบคลาวด์ไม่ว่าจะเชื่อมโยงด้วยเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน หรือ
เทคโนโลยีเฉพาะ จะต้องสามารถท างานร่วมกันในระดับข้อมูลและระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 ชนิดของ คลาวด์ คอมพิวติ้ง. จาก การประมวลผลในกลุม่เมฆ (Cloud Computing),   
ศรีสมรัก อินทจุันทร์ยง, 2553. 
  

2.2.2 แนวความคิดเรื่อง IT Governance 
ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรในองค์กร ( IT Governance) 

หมายถึงหลักการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคก์ร ที่จะพิจารณาในเรื่อง
การสร้างมูลค่าของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  โดย IT Governance 
จัดเป็นส่วนหนึ่งของงานธรรมาภิบาลองค์กร (Corporate Governance) ซึ่งหมายถึงระบบในการ
ด าเนินการขององค์กร ที่พิจารณาทั้งส่วน ของการบริหารจัดการองคก์รหรือสถาบันลูกค้า นโยบาย 
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และกฏหมาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของ การบริหารงาน (Accountability and fiduciary 
duty) ประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตร์ (Economic efficiency) ประสิทธิผลทางกลยุทธ์ (Strategic 
efficiency) และ บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder view) แต่ IT Governance จะมุ่งเน้นที่การ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงของ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์กร (Brisebois, Boyd and Shadid, 2011) 

กรอบการด าเนินงานของ IT Governance ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ 
การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic alignment) การบริหารจัดการทรัพยากร (Resource management) 
การสร้างระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้กิจกรรม (Value delivery) การวัดผลการด าเนินการ 
(Performance measurement) และการ บริหารความเสี่ยง (Risk management) (ก าพล สนธน
รัชต์, 2553; Brisebois, Boyd and Shadid, 2011)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 กิจกรรมในการด าเนินงานของ IT Governance. จาก ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์กร, ดร. ลั่นทม จอนจวบทรง, 2556 
   

1. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic alignment) คือการน าแผนกลยทุธ์ของ
องค์กรมาก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และผู้บริหาร
สูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer หรือ CIO) ต้องท างานร่วมกัน โดย
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ผู้บริหารสูงสุดขององคก์รต้องมาท าความเข้าใจ กับเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมก าหนดกลยุทธ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในการลงทุนเรื่องทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

2. การบริหารจัดการทรัพยากร (Resource management) คือการลงทุน 
และจัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับส่วนต่าง ๆ ในองค์กรตามความต้องการ และความ
เหมาะสม 

3. การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กิจกรรม (Value delivery) คือ
การลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการ เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้องค์กร ซึ่งใน
ส่วนกระบวนการพัฒนาระบบยังต้องคานึงทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเองในองค์กร 
หรือการใช้บริการภายนอกองค์กร (Outsourcing) 

4. การวัดผลการด าเนินการ (Performance measurement) คือการวัดผล
ส าเร็จ และการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้สร้างขึ้นใช้ ซึ่งจะวัด
ทั้งด้านความเหมาะสมของงานความถูกต้อง ประโยชน์ที่ได้รับ และจุดที่ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งการ
วัดผลการด าเนินการจะจัดท าเป็นตารางวัดแบบเมตริกซ์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 1) วัดการ
พัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Development metrics) และ 2) วัดการให้บริการ 
(Services metrics) 

5. การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือการประมาณความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น และแนวทางลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
2.2.3 แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ( A technology 

acceptance model หรือ TAM) 
แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (A technology acceptance 

model หรือ TAM) เป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับและมีชื่อเสียงในการเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้
เทคโนโลยี ที่น าเสนอโดย Davis (1985) ซึ่งเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎีการกระท าตาม
หลักเหตุและผล (The theory of reasoned action หรือ TRA) เพื่อพัฒนาเป็นแบบจ าลอง TAM 
และใช้ศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่น าบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรม เข้ามาใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง 

ทั้งนี้แม้ว่า TAM จะสามารถใช้พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ Taylor และ Todde (1995) กล่าวว่า TAM มีข้อจ ากัดบางประการ จึง
ขาดความสมบูรณ์ส าหรับความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ Malhotra และ Galletta (1999) 
กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการใช้งานจริง มีเพียงความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เท่านั้นจึงน าไปสู่
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การพัฒนาขยาย เพิ่มเติมแบบจ าลอง TAM โดยเพิ่มปัจจัยต่างๆเพื่อน ามาศึกษาในบริบทการยอมรับ
การใช้ระบบสารสนเทศให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

โดยหลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในรูปที่ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่  

1. ตัวแปรภายนอก (External variables) คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived usefulness) 
3. การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of Use)  
4. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward using)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.7 แบบจ าลองขยายเพิ่มเติมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน TAM. จาก ทฤษฎีการยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2555 
 

จากภาพที่ 2.7 ตัวแปรภายนอก เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประสบการณ์ (Previous experience) เป็นต้น จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปัจจัยที่ก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วย
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างไร และเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมการใช้ด้วย 

การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน คือ ปัจจัยที่ก าหนดในแง่ปริมาณหรือ
ความส าเร็จที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือที่คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
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ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิพลจาก ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มตัวแปรอื่น ๆ ในแบบจ าลอง TAM เพื่อ
สามารถสร้างความเข้าใจถึงวิธีการอธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคลได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และเพื่อให้สามารถอธิบายเหตุผลของบุคคลในการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ
สารสนเทศ จึงน าไปสู่การพัฒนาแบบจ าลอง TAM 2 

แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2 น าเสนอโดย Venkatesh 
และ Davis (2000) เพื่อพัฒนาขยายเพ่ิมเติมแบบจ าลอง TAM เพื่อให้สามารถช่วยพยากรณ์พฤติกรรม
การใช้ระบบสารสนเทศได้ชัดเจนย่ิงขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในแบบจ าลอง TAM 2  

 

 
 
ภาพที ่2.8 แบบจ าลองขยายเพิ่มเติมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน TAM 2. จาก ทฤษฎีการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, สิงหะ ฉวีสขุ และ สุนนัทา วงศ์จตุรภัทร, 2555. 
 

จากภาพที่ 2.8 แบบจ าลอง TAM 2 ได้รับการปรับปรุงที่ ตัวแปรภายนอก และ
ปัจจัยที่ เกิดก่อน (Antecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และจากการวิจัย
พบว่า 
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- กระบวนการของอิทธิพลจากสังคม (Social influence process) ได้แก่  
บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่ โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective norm) ความสมัครใจ 
(Voluntariness) และภาพลักษณ์ (Image)  

- กระบวนการใช้ปัญญา (Cognitive instrumental process) ได้แก่ ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงาน (Job relevance) คุณภาพของผลลัพธ์ (Output quality) ผลลัพธ์ที่สามารถ
แสดงให้เห็นก่อนได้ (Results demonstrability) และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 
(Perceived ease of use) เป็นต้น  

 
ต่างเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ TAM 2 ได้น าเสนอ

แนวคิดใหม่ว่า บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective norm) จะเป็น
ปัจจัยหลักที่ก าหนด ความต้ังใจที่จะใช้งาน (Intention to use) และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived usefulness) และภาพลักษณ์ในเชิงบวก ส าหรับ
ผลกระทบของตัวแปรเสริม/ตัวผันแปร (Moderating variable) (ประสบการณ์ และความสมัครใจ) 
เกิดควบคู่และมีความเชื่อมโยงระหว่างบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และ
ความต้ังใจที่จะใช้งาน  

นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยที่เกิดก่อนซึ่งได้แก่ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงาน (Job 
relevance) คุณภาพของผลลัพธ์ (Output quality)  และผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้เห็นก่อนได้ 
(Results demonstrability) จะมีอิทธิพลต่อ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในเชิงบวก และพบอีกว่า ภายใต้เงื่อนไงการใช้งานโดยบังคับและผู้ใช้งานมีประสบการณ์จ ากัด บรรทัด
ฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมจะมีอิทธิพลต่อความต้ังใจที่จะใช้งานในเชิงบวก 

แม้ว่าแบบจ าลอง TAM 2 จะได้มีการปรับปรุงเรื่องการอธิบายถึงความรู้ว่ามี
ประโยชน์ แต่ยังขาดการอธิบายถึงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นผลน ามาสู่การน าเสนอแบบจ าลอง TAM 3  โดยในปี 2008 Venkatesh 
และ Bala ได้น าเสนอแบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 โดยได้น าเอาตัวแบบจ าลอง 
TAM 2 ของ Venkatesh และ Davis (2000) มาประยุกต์โดยเพิ่มปัจจัยอีก 7 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เข้าไปในตัวแบบแบบจ าลอง TAM 3 ดังภาพที่ 2.9 
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ภาพที ่2.9 แบบจ าลองขยายเพิ่มเติมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน TAM 3. จาก ทฤษฎีการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, สิงหะ ฉวีสขุ และ สุนนัทา วงศ์จตุรภัทร, 2555. 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ แบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มของปัจจัยหลัก (Anchors) เป็นกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อทั่วไป

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (General Beliefs) ประกอบด้วย 
- สมรรถนะของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Self-Efficacy) คือ การ

ที่บุคคลเชื่อว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานของตนโดยใช้คอมพิวเตอร ์
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- การรับรู้ต่อการควบคุมจากภายนอก (Perception of External Control) 
คือ การที่บุคคลเชื่อว่ามีทรัยพยากรทั้งในเชิงเทคนิคและทางด้านองค์กรเพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้
งาน 

- ความวิตกกังวลในการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Anxiety) คือ ความวิตก
กังวลหรือความกลัวของบุคคลในการที่จะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ 

- ความสนุสนานที่ได้รับจากการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Playfulness) 
คือ ความสุขที่บุคคลรับรู้ได้เน่ืองมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ 

2. กลุ่มของปัจจัยปรับเปลี่ยน (Adjustment) เป็นกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อที่ถูกปรับเปลี่ยนไปเนื่องจากประสบการณ์ตรง (Direct Experience) ที่ได้รับจากการใช้งานระบบ 

- การรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน (Perceived Enjoyment) การที่บุคคลรับรู้ถึง
ความเพลินเพลินอันเนื่องมาจากการใช้งานระบบ  

-  การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์  (Objective Usability) คือ การ
เปรียบเทียบระบบกับระดับความพยายามที่ต้องใช้เพ่ือท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

2.2.4  ทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of innovation theory หรือ DOI) 
ทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of innovation theory หรือ DOI) 

เป็นทฤษฎีที่ถูกน าเสนอโดย Roger ในช่วง 1960s ส าหรับใช้ศึกษาการเผยแพร่นวัตกรรม โดยทฤษฎี
น้ีเน้นความเช่ือท่ีว่าการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดข้ึนจากการแพร่กระจายของส่ิงใหม่ๆ 
จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งและสังคมนั้นรับเข้าไปใช้ สิ่งใหม่  ๆ นี้ คือ นวัตกรรม ซึ่งเป็นทั้ง
ความรู้ ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยได้อธิบายทฤษฎีกระบวนการแพร่กระจาย
นวัตกรรมนี้ว่ามีตัวแปรหรือองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  

1. นวัตกรรม (Innovation) คือ สิ่งใหม่ที่จะแพร่กระจายไปสู่สังคม นวัตกรรมที่
จะแพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้นโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่เป็นความคิดและส่วนที่เป็นวัตถุ 

2. การสื่อสารโดยผ่านสื่อทางใดทางหนึ่ง (Types of Communication) คือ 
การติดต่อระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร โดยผ่านสื่อหรือตัวกลางใดตัวกลางหนึ่งที่นวัตกรรมนั้น
แพร่กระจายจากแหล่งก าเนิดไปสู่ผู้ใช้หรือผู้รับนวัตกรรม อันเป็นกระบวนการกระท าระหว่างกันของ
มนุษย์ การสื่อสารจึงมีความส าคัญต่อการรับนวัตกรรมมาก 

3. เกิดในช่วงเวลาหนึ่ง (Time or Rate of Adoption) คือ การให้คนในสังคม
ได้รู้จักนวัตกรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อ
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ท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมต้องอาศัยระยะเวลาและมี
ล าดับขั้นตอนเพื่อให้บุคคลปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ 

4. ระบบสังคม (Social System) การแพร่กระจายนวัตกรรมเข้าสู่สมาชิกของ
สังคม ระบบสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวัตกรรม เช่น สังคมสมัยใหม่ระบบ
ของสังคมจะเอื้อต่อการรับนวัตกรรม เพราะมีบรรทัดฐานและรับค่านิยมของสังคมที่สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อมีการแพร่กระจายสิ่งใหม่เข้ามาสังคมก็จะยอมรับได้
ง่าย 

โดยหลักการคุณลักษณะของนวัตกรรมที่จะแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่
ง่ายต่อการยอมรับ ควรมีคุณลักษณะ 5 ประการดังนี้ 

1. นวัตกรรมนั้นมีข้อได้เปรียบหรือมีข้อดีกว่า (Relative advantage) คือ การ
รับรู้ว่านวัตกรรมนั้นสามารถใช้งานได้ดีกว่าระบบที่มีอยู่เดิม หรือรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากการน า
นวัตกรรมมาใช้ 

2. ความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) คือ การรับรู้ถึงระดับความยากง่ายของ
นวัตกรรมนั้น สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยากไม่มีความสลับซับซ้อน 

3. สามารถสังเกตเห็นได้ (Visibility) คือ สามารถสังเกตเห็นบุคคลอื่น ๆ ใน
องค์การใช้งานระบบสารสนเทศได้ เป็นไปในแนวทางเดียวกับค่านิยม 

4. ความสอดคล้องหรือเหมาะสม (Compatibility) คือความสอดคล้องกับความ
ต้องการหรือประสบการณ์ของกลุ่มผู้มีศักยภาพในการยอมรับนวัตกรรม ว่าเหมาะสมกับการใช้งาน
หรือไม ่

5. ผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้เห็นก่อนได้ (Trialability) คือ การสามารถแบ่ง
ทดลอง โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองใช้นวัตกรรมนั้นจะต้องสามารถจับต้องได้ สังเกตได้และ
สามารถถ่ายทอดได ้
 

2.2.5 แนวความคิด เรื่ องบริบทด้ านเทคโนโลยี  องค์กร  สภาพแวดล้อม 
(Technology-Organization-Environment Framework: TOE) 

กรอบแนวความคิดเรื่องบริบทด้านเทคโนโลยี องค์กร สภาพแวดล้อม หรือ TOE 
ได้ถูกพัฒนามาจากหลักการของ Tornatzky และ Fleischer ในปี ค.ศ.1990 ซึ่งเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจในการน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยจะเป็นการวิเคราะห์ถึงกระบวนการ
ประเมิน การตัดสินใจที่จะประยุต์ใช้ จนถึงการติดตั้ง Tornatzky and Fleischer (1990)  

โดยมีอิทธิพลมาจากปัจจัยที่ส าคัญ 3 ปัจจัย ที่จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
น ามาใช้ ได้แก่ 
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1. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology Context) คือ การพิจารณาถึง
เทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับองค์กร รวมถึงเทคโนโลยีที่ยังไม่มีการน ามาใช้
กับองค์กรในขณะนั้น โดยต้องค านึงถึงความเหมาะสม และความเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม
เทคโนโลยีที่องค์กรก าลังใช้อยู่ในปัจจุบัน 

2. ปัจจัยทางด้านองค์กร (Organization Context) คือ การพิจารณาถึงขนาด
ขององค์กร ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ทรัพยากรขององค์กรในทุกด้าน การติดต่อประสานกันระหว่าง
พนักงานในองค์กร 

3. ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม (Environment Context) คือ การพิจารณาถึง
ลักษณะประเภทอุตสาหกรรมที่องค์กรด ารงอยู่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ความรุนแรงของตลาด 
คู่แข่ง คู่ค้า นโยบายภาครัฐ รวมถึงข้อกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 

โดยการพิจารณาปัจจัยทั้ง 3 ด้าน จะเป็นการพิจารณาต่อข้อจ ากัดและประโยชน์
ที่จะได้รับจากการน าเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในองค์กร ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจของ
องค์กรในการตัดสินใจน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้
 

2.2.6 แนวความคิดเรื่องหลักการยอมรับและใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง  ของ ISACA 
(Guiding Principles for  Cloud Computing  Adoption and Use, ISACA, February 
2012) 

ความต้องการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดคุณค่า ลดค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยี และ
ความต้องการให้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ น่ีคือสิ่งที่จะส่งผลให้องค์กรต้องก าหนด
กลยุทธ์ในการยอมรับและใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง กลยุทธ์เหล่านี้จะใช้ประโยชน์จาก infrastructures, 
platforms หรือ software services ซึ่งให้บริการโดยผู้ให้บริการคลาวด์ เป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) จากภายในองค์กร ไปสู่ผู้ให้บริการภายนอก ขณะที่องค์กรที่สามารถใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ได้ส าเร็จและใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้สามารถควบคุม
ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมระดับการให้บริการได้นั้น มักจะให้การตัดสินใจอยู่ที่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สูงสุด (CIO) และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่าที่จะให้ผู้บริหารทางด้านธุรกิจ ซึ่ง 
ISACA ได้กล่าวถึงหลักการยอมรับและใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ไว้ 6 ข้อ ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งและใช้งาน บรรเทาและช่วยละผลกระทบ 
รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ  

เพื่อเป็นแนวทางส าหรับองค์กร ISACA ให้หลักต่อไปนี้ส าหรับน าไปใช้เป็น
แนวทางในการยอมรับและใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งอาจจะเร็วเกินไปส าหรับ Life Cycle ของ
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ในการที่จะน าเสนอกฏที่เข้มงวด ในการที่จะเลือก infrastructures, 



22 

platforms หรือ software services อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการก าหนดขอบเขต หรือเพื่ออธิบาย
คุณภาพขั้นพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและสิ่งที่ควรได้รับ จากการใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง จะเป็นสิ่งที่
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ลดแรงกดดัน และควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได ้

แนวทางในการยอมรับและใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง เป็นการสร้างความพร้อม เพื่อ
ดูความคุ้มค่าในการลงทุน, ความเสี่ยงขององค์กร, ความสามารถขององค์กร, ความรับผิดชอบและ
ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 6 แนวทาง ดังนี้ 

1. การสร้างความพร้อม (Enablement principle) สิ่งที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวติ้ง คือการก าหนดกลยุทธ์ เพราะสิ่งที่องค์กรจะได้รับคือความคล่องตัวจากการใช้ 
คลาวด์ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีจากค่าใช้จ่ายทางสินทรัพย์ ไปเป็นค่า
ใช้จ่ยในการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นการจ่ายในสิ่งที่เราใช้ และจ่ายเมื่อมีความต้องการเท่านั้น โดย
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการเข้าสู่
ตลาดใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นการใช้ทรัพยากรอยางคุ้มค่า หากองค์กรมอง
คลาวด์จากมุมมองทางด้านเทคนิคอย่างเดียวอาจะท าให้ไม่มองเห็นผลประโยชน์ที่ได้รับจากคลาวด์ 
ดังนั้นจึงต้องมองว่าคลาวด์เป็นการแทนที่เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจ ากัดภายในองค์กร และต้องมองว่า
คลาวด์จะสามารถช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรบ้าง ซึ่งจะต้อง
ไม่ไปเป็นแรงกดดันในการตรวจสอบโครงสร้างขององค์กร ธรรมาภิบาลในองค์กร สถาปัตยกรรม
องค์กร และวัฒนธรรมองค์กร เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นแรงกดดันให้กับองค์กรในการพิจารณา
น าเอาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง เข้ามาใช้ 

การวางแผนกลยุทธ์ในการยอมรับและใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง องค์กรควรต้อง 
- สร้างกระบวนการให้เกิดการยอมรับ คลาวด์ คอมพิวต้ิง และใช้เป็นแนวทางใน

การตัดสินใจในมุมของกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
- สร้างข้อมูลในการตัดสินใจ โดยค านึงถึงทั้งทางด้านธุรกิจ, ความต้องการด้าน

การด าเนินงาน และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
- สื่อสารและท าความเข้าใจให้กับบุคลลากรภายในที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อ

การเตรียมความพร้อม รวมทั้งเกิดเข้าใจในข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อที่จะด าเนินการจัดวางต าแหน่งและ
สร้างการก ากับดูแลที่เหมาะสม 

- ทบทวนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการมีส่วนร่วม IT เพื่อให้แน่ใจว่าการริเริ่ม
ระบบคลาวด์ จะน ามาซึ่งคุณค่าสูงสุด สามารถบริหารความเสี่ยง และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 

 
2. ผลประโยชน์จากค่าใช้จ่าย (Cost benefit principle) การประเมินผล

ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายจะอยู่บนพื้นฐานของค่าใช้จ่ายของการใช้ คลาวด์ เทียบกับค่าใช้จ่ายของ
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รูปแบบเทคโนโลยีอื่นๆ ดังนั้นต้นทุนที่แท้จริงของการน า คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้จะต้องมีการ
เปรียบเทียบกับการลงทุนทั้งหมดที่องค์กรจะต้องจ่ายเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมือนกัน ทั้งในส่วนของ
อุปกรณ์ การด าเนินการ บุคลากร ซึ่งอาจจะไม่ง่ายเมื่อเทียบกับกลยุทธ์ทีจ่ะเลือกใช้เทคโนโลยี คลาวด์  

เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่จะได้รับ องค์กรควรต้อง 
- มี เอกสารที่ แสดงถึงผลประโยชน์ที่ จะได้รับอย่างชัดเจน ในมุมของ

ความสามารถในการจัดเตรียมและขยายทรัพยากร ความสามารถ ความต่อเนื่อง และการช่วยลด
ค่าใช้จ่าย ที่ได้รับจาก คลาวด์ คอมพิวต้ิง 

- ชี้แจงค่าใช้จ่ายอย่างแท้จริงของ IT services ในการดูแลระบบภายในของ
องค์กร โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจาก คลาวด์ คอมพิวติ้ง 

- สร้างความสมดุลของค่าใช้จ่าย ระหว่างการท างาน, ความยืดหยุ่น, การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุณค่าที่องค์กรจะได้รับ 

- มีมุมมองที่มองกว่าแค่การประหยัดค่าใช้จ่าย โดยต้องพิจารณาไปถึงประโยชน์
และบริการที่จะ ได้รับจาก คลาวด์ คอมพิวต้ิง 

- มีการประเมินประสิทธิภาพเป็นระยะๆว่าตรงกับสิ่งที่คาดหวังไว้หรือไม่ 
 

3. ความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise risk principle) สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการ
พิจารณาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันประเด็นส่วนใหญ่จึง
มุ่งเน้นไปที่เรื่องของกฎระเบียบความเป็นส่วนตัว การส่งออกของข้อมูลส่วนบุคคล  และประเด็นทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ SLAs ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาที่การบริหารจัดการองค์กรควร
จะต้องกังวล แต่การตรวจสอบความเสี่ยงในบริบทที่องค์กรควรจะต้องค านึงถึงก็จะช่วยสร้างความ
มั่นใจและท าให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กรได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยดูทั้ง
ทางด้านธุรกิจ กฏหมาย ชื่อเสียง การปฏิบัติตาม และการค านึงถึงด้านเทคนิค จะช่วยให้ผู้บริหาร
เข้าใจจุดที่แท้จริงขององค์กร ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการตัดสินเพื่อก าหนดขอบเขคความเสี่ยงโดย
เปรียบเทียบระหว่าง คลาวด์ คอมพิวต้ิง และเทคโนโลยีอื่น ๆ 

เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบความเสี่ยงของ คลาวด์ คอมพิวติ้ง องค์กรควรต้อง 
- พิจารณาผลกระทบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลภายใต้รูปแบบของ 

virtualized computing environment 
- ประเมินนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ต้องการ ข้อก าหนดทางกฏหมาย และสิ่งที่

ผู้ให้บริการสามารถดูแลและบริหารจัดการ 
- ข้อก าหนดความรับผิดชอบตาม SLAs, ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการ

แก้ไข 
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- เข้าใจถึงความเสี่ยงของระบบที่องค์กรใช้อยู่ในปัจจุบัน แนวทางการบริหาร
จัดการ และจะต้องยอมรับความเสี่ยงอะไรบ้างหากเปลี่ยนไปใช้ คลาวด์ คอมพิวต้ิง 

- บูรณาการการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยง
เชิงธุรกิจ 

- พิจารณาถึงทางออกและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากการใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 

4. ความสามารถขององค์กร (Capability principle) เทคโนโลยีและบุคลากร
สามารถที่จะท างานร่วมกันได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่นโยบายและกระบวนการเป็นเสมือนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของผู้ให้บริการคลาวด์ในการที่จะ
น าเสนอความโดดเด่นของการให้บริการแก่ผู้เช่า ข้อได้เปรียบของการใช้เทคโนโลยี บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกัน อาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อผู้เช่า การที่องค์กรจะมองเห็นถึงผลประโยชน์
นั้นจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงความสามารถของทรัพยากรที่พวกเขามีเช่นเดียวกับทรัพยากรที่ผู้
ให้บริการมีให้ ว่าความสามารถ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่มีให้นั้นสามารถที่จะเอามารวมกับระบบของ
องค์กรได้อย่างไร และการพัฒนาแผนการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันเหล่านี้จะตั้งอยู่เพื่อ
สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่มให้กับองค์กรได้อย่างไร 

การใช้ประโยชน์จากทั้งระบบภายในและจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์กรควรต้อง 

- ท าความเข้าใจในบุคลากรและทรัพยากรทางโทคโนโลยีในปัจจุบันขององค์กร 
ว่ามีโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร และกลยุทธ์คลาวด์จะส่งผลกระทบต่อความต้องการส าหรับสิ่งต่าง  ๆ
เหล่านี้รวมทั้งทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างไรบ้าง 

- ก าหนดความสามารถของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ว่าจะต้องใช้งานได้ดีตาม
ความต้องการ รวมทั้งล าดับชั้นความส าคัญของสิ่งที่ต้องการใช้งาน 

- พิจารณาถึงกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบหาสาเหตุ เสถียรภาพ
ของส่วนประกอบ การปอ้งกันและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการกู้คืนการให้บริการ 
 

5. ความรับผิดชอบ (Accountability principle) การจัดการความรับผิดชอบ
ด้วยการก าหนดความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนทั้งของภายในองค์กรและผู้ให้บริการ คลาวด์ คอม      
พิวติ้ง ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีผลและข้อก าหนดอย่างชัดเจน ถึงสิ่งที่ต้อง
บังคับและต้องรับผิดชอบ ภายในหลักการนี้ทุกแง่มุมของการออกแบบเทคโนโลยี ติดตั้ง ทดสอบ การ
ใช้งานโดยหน่วยงานทางธุรกิจ และก าหนดความรับผิดชอบในการด าเนินการที่ส าคัญโดยมีการ
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ก าหนดกุล่มรับผิดชอบเฉพาะเพื่อดูแลในเรื่องของการตัดสินใจ การด าเนินการ รวมถึงการจัดการ
ความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น โครงสร้างองค์กรจะท าให้มีกลไกในการก าหนดความรับผิดชอบ  ขณะที่
นโยบาย การปฏิบัติ และขั้นตอน จะท าให้เกิดกลไกส าหรับการด าเนินการบังคับใช้ การควบคุมที่
รับผิดชอบ เมื่อองค์กรมีการเลือกใช้เทคโนโลยีคลาวด์อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
องค์กรซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการก าหนดวิธีการรับผิดชอบและความรับผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้องในองค์กร 

เพื่อให้มั่นใจว่าการก าหนดความรับผิดชอบจะเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนทั้งต่อ
บุคคลและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง องค์กรควรต้อง  

- ท าความเข้าใจความรับผิดชอบเดิมที่ถูกก าหนดไว้ ภายใต้โครงสร้างองค์กร
ปัจจุบัน เหมือนส่วนหนึ่งของนโยบายและวิธีการปฏิบัติ เพื่อก าหนดวิธีการแก้ไขภายในโซลูชั่นของ
คลาวด์ 

- ก าหนดวิธีการรับผิดชอบระหว่างผู้ เช่าและผู้ ให้บริการคลาวด์ที่ ได้รับ
มอบหมาย และวิธีการในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการอ านวยความสะดวกระหว่างบุคคลและกลุ่ม 
ต่าง ๆ 

- ตรวจสอบว่ากระบวนการและขั้นตอนต่างๆนั้นมีกลไกที่จะท าให้แน่ใจว่าความ
รับผิดชอบมีการยอมรับและได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 

- รักษาโครงสร้างธรรมาภิบาลคือการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานและ
การบังคับใช้ความรับผิดชอบ 

- พิจารณาความเสี่ยงต่อองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก าหนดความรับผิดชอบ รวมทั้งผลกระทบของการไม่
สามารถที่จะก าหนดความรับผิดชอบ 

 
6. ความน่าเชื่อถือ (Trust principle) การสร้างความน่าเชื่อถือเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของคลาวด์ ดังนั้นการสร้างความน่าเชื่อถือในทุก ๆ กระบวนการทางธุรกิจจะท าให้ คลาวด์ 
คอมพิวติ้ง มีความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือจะเกิดขึ้นได้นั่นคือบุคคลต้องสามารถเชื่อได้ว่าข้อมูล
ส่วนตัวที่อยู่บนแอปพลิเคชั่น คลาวด์ จะยังคงเป็นส่วนตัวและผลที่ได้รับจากแอปพลิเคชั่นจะต้อง
เชื่อถือได้ ความน่าเชื่อถือเป็นความต้องการที่ส าคัญส าหรับการท างานทางธุรกิจทั้งต่อผู้ใช้ภายในและ
ภายนอก วึ่งเป็นผลที่มาจากผลรวมของโครงสร้างองค์กร  วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมทางเทคนิค 
กระบวนการ และปัจจัยมนุษย์ ที่อ านวยความสะดวกในการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีในการ
สนับสนุนการท างานทางธุรกิจ 
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เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทางธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับ คลาวด์ คอมพิวติ้ง นั้นสามารถ
เชื่อถือได้ องค์กรควรต้อง 

- มีข้อก าหนดอย่างชัดเจนในเรื่องการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความ
พร้อมเมื่อมีความต้องการข้อมูลและการด าเนินกระบวนการทางธุรกิจ 

- ท าความเข้าใจว่าโซลูชั่น คลาวด์ อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านความ
น่าเช่ือถือ 

- โครงสร้างด้านความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการรับประกัน 
จะต้องให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือ เป็นที่เข้าใจและพึงพอใจทั้งผู้เช่าและผู้ให้บริการ 

- เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในการใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ช่องโหว่ที่
อาจเกิดขึ้น และการติดตั้งใช้งานทั้งต่อผู้เช่าและอุปกรณ์ผู้ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าภัยคุกคามต่อ
ความเช่ือถือสามารถระบุและแก้ไขได้ 

- ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า  cloud infrastructure, platform และ  software 
service ตระหนักถึงความส าคัญของความน่าเชื่อถือ และสร้างโซลูชั่นที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ 

- ให้ความเช่ือมั่นอย่างต่อเนื่องว่าข้อมูลและระบบสารสนเทศสามารถเชื่อถือได้ 
 
2.3 งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 
2.3.1 Gartner ได้แนะน าให้ผู้ใช้สอบถามจากผู้ให้บริการ 7 เรื่อง เพื่อประกอบการ

ประเมินศักยภาพของผู้ให้บริการในเรื่องรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล เพื่อให้รู้ว่า ตนเองจะมีความ
เสี่ยงระดับใด และจะต้องหามาตรการแก้ไขล่วงหน้าอย่างไรเมื่อเลือกผู้ให้บริการนี้แล้ว (Gartner, 
2008) 

1. การเข้าถึงของผู้ที่มีสิทธิพิเศษ (Privileged user access) ให้ถามผู้ให้บริการว่า มี
มาตรการอย่างไรในการจัดการให้เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า โดยเฉพาะเงื่อนไข
การให้สิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ท าหน้าที่จัดการระบบฐานข้อมูลและ
ระบบงาน 

2.  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Regulatory compliance) ธุรกิจบางประเภท
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการเพื่อปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลและประโยชน์
ของผู้บริโภค เช่นธนาคาร โรงพยาบาล บริษัทมหาชน ฯลฯ เมื่อธุรกิจเหล่านี้ใช้บริการคลาวด์ จาก
บุคคลที่สาม การรับผิดในเรื่องนี้ก็ยังตกเป็นภาระของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการคลาวด์ต้องมี
มาตรการช่วยปกป้องไม่ให้เกิดปัญหาแก่ผู้ใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการอาจจ าเป็นต้องผ่าน
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การฝึกอบรมในเรื่อง Regulatory compliance อย่างดี และอาจถึงขั้นต้องผ่านการรับรองเรื่อง
เกี่ยวกับ Security (Security certification) จากสถาบันที่น่าเช่ือถือ 

3. การระบุต าแหน่งของข้อมูล (Data location) ผู้ให้บริการคลาวด์บางรายอาจมีศูนย์
คอมพิวเตอร์กระจายอยู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้ใช้จะไม่มีโอกาสได้รู้ว่าข้อมูลของตนกระจายไปอยู่ใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ของประเทศใด หลายประเทศมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมี
เงื่อนไขห้ามการโยกย้ายข้อมูลไปในประเทศที่ไม่กฎหมายคุ้มครอง หรือไม่ให้โยกย้ายเลย ผู้ใช้อาจต้อง
ถามผู้ให้บริการว่า สามารถให้บริการโดยมีข้อมูลอยู่ภายในประเทศ หรือในประเทศที่ก าหนดได้หรือไม่ 

4. การแยกข้อมูลจากลูกค้าหลายคน (Data segregation) หลักการท างานของ Cloud 
computing คือการ Share resources หรือแบ่งปันใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ระบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริการแบบ Software as a Service มักถูกออกแบบให้ข้อมูลของลูกค้าทุกราย
ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน แต่อาศัยมาตรการทางเทคนิคเพื่อการแยกข้อมูลออกจากกัน และเพื่อความ
ปลอดภัย ผู้ให้บริการอาจจะใช้เทคนิคเข้ารหัส (Encryption) เพื่อการแยกข้อมูลระหว่างกันอย่าง
ปลอดภัย ผู้ใช้อาจต้องเรียนรู้วิธีเข้ารหัสที่ผู้ใช้น ามาใช้กับข้อมูลของตน และต้องพิสูจน์ว่าเป็นวิธีที่มี
ความปลอดภัย เนื่องจากเทคนิคเข้ารหัสที่ไม่มีศักยภาพอาจท าให้ข้อมูลเสียหาย หรือถูกท าลายจน
แก้ไขไม่ได ้

5. การกู้คืนข้อมูล (Recovery) เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจที่อาจเกิดจากระบบ
คอมพิวเตอร์ล้มเลวหรือเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ ในกรณีที่ท างานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ของตนเอง 
มักจะใช้มาตรการท าส าเนาฐานข้อมูลไว้เป็นประจ า และก าหนดวิธีแก้ไขกู้คืนข้อมูลรวมทั้งระบบงาน
ได้ ในกรณีใช้บริการคลาวด์ ผู้ใช้ต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการมีมาตรการในการแก้ไขเหตุอันไม่คาดคิดที่เป็น
อันตรายต่อระบบงานและระบบข้อมูลของผู้ใช้บริการ ให้ถามผู้ให้บริการว่า เขามีมาตรการอย่างไรใน
การจัดท าระบบส ารองข้อมูล และมีวิธีกู้คืนระบบงานและระบบข้อมูลอย่างไร โดยเฉพาะกรณีที่บริการ
จากศูนย์คอมพิวเตอร์ในหลาย ๆ ประเทศ  ถ้าเป็นไปได้ ให้ผู้ให้บริการสัญญาว่าจะสามารถกู้คืน
ระบบงานและระบบข้อมูลสู่สภาวะปกติภายในเวลาที่ก าหนด 

6. การตรวจสอบหรือสืบสวนในกรณีที่เกิดการกระท ามิชอบ (Investigative Support) 
การแกะรอยการกระท าผิดกับงานที่ใช้บริการคลาวด์นั้นท าได้ยากมาก เนื่องจากระบบงานและระบบ
ข้อมูลมีโอกาสถูกแยกกระจายไปอยู่หลาย ๆ แห่งที่เช่ือมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ต การสืบสวนสอบสวน
เมื่อเกิดการแฮก (Hack) จึงเกือบท าไม่ได้เลย ให้ถามผู้ให้บริการว่ามีมาตรการแก้ไขอย่างไร ถ้าค าตอบ
นั้นไม่ชัดเจน ผู้ใช้ต้องยอมรับว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องพึงระวัง และหามาตรการเยี่ยวยาเพื่อบรรเทา
ความเสียหายในระดับที่ยอมรับได้ด้วยตนเอง 

7. ความมั่นคงในตัวผู้ให้บริการ (Long-term viability) ถึงแม้จะระมัดระวังคัดเลือกผู้
ให้บริการที่มีความมั่นคงและบริการอย่างมีคุณภาพได้ แต่ก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าผู้ให้บริการจะไม่
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ล้มละลายหรือถูกยึดครองโดยบริษัทอื่น สิ่งที่ผู้ใช้สามารถป้องกันได้ คือก าหนดมาตรการแก้ไขด้วย
วิธีการให้ผู้ให้บริการสัญญาจะมอบข้อมูลคืนเพื่อน าไปใช้กับศูนย์บริการอื่นได้ ดังนั้น ผู้ใช้ต้องถามผู้ให้
บริการว่ามีวิธีการส่งคืนข้อมูลได้ด้วยวิธีใด และเป็นรูปแบบใด เพื่อจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าในการโอน
ถ่ายข้อมูลไปท างานกับระบบงานอื่นเมื่อมีความจ าเป็นโดยไม่เกิดความเสียหาย  

 
2.3.2 ศรีสมรัก อิทุจันทร์ยง (2553) น าเสนอบทความเรื่องการประมวลผลในกลุ่มเมฆ 

หรือ คลาวด์ คอมพิวต้ิง ว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่งส าหรับองค์กรที่ต้องการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีประโยชน์คือ 

1. ด้านค่าใช้จ่าย เพราะผู้ใช้ไม่ต้องลงทุนสูงก็สามารถท างานได้ด้วยเครื่องมือเสมือน ท า
ให้องค์กรไม่ต้องจ่ายทั้งเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรที่ยังไม่จ าเป็นในเวลา
น้ัน ๆ โดยผู้ใช้จะจ่ายค่าบริการตามปริมาณการใช้งานหรือการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ใช้จะเกิดความ
ยืดหยุ่นในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถมีอุปกรณ์ต่างๆในขนาดที่ต้องการในเวลาใดก็
ได ้

แต่ก็มีข้อพึงระวังคือ 
1. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy) ต้องมีการสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ 
ข้อก าหนด ข้อบังคับในการใช้งาน การจัดเก็บและการรักษาความลับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง 

2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ว่าการท างานบน
เครือข่ายระบบจะไม่ล่มหรือไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ใช้ต้องศึกษา
นโยบายในการจัดการปัญหา และระยะเวลาในการแก้ไขคืน โดยดูได้จากรายละเอียดในข้อตกลงใน
การใช้บริการ (Service Level Agreement, SLA)  

3. แพลตฟอร์มยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากแพลตฟอร์มที่น าเสนอยังมีความ
แตกต่างกันอยู่จึงต้องค านึงถึงความหลากหลายของแพลตฟอร์มเหล่านี้  

ดังนั้นแม้ว่าคลาวด์ คอมพิวติ้ง จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะประโยชน์จาก
ทางด้านค่าใช้จ่าย แต่ก็มีข้อพึงระวังตามที่ได้กล่าวมา ผู้ใช้บริการควรวิเคราะห์ลักษณะบริการที่
ต้องการใช้งานเปรียบเทียบกับข้อตกลงในการใช้บริการ (Service Level Agreement, SLA) การ
รักษาความมั่นคง ความสามารถในการควบคุม รวมทั้งความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเป็นสิ่งที่ต้องพึง
พิจารณา 
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2.3.3 Alshamaila, Papagiannidis and Li (2013) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ ง ในองค์กรขนาดกลางและย่อม (SMEs) โดยใช้ TOE 
Framework ซึ่งพบว่าปัจจัยหลักที่มีความส าคัญในการยอมรับเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ของ
องค์กร SMEs คือ การพิจารณาประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี ความสามารถในการขยายการรองรับ 
ข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ ความเข้ากันได้ของระบบ ความสามารถในการทดลองใช้ ขนาดขององค์กร 
การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ประสบการณ์เก่า ขอบเขตการตลาด แรงผลักดันจากซัพพลายเออร์ 
และเทคโนโลยีสนับสนุนจากภายนอก ในทางตรงกันข้ามจากการศึกษาไม่พบหลักฐานเพียงพอที่แสดง
ให้เห็นว่าแรงกดดันจากคู่แข่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการยอมรับเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
นอกจากนี้ในส่วนของผู้ให้บริการนั้นต้องค านึงถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัยต่อ
ผู้ใช้บริการในการพิจารณาน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ โดยต้องสร้างความเชื่อมั่น ซึ่ง
มักจะพิจารณาถึงต าแหน่งจัดเก็บข้อมูล ความสามารถในการทดลองใช้ โดยผู้ให้บริการอาจให้ SMEs 
ทดลองใช้งานก่อนมีการใช้งานจริง เพื่อเพิ่มการรับรู้ต่อบริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง ท าให้ SMEs 
สามารถประเมินบริการกับความเข้ากันได้ของระบบที่มีอยู่เดิม ระดับความซับซ้อนในการใช้งานก่อน
ได้ ในส่วนสุดท้ายผู้ที่น าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้มักจะให้ความส าคัญกับ สถานที่ตั้งของ
แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Center) ดังนั้นผู้ให้บริการสามารถใช้จุดนี้ในการพิจารณาเลือกท าเลที่ตั้ง
ของสถานที่จัดเก็บข้อมูล หรือท าการตกลงสถานที่ที่ลูกค้าต้องการให้ข้อมูลถูกจัดเก็บได้ 

2.3.4 Berman et al. (2012) น าเสนอ 6 คุณลักษณะที่ส าคัญ ของการน าเอา
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจ ได้แก่ 1) ความ
ยืดหยุ่นของค่าใช้จ่าย 2) การขยายขีดความสามารถทางธุรกิจ 3) การปรับตัวทางการตลาด 4) การ
จัดการความซับซ้อน 5) ความผันแปรของปัจจัยขับเคลื่อน และ 6) การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

ซึ่งมีการกล่าวถึงกรณีของ IBM ที่มีการน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ โดย
จัดท า Cloud Enablement Framework เพื่อระบุต้นแบบส าหรับองค์กร 3 ข้อ ได้แก่ 1) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 2) นวัตกรรมที่ได้ และ 3) สิ่งที่เข้ามาขัดขวาง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมองถึงสิ่งที่
องค์กรจะได้รับ ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มขึ้น และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หรือสร้าง
ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ โดย Framework ดังกล่าวไม่ได้ก าหนดตายตัว แต่อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์ของ
บริษัท นโยบายการจัดการความเสี่ยง และแนวทางการแข่งขัน 

2.3.5 Borgman, Bahli, Heier & Schewski (2013) กล่าวว่าขนาดขององค์กรเป็น
ปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการน าเอานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยทั่วไปองค์กรขนาดใหญ่จะมี
ความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่มากกว่า ท าให้มีความพร้อมต่อการลงทุนและน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ามาใช้ แต่ในทางกลับกันองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมก็มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงได้
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รวดเร็วกว่า การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมที่องค์กรด าเนินธุรกิจ ก็จะสร้างแรงกดดันที่รุนแรงต่อ
องค์กร ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงต้องพยายามมุ่งเน้นหานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อให้องค์กร
ของตนสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ นอกจากนั้นความรู้และทักษะทางด้านไอทีของพนักงาน
ทั่วไปในองค์กรก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีผลในเรื่องต่อการยอมรับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจ 
รวมทั้ง กฎหมาย บทบัญญัติต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐ ก็มีผลต่อการตัดสินใจน าเอา
นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่นกัน 

2.3.6 Chang Jin Koo & JeongYeon Kim (2014) ได้กล่าวถึงผลที่ได้จากการส ารวจ
ข้อมูลของบริษัทเอกชนในประเทศเกาหลี โดย KISA (Korea Internet and Security Agency) ว่า
ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง คือ ความคุ้มทุนในการด าเนินการ 
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่น ๆ เช่น ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการที่จะใช้ Application เหล่านั้น 
หรือ ความกังวลเกี่ยวกับการให้บริการของบุคคลภายนอก อีกประเด็นที่มีความส าคัญคือความกังวล
ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลภายในที่ส าคัญซึ่งจะต้องมีการแชร์กันของข้อมูลอยู่บนโครงสร้าง
พื้นฐานของผู้ให้บริการ ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าบริษัทในเกาหลีควรพิจารณาระดับความ
ปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรูปแบบการให้บริการของ คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
พิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและนโยบายการปกป้องข้อมูลเป็นพื้นฐานที่ต้อง
พิจารณา หลังจากจัดตั้งแผนความปลอดภัยและแผนการลงทุนแล้ว บริษัทจึงค่อยพิจารณาถึงแผนการ
ย้ายไปยังเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง หรือตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวติ้ง ความคล่องตัวทางธุรกิจเป็นอีกเหตุผลหนึ่ งในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง 

2.3.7 Lee (2014) ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบต่อการน าคลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ ต่อ
การด าเนินธุรกิจของเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคการท่องเที่ยวประเทศใต้หวัน 
รวมถึงปัจจัยการยอมรับการน าเอาระบบ CRM บนคลาวด์ มาใช้ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
การน าเอาระบบ CRM บนคลาวด์ มาใช้ของธุรกิจของเอกชนขนาดกลางและย่อม คือ ผลประโยชน์
ทางด้านการเงินและการตลาด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยของการบริหาร และปัจจัยสิ่งแวดล้อมเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากฝ่ายบริหารเห็นว่าคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จึงเป็นแรงผลักดัน
ที่ส าคัญ  

ผลกระทบจาก โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยภายในองค์กรอื่น ๆ เช่น 
ขนาดองค์กร และประเภตอุตสาหกรรม ก็มีผลต่อการตัดสินใจน าคลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้อย่างมี     
นัยยะ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร เช่น มาตรฐาน ความพร้อมในการให้บริการ เครื่องมือที่ช่วย
องค์กร ก็อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจน า CRM บนคลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้เช่นกัน โดยผู้บริหาร
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หรือผู้จัดการจะมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจโดยดูจากข้อดีและข้อเสียเพื่อชั่งน าหนักในการเลือกผู้ให้
บริการ และผู้ให้บริการต้องสามารถแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้ว่า คลาวด์ คอมพิวติ้ง สามารถ
ตอบสนองต่อรูปแบบธุรกิจของตนได้อย่างไร 

2.3.8 MARIAN (2012) ได้ศึกษาแนวทางในการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
และสื่อสังคมเทคโนโลยี ขององค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในสหภาพยุโรป พบว่า 
ความสามารถในการเข้าถึงจากระยะไกล ความยืดหยุ่น การรองรับการขยายตัว ความปลอดภัย และ
ความง่ายต่อการใช้งาน เป็นสิ่งผลักดันให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยความ
ยืดหยุ่นและการรองรับการขยายตัวของระบบ เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง คือสิ่งที่ท าให้ SMEs 
สามารถจ่ายและใช้ทรัพยากรในเวลาและในส่วนที่เขาต้องการเท่านั้นได้ ซึ่งท าให้ง่ายต่อการจัดสรร
และบริหารจัดการ ความสามารถในการเข้าถึงจากระยะไกลท าให้องค์กรสามารถท างานที่ใดก็ได้ไม่
จ ากัดสถานที่ท างานอีกต่อไป การดูแลความปลอดภัยของข้อมูลเป็นข้อเสนอที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้ใช้บริการโดยเปรียบเทียบกับระบบปัจจุบันที่เป็นอยู่ 

ปัจจัยที่เป็นข้อกังวลคือเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
SMEs ต้องพิจารณาจาก SLAs ในส่วนของด้านความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยที่ SMEs ให้ความส าคัญใน
ประเด็นของมาตรการในการป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูล มาตรการในการตรวจสอบ และ
ระดับการควบคุม รวมถึงความกังวลต่อต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะสร้าง
ปัญหาต่อข้อก าหนดทางกฏหมายหรือกฏระเบียบอื่น ๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด 

2.3.9 Morgan & Conboy (2013) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ โดยให้ความสนใจกับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมซึ่งมีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ตัวอย่างเช่น การพิจารณาปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์โดย
มองรวมถึงเรื่องของการประหยัดเวลา (ระยะเวลาในการติดตั้งระบบและระยะเวลาคืนทุน) ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งจากการศึกษาสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องจัดหาเพิ่มคือแบนด์วิดท์ และ ช่องทางการเชื่อมต่อ 
เพื่อให้พร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ ในขณะที่ผู้ให้บริการต้องให้ความส าคัญกับความเข้ากันได้ของ
ระบบเก่าและระบบใหม่ ความยุ่งยากซับซ้อนของเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจในการ
ใช้ระบบคลาวด์ รวมไปถึงความสามารถในการทดลองใช้และท าโครงการน าร่องในส่วนที่
สภาพแวดล้อมไม่มีความสี่ยง  

นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยภายในองค์กรปัจจัยหนึ่งที่ปรากฏขึ้น คือ การพัฒนาความ
ร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งปรากฏชัดจากการศึกษาว่าคลาวน์สร้างความ
เปลี่ยนแปลงของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับภายนอกองค์กร รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กรเองอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญต่อองค์กรในการพัฒนานวัตกรรม การติดตั้ง
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ระบบสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ ผ่านห่วงโซ่อุปทานของอค์กร กระนั้นก็ตามปัจจัยทางด้าน
ความปลอดภัยและประเด็นทางกฎหมายก็ยังเป็นสิ่งส าคัญที่จ าเป็นต้องศึกษา 

2.3.10 Nedev (2014) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่องค์กรธุรกิจควรพิจารณาในการ
ตัดสินใจน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ พบว่ามี 3 ปัจจัยที่เป็นสิ่งท้าทายต่อการตัดสินใจ 
ได้แก่ 1) ความยุ่งยากซับซ้อน 2) ความสอดคล้องหรือเหมาะสมกับผู้ใช้งาน และ 3) ความปลอดภัย 
เป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณา  

ส าหรับปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนั้น ความยุ่งยากซับซ้อนเป็นสิ่งท้าทายต่อการพิจารณา
น า คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ แต่นั่นคือสิ่งที่โซลูชั่นคลาวด์ตอบสนองต่อปัจจัยนี้ คือ คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยเรื่องความสอดคล้องหรือเหมาะสม ก็เป็น
อีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา โดยองค์กรธุรกิจจะพิจารณาใน 2 ประเด็นคือ ความเข้ากันได้กับโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีอยู่และความเข้ากันได้กับโซลูชั่นคลาวด์อื่น ๆ นอกจากนี้ความซ้ าซ้อนของระบบก็เป็นอีก
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณา เนื่องจากค่าใช้จ่ายของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่จะถูกน ามาพิจารณาเพื่อ
เปรียบเทียบกับการน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ เพราะบางครั้งการใช้ระบบเดิมที่มีอยู่
อาจจะเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ส าหรับปัจจัยในเรื่องของความปลอดภัยยังคงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดในส่วนของปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีต่อการพิจารณา โดยเหตุผลหลักคือผู้ใช้บริการไม่รู้ว่า
ข้อมูลของเขาอยูท่ี่ใด มีความปลอดภัยและถูกจัดเก็บอย่างไร 

ส าหรับปัจจัยทางด้านองค์กร พบว่าการสนับสนุนจากผู้บริหาร ขนาดองค์กร และความ
พร้อมทางด้านเทคโนโลยี เป็นสามปัจจัยหลักในการพิจารณา โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารถูกระบุ
ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้จะส าเร็จไม่ได้เลยถ้า
ปราศจากการสนับสนุนจากผู้บริหารเพราะผู้บริหารจะเป็นผู้ที่สนับสนุนทรัพยากรต่าง  ๆ ที่จ าเป็น 
ปัจจัยในเรื่องขนาดองค์กร ยังคงได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการพิจารณา องค์กรขนาด
ใหญ่มักจะมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของตัวเองที่จะต้องน าเอามาพิจารณาซึ่งต่างจากกองค์กร
ขนาดเล็กที่สามารถน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้ง่ายกว่าด้วยต้นทุนการติดตั้งที่ต่ ากว่า สุดท้ายคือ
ปัจจัยในเรื่องของความพร้อมทางเทคโนโลยียังถูกระบุว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะต้องมีการพิจารณา 
องค์กรจะต้องท าการประเมินโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และบุคลากรทางด้านไอทีว่ามีความพร้อมที่จะ
น าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้หรือไม ่

ส าหรับปัจจัยสิ่งแวดล้อมพบว่า แรงกดดันจากการแข่งขันและคู่ค้าเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในธุรกิจ เพราะถ้าหากว่าคู่แข่งหรือคู่ค้า
ได้มีการใช้เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง ก็จะเป็นแรงกดต่ออุตสาหกรรมที่องค์กรด าเนินธุรกิจ 

2.3.11 Shailja Tripathi & Nasina Jigeesh (2013) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่สุดที่เป็น
สิ่งขับเคลื่อนในการยอมรับเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง คือ ความสามารถในการเลือกใช้ทรัพยากรที่
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สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการใช้งาน รองลงมาคือความเป็นประโยชน์ต่อความคล่องตัวทาง
ธุรกิจ ความปลอดภัยยังคงเป็นข้อส าคัญในการสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นต่อตลาดของเทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง ซึ่งเกิดจากการตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลของผู้ให้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้
ให้บริการต้องน าเสนอเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ให้ผู้ใช้สามารถท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ได้
ง่าย รวมทั้งสามารถพัฒนาเชื่อมต่อระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันกับ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ได้ง่าย แม้ว่า
ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถควบคุมทรัพยากรหลักได้ แต่ต้องสามารถสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพ 
ความพร้อม ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพ ให้กับผู้ใช้บริการสามารถยอมรับในการใช้ เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวติ้ง ท าธุรกิจแทนรูปแบบเดิม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการ
รับประกันการให้บริการจากผู้ให้บริการผ่านการท า Service Level Agreements (SLAs) ซึ่งเป็น
ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ 

2.3.12 Sun et al. (2011) ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นหลักทางด้านความปลอดภัย 
ความเป็นส่วนตัว และความน่าเชื่อถือ ของระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตระหนักถึงสิ่งที่มี
ตัวตนและไม่มีตัวตน รวมถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการส ารวจปัจจัยที่
เกี่ยวข้องมากที่สุดในด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความน่าเชื่อถือ ที่เป็นภัยคุกคามต่อ
สภาพแวดล้อมของระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง และวิเคราะห์แนวทาง นโยบายที่ส าคัญในการแก้ไขและ
ก าจัดปัญหาเหล่านี้ เพ่ือจัดหา ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่มีความปลอดภัยสูง มีความน่าเชื่อถือ 

2.3.13 Shimba (2010) ได้กล่าวว่ากุญแจส าคัญที่จะท าให้เกิดความส าเร็จในการ
ยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เมื่อ
องค์กรต้องเผชิญกับความต้องการในด้าน ความสามารถในการประมวลผล ความสามารถในการ
จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ความสามารถในการขยายตัวของทรัพยากรทางเทคโนโลยีขององค์กร และ
ความพร้อมที่สูงขึ้น ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าลง เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ก็จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 
แต่เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ก็มีประเด็นที่เป็นความท้าทายที่องค์กรต้องพิจารณา เช่น ความ
ปลอดภัย กฏหมายและการปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยได้ให้ค าแนะน าเพื่อให้การน าเอาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวต้ิง ไปใช้ประสบความส าเร็จคือ  

- ต้องเกิดการท างานร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
- ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย และ ธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
- ท าการวิเคราะห์ วางแผน และมาตรการรองรับ เมื่อมีการท าโครงการ คลาวด์ คอม  

พิ วต้ิง 
- พิจารณาถึงปัจจัยองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนไปสู่

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ต่อวัฒนธรรม นโยบาย และวิธีการท างานขององค์กร 
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- ด าเนินการโครงการอยู่บนข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Best 
Practices) และข้อก าหนดด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ (Security 
and Compliance) ซึ่งจะส่งผลระยะยาวที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

 
2.3.14 Yeboah-Boateng & Essandoh (2014) กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถทาง

เศรษฐศาสตร์ขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้าน
เทคโนโลยี การยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง จะช่วยให้อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จากการศึกษาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความส าเร็จพบว่าปัจจัยส าคัญที่สามารถ
ผลักดันได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อและบ ารุงรักษาเทคโนโลยี การช่วยพัฒนาการติดต่อสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ความสามารถในการรองรับการขยายตัว การสร้างความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ และการน าองค์กรไปสู่ความเชี่ยวชาญ แต่ก็ยังคงมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งนั่นคือการขาดทักษะและความรู้ คุณภาพในการเชื่อมต่ออินเตอร์ที่ต่ า  
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ขาดความไว้วางใจ และความยากล าบากในการบูรณา
การกับระบบเดิม  

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหาร ความสามารถในการ
ทดลองใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ความรู้สึกต่อต้านต่อเทคโนโลยีใหม่ โครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มี
อยู่ ความเข้ากันได้กับบริการคลาวด์ ความสามารถและการสนับสนุนจากผู้ให้บริการคลาวด์เป็นปัจจัย
ส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อองค์กร SMEs ในการตัดสินใจน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ 
 
2.4 สรุปภาพรวมของการทบทวนงานวิจัย  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรปัจจัย 
ที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ไปใช้ในองค์กร สามารถสรุปได้เป็น
ตาราง ได้ดังนี้
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ตารางที่ 2.1   
 
สรุปปัจจัยที่ใช้ในการในการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยภายในองค์กร ทัศนคติ ความสนใจ และการสนับสนุน ของผู้บริหาร       x       x     x       x 

  นโยบายขององค์กร   x     x   x           x x   

  ความพร้อมของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุน   x         x       x       x 

  ความพร้อมของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   x               x x         

  ความพร้อมของบุคลกรภายในองค์กร   x       x       x       x x 

  มาตรการในการเตรียมทางออกและพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น x x                       x   

  ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร   x     x   x                 
  ขนาดองค์กร       x   x   x     x         

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง x x       x     x x       x   

  การแข่งขันของอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุรกิจ       x x x   x     x         

  แรงกดดันจากคูค่้า       x             x         

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่สูง    x x   x   x x x x       x x 

  การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร   x x x x   x x x     x   x x 

  ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล   x         x   x x x x x x x 

  ความสามารถในการควบคุมบริหารจัดการ x x x           x     x       

  ความง่ายของนวัตกรรม/เทคโนโลยีต่อการน ามาใช้       x         x x x x       

  ความเข้ากันได้ของนวัตกรรม     x x           x x     x x 
  ความสามารถในการทดลองใช้   x   x           x         x 

ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้ให้บริการ x x x       x x       x x   x 

  มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล x x x x       x x x x x x x   

  มาตรการในการจัดท าระบบส ารองข้อมูล/การกู้คืน x x                           

  มาตรการในการตรวจสอบหรือสืบสวนในกรณีที่เกิดการกระท ามิชอบ  x x             x             

  
มาตรการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการหรือข้อ
กฏหมาย x x             x x           

  การระบุต าแหน่งของข้อมูล x     x         x             

  ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการ   x                   x   x   
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การศึกษาแนวทางการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร ของ

งานวิจัยนี้นั้นเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ การก าหนดกรอบแนวคิดจึงศึกษาจากความเป็นมา และ
ความส าคัญของปัญหา โดยทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ใช้ใน
การพิจาณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ โดยมีกรอบการวิจัยดังนี ้
 

 
 
ภาพที่ 2.10 กรอบแนวคิดแนวทางการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร. 
จาก ผู้วิจัย, 2559. 

จากภาพที่ 2.10 แสดงให้เห็นถึง กรอบแนวคิดการวิจัยนี้ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ
ด้านบริบทที่ส าคัญ คือ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร องค์ประกอบที่ 2 คือ
ปัจจัยภายในองค์กร องค์ประกอบที่ 3 คือปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และองค์ประกอบ 4 คือปัจจัย
ทางด้านผู้ให้บริการ ซึ่งจะน ามาเป็นส่วนพิจารณาในการตัดสินใจน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มา
ใช้ในองค์กร 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การท าวิจัยเรื่องแนวทางการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร

น้ัน จะด าเนินการวิจัยโดยวิธีการตามล าดับดังนี้ 
3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะคัดเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการสัมภาษณ์
นั้นจะให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ในมุมมองที่
เกี่ยวข้อง ผลกระทบ และปัจจัยที่จะมีผลในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา คลาวด์ คอมพิวติ้ง เข้ามาใช้ 
ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์สื่อสารแห่งนี้ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1.1 กรรมการผู้จัดการ จ านวน 1 คน 
1.2 รองกรรมการผู้จัดการ จ านวน 2 คน 

เพื่อทราบถึงแนวนโยบายและความคิดเห็นต่อการน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง เข้า
มาใช้ในองค์กร 

2. ตัวแทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน ได้แก ่
2.1 ผู้จัดการฝ่ายเทคโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 คน 
2.2 หัวหน้าฝ่ายฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 คน 
2.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 คน 

เพื่อทราบถึงความคิดเห็น ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการน าเทคโนโลยี คลาวด์ 
คอมพิวติ้ง เข้ามาใช้ในองค์กร 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั  
เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการท าวิจัย ซึ่งการ

สัมภาษณ์นี้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และเจตนาของถูกผู้สัมภาษณ์ อีก
ทั้งผู้วิจัยมีการทบทวนวรรณกรรมเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการตั้งค าถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อทั้งเชิง
บริหารและปฏิบัติการ โดยค าถามที่ใช้จะเป็นค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง คือ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงแนว
ทางการน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในบริษัท 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาเอกสารขององค์กร 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคคลากรที่ เกี่ยวข้องในฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์กรแห่งนี้ โดยใช้วิธีการดังต่อไปน้ี 
 - การสัมภาษณ์แบบทั่วไป (Unstructured Interview) 
 - การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

3. แบบประเมินจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจน า
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร (Ranking) 

4. วิเคราะห์แนวทางการน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 
 
3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้เริ่มท าการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 
2559 เป็นระยะเวลาการวิจัย 9 เดือน ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  
 
ระยะเวลาในการท าวิจัย 

กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ก.พ. 
59 

มี.ค. 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย. 
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

1. เตรียมหัวข้อการค้นคว้าอสิระ / งานวิจัย 

 1.1 คิดหวัข้อ/ศกึษาแนวคดิและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง                      

 1.2 เขียนเค้าโครงงานวิจัย                     
 1.3 เสนอหัวข้อและเค้าโครงให้อาจารย์ที่ 
ปรึกษาอนุมัต ิ                     

 1.4 เสนอหัวข้องานวิจัยใหก้ับวิทยาลัย                     
2. แนวคิดและรปูแบบงานวจิัย 

 2.1 พัฒนาแนวคิดและรูปแบบงานวิจัย                     

 2.2 จัดท ารายละเอียดขั้นตอนระเบยีบวิธีวจิัย                     
3. ด าเนินงานวิจัย  

 3.1 สอบ Defense งานวจิัย (ครั้งที่ 1)                     

4. ปรับปรุง / แก้ไขผลการวิจัย  

 4.1 ปรับปรุงแก้ไขงานวจิัยตามค าแนะน าของ 
คณะกรรมการสอบงานวิจัย (ครั้งที่ 1)                      

 4.2 รวบรวมขอ้มลู                     
 4.3 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย                     

5. เขียนรายงานวิจัย 

 5.1 เขียนรายงานวิจัย                     

6. เสนอรายงานวิจัย 
 6.1 สอบ Defense งานวจิัย (ครั้งที่ 2)                     

7. ปรับปรุงแก้ไข  

 7.1 ปรับปรุงแก้ไขงานวจิัยตามค าแนะน าของ 
คณะกรรมการสอบงานวิจัย (ครั้งที่ 2)                     

8. ส่งผลงานวิจัย  

 8.1 ส่งผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ ์                     
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การท าวิจัยครั้งนี้จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้

ในบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์สื่อสารแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลาง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาและตัดสินใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ภายใน
องค์กร หรือธุรกิจที่มีการด าเนินธุรกิจในขนาดหรือสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน  

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในเชิงกรณีศึกษา โดยการเก็บและรวบรวมข้อมูล 
(Data Collection) เป็นไปใน 2 แนวทาง คือ 

1. ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทั้งแบบสัมภาษณ์ทั่วไป (Unstructured Interview) และการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของแต่ละบริบทที่ใช้ใน

การศึกษา 

2. การท าแบบประเมินเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการพิจารณา

ตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ไปใช้ (Ranking) เพื่อไว้ส าหรับเปรียบเทียบผลของการ

วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละกรณีศึกษา 

โดยจะน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์และสอบทานกับทฤษฎี งานวิจัย และ

บทความที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอแนวทางในการน า เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร  

โดยสามารถแบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

4.1 ผลสรุปจากผลสัมภาษณ์ของผู้บริหาร และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิว ต้ิง 

มาใช้ในองค์กร 

4.2 การน าเสนอแนวทางในการน า เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

 
4.1 ผลสรุปจากผลสัมภาษณ์ของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจน า เทคโนโลยี คลาวด์ คอม  
พิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

จากการที่ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ไปใช้ สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อหา
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ล าดับความส าคัญ (Ranking) รวมถึงการน าเอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงมุมมองของกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์กับผลของการจัดอันดับความส าคัญของแต่ละปัจจัย 
 

4.1.1 กลุ่มผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 : มุมมองและนโยบายต่อการน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ใน

องค์กร 
ผู้บริหารมองเห็นว่าในปัจจุบันนั้น คลาวด์ คอมพิวติ้ง เป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญ 

และถือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการท าธุรกิจสมัยใหม่ ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงของสภาพธุรกิจใน
ปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจที่ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง จึงเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับองค์กรที่จะพิจารณาในการน ามาใช้ ซึ่งจะ
ช่วยประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากและเสียเวลากับการลงทุนอุปกรณ์เอง นอกจากนี้ยังลดความยุ่งยาก
ในบริหารจัดการด้านไอที ซึ่งการซื้ออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ต่างมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงและ
ต้องการการบ ารุงรักษาในระยะยาว ในขณะที่องค์กรเอง ก็ต้องการความยืดหยุ่น และไม่ยุ่งยากในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และปรับตัว
เข้ากับอนาคตได้เร็วกว่าคู่แข่ง โดยมีประเด็นที่ผู้บริหารมีความเป็นห่วงคือ 

- ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล ทั้งในส่วนของประเด็นความเป็นส่วนตัว  
การส ารองข้อมูลในกรณีที่ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง มีปัญหา หรือฮาร์ดแวร์ของผู้ให้บริการเสียหาย 
ข้อมูลขององค์กรจะมีการสูญหายหรือไม่ 

- การเข้าถึงได้ของข้อมูลในกรณีที่ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง มีปัญหา องค์กรจะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยวิธีการใด ผู้ให้บริการจะกู้คืนระบบได้ในเวลาเท่าไหร่ 

- ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร 
- ความกังวลต่อความรวดเร็วในการดึงข้อมูลหรือปฏิบัติงาน ในกรณีที่เวลานั้นมีผู้

เข้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก จะส่งผลกระทบหรือไม่ เช่น ช่วงปิดบัญช ีช่วงต้นปีหรือปลายปี เป็นต้น 
ดังนั้นการส่งเสริมนโยบายในการน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร น้ัน เป็นส่วน
ส าคัญที่ผู้บริหารมองเห็นถึงความจ าเป็น และประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
แต่ยังคงมีความกังวลถึงปัญหาด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ปัญหา
ข้อมูลรั่วไหลหรือสูญหาย การก ากับดูแลข้อมูล ความมีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ ของผู้ให้บริการ ซึ่ง
เป็นประเด็นที่ผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต้องร่วมกันพิจารณาว่าฝ่ายใดหรือการท างาน
ส่วนงานใดที่จะสามารถเริ่มน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ได้ เพื่อที่จะเลือกแอปพลิเคชัน
และผู้ให้บริการที่ไว้วางใจได้ต่อไป รวมถึงต้องพิจารณาเรื่องของราคาที่ต้องมีความเหมาะสมต่อสภาพ
ธุรกิจขององค์กรด้วยเช่นกัน 
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ส่วนที่ 2 : มุมมองของผู้บริหารต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาน าเทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 
 

4.1.1.1 ปัจจัยภายในองค์กร 
 
ตารางที ่4.1 
 
การจัดล าดับความส าคัญของบริบทปัจจัยภายในองค์กรในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี  
คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรของกลุ่มผู้บริหาร 

ปัจจัยภายในองค์กร 

กร
รม

กา
รผ

ู้จัด
กา

ร 

รอ
งก

รร
มก

าร
ผู้จ

ัดก
าร

 

รอ
งก

รร
มก

าร
ผู้จ

ัดก
าร

 

ผล
เฉ

ี่ย 
 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คญั

 

ทัศนคติ ความสนใจ และการสนับสนุน ของผู้บริหาร 2 1 1 1.33 1 

นโยบายขององค์กร 3 2 5 3.33 3 

ความพร้อมของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุน 1 3 2 2.00 2 

ความพร้อมของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 5 3 4.67 4 

ความพร้อมของบุคลกรภายในองค์กร 8 6 6 6.67 7 

มาตรการในการเตรียมทางออกและพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 7 7 4 6.00 6 

ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 5 8 7 6.67 7 

ขนาดองค์กร 4 4 8 5.33 5 
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ตารางที ่4.2  
 
มุมมองของกลุ่มผู้บริหารต่อบริบทปัจจัยภายในองค์กรในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ทัศนคติ ความสนใจ และการสนับสนุน ของผู้บริหาร 
 

1 
 

    เหตุผล : หากผู้บริหารมีความตระหนัก และเล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีใด  ๆ ย่อมเป็น
แรงผลักดันส าคัญที่จะท าให้สามารถน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในองค์กรได้ส าเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าหากผู้บริหารขององค์กรไม่ให้การสนับสนุน 

 
ความพร้อมของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุน 2 
 
    เหตุผล : เงินทุนถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการลงทุนในโครงการใด ๆ หากองค์กรยังไม่มีความพร้อม
ทางด้านเงินทุน ก็ยากที่จะก่อให้เกิดการน ามาใช้ได้นั่นเอง รวมทั้งยังต้องมีการพิจารณาถึงโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง ด้วยเช่นกัน 
   

นโยบายขององค์กร 
 

3 
 

    เหตุผล : นโยบายขององค์กรจะเป็นตัวก าหนดทิศทางบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น
นโยบายจะเป็นสิ่งที่ผลักดันและขับเคลื่อนให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตาม เพื่อตอบสนองตาม
ความต้องการของผู้ถือหุ้นและความยั่งยืนขององค์กร 
   

ความพร้อมของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4 
 

    เหตุผล : บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคัญเพื่อการขับเคลื่อนให้ส าเร็จและตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ เพราะฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ต้องท าความเข้าใจและ
ออกแบบระบบงานเพื่อให้การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ใน
องค์กร รวมท้ังต้องเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะกับผู้บริหารรวมถึงบุคลากรในองค์กรด้วย 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มผู้บริหารต่อบริบทปัจจัยภายในองค์กรในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร  

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ขนาดองค์กร 
 

5 
 

    เหตุผล : ขนาดขององค์กร ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลโลยีใด ๆ เนื่องจากองค์กรขนาดกลางมีความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าองค์กรใหญ่ 
แต่ก็ถูกจ ากัดด้วยเรื่องของเงินทุน หากค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรสูงมากในแต่
ละเดือน เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้งแล้วคุ้มกว่า จึงถือว่าน่าลงทุน
เปลี่ยนแปลงระบบ 
   

มาตรการในการเตรียมทางออกและพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 6 
 
    เหตุผล : เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร สิ่งที่องค์กรจะต้องเตรียมพร้อมไว้ก็คือการพร้อม
รับผลกระทบที่จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านที่ดีหรือด้านที่ไม่ดี ระบบใหม่  ๆ ย่อมมีช่องโหว่ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขององค์กร จึงต้องท าการประเมิน วางแผน และเตรียมทางออก 
เพื่อให้องค์กรพร้อมรับปัญหาหากมีผลกระทบเกิดขึ้น 
   

ความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กร 
 

7 
 

    เหตุผล : บุคลากรทั่วไปในองค์กรมีส่วนส าคัญ เพื่อการขับเคลื่อนให้ส าเร็จและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นบุคลากรทั่วไปในองค์กรจึงต้องพร้อมเรียนรู้และยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
การเตรียมการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะช่วยให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปรับตัวมาใช้
เทคโนโลยีใหม่ได้  
   

ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 
 

7 
 

    เหตุผล : ปัจจัยด้านนี้ไม่ค่อยมีผลต่อการตัดสินใจพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิ
วติ้ง มาใช้ แต่การสร้างธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรจะเป็นส่วนช่วยก ากับให้
บุคลากรในองค์กรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแนวทางที่ถูกต้อง 
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4.1.1.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 
ตารางที ่4.3 
 
การจัดล าดับความส าคัญของบริบทปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรของกลุ่มผู้บริหาร 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 
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ข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 1 2 1 1.33 1 

การแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุรกิจ 2 1 2 1.67 2 

แรงกดดันจากคูค่้า 3 3 3 3.00 3 

 
ตารางที ่4.4 
 
มุมมองของกลุ่มผู้บริหารต่อบริบทปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

1 
 

    เหตุผล : ข้อก าหนดทางกฏหมาย เป็นสิ่งที่องค์กรใดๆก็ตามต้องพึงปฏิบัติตาม หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น
หากมีข้อก าหนด หรือระเบียบปฏิบัติออกมา องค์กรก็มีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้ขัดต่อ
หลักกฏหมายหรือข้อก าหนด    
   

การแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุรกิจ 
  2 
    เหตุผล : ปัจจัยด้านนี้ส าคัญต่อมาเนื่องจากปัจจุบันภาวะการแข่งขั้นในตลาดนั้นสูงมาก หากองค์กร
ใดที่มีตัวช่วยหรือสามารถลดต้นทุนได้ ก็จะเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งการน า คลาวด์ คอม    
พิวติ้ง มาใช้ องค์กรมองว่าจะช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มความ
คล่องตัวในการท างานมากขึ้นอีกด้วย 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มผู้บริหารต่อบริบทปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

แรงกดดันจากคูค่้า 
 

3 
 

    เหตุผล : แรงกดดันจากคู่ค้า อาจจะมีผลบ้าง แต่มองว่าไม่ถึงขนาดกดดันเราแล้วเราต้องใช้ตาม
เพราะเค้าใช้ ทั้งนี้องค์กรจะพิจารณาจากผลกระทบว่ามีผลต่อองค์กรของเรามาก -น้อยแค่ไหน และ
เทคโนโลยีนั้น ๆ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรของเราได้อย่างไร 
   

 
4.1.1.3 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 

 
ตารางที ่4.5 
 
การจัดล าดับความส าคัญของบริบทปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรของกลุ่มผู้บริหาร 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 

กร
รม

กา
รผ

ู้จัด
กา

ร 

รอ
งก

รร
มก

าร
ผู้จ

ัดก
าร

 

รอ
งก

รร
มก

าร
ผู้จ

ัดก
าร

 

ผล
เฉ

ี่ย 
 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คญั

 

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่สูง  2 3 4 3.00 3 

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 3 2 1 2.00 2 

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 1 1 2 1.33 1 

ความสามารถในการควบคุมบริหารจัดการ 4 6 3 4.33 4 

ความง่ายของนวัตกรรม/เทคโนโลยีต่อการน ามาใช้ 6 4 6 5.33 5 

ความเข้ากันได้ของนวัตกรรมต่อแนวทางการด าเนินกิจกรรม
วัฒนธรรมขององค์กร 5 5 7 5.67 6 

ความสามารถในการทดลองใช้ 7 7 5 6.33 7 
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ตารางที ่4.6  
 
มุมมองของกลุ่มผู้บริหารต่อบริบทปัจจัยภายในองค์กรในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
 

1 
 

    เหตุผล : ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการท าธุรกิจ ดังนั้นความปลอดภัยจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่
ต้องพิจารณา หากผู้ให้บริการสามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพสูงทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย  โดยมีมาตรฐานต่างๆรองรับก็จะท าให้ผู้ใช้บริการมั่นใจมากยิ่งขึ้น 

  

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 
 

2 
 

    เหตุผล : การพิจารณาน าเทคโนโลยีใดๆเข้ามาใช้ในองค์กร ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพที่องค์กรจะ
ได้รับ โดยเทคโนโลยีนั้นจะต้องมีความยืดหยุ่น และไม่ยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายปัจจุบันขององค์กร สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และช่วย
เพิ่มศักยภาพในการท างานขององค์กรได้   
   

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่สูง 3 
 
    เหตุผล : การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยต้นทุนที่ต่ าเป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขันหรือการอยู่
รอดของธุรกิจ โดยเฉพาะองค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรขนาดกลางที่ต้องค านึงถึงเรื่องเงินทุน ท าให้ปัจจัยข้อ
นี้เป็นประเด็นที่องค์กรต้องพิจารณาเช่นกัน 
   

ความสามารถในการควบคุมบริหารจัดการ 
 

4 
 

    เหตุผล : เทคโนโลยีที่จะเลือกใช้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กรควรต้องมีความสามารถบริหารจัดการ
ในส่วนที่องค์กรควรต้องดูแลได้ แต่ก็ต้องง่ายต่อการควบคุมดูแลด้วยเช่นกัน เช่น การก าหนดสิทธิ การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มผู้บริหารต่อบริบทปัจจัยภายในองค์กรในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ความง่ายของนวัตกรรม/เทคโนโลยีต่อการน ามาใช้ 
 

5 
 

    เหตุผล : การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อบุคลากรในองค์กรที่เคยท างานกับ
ระบบคอมพิวเตอร์แบบเดิมนั่นก็คือ ความง่ายต่อการใช้งาน ถ้าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง สามารถ
ใช้งานได้อย่างง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และช่วยอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
    

ความเข้ากันได้ของนวัตกรรมต่อแนวทางการด าเนินกิจกรรม,วัฒนธรรมขององค์กร 
 

6 
 

    เหตุผล : หากเทคโนโลยีใดมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรก็จะท าให้บุคคลากรในองค์กรเกิด
การยอมรับได้ง่าย สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนและความร่วมมือที่รวดเร็ว 
   

ความสามารถในการทดลองใช้ 7 
 
    เหตุผล : หากองค์กรได้มีการทดลองใช้ ย่อมท าให้บุคลากรขององค์กรมีโอกาสจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ท่ีจะน าเข้ามาใช้ เพื่อเปรียบเทียบ ประเมินผล และรับทราบถึงข้อจ ากัดหรือปัญหา ท าให้
สามารถประเมินประสิทธิภาพได้ก่อนการเปลี่ยนไปใช้จริง 
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4.1.1.4 ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ 
 
ตารางที ่4.7 
 
การจัดล าดับความส าคัญของบริบทปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรของกลุ่มผู้บริหาร 

ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ 

กร
รม

กา
รผ

ู้จัด
กา
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งก

รร
มก

าร
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ัดก
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รอ
งก

รร
มก

าร
ผู้จ

ัดก
าร

 

ผล
เฉ

ี่ย 
 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คญั

 

ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้ให้บริการ 2 1 3 2.00 2 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 1 2 1 1.33 1 

มาตรการในการจัดท าระบบส ารองข้อมูล/การกู้คืน 3 3 2 2.67 3 

มาตรการในการตรวจสอบหรือสืบสวนในกรณีที่เกิดการกระท ามิชอบ  4 7 4 5.00 5 

มาตรการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการหรือข้อกฏหมาย 5 4 5 4.67 4 

การระบุต าแหน่งของข้อมูล 7 5 6 6.00 6 

ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการ 6 6 7 6.33 7 

 
ตารางที ่4.8 
 
มุมมองของกลุ่มผู้บริหารต่อบริบทปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 

1 
 

    เหตุผล : ข้อมูลขององค์กรถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้นจึงเป็น
เรื่องส าคัญ ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ให้บริการจึงควรมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยให้
ครอบคลุมทั้งในด้านความลับ (Confidentiality) ด้านความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และด้านความ
พร้อมใช้งาน (Availability) 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มผู้บริหารต่อบริบทปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้ให้บริการ 2 
 
    เหตุผล : ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน  ประเด็นที่ส าคัญในการเลือกผู้ให้
บริการ  Cloud  ควรดูข้อตกลงการใช้บริการ  (SLA: Service Level Agreement)  นอกจากนี้ควรดู
ว่าผู้ให้บริการมีความพร้อมในการรับรองการบริการเพียงใด หากเกิดความเสียหายจะรับผิดชอบเพียงใด  
อีกทั้งองค์กรอื่นๆที่เป็นลูกค้าของผู้ให้บริการนั้นก็สามารถบอกความน่าเชื่อถือของผู้บริการได้เช่นกัน 
   

มาตรการในการจัดท าระบบส ารองข้อมูล/การกู้คืน 
 

3 
 

    เหตุผล : มาตรการในการส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลนั้นมีความส าคัญเช่นกัน ผู้ให้บริการควรมี 
Service Level Agreement (SLA) ที่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าหากระบบหรือ Server down จะ
สามารถกลับมาให้บริการได้ภายในกี่นาที หรือระบบส ารองข้อมูลนั้นมีการส ารองข้อมูลทั้งแบบรายวัน 
(Daily) รายสัปดาห์ (Weekly) และรายเดือน (Monthly) ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจได้ว่าข้อมูลขององค์กรจะ
ไม่สูญหาย 
   

มาตรการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการหรือข้อกฏหมาย 
 

4 
 

    เหตุผล : ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เข้ามาควบคุม หรือ กฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายดังกล่าว ทางผู้
ให้บริการเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ก็จะต้องปฏิบัติตามข้อกฏหมาย หรือ กฏระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
ด้วยเช่นกัน 
   

มาตรการในการตรวจสอบหรือสืบสวนในกรณีที่เกิดการกระท ามิชอบ 5 
 
    เหตุผล : ในกรณีที่เกิดการละเมิดหรือเกิดการกระท าที่มิชอบ อันสร้างความเสียหายต่อองค์กร ผู้
ให้บริการควรมีมาตรการในการตรวจสอบ สืบสวน หรือสนับสนุน ให้กับผู้ใช้บริการในการด าเนินคดี 
หรือหาบุคคลที่กระท าผิด 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มผู้บริหารต่อบริบทปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

การระบุต าแหน่งของข้อมูล 
 

6 
 

    เหตุผล : ปัจจัยส่วนนี้เป็นเพียงส่วนประกอบการพิจารณา เพื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของการ
จัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ส าคัญขององค์กร ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงไร และจัดเก็บส ารองไว้ที่ใด้บ้าง  
 

  

ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการ 
 

7 
 

    เหตุผล : ปัจจัยข้อนี้เป็นส่วนให้ความส าคัญน้อย หากเทียบกับปัจจัยด้านอื่นๆ แต่หากผู้ให้บริการมีก็
จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะการด าเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนั่นเอง 
    

 
 

4.1.2 กลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโลยีสารสนเทศ 
4.1.2.1 ปัจจัยภายในองค์กร 
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ตารางที ่4.9 
 
การจัดล าดับความส าคัญของบริบทปัจจัยภายในองค์กรในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจัยภายในองค์กร 

ผู้จ
ัดก

าร
 

หัว
หน

้าส
่วน

 

เจ
้าห

น้า
ที ่

 ผ
ลเ

ฉล
ี่ย 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

ทัศนคติ ความสนใจ และการสนับสนุน ของผู้บริหาร 3 3 2 2.67 2 

นโยบายขององค์กร 1 1 1 1.00 1 

ความพร้อมของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุน 4 4 4 4.00 4 

ความพร้อมของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 5 4.00 4 

ความพร้อมของบุคลกรภายในองค์กร 6 6 7 6.33 5 

มาตรการในการเตรียมทางออกและพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 7 7 8 7.33 6 

ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 2 5 3 3.33 3 

ขนาดองค์กร 8 8 6 7.33 6 

 
ตารางที ่4.10 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยภายในองค์กรในการพิจารณา
ตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

นโยบายขององค์กร 
 

1 
 

    เหตุผล : เมื่อองค์กรก าหนดนโยบายใดออกมา หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรต้องก าหนดทิศทาง
เพื่อสนองต่อนโยบาย ดังนั้นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องตอบรับนโยบาย โดยจัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมมาสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท และท าให้องค์กรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยภายในองค์กรในการพิจารณา
ตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ทัศนคติ ความสนใจ และการสนับสนุน ของผู้บริหาร 2 
 
    เหตุผล : ผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีภายในองค์กร ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีใหม่องค์กรต้องได้รับการสนุนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการ
ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งการสนับสนุนจากผู้บริหารจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการที่
ผู้บริหารมีความสนใจ มีความเข้าใจ เห็นถึงประโยชน์ ต่อเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
 

  

ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
 
    เหตุผล : การน าเอาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ อาจสร้างความเสี่ยงใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับ
องค์กร ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีขององค์กร จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะก าหนดแนวทางโดยจะมุ่งเน้นใน
การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร โดยอาจเป็นการสร้างกรอบการท างานของธรรมาภิบาลด้านเคโนโลยีสารสนเทศ
ขึ้นมาในองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรนั้นจะได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงความล้มเหลว  
 

  

ความพร้อมของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุน 
 4 
    เหตุผล : ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง นั้น  คือองค์กร
จะต้องมีความพร้อมทางเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ความเข้ากันได้ในระดับที่มีความ
สอดคล้องกับการท างานแบบเดิม และเกิดประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน ตลอดจนความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน เป็นปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีนั้น ๆ 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยภายในองค์กรในการพิจารณา
ตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ความพร้อมของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4 
 

    เหตุผล : บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ในการจัดหา ออกแบบและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีภายในองค์กร เพราะต้องเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ติดตามและน าเสนอพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  
   

ความพร้อมของบุคลากรทั่วไปภายในองค์กร 5 
 
    เหตุผล : ในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้งาน เพื่อให้เกิดความส าเร็จนั้นต้องมีแรงสนับสนุนจาก
บุคคลกรภายใน เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนากระบวนการท างานขององค์กร นอกจากนี้เมื่อมีความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นภายในองค์กร ก็จะพบกับปัญหา เช่น การกลัวต่อการใช้
เทคโนโลยีแบบใหม่ การยึดติดกับเทคโนโลยีแบบเดิม ความเข้าใจต่อเทคโนโลยี การเข้าถึงการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นต้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้บุคลากร และการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ได้ 
   

มาตรการในการเตรียมทางออกและพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 6 
 
    เหตุผล : เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง เข้ามาใช้ อาจได้รับความเสียหายจากการโจมตี จากไวรัส
คอมพิวเตอร์ จากบุคลากร จากอัคคีภัย หรือจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่าง ๆ ดังนั้นองค์กรจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากปัญหาต่าง ๆ มีการก าหนดแผนแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ   
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยภายในองค์กรในการพิจารณา
ตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ขนาดองค์กร 
 

6 
 

    เหตุผล : การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ง่ายกว่าองค์กรขนาดใหญ่ เพราะหากพิจารณาด้านโครงสร้างระบบและการลงทุนนั้น องค์กรขนาด
กลางและเล็กจะมีต้นทุนที่ต่ ากว่าโดยเฉพาะการเปรียบเทียบราคาระบบต่อเดือน กับเงินเดือนพนักงาน
และการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ จะสามารถเห็นถึงการลดต้นทุนได้ชัดเจน 
   

 
4.1.2.2 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 

 
ตารางที ่4.11 
 
การจัดล าดับความส าคัญของบริบทปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 

ผู้จ
ัดก

าร
 

หัว
หน

้าส
่วน

 

เจ
้าห

น้า
ที ่

 ผ
ลเ

ฉล
ี่ย 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คญั

 

ข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 3 3 3 3.00 3 

การแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุรกิจ 1 1 1 1.00 1 

แรงกดดันจากคูค่้า 2 2 2 2.00 2 
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ตารางที ่4.12 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ใน
การพิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

การแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุรกิจ 
 

1 
 

    เหตุผล : แรงกดดันจากคู่แข่งทางธุรกิจ เป็นแรงกดดันที่องค์กรต้องเผชิญ ในปัจจุบันการแข่งขันทาง
ธุรกิจต่างช่วงชิงความได้เปรียบระหว่างการแข่งขันจากคู่แข่ง เพื่อจะได้ก้าวขึ้นเป็นผู้น าทางธุรกิจใน
แขนงต่างๆ ทุกการแข่งขันทางธุรกิจมักมีผู้น าและผู้ตกเป็นรองอยู่เสมอ การพิจารณาน าเทคโนโลยีที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วงชิงความได้เปรียบต่อการเป็นผู้น าทางด้าน
ธุรกิจ ท าให้ต้องพัฒนาเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
   

แรงกดดันจากคูค่้า 2 
 
    เหตุผล : หากคู่ค้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้วการท างานโดยผ่านระบบที่เหมือนกันนั้นเป็น
ปัจจัยส าคัญเพื่อให้ธุรกิจด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงข้ามหากองค์กรของเราติดตั้ง
ระบบขึ้นมาใหม่ เราก็ต้องเสนอแนะให้คู่ค้าของเราปรับเปลี่ยนเช่นกัน 
   
ข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 3 

 
    เหตุผล : ข้อก าหนดทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเต็ม
ใจหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นปัจจัยข้อนี้จึงไม่ได้เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ แต่เป็นสิ่งหรือ
เทคโนโลยีที่องค์กรต้องท าและมี 
   

 
4.1.2.3 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 
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ตารางที ่4.13 
 
การจัดล าดับความส าคัญของบริบทปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 

ผู้จ
ัดก

าร
 

หัว
หน

้าส
่วน

 

เจ
้าห

น้า
ที ่

 ผ
ลเ

ฉล
ี่ย 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คญั

 

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่สูง  4 2 3 3.00 4 

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 3 4 1 2.67 3 

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 2 1 4 2.33 2 

ความสามารถในการควบคุมบริหารจัดการ 5 7 5 5.67 5 

ความง่ายของนวัตกรรม/เทคโนโลยีต่อการน ามาใช้ 6 6 7 6.33 7 

ความเข้ากันได้ของนวัตกรรมต่อแนวทางการด าเนินกิจกรรม
,วัฒนธรรมขององค์กร 1 3 2 2.00 1 

ความสามารถในการทดลองใช้ 7 5 6 6.00 6 

 
ตารางที ่4.14 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ในการ
พิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ความเข้ากันได้ของนวัตกรรมต่อแนวทางการด าเนินกิจกรรม,วัฒนธรรมขององค์กร 
 

1 
 

    เหตุผล : เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมาใช้  โดยนวัตกรรมที่องค์กรจะ
พิจารณาน ามาใช้จะต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่และรูปแบบการท างาน ทั้งนี้เพื่อที่จะลดเวลา
การเรียนรู้ ลดเงื่อนไข ลดต้นทุนในการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ โดยยังคงประโยชน์จากการลดขั้นตอน
การท างานและเพิ่มประสิทธิภาพไว้แม้ว่าอาจต้องเรียนรู้ขั้นตอนหรือกระบวนการใหม่บ้างก็ตาม 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ในการ
พิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
 

2 
 

    เหตุผล : ปัจจุบันภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้น มีสาเหตุมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประกอบกับ
ความต้องการความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาประเด็นในด้าน กฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ ฯลฯ ประเด็นเรื่องความคุ้มครองด้านความเป็นส่วนบุคคลและการสูญหาย
ของข้อมูล  เรื่องการก าหนดมาตราฐานต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อการตัดสินใจ 

   

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 3 
 
เหตุผล : เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงกระบวนการใน การผลิตและการ
ท างานให้มีต้นทุนที่ต่ าลง ใช้เวลาในการท างานที่ลดลง และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
และช่วยให้เกิดแนวทางใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการท างาน เช่น ช่วยลดขั้นตอนการท างาน ลดแรงงาน ลด
ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานที่มากขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีความส าคัญ
ต่อการเพิ่มศักยภาพองค์กรเป็นอย่างยิ่ง 
   

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่สูง 
 

4 
 

    เหตุผล : การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ต้องพิจารณาถึงการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานนั้นไม่
จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือนในอดีต โดยการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรนั้นจะได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ROI ( Return of Investment ) 
   

ความสามารถในการควบคุมบริหารจัดการ 
 

5 

    เหตุผล : เป็นปัจจัยภายนอกที่มีความจ าเป็นต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขการบริหารจัดการระยะไกล จาก
ปัจจัยของขนาดและประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการจัดการและพิจารณาถึงขอบเขตของสิทธิ
หรือแบ่งสิทธิ และสิทธิการปรับปรุงแก้ไขบางเงื่อนไขเพื่อความสะดวกเหมาะสมและการจัดการอื่นๆ ได้
ดี โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการทุกครั้งไป 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ในการ
พิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ความสามารถในการทดลองใช้ 
 

6 
 

    เหตุผล : เนื่องจากองค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรขนาดกลางมีบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มาก 
ดังนั้นระบบที่จะน ามาใช้ควรต้องสามารถทดลองได้ โดยอาจแบ่งทดลองในบางส่วนงานหรือบางฝ่ายที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากเกินไปได้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และได้ประเมิน
ความพึงพอใจทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ และผู้ใช้งาน ก่อนที่จะท าการตัดสินใจใช้งานจริงทั้งระบบ  
   

ความง่ายของนวัตกรรม/เทคโนโลยีต่อการน ามาใช้ 
 

7 
 

    เหตุผล : เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาในแง่ของเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ จะต้องง่ายต่อการเรียนรู้  เพื่อ
ลดเวลาการปรับเปลี่ยน ง่ายต่อการใช้งาน สามารถโอนถ่ายฐานข้อมูลเก่าสู่ฐานข้อมูลใหม่ตลอดจนเพิ่ม
วิธีการใหม่ๆ เช่น รูปแบบการสร้างรายงานที่หลากหลายและการสร้างที่ง่ายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการ
จัดเตรียมรายงาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้นั้นต้องสามารถที่จะ
ใช้ได้ผลจริง หรือดีกว่าเทคโนโลยีของเดิม และจะต้องตรงกับความต้องการขององค์กร ความต่อเนื่อง
ระหว่างเทคโนโลยีเก่าและใหม่นั้นจะต้องมีความสอดคล้องกัน 
   

 
4.1.2.4 ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ 
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ตารางที ่4.15 
 
การจัดล าดับความส าคัญของบริบทปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ ในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ 

ผู้จ
ัดก

าร
 

หัว
หน

้าส
่วน

 

เจ
้าห

น้า
ที ่

 ผ
ลเ

ฉล
ี่ย 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คญั

 

ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้ให้บริการ 2 2 1 1.67 1 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 3 1 3 2.33 2 

มาตรการในการจัดท าระบบส ารองข้อมูล/การกู้คืน 4 3 4 3.67 4 

มาตรการในการตรวจสอบหรือสืบสวนในกรณีที่เกิดการกระท ามิชอบ  5 7 5 5.67 6 

มาตรการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการหรือข้อกฏหมาย 6 4 6 5.33 5 

การระบุต าแหน่งของข้อมูล 7 5 7 6.33 7 

ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการ 1 6 2 3.00 3 

 
ตารางที ่4.16 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ ในการ
พิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้ให้บริการ 
 

1 
 

    เหตุผล : ปัจจัยการเลือกใช้ผู้ให้บริการนั้นเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดเพราะเกี่ยวโยงกับ
องค์กรโดยตรง ดังนั้นองค์กรจึงควรต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการที่ต้องมีความเป็นมือ
อาชีพ มีประสบการณ์ มีลูกค้าที่น่าเชื่อถือใช้บริการ รวมถึงพิจาณาประเด็นความมั่นคงของระบบที่
ให้บริการ เช่น สถานที่ตั้งในการจัดเก็บข้อมูลหรือให้บริการของผู้ให้บริการ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ ในการ
พิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 2 
 
    เหตุผล : ข้อมูลขององค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อองค์กรมาก ดังนั้นความปลอดภัยของข้อมูลจึงมี
ความส าคัญสูง การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการต้องอยู่ในมาตรฐานสากล และต้องมีระบบตรวจสอบ
ในการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยมีการเก็บ log หรือบันทึกร่องรอยการเข้าใช้งาน เพื่อสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ และ มาตราฐานระดับการเชื่อมต่อข้อมูลโดยการเข้ารหัส เพื่อป้องกันการดักข้อมูลที่
เชื่อมต่อกันระหว่างหน้าจอของลูกค้ากับฐานข้อมูล 
   

ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการ 3 
 
    เหตุผล : ธรรมาภิบาลของผู้ให้บริการเป็นส่วนส าคัญในการพิจารณา ที่จะต้องมุ่งเน้นและมีนโยบาย
การด าเนินงานและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ปลอดภัย 
ซื่อตรง กับผู้ใช้บริการ โดยค านึงถึงกฎหมาย 
   

มาตรการในการจัดท าระบบส ารองข้อมูล/การกู้คืน 
 

4 
 

    เหตุผล : ข้อมูลจะต้องได้รับการส ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติอย่างสม่ าเสมอ  ข้อมูลจะต้องถูกเก็บโดย
ปลอดภัยที่ Data Center ที่มีระบบดูแลความปลอดภัยของข้อมูลสูง และมีความเป็นส่วนตัว  มีการ
ส ารองข้อมูล และเรียกข้อมูลย้อนหลังได้ เมื่อข้อมูลได้รับความเสียหายผู้ให้บริการต้องมีหลักเกณท์
มาตราฐานสากลในการแก้ไขข้อมูลและการกู้คืนระบบให้กลับคืนมาได้ 
   

 
 
 
 
 
 
 



62 

ตารางที ่4.17 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริบทปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ ในการ
พิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

บริบท / เหตุผลสนับสนุน ล าดับ 

มาตรการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการหรือข้อกฏหมาย 5 
 

    เหตุผล : ประเด็นนี้มีความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของผู้ให้บริการ ที่ต้องมีการก าหนดแนวทางหรือ
ประกาศใช้มาตราฐานหรือมีหนังสือรองรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิตามข้อก าหนดทาง
กฏหมาย เพื่อประกอบการตัดสินใจ   

มาตรการในการตรวจสอบหรือสืบสวนในกรณีที่เกิดการกระท ามิชอบ 6 
 

    เหตุผล : การแกะรอยการกระท าผิดกับงานที่ใช้บริการคลาวด์นั้นท าได้ยากมาก เนื่องจากระบบงาน
และระบบข้อมูลมีโอกาสถูกแยกกระจายไปอยู่หลาย ๆ แห่งที่เชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการ
จะต้องมีหลักเกณท์ตามมาตราฐานสากลเพื่อก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการตรวจสอบรองรับเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการพิจารณา  

  
การระบุต าแหน่งของข้อมูล 7 

 
    เหตุผล : ผู้ให้บริการคลาวด์บางรายอาจมีศูนย์คอมพิวเตอร์กระจายอยู่ที่ต่าง ๆ หลายแห่ง  ดังนั้นใน
ฐานะผู้ใช้บริการจึงต้องทราบต าแหน่งในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรว่ามีการจับเก็บไว้ที่ใดบ้าง 
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ตารางที ่4.18 
 
มุมมองของกลุ่มผู้บริหารต่อล าดับความส าคัญของปัจจัยทั้ง 4 ในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร 

ปัจจัยหลัก 

กร
รม

กา
รผ

ู้จัด
กา

ร 

รอ
งก

รร
มก

าร
ผู้จ

ัดก
าร

 

รอ
งก

รร
มก

าร
ผู้จ

ัดก
าร

 

ผล
เฉ

ลี่ย
 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คญั

 

ปัจจัยภายในองค์กร 4 2 1 2.33 2 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 1 1 2 1.33 1 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 2 3 3 2.67 3 

ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ 3 4 4 3.67 4 

 
ตารางที ่4.19 
 
มุมมองของกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่อล าดับความส าคัญของปัจจัยทั้ง 4 ในการ
พิจารณาตัดสินใจน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

ปัจจัยหลัก 

ผู้จ
ัดก

าร
 

หัว
หน

้าส
่วน

 

เจ
้าห

น้า
ที ่

 ผ
ลเ

ฉล
ี่ย 

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คญั

 

ปัจจัยภายในองค์กร 1 1 1 1.00 1 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 4 4 4 4.00 4 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 2 2 2 2.00 2 

ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ 3 3 3 3.00 3 
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ภาพที่ 4.1 แสดงการจัดอันดับปัจจัยในมุมมองของผู้บริหารที่ใช้ในการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ 
คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร. จาก ผู้วิจัย, 2559. 
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ภาพที่ 4.2 แสดงการจัดอันดับปัจจัยในมุมมองของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการพิจารณาน า
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กร. จาก ผู้วิจัย, 2559. 
 
4.2 แนวทางในการน า เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศถึงแนวทางในการน า  เทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กรแห่งนี้ โดยอ้างอิงจากอันดับปัจจัยในมุมมองของผู้บริหารที่ใช้ในการ
พิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กรแห่งนี้ ซึ่งจะพิจารณาจากบริบทปัจจัย 3 
อันดับแรกของแต่ละปัจจัย โดยแบ่งเป็น 

- ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ทัศนคติ ความสนใจ และการสนับสนุนของผู้บริหาร ความ
พร้อมของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุน และนโยบายขององค์กร 

- ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การ
แข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุรกิจ และ แรงกดดันจากคู่ค้า 
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- ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร และ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องการมีค่าใช้จ่าย
ที่สูง 

- ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ ได้แก่ มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้ให้บริการ และ มาตรการในการจัดท าระบบส ารองข้อมูล/การกู้
คืน 
 

4.2.1 พิจารณาปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท าการประเมินปัจจัยปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัย

สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งนี้ เพื่อประเมินถึงความพร้อมและแนวทางใน
การพิจารณาน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรแห่งนี้ ไว้ดังนี้ 

- ปัจจัยภายในองค์กร 
1. ทัศนคติ ความสนใจ และการสนับสนุนของผู้บริหาร 
ผู้บริหารองค์กรแห่งนี้มีพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี คลาวด์  คอมพิวติ้ง ใน

ระดับที่ดี และมีความสนใจที่จะสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการใช้งานในองค์กร แต่ยังมีความกังวล
เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้องน าเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยทั้งในด้านของเทคโนโลยีและผู้ให้บริการน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

2. ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุน 
2.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทางบริษัทฯ มีความพร้อมต่อ

การรองรับเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง อยู่แล้ว เนื่องจากได้ด าเนินการติดตั้งระบบ firewall and 
load balance ส าหรับการใช้ internet ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขนาด 
30M/10M fix 1 IP, 30M/5M และบริษัท 3bb internet ขนาด 100M/30M และ Anti-virus 
ส าหรับเครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายทุกตัว เรียบร้อยแล้ว 

2.2 ความพร้อมบุคลากรภายใน 
2.2.1 บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจุบันมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบ Microsoft Server 

2003-2012 ตั้งค่าและดูแลอุปกรณ์ Network ได้แก่ Clavister, Mikrotik, Endain, Cisco Network 
and Router ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Point to Point และ Point to Multi Point  และ
การออกแบบพัฒนา Web Site ตลอดจนถึงการสามารถออกแบบ Work Flow Diagram เป็นต้น  



67 

แต่ต้องเตรียมตัวในส่วนของการท าความเข้าใจต่อกระบวนการท างาน
ของแต่ล่ะฝ่าย เพื่อให้สามารถน าเสนอบริการ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ตรงกับความต้องการ และ
สนองตอบต่อการท างานของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 บุคลากรฝ่ายอ่ืน ๆ 
ฝ่ายเทคโนโนยีสารสนเทศต้องมีการสร้างความพร้อมโดยน าเสนอพื้นฐาน

ของเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อให้บุคลากรฝ่ายอื่น ๆ มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานของ
เทคโนโลยี ความสะดวกและประสิทธิภาพที่จะได้รับ รวมถึงประโยชน์ในการน า ERP บนคลาวด์มาใช้ 
ซึ่งผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย ต้องมีการประชุมและติดตามผลการออกแบบ
การโครงสร้างระบบงานร่วมกับผู้ให้บริการ เพื่อผู้ให้บริการได้ข้อมูลเพียงพอที่จะพัฒนาระบบบางส่วน
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานเดิมได้ด ี

 
3. นโยบายขององค์กร 

3.1 องค์กรมีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดเวลา ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน และลดการใช้กระดาษ 

3.2 เทคโนโลยีดังกล่าวต้องไม่มีราคาที่สูงมากเกินไป โดยต้องไม่เกินงบลงทุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท 

3.3 ข้อมูลหรือเอกสารส่วนกลางที่ไม่มีความส าคัญมาก เช่น แคตตาล๊อค 
Presentation หรือเอกสารทั่วไป เช่น หนังสือรับรอง ภพ.20 เป็นต้น ให้สามารถด าเนินจัดเก็บไว้ที่ผู้
ให้บริการคลาวด์ได้ แต่เอกสารที่มีความส าคัญยังคงต้องด าเนินการจัดเก็บไว้บน Server ของบริษัท 

 
- ปัจจัยปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 
1. ข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่องค์กรต้องพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจ ได้แก่  
- พรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พศ 2550 ซึ่งมีมาตราที่ผู้

ให้บริการและองค์กรต้องพิจารณา เช่น  
มาตรา 26 ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า

เก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้
ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได ้
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นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2561 กรมสรรพากรยังมีนโยบายที่จะบังคับใช้ให้บริษัท
ขนาดกลางและขนาดใหญ่เริ่มด าเนินการใช้ e-Withholding (ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบ
อิเล็กทรอนิกส์) และ e-Tax Invoice/e-Receipt  ซึ่งเป็นการพัฒนาการจัดท าและน าส่งข้อมูล
ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวมทั้งการน าส่ง
รายงานการท าธุรกรรมทางการเงินและการน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเมื่อมีการช าระเงินผ่านระบบ e-
Payment โดยผู้ประกอบการสามารถน าส่งข้อมูล e-Tax Invoice และ e-Receipt ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ได้แก่ โอนข้อมูลแบบ Host to Host การถ่ายโอนข้อมูลผ่านผู้ให้บริการ (Service 
Provider) การถ่ายโอนข้อมูลโดยการ Upload ข้อมูล การจัดท า e-Tax Invoice และ e-Receipt  
ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร  รวมทั้งการอนุญาตให้ส่งใบก ากับภาษีผ่านระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Centrally Signed Email) ซึ่งเดิมนั้นกรมสรรพากรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้เสีย
ภาษีจัดท าและน าส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสมัครใจมาตั้งแต่ปี 2555 

ดังนั้นองค์กรจึงต้องแสวงหาเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นหากกรมสรรพากรมีการบังคับใช้ ด้วยการจัดหาระบบบัญชี/การเงิน 
ที่สามารถรองรับข้อก าหนดดังกล่าวในอนาคตได้ โดยต้องพิจารณาถึงข้อก าหนดและกฏหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องได้แก ่

- ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดท า ส่งมอบ และเก็บรักษา ในก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2555 โดยต้องค านึงถึง 

มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และให้หมายความรวมถึง ใบก ากับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 ใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 และใบ
ลดหนีต้ามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ซึ่งมีมาตราที่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องพิจารณา เช่น 

มาตรา 9 ก าหนดว่า ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือให้ถือว่า ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือช่ือแล้ว ถ้าใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถ
แสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อ รับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นของตน และวิธีการ
ดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสร้างหรือ ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยค านึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี 

มาตรา 12 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 10 ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้เก็บ
รักษาเอกสารหรือข้อความใด ถ้าได้เก็บรักษาในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้
ถือว่าได้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือข้อความตามที่กฎหมายต้องการแล้ว ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ได้เก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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นั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้าง ส่ง หรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรืออยู่ในรูปแบบที่
สามารถแสดงข้อความที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏอย่างถูกต้องได้ และได้เก็บรักษาข้อความส่วนที่
ระบุถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง และปลายทางของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลาที่ส่งหรือ
ได้รับข้อความดังกล่าว ถ้ามี 

- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท า ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีมาตราที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องพิจารณา เช่น 

มาตรา 9 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดได้กระท าโดยวิธีการที่มีการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในระดับที่เทียบเท่าหรือไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศตามประกาศตามมาตรา 7 ซึ่งได้ก าหนดไว้ส าหรับระดับของวิธีการแบบปลอดภัย
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ถือว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้กระท าตาม
วิธีการที่เช่ือถือได้ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

มาตรา 10 ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัยตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ผู้กระท าต้องค านึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ การรักษาความ
ครบถ้วน และการรักษาสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงานหรือ
องค์กรนั้นด้วย 

 
2. การแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุรกิจ 
ในอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุรกิจมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงดังนั้น

องค์กรจึงจ าเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในองค์กรและ 
เพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร 

3. แรงกดดันจากคู่ค้า 
ปัจจุบันพบว่าองค์กรแห่งนี้ยังไม่เผชิญกับแรงกดดันจากเทคโนโลยีที่คู่ค้าใช้ แต่ใน

อนาคตหากองค์กรสามารถหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ ก็จะ
ช่วยให้การท างานระหว่างองค์กรและคู่ค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถประเมินหรือคาดการณ์
ความต้องการในอนาคต เพื่อให้คู่ค้าเตรียมความพร้อมในการจัดส่งสินค้าให้ได้ทันต่อความต้องการ 
รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็สามารถใช้ระบบบริหารจัดการองค์กรเป็นเครื่องมือช่วยในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน 
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4.2.2 พิจารณาผู้ให้บริการจากปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและปัจจัยทางด้านผู้ให้
บริการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท าการประเมินผู้ให้บริการ คลาวด์ คอมพิวติ้ง จาก
บริบทปัจจัย 3 อันดับแรกของปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการที่ผู้บริหารให้
ความส าคัญ ได้แก่   

- ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล, การน า

เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร และ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่

ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่สูง 

- ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ ได้แก่  มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล, ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้ให้บริการ และ มาตรการในการจัดท าระบบส ารอง

ข้อมูล/การกู้คืน  

โดยคัดเลือกตัวอย่างมาจ านวน 4 ราย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการ

องค์กร (ERP) บนเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางในการเลือกผู้ให้

บริการ ประกอบด้วย 

- บริษัท A เป็นองค์ขนาดใหญ่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นในธุรกิจ

เทคโนโลยีมามากกว่า 10 ปี และมี Data Center เป็นของตนเอง 

- บริษัท B เป็นองค์ขนาดใหญ่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นในธุรกิจ

เทคโนโลยีมามากกว่า 10 ปีทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบงานเป็นที่ยอมรับ มี Data Center 

Partner เป็นของตนเอง 

- บริษัท C เป็นองค์ขนาดเล็กไม่มี Data center เป็นของตนเองโดยน าไปวางไว้

ที่ศูนย์ CAT and TOT  มีประสบการณ์น้อยกว่าบริษัทอื่น ๆ 

- บริษัท D เป็นองค์ขนาดกลางไม่มี Data center เป็นของตนเองโดยน าไปวาง

ไว้ที่ศูนย์ CAT, TOT and Singapore มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ป ี

 
 
 
 
 
 



71 

ตารางที่ 4.20  
 
แสดงการประเมินผู้ให้บริการ โดยพิจารณาปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากผู้ให้บริการ 4 
ราย ได้แก่ A B C และ D 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี A B C D 

1.การน าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร         

 1.1 สามารถใช้งานได้ตามข้อก าหนดและความต้องการ         

   1.1.1 ฝ่าย บัญชี/การเงิน     
 - ออกใบก ากับภาษี, วางบิล     
 - การจัดท าบัญชี, รายรับ-รายจ่าย, งานภาษี     
 - งานรับ-จ่ายเช็ค     
 - รองรับระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt       
   1.1.2 ฝ่ายกลยุทธ์/ปฏิบัติการ     

 - งานขาย ได้แก่ ใบเสนอราคา, ใบขอซ้ือ, ใบอนุมัติขาย     
 - งานบริหารโครงการ     
 - ฐานข้อมูลลูกค้า, ราคา, ยอดสินค้าคงเหลือในคลัง     
  1.1.3 ฝ่ายจัดซื้อ     

 - การออกใบสั่งซื้อ     
 - ฐานข้อมูลคู่ค้า, ราคา, ยอดสินค้าคงเหลือในคลัง     
  1.1.4 ฝ่ายคลังสินค้า     
 - งานดูแลคลังสนิค้า ได้แก่ สินค้าคงเหลือ, สินค้าค้างคลัง     
 - งานเบิก-จ่ายสินค้า     
 - รับสั่งจองสินคา้     
  1.1.5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล     

 - การท าเงินเดือน ได้แก่ ค านวณเงินเดือน, Slip เงินเดือน     
 - ส่งข้อมูลเงินเดือนเชื่อมต่อกับฝ่ายบัญชี/การเงิน     
 - ท าข้อมูลประกันสังคม     
   1.1.7 ฝ่ายขนส่ง     

 - ใบจ่ายงานขนส่ง     
 - ระบบบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง     
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
 
แสดงการประเมินผู้ให้บริการ โดยพิจารณาปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากผู้ให้บริการ 4 
ราย ได้แก่ A B C และ D 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี A B C D 

   1.1.7 ฝ่ายบริหาร         

 - สามารถดูรายงานของฝ่ายต่างๆได้     
 - มีระบบรองรับการอนุมัติบนระบบ      
 1.2 สามารถปรับแต่งโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

    

 1.3 สามารถปรับแต่งเอกสารได้ตามความต้องการ     
 1.4 ขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส าหรับระบบERP ได้     
 1.5 มีบริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอื่นๆบนคลาวด์     
 1.6 Standard Disk Space อย่างน้อย 5GB     
 1.7 Disk Space more avilable     
2.การใช้เทคโนโลยีโดยไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่สูง         

   2.1 ค่าติดตั้งระบบ 200,000 500,000 150,000 200,000 
   2.2 ค่าใช้จ่ายต่อปี / 10 User 80,000 420,000 60,000 110,000 

SubTotal 280,000 920,000 210,000 310,000 

  ค่าใช้จ่ายต่อปี HRM System  23,000 150,000 ไม่รองรับ ไม่รองรับ 

Total 303,000 1,070,000 210,000 310,000 
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ตารางที่ 4.21  
 
แสดงการประเมินผู้ให้บริการ โดยพิจารณาปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ โดยพิจารณาจากผู้ให้บริการ 4 
ราย ได้แก่ A B C และ D 

ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ A B C D 

1.มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล        

 - ใช้มาตราฐาน Rapid SSL Secure Sockets Layer     
 - มี Data Center Site Backup อย่างน้อย 2 แห่ง     
      

2.ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้ให้บริการ     
 - Certification : ISO 27001, ISO 27002     
 - มีข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)     
 - บริษัทเปิดด าเนินการมาแล้วอย่างน้อย 10 ป ี     
 - มีลูกค้าอ้างอิงท่ีน่าเชื่อถือ     
 - มีฝ่ายบริการลูกค้าในเวลาท าการ (จ-ศ, 8.00-18.00 น.)     
 - มีบริการฝึกอบรมหลังติดตั้งระบบ     
 - มี Data Center ที่น่าเชื่อถือ     
      

3.มาตรการในการจัดท าระบบส ารองข้อมูล/การกู้คืน     

 - มีระบบส ารองข้อมูลอัตโนมัติอย่างน้อยทุก 24 ชม.     
 - สามารถกู้คืนระบบได้ในเวลาไม่เกิน 30 นาที     
 - ผู้ใช้บริการสามารถขอข้อมูลส ารองมาจัดเก็บไว้ได้     
          

 
4.2.3 สรุปผลการประเมินแนวทางในการน า เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ใน

องค์กรแห่งนี้ 
ผลจากการประเมินพบว่า 
- บริษัท A เป็นองค์ขนาดใหญ่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นในธุรกิจ

เทคโนโลยีมามากกว่า 10 ปี มีระบบการใช้งานและระบบรักษาความปลอดภัยที่มาตราฐาน มี Data 
Center เป็นของตนเองและมีระบบงานรองรับการท างานได้ทั้งหมดสอดคล้องตามเง่ือนไข  

งบประมาณ : การลงทุนอยู่ในเกณท์ที่ดี มีความเหมาะสม 
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- บริษัท B เป็นองค์ขนาดใหญ่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นในธุรกิจ
เทคโนโลยีมามากกว่า 10 ปีทั้งในและต่างประเทศ ระบบบริหารจัดการองค์กรเป็นที่ยอมรับสากล มี
ระบบการใช้งานและระบบรักษาความปลอดภัยที่มาตราฐาน มี Data Center Partner เป็นของ
ตนเองและมีระบบงานรองรับการท างานได้ทั้งหมดสอดคล้องตามเง่ือนไข 

งบประมาณ : การลงทุนอยู่ในเกณท์ที่สูงมาก เกินจากงบประมาณลงทุนของ
องค์กร เหมาะสมกับธุรกิจขนาดใหญ่ 

 
- บริษัท C เป็นองค์ขนาดเล็กไม่มี Data center เป็นของตนเองโดยน าไปวางไว้ที่

ศูนย์ CAT and TOT  มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นน้อยกว่าบริษัทอื่น ๆ มีระบบการใช้
งานและระบบรักษาความปลอดภัยที่มาตราฐานและรองรับการท างานได้  

ข้อจ ากัด : ไม่มีบริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ไม่มีระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และบริษัทเปิดด าเนินการในประเทศไทยมาน้อยกว่า 10 ปี 

งบประมาณ : การลงทุนอยู่ในเกณท์ที่ด ี
 
- บริษัท D เป็นองค์ขนาดกลางไม่มี Data center เป็นของตนเองโดยน าไปวางไว้

ที่ศูนย์ CAT, TOT and Singapore มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นในประเทศไทย มีระบบ
การใช้งานและระบบรักษาความปลอดภัยที่มาตราฐาน 

ข้อจ ากัด : ไม่มีบริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, ไม่มีระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ : การลงทุนอยู่ในเกณท์ที่ด ี
 
สรุปผลการประเมิน: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเสนอให้ใช้งานกับผู้ให้บริการ A  
เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อที่เปิดบริการมามากกว่า 10 ปีประกอบกับมี 

Data Center ที่เป็นมาตราฐานเป็นของตนเองและมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่มาสามารถ
เชื่อมต่อเข้ามาบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างบริษัท A และบริษัท B กับขนาด
องค์กรและความเหมาะสมด้านการลงทุนจึงสมควรเลือกบริษัท A เพราะใช้งบลงทุนน้อยกว่า อยู่ในงบ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

ส่วนระบบการท างานนั้น บริษัท A  และ B มีระบบเพียงพอต่อความต้องการของ
ทรัพยากรภายในองค์กรต่อการเข้าถึงระบบงานและการก าหนดสิทธิการใช้งานตามข้อก าหนด รวมทั้ง
มีบริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ บนคลาวด์เช่นกัน  
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หากเปรียบเทียบเรื่องราคาต่อการลงทุน บริษัท A ถูกกว่า บริษัท B มาก ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอกับ
องค์กรแห่งนี้มากกว่า ส่วนบริษัท C และ D ยังขาดในส่วนของระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
ผู้ให้บริหารยังไม่ได้พัฒนาระบบดังกล่าวต้องรอการพัฒนาในอนาคต หากเปรียบเทียบเรื่องราคาต่อ
การลงทุน บริษัททั้งสอง มีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงไม่สูงเกินไป 
 
4.3 สรุปผลความเป็นได้ในการน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ เพื่อน าเสนอองค์กรแห่งนี้ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรแห่งนี้ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ความเป็นไปได้ทางการปฏิบัติงาน และความเป็นไปได้
ทางด้านระยะการด าเนินงาน รวมถึงประโยชน์ด้านค่าใช้จ่ายที่องค์กรจะได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลไว้ช่วย
สนับสนุนการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้งาน ดังต่อไปน้ี 

1. ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค  
ท าการศึกษาทั้งทางด้าน Software และ Hardware ของระบบเดิม ซึ่งองค์กรแห่งนี้ใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อบนเครือข่ายแบบ LAN Application ที่ใช้งานได้แก่ 
- Windows 7, Windows 10 
- Network & Security มีระบบ Firewall and load balance ส าหรับควบคุมการใช้ 

internet ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขนาด 30M/10M fix 1 IP, 30M/5M และ
บริษัท 3bb internet ขนาด 200M/50M  

- Kespersky Anti-virus 
ผลการศึกษา : โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ขององค์กรมีความพร้อม 
 
2. ความเป็นไปได้ทางด้านผู้ให้บริการ 
ผู้ให้บริการ บริษัท A สามารถผ่านข้อก าหนดตามตารางการประเมินความต้องการของ

องค์กรแห่งนี้ เป็นองค์กรที่มี Data Center ที่เป็นมาตราฐานของตนเอง มีระบบบริหารจัดการองค์กร
ที่ครอบคลุมตามความต้องการ และมีบริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ พร้อมรองรับต่อ
บริการ e-Tax Invoice/e-Receipt  นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบและค่าบริการ ก็อยู่ในงบ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรแห่งนี้ 

ผลการศึกษา : น าเสนอผู้ให้บริการ บริษัท A 
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3. ความเป็นไปได้ทางด้านระยะเวลา 
ประมาณระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการน าระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี

คลาวด์ คอมพิวติ้ง จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งระยะเวลาที่ประมาณการนี้ เผื่อเวลาที่ต้องสูญเสีย
ไปกรณีมีเหตุไม่คาดคิด 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระยะที่ 1  
- 1 เดือนส าหรับเก็บข้อมูลการท างานของแต่ละแผนก 
- 1 เดือนส าหรับสรุปความต้องการและรูปธรรมและพิจารณาเลือกผู้ให้บริการ 
 
ระยะที่ 2 
- 3 เดือนส าหรับการ Implement ระบบ 
- 1 เดือนส าหรับทดสอบและอบรมผู้ใช้งาน 
ประเมินกรอบช่วงเวลาการท างาน 
- จ านวนชั่วโมงจริงในการท างานในแต่ละวัน หรือส่วนหนึ่งของการประมาณระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ นั่นคือ 8 ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมช่วงพักเที่ยง 
- เฉพาะวันท าการ คือวันจันทร์-ศุกร์ ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์-อาทิตย์ 
 
4. ค่าใช้จ่าย การลงทุน และค่าบ ารุงรักษา 

4.1 การลงทุนระบบบริหารจัดการองค์กรเองในระบบเดียวกันโดยเปรียบเทียบ
จาก Microsoft dynamics Nav (ERP)  ในปี 2559 ค่า License and Implement cost ประมาณ 
1,200,000 บาท ค่า MA 25% ต่อปี ค่า Hardware และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่น้อยกว่า 400,000 
บาทซึ่งยังไม่รวมค่าบุคลากรด้านไอทีในต าแหน่งงาน System Developer ประสบการณ์ที่สามารถ
ท างานได้ทันที ไม่น้อยกว่า 35,000 บาทและค่าสวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนโบนัสและค่าก้าวหน้าใน
อาชีพและค่าพัฒนาบุคลากรอีก เป็นต้น 

4.2 การลงทุนระบบบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ ERP on Cloud จากผู้ให้บริการ
บริษัท A ค่าใช้จ่ายปีแรกประมาณ 303,000 บาทต่อปีรวมค่า Implement ปีถัดไปปีละประมาณ (10 
users) 80,000 บาท  

ดังนั้นหากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างข้อ 4.1  และ 4.2 เทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายองค์กรได้มาก และองค์กรไม่ต้องพัฒนาระบบใหม่เอง ไม่มีค่า 
MA ของระบบใหม่ สามารถด าเนินการดูแลเฉพาะเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร และ
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การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้สมบูรณ์ ซึ่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน IT ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเพราะ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมมีความพร้อมแล้ว  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพิจารณาน าเทคโนโลยี 

คลาวด์ คอมพิว ติ้ง มาใช้ในองค์กรบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์สื่อสารแห่งหนึ่ง พร้อม
ข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ภายในองค์กรต่อไป 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการสัมภาษณ์นั้นจะให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ได้อธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ในมุมมองที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ และ
ปัจจัยที่จะมีผลในการพิจารณาตัดสินใจน าเอา คลาวด์ คอมพิวติ้ง เข้ามาใช้  สามารถสรุปและ
อภิปรายผล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปความคิดเห็นมุมมองต่อปัจจัยที่มีผลในการการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ 
คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร 

5.2 การอภิปรายผลจากการการทบทวนวรรณกรรมกับผลที่ได้จากการวิจัย 
5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปความคิดเห็นมุมมองต่อปัจจัยที่มีผลในการการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิว 
ติ้ง มาใช้ในองค์กร 

จากผลการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลในการการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
มาใช้ของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุปผลจากการวิจัยของแต่ละปัจจัย 
3 อันดับแรกที่องค์กรแห่งนี้น ามาใช้ในการพิจารณา ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในทางปฏิบัติให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีบทบาทต่อการน าเอาเทคโนโลยีไปใช้จริงในองค์กร โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ
ของปัจจัยได้ดังนี ้
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ตารางที่ 5.1 
 
สรุปผลมุมมองขององค์กรต่อปัจจัยที่มีผลในการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

นอ
งค

์กร
 

1.ทัศนคติ ความสนใจ และการ
สนับสนุน ของผู้บริหาร 
 

- เนื่องจากปัจจัยข้อนี้ เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนั้น
ผู้เกี่ยวข้องต้องสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ เทคโนโลยี คลาวด์ 
คอมพิวติ้ง ทั้งในแง่ของด้านค่าใช้จ่าย ความคุ้มทุน และ
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากผู้บริหาร 
 

2.นโยบายขององค์กร -นโยบายขององค์กร จะเป็นสิ่งส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการ
ยอมรับ เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ในองค์กร ดังนั้น
ผู้บริหารต้องก าหนด นโยบาย หน้าที่และบทบาทความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
 

3.ความพร้อมของทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ลงทุน 

 -ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นปัจจัยที่องค์กรให้ความส าคัญใน
การพิจารณา การน าเสนอเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ก็
จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของงบประมาณในการลงทุนที่
จะต้องไม่สูงด้วยเช่นกัน โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอาจ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงต้นทุนของบุคคลากร เงิน และเวลา หาก
บริษัทลงทุนระบบเอง เทียบกับค่าเช่าจากผู้ให้บริการ ซึ่งมี
ต้นทุนที่น้อยกว่า รวมถึงประเมินความพร้อมของระบบ
ปัจจุบัน 

  

ปัจ
จัย

สิ่ง
แว

ดล
้อม

ภา
ยน

อก
อง

ค์ก
ร 

1.การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่ี
องค์กรประกอบธุรกิจ 
 

-ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องสามารถท าให้ ITสนองตอบ
ต่อแนวทางการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยต้องท าให้ผู้บริหาร
สามารถเห็นได้ว่าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง สามารถเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้อย่างไร เช่น เพิ่มความ
คล่องตัวในการท างาน, ลดต้นทุน เป็นต้น 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
 
สรุปผลมุมมองขององค์กรต่อปัจจัยที่มีผลในการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ 

ปัจ
จัย

สิ่ง
แว

ดล
้อม

ภา
ยน

อก
อง

ค์ก
ร 

1.การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่ี
องค์กรประกอบธุรกิจ 
 

-ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องสามารถท าให้ ITสนองตอบ
ต่อแนวทางการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยต้องท าให้ผู้บริหาร
สามารถเห็นได้ว่าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง สามารถเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้อย่างไร เช่น เพิ่มความ
คล่องตัวในการท างาน, ลดต้นทุน เป็นต้น 
 

2.ข้อก าหนดทางกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

-ข้อก าหนดทางกฏหมายเป็นสิ่ งที่ ต้ ององค์กรต้ อง ให้
ความส าคัญ ดังนั้นการพิจารณาน าการพิจารณาน าเทคโนโลยี 
คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ ผู้ เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาถึง
ข้อก าหนดทางกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและองค์กร
ก็จะต้องปฏิบัติตาม 
 

3.แรงกดดันจากคู่ค้า -แม้จะไม่มีผลต่อผู้บริหารมากนัก แต่หากเทคโนโลยี คลาวด์ 
คอมพิวติ้ง สามารถเอื้อประโยชน์ต่อองค์กร และท าให้การ
ท างานร่วมกันกับคู่ค้าสะดวกและมีประสิทธิภาพขึ้น ก็เป็นสิ่งที่
ผู้บริหารจะพิจารณา  
 

ปัจ
จัย

ทา
งด

้าน
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

1.ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล -องค์กรต้องต้องศึกษาถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประเมินนโยบายความเป็นส่วนตัวที่องค์กรต้องการ ข้อก าหนด
ทางกฏหมาย และสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องสามารถดูแลและบริหาร
จัดการ  

2.การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับองค์กร 

-ผู้เกี่ยวข้องจะต้องสามารถน าเสนอถึงประสิทธิภาพที่องค์กร
จะได้รับจากการน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ 
เช่น การรองรับการขยายตัว, การใช้ระบบ ERP on Cloud 
เพื่อการบริหารจัดการ, ความเป็น Mobility เป็นต้น เพื่อให้
แน่ใจว่าการริเริ่มระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง จะน ามาซึ่งคุณค่า
สูงสุด 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
 
สรุปผลมุมมองขององค์กรต่อปัจจัยที่มีผลในการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ 

ปัจ
จัย

ทา
งด

้าน
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

3.การใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ต้องการมี
ค่าใช้จ่ายที่สูง 

-ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดท าเอกสารที่แสดงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจนเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร 
รวมถึงการช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร โดยชี้แจงค่าใช้จ่าย
อย่างแท้จริงของของลงทุนเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการใช้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยผู้บริหารอาจพิจารณา
จากการน ามาหา ROI ประกอบการตัดสินใจ 

ปัจ
จัย

ทา
งด

้าน
ผู้ใ

ห้บ
ริก

าร
 

1.ความน่าเชื่อถือและความมั่นคง
ของผู้ให้บริการ 
 

-พิจารณาถึงเสถียรภาพของระบบ, นโยบายการป้องกันและ
ดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นโยบายการกู้คืนการ
ให้บริการ รวมถึงการรับประกัน นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึง
ภาพรวมในการให้บริการ ความสามารถในการเข้าใจความ
ต้องการของผู้ ใ ช้ บริ การ  ชื่ อ เสี ยงของผู้ ให้บริ การก็ มี
ส่วนประกอบเช่นกัน 

  

2.มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

-พิจารณาข้อก าหนดความรับผิดชอบตาม SLA ในเรื่องการ
รักษาความลับ การป้องกันและปกป้องความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล โครงสร้างด้านความปลอดภัย นโยบายการบริหารความ
เสี่ยง 
 

3.มาตรการในการจัดท าระบบ
ส ารองข้อมูล/การกู้คืน 
 

-ข้อมูลจะต้องได้รับการส ารองข้อมูลโดยอัตโนมัติอย่าง
สม่ าเสมอ  ถูกเก็บโดยปลอดภัยที่ Data Center ที่มีระบบดูแล
ความปลอดภัยของข้อมูลสูง และเรียกข้อมูลย้อนหลังได้ เมื่อ
ข้อมูลได้รับความเสียหายผู้ให้บริการต้องกู้คืนระบบให้กลับคืน
มาได้โดยรวดเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้การด าเนินธุรกิจขององค์กร
ชะงัก 
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5.2 การอภิปรายผลจากการการทบทวนวรรณกรรมกับผลที่ได้จากการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้บริหารขององค์กรแห่งนี้มีความรู้และความเข้าใจ รวมถึง

รับทราบถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ในระดับที่ดีว่า เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
สามารถช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงทุนอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และลด
ความยุ่งยากในบริหารจัดการด้านไอที นอกจากนี้เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ยังสามารถ
ปรับเปลี่ยน มีความยืดหยุ่น ช่วยเพิ่มความคล่องตัว และสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ด้วยระบบ
บริหารจัดการ (ERP, HR, CRM) บนเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง พร้อมทั้งมีนโยบายในการส่งเสริม
การน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร แต่สิ่งที่กลุ่มผู้บริหารองค์กรแห่งนี้มีความ
กังวลและเป็นห่วงมากที่สุดนั่นคือ ปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งผู้บริหารมองว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งส าคัญที่สุดหากข้อมูลของบริษัทต้อง
จัดเก็บอยู่นอกองค์กร สอดคล้องกับความเห็นของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มองว่าความน่าเชื่อถือ
และความมั่นคงของผู้ให้บริการ เป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวโยงกับองค์กรโดยตรง 

ซึ่งปัจจัยมีผลต่อการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กร นั้น กลุ่ม
ผู้บริหารมองว่าในส่วนของ ปัจจัยภายในองค์กร เรื่องของ ทัศนคติ ความสนใจ และการสนับสนุน ของ
ผู้บริหาร และบริบทปัจจัยนโยบายขององค์กร เป็นปัจจัยที่ส าคัญ เพราะเป็นส่วนส าคัญที่จะผลักดัน
และขับเคลื่อนให้บุคลากรในองค์กรสนองตอบต่อการน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับความเห็นของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เห็นว่านโยบายขององค์กร จะเป็น
ตัวก าหนดทิศทาง และแนวทางการปฎิบัติ ให้กับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในองค์กร ซึ่ง
ทัศนคติ ความสนใจ และการสนับสนุน ของผู้บริหาร จะเป็นส่วนสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Nedev (2014) ที่กล่าวว่าการสนับสนุนจากผู้บริหารถูกระบุว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก
ที่สุด เนื่องจากการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้จะส าเร็จไม่ได้เลยถ้าปราศจากการสนับสนุนจากผู้บริหาร
เพราะผู้บริหารจะเป็นผู้ที่สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น และงานวิจัยของ Berman et al. 
(2012) ที่กล่าวว่าการน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจ จะมาจากปัจจัยการขับเคลื่อนของนโยบายองค์กร 

ในส่วนของปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ทั้งกลุ่มผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศตา่งให้ความส าคัญต่อการแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุรกิจ ว่า
เป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้องค์กรต้องพัฒนาเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่  ๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างโอกาส และ ข้อได้เปรียบให้เกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Lee (2014) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการน าเอาระบบคลาวด์ มาใช้ของธุรกิจ
ของเอกชนขนาดกลางและย่อม คือ ผลประโยชน์ทางด้านการเงิน การตลาด และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
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จึงเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญ โดยปัจจัยข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นรองที่องค์กรต้อง
ปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้ขัดต่อข้อก าหนดหรือกฏหมาย ดังที่งานวิจัยของ MARIAN (2012), Shimba 
(2010) และ Morgan & Conboy (2013) กล่าวว่าข้อก าหนดทางกฏหมายหรือกฏระเบียบอื่น ๆ เป็น
สิ่งที่องค์กรต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อก าหนด 

ในส่วนของปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นว่า
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณาเลือกเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร 
เนื่องจากข้อมูลเป็นสิ่งที่ส าคัญสูงสุดขององค์กร และประเด็นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลบน
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sun et al. (2011) ที่
กล่าวว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัยเป็นภัยคุกคามต่อสภาพแวดล้อมของระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง 
ดังนั้นต้องวิเคราะห์แนวทาง นโยบายที่ส าคัญในการแก้ไขและก าจัดปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้บริบท
ปัจจัยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร โดยพิจารณาว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานให้กับบุคลกรในองค์กรได้ เป็นอีกปัจจัยที่ผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ความส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shailja Tripathi & Nasina Jigeesh (2013) 
และ Shimba (2010) ที่กล่าวว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ความสามารถ
ในการเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการใช้งาน รองลงมาคือความเป็น
ประโยชน์ต่อความคล่องตัวทางธุรกิจ เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการยอมรับเทคโนโล ยี
คลาวด์ คอมพิวต้ิง 

และในส่วนของปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ ความเห็นของกลุ่มผู้บริหารนั้นให้ความส าคัญ
กับประเด็นของความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมองว่าเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวโยงกับความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลของ
องค์กรโดยตรงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Lee (2014), Shailja Tripathi & 
Nasina Jigeesh (2013) และ Yeboah-Boateng & Essandoh (2014)  ที่กล่าวว่า ความน่าเช่ือถือ 
ความพร้อมในการให้บริการของผู้ให้บริการเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณา นอกจากนี้บริบทปัจจัย
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ให้บริการ ก็เป็นสิ่งที่ทั้งผู้บริหารและกลุ่ม
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศให้ความเห็นว่ามีความส าคัญในการพิจารณาเป็นล าดับต่อไปด้วย
เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลนั้นถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ
พิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chang Jin Koo & 
JeongYeon Kim (2014), Nedev (2014), Sun et al. (2011) และ Shimba (2010)   ที่กล่าวว่า
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายการ
ปกป้องข้อมูล เป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณา 



84 
 

5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
องค์กรกรณีศึกษาที่ถูกเลือกมานั้นเป็นองค์กรขนาดกลางแห่งหนึ่ง ที่ด าเนินธุรกิจค้า

ปลีกและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร แต่ก็ยังขาดไปซึ่งลักษณะขององค์กรในที่ประกอบธุรกิจใน
รูปแบบอ่ืน ๆ จึงอาจส่งผลให้การวิเคราะห์ยังขาดมุมมองบางมุมมองต่อธุรกิจหรือขนาดที่แตกต่างกัน  
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

1. จากข้อจ ากัดด้านองค์กรกรณีศึกษา ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถพัฒนาต่อยอดขอบเขต
ของบริบทองค์กรกรณีศึกษาให้มีความครอบคลุมในประเภทการด าเนินธุรกิจ หรือขนาดขององค์กรที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายและพัฒนาแนวทางที่ใช้ในการพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณา
น าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิว ต้ิง มาใช้ในองค์กรให้มีความครอบคลุม และสะท้อนถึงบริบทของกลุ่ม
ประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. จากตัวแปรของปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้
ในองค์กร ที่ได้จากผลการศึกษานี้ ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถน าไปต่อยอดท าการวิจัยในเชิงปริมาณ เพื่อ
ทดสอบนัยส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปได้ 

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการพิจารณาและน าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
ไปใช้ในองค์กร สามารถน าบริบทปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและปัจจัยทางด้านผู้ให้บริการ ไปเป็น
แนวทางในการศึกษาถึงประเด็นทางด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูล และบริหารจัดการระบบคลาวด์ คอมพิวต้ิง ในองค์กรต่อไป 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม 

 

 

 

เรื่อง การพิจารณาน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ 
 

วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาน าเอา
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กรของท่าน ส าหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อการศึกษา
ของนักศึกษาปริญญาโท สาขา นโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยค าถามเป็นลักษณะปลายเปิดซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลา
ส าหรับการตอบค าถามมา ณ ที่นี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยอดศักดิ์ รักษาแก้ว 
นักศึกษาปริญญาโท สาขา นโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ปัจจุบันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีปริมาณมาก อาทิ อีเมล์ การแชร์ไฟล์ การจัดเก็บ
ข้อมูล ได้ถูกน าไปใช้ในรูปแบบ คลาวด์ คอมพิวติ้ง องค์กรต่างๆจ านวนมากเริ่มเปลี่ยนไปใช้บริการ
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งท าให้องค์กรสามารถใช้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนมากกับโครงสร้างพื้นฐานไอที เพียงแค่องค์กรมี Internet ก็
สามารถท างานผ่านเว็บบราวเซอร์ได้  อีกทั้งผู้ใช้งานหรือองค์กรก็สามารถเลือกใช้บริการเฉพาะอย่าง 
และเลือกเสียค่าใช้จ่ายให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านได้ เช่นระบบบริหารจัดการองค์กร ERP on 
cloud (ระบบการจัดการบัญชี ระบบการเงิน ระบบคลังสินค้า ระบบขนส่ง HR) หรือพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลตามความต้องการ โดยเสียค่าบริการเป็นรายเดือนหรือรายปี เป็นต้น 
 
แบบสัมภาษณ์เฉพาะผู้บริหาร (Un-Structure Interview) 

1. ในฐานะผู้น าองค์กร ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง  และ
เทคโนโลยีดังกล่าวมีประโยชน์ต่อองค์กรของท่านอย่างไร? 

2. ในฐานะผู้น าองค์กร ท่านเห็นว่าองค์กรของท่านมีความจ าเป็นต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่การ
น าเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กรหรือไม่ เพราะเหตุใด? 

3. ในฐานะผู้น าองค์กร หากท่านเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่ เทคโนโลยี คลาวด์ 
คอมพิวติ้ง ท่านมีแผนที่จะ Implement คลาวด์ คอมพิวติ้ง ในอนาคตอันใกล้นี้ หรือไม่ 
อย่างไร? 

4. ในฐานะผู้น าองค์กร หากองค์กรของท่านมีนโยบายการน าเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มา
ใช้ ประเด็นที่ท่านมีความเป็นห่วงหรือมีความกังวลต่อเทคโนโลยีดังกล่าวคือเรื่องใด? 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง การประเมินและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยใช้ในการพิจารณาน าเอา 

เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติง้ มาใช้ในองคก์รของท่าน 
 

ค าชี้แจง  
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่ใช้ในการ

พิจารณาน าเอา เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กรของท่าน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ  

 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์  
1 เพศ  O ชาย  O หญิง 

2 อาย ุ  O 21-30 ปี  O 31-40 ปี 

   O 41-50 ปี  O 51-60 ปี 

   O 61 ปี ขึ้นไป  

3 ระดับการศึกษา  O มัธยมศึกษาตอนปลาย  O อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

   O ปริญญาตรี  O ปริญญาโท 

   O ปริญญาเอก  

4 คณะ/สาขาที่จบ คณะ  
…………………………………………..………… 

สาขา  
…………………….……………………………… 

5 ประสบการณ์ในการท างาน …………….. ป ี

6 ต าแหน่งในองค์กร ……………………………………………………. 
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ส่วนที่ 2: แบบสอบถามเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรของท่าน 
 
ค าชี้แจง : ให้ท่านใช้วิธีใส่เลขเรียงล าดับความส าคัญในช่องล าดับที่ โดยเรียงล าดับจาก 1 ในบริบท
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ลดหลั่นลงมาตามล าดับความส าคัญที่ท่านพิจารณาเห็นว่ามีผลการพิจารณาน าเอา 
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวต้ิง มาใช้ในองค์กรของท่าน พร้อมทั้งให้เหตุผล 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

นอ
งค

์กร
 

บริบทปัจจัย ล าดับที ่

ทัศนคต ิความสนใจ และการสนับสนุน ของผู้บริหาร   

เหตุผล : 
  

นโยบายขององค์กร   

เหตุผล : 
  

ความพร้อมของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุน   

เหตุผล :   
  

ความพร้อมของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เหตุผล :  
  

ความพร้อมของบุคลากรทั่วไปภายในองค์กร   

เหตุผล :  
  

มาตรการในการเตรียมทางออกและพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น   

เหตุผล : 
  

ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร   

เหตุผล : 
  

ขนาดขององค์กร    

เหตุผล : 
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  บริบทปัจจัย ล าดับที ่
ปัจ

จัย
สิ่ง

แว
ดล

้อม
ภา

ยน
อก

อง
ค์ก

ร 
ข้อก าหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง   

เหตุผล :  
 
 
 
 
 
   

การแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุกิจ   

เหตุผล :  
 
 
 
 
 
   

แรงกดดันทางคู่ค้า   

เหตุผล :  
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  บริบทปัจจัย ล าดับที ่
ปัจ

จัย
ทา

งด
า้น

เท
คโ

นโ
ลย

 ี
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่สูง    

เหตุผล :  

  

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กบัองค์กร   

เหตุผล :  

  

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล   

เหตุผล :  

  

ความสามารถในการควบคุมบริหารจัดการ   

เหตุผล :   

  

ความง่ายของนวัตกรรม/เทคโนโลยีต่อการน ามาใช ้   

เหตุผล :  

  

ความเข้ากันได้ของนวัตกรรม   

เหตุผล :  

  

สามารถทดลองใช้ได้    

เหตุผล :   
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  ปัจจัย ล าดับ 
ปัจ

จัย
ทา

งด
า้น

ผู้ใ
ห้บ

ริก
าร

 
ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้ให้บริการ   

เหตุผล :  

  

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล   

เหตุผล :  

  

มาตรการในการจัดท าระบบส ารองข้อมูล/การกู้คืน   

เหตุผล :  

  

มาตรการในการตรวจสอบหรือสืบสวนในกรณีที่เกิดการกระท ามิชอบ    

เหตุผล :  

  

มาตรการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการหรือข้อกฏหมาย   

เหตุผล :  

  

การระบุต าแหน่งของข้อมูล (ที่อยู่ของ Server ที่จัดเก็บ)   

เหตุผล :  

  

ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการ   

เหตุผล :  
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