
 

1 

 
 

การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวสุขสุดา  ขุนราช 

 
 
 
 
 
 

 
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



 

1 

การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 

 
 

โดย 
 

นางสาวสุขสุดา ขุนราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



 

 

1 

APPLYING CLOUD COMPUTING TO SMALL AND MEDIUM SIZED 
ENTERPRISED IN THAILAND 

 
 
 

BY 
 

MISS SUKSUDA KHUNRACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF 
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY 
THAMMASAT UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2016 
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY





(1) 
 

 

1 

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติงในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ชื่อผู้เขียน นางสาวสุขสุดา ขุนราช  
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะ/มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร. สุทธิกร กิ่งแก้ว 
ปีการศึกษา 2559 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงใน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดกับการด าเนินธุรกิจ
ของ SMEs เนื่องจาก SMEs เป็นหน่วยธุรกิจส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และศึกษา
เครื่องมือคลาวด์ที่ SMEs น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางไอทีที่จะช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ และน าผลของการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจของ SMEs   

การศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาวด์ คอมพิวติง จ านวน  
3 ท่าน และกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 7 กิจการ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่ใช้คลาวด์ในการด าเนินกิจการและมีแผนที่จะน ามาใช้ในอนาคต แล้วท าการสรุปผล
ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม จากการศึกษาพบว่า SMEs ประสบปัญหาทางด้านการเงิน 
งบประมาณจ ากัด ปัญหาด้านแรงงาน ขาดแคลนแรงงาน ขาดความรู้และทักษะในการท างาน การน า
คลาวด์มาประยุกต์ใช้ ในการด าเนินธุรกิจจึงพิจารณาที่ต้นทุน การใช้งานที่สะดวกและง่าย  
การตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ โดยเครื่ องมือคลาวด์ที่กิจการ 
ส่วนใหญ่เลือกใช้คือรูปแบบ SaaS ( Software as a Service) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส าเร็จรูปที่พร้อม
ใช้งานทันที ผู้ใช้ไม่ต้องพัฒนา หรือติดตั้ง และมีราคาถูก ช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินส าหรับกิจการที่มี
งบประมาณจ ากัดได้ และยังช่วยลดงานทางด้านไอที สามารถโฟกัสในส่วนงานธุรกิจของตนได้  

 
ค าส าคัญ: คลาวด์ คอมพิวติง, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ABSTRACT 
 

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) drive the economy of 
Thailand. How cloud computing (CC) was used by SMEs as an information technology 
(IT) tool to enhance operations was studied. Data was collected by in-depth 
interviews with samples, (1) 3 experienced in cloud computing experts. (2) 7 SME 
entrepreneurs, who had adopted CC applications or planned to adopt them in 
future. A literature review provided further documentation.   

Results were that adding CC to SMEs depends on pricing, convenience, 
and ease, as well as provider reliability, as determined by company directors. SMEs 
typically faced budget-related issues such as labor shortages and lack of trained, 
informed employees.  Software as a service (SaaS), a software distribution model in 
which a third-party provider hosts applications and makes them available to 
customers over the Internet, was the preferred application, ready to use without 
development or installation. It provided an inexpensive solution for financially 
troubled businesses with limited budgets. By reducing IT costs, it allowed companies 
to concentrate business segments. These findings may be helping to develop and 
improve efficiency of SME business operations. 

 
Keywords: Cloud Computing, SME. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนีจ้ะเสร็จสมบูรณ์ไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือ การช่วยเหลือ
และสนับสนุนจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ได้ตามวัตถุประสงค์ของวิจัย 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. สุทธิกร กิ่งแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษางานศึกษาอิสระ ที่กรุณา
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนให้การสนับสนุนจนการศึกษางานอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. พัฒน์ธนะ บุญชู กรรมการสอบงานศึกษาอิสระ ที่กรุณาให้
ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงงานศึกษาอิสระฉบับนี้ให้มีคุณภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ผู้วิจัยได้เข้า
สัมภาษณ์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยตลอดมา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในความส าเร็จของงาน
ศึกษาอิสระฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์แห่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ให้กับผู้วิจัย บุคลากรประจ า
โครงการในการช่วยเหลือและประสานงานต่างๆ ตลอดทั้งการศึกษาระดับปริญญาโท ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลส าคัญ และช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นคว้า
อิสระครั้งนี้ รวมถึงเพ่ือนนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ให้ค าแนะน าในการจัด
ท างานศึกษาฉบับนี้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกันตลอดช่วงการศึกษาในระดับปริญญา
โท 

ขอขอบพระคุณหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาระดับ
ปริญญาโทของผู้วิจัย และให้ความช่วยเหลือในการศึกษางานอิสระนี้จนส าเร็จลุล่วง 

ขอขอบพระคุณครอบครัว เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ของผู้วิจัยที่ให้ความช่วยเหลือ ให้การ
สนับสนุน ตลอดจนเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยเสมอมาจนท าการค้นคว้าอิสระนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอมอบความส าเร็จของงานศึกษานี้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไปใน
อนาคต หากมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดไว้เพียงผู้เดียว 
 
 

นางสาวสุขสุดา ขุนราช 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีจ านวนถึง 2 ,736,744 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.73 ของ 
SMEs ทั้งประเทศ ส่งผลต่อการขยายตัวของอัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
หรือ GDP (Gross Domestic Product) โดย GDP ของ SMEs มีมูลค่า 5,212,004 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 39.6 ของ GDP รวมทั้งประเทศ และยังเป็นแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุด โดยมีการจ้าง
งานในกิจการ SMEs รวมทั้งสิ้นถึง 10,501,166 คน (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2558) 
 

 

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2557 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2558) 

 
จากภาพที่ 1.1 แสดงโครงสร้าง GDP ของประเทศจ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

และตามขนาดในปี 2557 จะเห็นว่าโครงสร้าง GDP ของภาคนอกเกษตรยังคงมีวิสาหกิจขนาดใหญ่
เป็นตัวขับเคลื่อนที่มีความส าคัญ โดยมีสัดส่วนมูลค่า GDP คิดเป็นร้อยละ 43.6 ขณะที่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) มีสัดส่วนร้อยละ 39.6 
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การเกิดธุรกิจ SMEs มากขึ้น หมายรวมถึงการสร้างงานอาชีพ การกระจายรายได้ และ
การน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่า SMEs มีบทบาทส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคมไทย ดังนั้นรัฐบาลจึงให้การส่งเสริม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อตั้ ง
หน่วยงานขึ้นมาส่งเสริมและสนับสนุน SMEs โดยตรง มีทั้งการให้หน่วยงานต่างๆ จัดการฝึกอบรม 
การก่อตั้งศูนย์ส่งเสริม ไปจนถึงการตั้งธนาคารเพ่ือให้บริการแก่ SMEs โดยตรง (สุพีชา พาณิชย์ปฐม, 
2548, น. 11) โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมี
ประเด็นที่เก่ียวกับธุรกิจเกิดใหม่ (startup ทุกประเภทไม่จ ากัดเฉพาะไอที) ได้แก่ นโยบายลดภาษีเงิน
ได้ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีก าไร 300,001 บาทขึ้นไป (เดิมทีเสียภาษี 15% ลดเหลือ 10%), 
ถ้ามีก าไร 3,000,001 บาทขึ้นไป (เดิมทีเสีย 20% ลดเหลือ 10%) เป็นเวลา 2 รอบปีบัญชีคือ 2558-
2559 รวมถึงมาตรการเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 4% ของธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ 
และมาตรการปรับหลักเกณฑ์ค้ าประกันสินเชื่อส าหรับ SMEs ที่ขาดหลักประกันค้ าเงินกู้ ไม่เกินราย
ละ 40 ล้านบาทอีกด้วย (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2558) 

อย่างไรก็ตาม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการศึกษาวิจัยในช่วง 50 ปีที่ผ่าน
มาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบว่า SMEs ยังประสบกับปัญหาในการด าเนินธุรกิจอยู่ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา พอจะสรุปโดยสังเขป ดังนี้ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548)  

1.1.1 ปัญหาด้านการเงิน 
SMEs จะมีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจค่อนข้างจ ากัด และเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ค่อนข้างยาก จาก “บทความยกระดับ SMEs ไทย”(สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556) ได้ท าการ
วิเคราะห์ปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs พบว่ามีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
โดยเฉพาะเงินทุนในระบบส่งผลต่อการขยาย กิจการของ SMEs ถึงแม้ว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อให้แก่ SMEs แต่กลับไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่
เนื่องจาก   

 SMEs ส่วนใหญ่มักด าเนินกิจการโดยใช้เงินสดและไม่จัดท าระบบบัญชี ท าให้
ธนาคารไม่มีข้อมูลเพียงพอเพ่ือประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ 

 SMEs ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการจัดท าแผนธุรกิจที่ดีและน่าเชื่อถือ
เพ่ือ ประกอบการขอสินเชื่อ 

 SMEs บางรายต้องการเริ่มธุรกิจที่ซับซ้อน เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
และ ต้องใช้เงินลงทุนมูลค่าสูง แต่ธนาคารไม่มีความรู้หรือข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
เหล่านี้ ท าให้ธนาคารไม่กล้าตัดสินใจปล่อยสินเชื่อ 
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1.1.2 ปัญหาด้านแรงงาน  
SMEs มักปัญหาการหมุนเวียนเข้าออกของแรงงานที่อยู่ในระดับสูง เนื่องจาก

แรงงานที่มีฝีมือและมีความช านาญสูงมักจะเคลื่อนย้ายไปสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า
ด้วยเหตุผลในเรื่องของผลตอบแทนและโอกาสที่ดีกว่าในแง่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ท า
ให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ าเสมอและการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต
และคุณภาพของสินค้า ส่งผลให้ SMEs จ าเป็นต้องมีต้นทุนและความเสียหายอันเกิดจากการต้องเร่ง
พัฒนาฝีมือแรงงานใหม่เพ่ือให้ท างานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความช านาญพอเพียงอยู่ตลอดเวลา 

1.1.3 ปัญหาด้านการตลาด 
SMEs มักขาดข้อมูลทางด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค ท าให้การกระจายสินค้าเป็นอุปสรรค การท า
การตลาดเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการรายเล็กในประเทศยังคงไม่สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดอย่างเสรี เนื่องจากยังคงได้รับการกีดกันจากธุรกิจรายใหญ่  

1.1.4 ปัญหาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบและปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่ง SMEs ยังขาด
ความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคอันทันสมัยที่น ามาสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งหากมี
การประยุกต์น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สามารถยกระดับธุรกิจ สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
น ามาสู่การอยู่รอดของธุรกิจในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงได้ ดังนั้นการเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจจึงถูกน ามาพิจารณา  

หากแต่การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในธุรกิจ SMEs จ าเป็นต้องตระหนักถึง
ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากการด าเนินการด้านเทคโนโลยี เช่น การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   ซื้อ
ซอฟต์แวร์  ค่าเช่าวงจรสื่อสาร ค่าฝึกอบรมพนักงานต่างๆ  ค่าจัดท าเว็บไซต์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ที่จะผสานกับการใช้งานในระบบไอทีเพ่ือน ามาซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การน าระบบบริหารการจัดการมาใช้ในการ
ช่วยลดต้นทุน การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างผลิตภัณฑ์
หรือบริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการประมวลผลผ่านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
สารสนเทศเกี่ยวกับนวัตกรรม คู่แข่งและการตลาด ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการยากที่ SMEs จะสามารถจัดหา
ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการด าเนินธุรกิจ  

จากบทความ “เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง กับโอกาสทางธุรกิจของ SME” 
เขียนโดยณิชาภา แสงสง่าตระกูล (2554) กล่าวว่าทางด้านภาครัฐได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น การใช้งานอินเทอร์ เน็ต การท าพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือจัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ เช่น 
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ระบบบัญชี  ระบบการจัดการด้านเอกสารต่างๆ ไปจนถึงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่นที่ผ่านมาภาครัฐด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่น
ซอร์ส  ERP1 ส าหรับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเรือน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ   SIPA  พัฒนา 
เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการเพ่ิมศักยภาพในการการ
ด าเนินธุรกิจได้ 

แม้ว่าผู้ประกอบการ SMEs และภาครัฐจะให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี แต่
ปัญหาส าคัญท่ีผู้ประกอบการไม่สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากประสบปัญหา
เรื่องค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่จะมาสนับสนุนการใช้ไอที แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง (Cloud Computing) ที่จะเข้ามาช่วยใน
การขจัดปัญหานี้ได้ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554) 

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า คลาวด์ เป็นการใช้
คอมพิวเตอร์แบ่งปันทรัพยากร ซอฟต์แวร์และสารสนเทศระหว่างกันผ่านอินเทอร์เน็ตให้มาท างาน
ร่วมกัน สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ผลการวิจัยของการ์ดเนอร์ (Gartner 2013) มองว่าคลาวด์จะ
เป็นเทคโนโลยีที่ส่งอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบไอที โดยคลาวด์จะท าให้ธุรกิจ SMEs ได้มีโอกาส
ใช้เทคโนโลยีไอทีระดับโลกไม่แตกต่างจากองค์กรขนาดใหญ่ด้วยค่าใช้จ่ายต่ า ขณะที่องค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่จะให้ความสนใจใช้คลาวด์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าค านึงถึงการช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนของประเทศไทย เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ช่วงปลายปี 2554  ถือเป็นการเริ่ม
ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง ที่สามารถท าให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลองค์กรจากที่ใดก็
ได้ โดยไม่ต้องท างานอยู่ในส านักงาน ช่วยบริหารความเสี่ยงที่มีต่อข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิทัลจากภัยพิบัติ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และท าให้ธุรกิจด าเนินได้อย่างต่อเนื่องได้แม้ช่วงเกิดภัยพิบัติ (ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2556) บริษัท อเมซอนเว็บเซอร์วิส (AWS) ซึ่ง
เป็นบริษัทชั้นน าของโลกที่ให้บริการด้านคลาวด์เปิดเผยว่า การใช้งานคลาวด์ในประเทศไทยของ
องค์กรต่างๆ เริ่มมีมากขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นของบริการคลาวด์ในองค์กรขนาดใหญ่ก็มีมากขึ้น

                                           
1 ERP (Enterprise Resource Planning)  คือ คือระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการ

ใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูป ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ด้าน
การบริหารจัดการในกิจการ ประกอบด้วยโมดูลการผลิต การเงิน การตลาด และงานบริหารบุคคล 
และซอฟต์แวร์เชิงเดี่ยว (เฉพาะด้าน) เช่น ซอฟต์แวร์ด้านบัญชี และซอฟต์แวร์บริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกิจการ (mindphp, 2557) 



 

 

5 

5 

เช่นกัน ระยะแรกของการใช้งานจะเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพ และวิสาหกิจขนาดเล็กท่ีต้องการความคล่องตัว
ในการท างาน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559) โดยจากการส ารวจของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า 
เซ็นเตอร์ พบว่า การใช้งาน Cloud Service ในประเทศไทยเติบโต 33.6% และมีแนวโน้มที่เพ่ิมมาก
ขึ้น (Marketing Oops! Admin, 2559)  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดกับการด าเนินธุรกิจของ SMEs 
2. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงใน SMEs 
3. เพ่ือน าผลของการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การด าเนินธุรกิจของ SMEs 
 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

งานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการ
บริหารธุรกิจของ SMEs โดยมุ่งแก้ปัญหาด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินกิจการ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในลดอุปสรรค และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
ให้แก่ SMEs ภายใต้งบประมาณจ ากัดโดยการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์ใช้ เป็น
การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลการ
วิจัยจะประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 7 กิจการ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่
น าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีแผนการ
จะน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจการผลิต 
การค้าและการบริการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง จ านวน 3 ท่าน  

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.เพ่ือให้ทราบปัญหาในการด าเนินธุรกิจของ SMEs และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ภายใต้งบประมาณจ ากัดโดยการใช้เทคโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 

2. ผู้ประกอบสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
การบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นทางด้านการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
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3. เพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจในการท าธุรกิจสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนในการด าเนินธุรกิจ 

 
1.5 นิยามศัพท์ 
 

1. SMEs หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่เป็นอิสระ มีเอกชน
เป็นเจ้าของ ด าเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บุคคล หรือธุรกิจอ่ืน มีต้นทุนในการด าเนินงานต่ า และมีพนักงานจ านวนไม่มาก ใช้มูลค่าสินทรัพย์
ถาวรและจ านวนการจ้างงานเป็นเกณฑ์ในการวัดว่ากิจการใดเข้าข่ายวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาด
ย่อม 

2. คลาวด์ คอมพิวติง (Danielson 2008) หมายถึง ลักษณะของการท างานของ
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปัน
ทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของเวอร์
ชัวไลเซชัน (Virtualization) และเว็บเซอร์วิซ (Web Service) โดยผู้ใช้งานนั้นไม่จ าเป็นต้องมีความรู้
ในเชิงเทคนิคส าหรับตัวพ้ืนฐานการท างานนั้น  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงใน

SMEs ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยจากแหล่ง
ต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้ส าหรับเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 SMEs 
2.1.1 ความหมายของ SMEs 
2.1.2 ภาพรวมของ SMEs ในปัจจุบัน 
2.1.3 ความส าคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจไทย 

2.2 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจของ SMEs 
2.3 คลาวด์ คอมพิวติง 

2.3.1 ความหมายของคลาวด์ คอมพิวติง 
2.3.2 รูปแบบการบริการของระบบคลาวด์ คอมพิวติง 
2.3.3 รูปแบบการใช้งานของระบบคลาวด์ คอมพิวติง 

2.4 ประโยชน์ของการใช้คลาวด์ คอมพิวติง  
2.5 ข้อพึงพิจารณาของการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 
2.6 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาของ SMEs 
2.6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการน าคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจ 

 
2.1 SMEs 
 

2.1.1 ความหมาย SMEs 
SMEs หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) 

เป็นธุรกิจที่มีจ านวนมากในประเทศไทย ผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา 
คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือกิจการร่วมค้า 
(กรมสรรพากร) ครอบคลุมกลุ่มประเภทกิจการ 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ ดังนี้ 

 การผลิต (Manufacturing Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining) 
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 การค้า (Trading Sector)  

 การบริการ (Services Sector) 
ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 การก าหนดขนาด

ของ SMEs ใช้เกณฑ์ของการก าหนดจากจ านวนการจ้างงานหรือจากมูลค่าสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวม
ที่ดิน) โดยให้ถือจ านวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาของ
วิสาหกิจ ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งสองดังกล่าวได้จ าแนกตามลักษณะวิสาหกิจดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 
 
เกณฑ์การก าหนดขนาดของ SMEs 

ลักษณะวิสาหกิจ จ านวนการจ้างงาน (คน) จ านวนสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) 
ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

กิจการผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 26-50 ไม่เกิน 50 51-100 
กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 16-30 ไม่เกิน 30 31-60 

กิจการให้บริการ ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 

ที่มา: ร่างกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 
 

ในกรณีที่จ านวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม 
แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีจ านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจ านวนการจ้าง
งานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์การพิจารณา 
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ตารางที่ 2.2  
 
ลักษณะ SMEs ที่กรมสรรพากรอาศัยอ านาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมาย  

ล าดับที่ ลักษณะ 
1 เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วในวันสุดท้ายของ

รอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการใน
รอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท 

2 เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท
และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน 

3 เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพ่ิมที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 
ล้านบาทต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ที่มา: กรมสรรพากร 
 

2.1.2 ภาพรวมของ SMEs ในปัจจุบัน 
จากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558 พบว่า

จ านวนวิสาหกิจรวมทั้งประเทศ ณ สิ้นปี 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 2,744,198 ราย จ าแนกเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 2,736,744 ราย มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.76 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.73 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ โดยเป็นจ านวน
วิสาหกิจขนาดเล็ก (SE) มากที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 2,723,932 ราย คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 99.53 ของ
จ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศ โดยมีลักษณะการกระจายตัวอยู่ในกลุ่มภาคการ
ขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ มากที่สุด  ส าหรับการจ าแนกตามจังหวัด พบว่า 
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูงที่สุด จ านวน  489,066 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17.87 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งประเทศ 

สถานการณ์เชิงเศรษฐกิจพบว่า GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในปี 2557 มีมูลค่า 5,212,004 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.6 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ โดยมูลค่า GDP ของ SMEs ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นการขยายตัวที่ต่ ากว่าในปี 
2554 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ (ร้อยละ1.3) และต่ ากว่าการขยายตัวของมูลค่า GDP ประเทศเป็นครั้ง
แรกในรอบ 5 ปี (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558) 
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ภาพที่ 2.1 แนวโน้มสัดส่วนของ GDP SMEs และอัตราการขยายตัวของ GDP จ าแนกตามขนาด
วิสาหกิจ ปี 2553-2557 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2558) 
 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่า GDP ของ SMEs ต่อมูลค่า GDP รวมของประเทศ 
(ภาพที่ 2.1) พบว่า บทบาทของ SMEs ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมาก โดยในปี 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 
39.6 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ในขณะที่บทบาทของวิสาหกิจขนาดใหญ่ (LEs) และวิสาหกิจอ่ืนๆ ก็ไม่
ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 

โครงสร้างมูลค่า GDP ของ SMEs ในปี 2557 (ภาพที่ 2.2) มีความเกี่ยวข้องกับ
ภาคการบริการ ภาคการผลิต และภาคการค้าและการซ่อมบ ารุง เมื่อพิจารณาโครงสร้าง GDP ของ
ภาคนอกเกษตร จะพบว่าภาคการบริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญสูงสุด มีสัดส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 41.3 (มูลค่า 2,150,924 ล้านบาท) รองลงมาได้แก่ ภาคการค้าและการซ่อมบ ารุงมี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.9 (มูลค่า 1,456,285 ล้านบาท) และภาคการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
23.5 (มูลค่า 1,226,531 ล้านบาท) ตามล าดับ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ภายในประเทศ รวมทั้งภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นผลจากภาคการท่องเที่ยวที่ยั งคง
เติบโตได้ดี ในขณะที่ภาคการผลิต มีแนวโน้มสัดส่วนของ GDP ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการ
บริโภคและการลงทุนภายในประเทศท่ียังไม่ฟ้ืนตัว รวมทั้งได้รับผลกระทบจากภาคการส่งออกที่หดตัว
ลง 
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้าง GDP ของ SMEs จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2550-2557 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) 
 

จากภาพที่ 2.2 เมื่อพิจารณาแนวโน้มสัดส่วน GDP ของ SMEs ในแต่ละกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง พบว่าบทบาทของภาคการผลิตมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่
ภาคบริการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคการค้าและการซ่อมบ ารุงค่อนข้างทรงตัว 

ด้านการจ้างงาน ส านักงานฯ ได้รายงานการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในปี 2557 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทการจัดตั้งหรือการจดทะเบียน คือสถิติ
การจ้างงานในกลุ่มวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคล และสถิติการจ้างงานที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งภาพรวมการ
จ้างงานในวิสาหกิจของไทย พบว่า ในปี 2557 มีการจ้างงานในกิจการทุกขนาดรวมทั้งสิ้น 
13,078,147 คน โดยเป็นการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดใหญ่ (LE) 2,575,949 คน และเป็นการจ้างงาน
ในวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 10,501,166 คน หรือเท่ากับร้อยละ 80.30 
ของแรงงานทั้งหมด จึงถือเป็นแหล่งจ้างงานที่ใหญ่ที่สุด โดยที่การจ้างงานของ SMEs มีลักษณะการ
กระจายตัวอยู่ในกลุ่มภาคการบริการมากที่สุด จ านวน 4,701,144 คน รองลงมากระจายตัวอยู่ในภาค
การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ จ านวน 3,315,485 คน และอยู่ในภาคการผลิต จ านวน 
2,425,181 คน 
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2.1.3 ความส าคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
ความส าคัญของ SMEs ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยนั้น อยู่ที่การเป็นกิจการที่

สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้งในแง่ของการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพ่ิม และ สร้าง
รายได้ ในบทบาทท่ีหลากหลายเป็นได้ทั้งผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้าและผู้ให้บริการ นับเป็นผู้ประกอบการ
ที่ท าหน้าที่ทั้งในด้านการสร้างสรรค์และอ านวยความสะดวกต่อธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยจ านวนที่
มากมายหลากหลายประเภท SMEs จึงมีบทบาทอย่างส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยในหลายๆ ด้าน 
ได้แก่ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2544) 

1. เป็นวิสาหกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจไทยในแง่การจ้างงาน 
2. เป็นจุดก าเนิดของผู้ที่จะสนใจลงทุนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ เนื่องจาก

กิจการ SMEs ใช้เงินทุนไม่สูงและมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
3. เป็นแหล่งหรือโรงเรียนฝึกอาชีพของบรรดาแรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถ

ฝึกฝนเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง 
4. ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญ่ หรือกิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ในรูปรับช่วงการผลิตหรือเป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบจากภาคการเกษตร เป็นต้น 
5. เป็นส่วนส าคัญของระบบเศรษฐกิจเนื่องจาก SMEs ครอบคลุมแทบทุก

วิสาหกิจทั้งภาคการผลิต การค้าส่ง-ค้าปลีกและภาคบริการ 
6. เป็นวิสาหกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะ SMEs คือ ภาคการ

ผลิตที่จะผลิตสินค้าข้ันกลาง (Intermediate Goods) ป้อนโรงงานดังกล่าว 
7. เป็นวิสาหกิจที่เพ่ิมมูลค่าให้วัตถุดิบในประเทศเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้

ทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก 
8. มีส่วนสร้างรายได้ให้ประเทศโดยเฉพาะจากภาคการผลิตเพ่ือการส่งออก 
9. ป้องกันการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก SMEs ช่วยให้เกิดการแข่งขัน

ในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
 

2.2 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจของ SMEs 
 

แม้ว่า SMEs จะมีความส าคัญของต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย แต่ข้อมูลจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2558) พบว่าอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการในประเทศไทย คือ ขาดการพัฒนาในเชิงการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผล
ประกอบการ ระบบการจัดการ เงินทุน การตลาด การพัฒนาทักษะบุคลากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท าให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในช่วง



 

 

13 

13 

ที่ประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ SMEs จ านวนมากต้องปิดกิจการลง โดย
ในปี 2557 มีจ านวน SMEs ที่ยกเลิกกิจการทั้งสิ้น 18,968 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 จ านวน 1,533 
ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการศึกษาวิจัยของกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม พบว่าปัญหาที่ SMEs ยังประสบอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สรุปได้โดยสังเขป 
ดังนี้ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548)   

 
2.2.1 ปัญหาด้านการเงิน   

SMEs จะมีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจค่อนข้างจ ากัด และเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ค่อนข้างยาก แม้ว่าจะมีการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์มากขึ้นในปัจจุบัน แต่การ
ช่วยเหลือดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอ เนื่องจากเงื่อนไขการอนุมัติที่ยังคงขาดความยืดหยุ่น 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น  “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม เรื่อง “SMEs กับอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ภายใต้เศรษฐกิจ ปี 2558” โดยสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) กระจายทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั่ว
ประเทศ รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,054 หน่วยตัวอย่าง เมื่อถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่พบจากการ
ยื่นขอสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), 
2559) มีดังต่อไปนี้   ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัตินาน   เอกสารประกอบการขอสินเชื่อมีจ านวน
มาก ดอกเบี้ยสูง ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน งบการเงินไม่สมบูรณ์ วงเงินค้ าประกันสูงเกินไป 
ค่าธรรมเนียมในการกู้สูง ติดเครดิตบูโร เพ่ิงตั้งบริษัท ไม่มีประวัติการท าธุรกิจ ไม่มีแหล่งสินเชื่อหรือ
สถาบันทางการเงิน/เข้าถึงได้ยากมาก จ านวนสาขาของสถาบันการเงินของรัฐมีน้อย สถาบันการเงิน
ไม่อนุมัติการปล่อยสินเชื่อ เพราะถูกมองว่าไม่มีความสามารถในการช าระ อีกท้ังผลประกอบการไม่ดี 

โดยปัญหาและอุปสรรค์ที่ผู้ประกอบการ SMEs พบเจอมากที่สุด คือ ระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุมัตินานมากถึงร้อยละ 40 รองลงมา คือ เอกสารประกอบการขอสินเชื่อมีจ านวน
มาก และดอกเบี้ยสูงตามล าดับ ส าหรับวงเงินสินเชื่อประมาณการที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการ
กู้ยืม พบว่าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 30 ต้องการ 5-10 ล้านบาท รองลงมา ร้อยละ 20 ต้องการน้อยกว่า 
5 ล้าน และ ร้อยละ 15 ต้องการมากกว่า 50 ล้านบาท 

2.2.2 ปัญหาด้านแรงงาน 
SMEs มักประสบปัญหาการหมุนเวียนเข้าออกของแรงงาน (Turnover) ที่อยู่ใน

ระดับสูง เนื่องจากแรงงานที่มีฝีมือและมีความช านาญสูงมักจะเคลื่อนย้ายไปสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยเหตุผลในเรื่องของผลตอบแทนและโอกาสที่ดีกว่าในแง่ความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ท าให้คุณภาพของแรงงานไม่สม่ าเสมอและการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ  
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การศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งพบว่ามีแรงงานกว่า 10 ล้านคน
อยู่ในธุรกิจ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจในลักษณะของธุรกิจครอบครัว 
สภาพการจ้างงานจึงมีความสุ่มเสี่ยงต่อการไม่ได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการตามกฎหมาย จึงมักมี อัตรา
การเข้าออกของแรงงานสูงถึง 25-30% จึงกลายเป็นภาระของผู้ประกอบการในการสรรหาบุคลากรมา
ทดแทนแรงงานที่ออกไปอยู่อย่างต่อเนื่อง (ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, 2555)  

ผู้ประกอบการ SMEs จ าเป็นต้องมีต้นทุนและความเสียหายอันเกิดจากการต้อง
เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่เพ่ือให้ท างานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความช านาญพอเพียงอยู่
ตลอดเวลาสอดคล้องกับผลส ารวจของนิด้าโพล ที่พบว่าผู้ประกอบการ SMEs มากกว่าร้อยละ 59 มี
ปัญหาบุคลากรแรงงาน ขาดแคลน ท างานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ ทักษะฝีมือแรงงาน  

2.2.3 ปัญหาด้านการตลาด 
แม้ว่าผู้บริโภคในประเทศจะมีการ เปิดรับต่อสินค้าและบริการใหม่ๆ แต่

ผู้ประกอบการรายเล็กในประเทศไทยยังคงไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างเสรี เนื่องจากยังคงได้รับ
การกีดกัน จากธุรกิจรายใหญ่ รวมถึง SMEs มักขาดข้อมูลทางด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคู่แข่ง 
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค ท าให้การกระจายสินค้าเป็น
อุปสรรค การท าการตลาดเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้คุณภาพผลิตภัณฑ์ยังมีความโดดเด่นไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้ไม่เกิดการจดจ าผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค จากผลส ารวจของนิด้าโพล ระบุว่า ผู้ประกอบการ 
SMEs ประสบปัญหาด้านการตลาด โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 47 ระบุว่า ความหลากหลายของสินค้าใน
ตลาดที่มีอยู่จ านวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคจดจ าสินค้าได้ยาก รองลงมา ร้อยละ 24 ระบุว่า มีช่องทาง
การจัดจ าหน่ายที่จ ากัด ร้อยละ 20 ระบุว่า การเข้ามาแข่งขันของสินค้าต่างประเทศ ร้อยละ 13 ระบุว่า 
ขาดบุคลากรด้านการตลาด ร้อยละ 6 ระบุว่า ไม่สามารถหาท าเลที่ตั้งร้านค้าที่ดีๆ ร้อยละ 4 ระบุว่า ไม่มี
งบโฆษณาประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 2 ระบุว่า ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วน ร้อยละ 
0.94 ระบุว่า การถูกละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าและการบริการ ร้อยละ 19 ระบุ อ่ืนๆ ได้แก่ ก าลังการซื้อ
ลดลง เศรษฐกิจชะลอตัว มีคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึน ราคาหรือต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง 

2.2.4 ปัญหาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบและปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ จากบทความ 
“โจทย์ SME…โจทย์ประเทศ” (สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556) กล่าวว่า SMEs ยังขาดความสนใจ
ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับมูลค่าสินค้า รวมถึงการให้ความสนใจในการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าไม่มากนัก ในปี 2011 ที่ผ่านมา มีบริษัทขนาดใหญ่ขอยื่นรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีจากมาตรการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐมากถึง 332 โครงการ 
ในขณะที่ SMEs ยื่นขอรับสิทธิฯ เพียง 81 โครงการ หรือคิดเป็นเพียง 20% ของโครงการที่ยื่นรับสิทธิ์
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ทั้งหมดสอดคล้องกับผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการของ Global Entrepreneurship 
Monitor-GEM ในปี 2012 ที่ชี้ให้เห็นว่า SMEs ไทยส่วนมากไม่สนใจลงทุนในเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับมูลค่าสินค้าหรือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานแต่อย่างใด นอกจากนี้ การคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ และการจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่คิดค้นของไทยยังอยู่ในระดับต่ า จากข้อมูลการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยประจ าปี 2015 โดย World Economic Forum (WEF) 
การยื่นจดสิทธิบัตรอยู่อันดับที่ 55 มีสถิติการยื่นจดสิทธิบัตรเพียง 0.76 รายการต่อประชากร 1 ล้าน
คนเท่านั้น ท าให้การพัฒนาธุรกิจยังเป็นแบบการน าเทคโนโลยีมาใช้ มากกว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ 
อันจะช่วยสร้างมูลค่า ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขจากภาครัฐ ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย
และผลักดันให้เกิดการจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์กันอย่างกว้างขวาง (ช านาญ งามมณีอุดม และคณะ , 
2556) 
 

 
 
ภาพที่ 2.3 จ านวนบริษัทที่ลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 
ที่มา: ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี, สวทช. (2554) 
 

จากภาพที่ 2.3 แสดงให้เห็นถึงจ านวนบริษัทที่ลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศไทย ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่จะเป็นผู้ได้ประโยชน์จาก Tax benefit จากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนามากกว่า SMEs ซึ่งมีจ านวนเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น 

จากผลส ารวจของนิด้าโพล ในด้านการประสบปัญหาและอุปสรรคในการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ SMEs พบว่าส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 44 ระบุว่า ขาดแคลนเงินทุนส าหรับการลงทุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและการน า
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ รองลงมาพบว่า แรงงานขาดความรู้พ้ืนฐานที่รองรับเทคนิควิชาการที่ทันสมัย 

บริษัทขนาดใหญ่ (80%) 

บริษัทขนาดกลาง (16%) 

บริษัทขนาดเล็ก (4%) 
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ร้อยละ 12 ขาดความรู้ในการบริหารจัดการวัตถุดิบการควบคุมคุณภาพเทคโนโลยีการผลิต  รวมถึงไม่
สามารถหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้  

ในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้พยายามผลักดันและส่งเสริม SMEs เพ่ือมุ่งหวังให้ 
SMEs ได้รับการยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจประมาณ 45,000 ล้านบาท และสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการได้ไม่น้อยกว่า 177,100 ราย 
โดยมอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานและบูรณาการงานส่งเสริม SMEs ซึ่ง สสว.ได้ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดท าแผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SMEs โดยหนึ่งในแนวทางหลักนั้น คือ การ
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมแบบครบวงจร (Start Up) และสร้าง 
SME เกษตรจากวิสาหกิจชุมชน และ Smart Farmer โดยให้ความส าคัญกับผู้ประกอบการใหม่ที่มี
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ (ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2559. ข่าว
สด, น. 17.)  

 
2.3 คลาวด์ คอมพิวติง 
 

2.3.1 ความหมายของคลาวด์ คอมพิวติง 
มีผู้ให้ค านิยามส าหรับคลาวด์ คอมพิวติง (Cloud Computing) ไว้หลากหลาย 

เช่น Danielson (2008) กล่าวว่าคลาวด์ คอมพิวติง หมายถึง ลักษณะของการท างานของผู้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากร
ให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของเวอร์ชัวไลเซชัน 
(Virtualization)2 และเว็บเซอร์วิซ (Web Service)3 โดยผู้ใช้งานนั้นไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในเชิง
เทคนิคส าหรับตัวพ้ืนฐานการท างานนั้น 

                                           
2 เวอร์ชัวไลเซชัน (Virtualization) คือ เทคโนโลยีเครือข่ายที่ช่วยให้ระบบปฏิบัติการหลายๆ 

ระบบสามารถด าเนินการพร้อมกันได้ (คัทลียา เพชรเจริญรัตน์, 2554) 
3 เว็บเซอร์วิซ (Web Service) คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพ่ือสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย (วิกิเพียเดีย สารานุกรมเสรี.  
(2549). เว็บเซอร์วิซ) 
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ส่วน National Institute of Standards and Technology (NIST)4 (วิกิเพียเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2553) ได้ให้ค าจ ากัดความว่าคลาวด์ (Cloud) ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าเมฆ กล่าวถึง
อินเทอร์เน็ตโดยรวม ในรูปของโครงสร้างพ้ืนฐาน เหมือนระบบไฟฟ้า ประปา ที่พร้อมให้บริการกับ
ผู้ใช้งานเมื่อมีความต้องการใช้ ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคส าหรับพ้ืนฐานการท างาน
นั้น ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะให้บริการในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน โดยให้ผู้ใช้ท างานผ่านเว็บ
บราวเซอร์ ขณะเดียวกันซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ  

ลักษณะการท างานของคลาวด์ คอมพิวติงนั้นจะใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่
มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น พ้ืนที่เก็บข้อมูล แพลตฟอร์มทางธุรกิจ แอปพลิเคชัน พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเลือกใช้งานได้ผ่านผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้  โดยผู้ให้บริการจะ
แบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น และจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง หรือก็คือระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรับข้อมูลแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
ซึ่งเดิมการประมวลผลจะท าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมและเปิดใช้งานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ฯลฯ) แต่
คลาวด์ คอมพิวติงจะเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตามแต่ผู้ให้บริการจะเตรียมไว้
ให้ เช่น Google Docs5, Office 3656 โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้  
(กรมวิทยาศาสตร์บริการ., 2558)  

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการคลาวด์ คอมพิวติงอยู่มากมาย เช่น Google Apps, Google 
App Engine, IBM Blue Cloud, Amazon Web Services (AWS), True IDC เป็นต้น 

 

                                           
4 National Institute of Standards and Technology (NIST) เป็นหน่วยงานภายใต้

กระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีภารกิจในการส่งเสริมนวัตกรรมและการแข่งขันของ
สหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

5 Google Docs คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการพิมพ์งานทางออนไลน์ สามารถจัดการเอกสารได้ฟรี 
โดยผู้ใช้ต้องมีบัญชีของ Google ปัจจุบัน Google Docs มีโปรแกรมย่อยอยู่ 4 ตัว  คือ Docs, Slide, 
Sheet , Forms (iT24Hrs, 2558) 

6 Office 365 คือ ชุดโปรแกรม Office จาก Microsoft เปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต (บริการ
คลาวด์) ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher และ Access 
ผู้ใช้บริการต้องช าระเงินตามข้อก าหนดการสมัครใช้งานแบบรายเดือนหรือรายปี (Microsoft, 2559)  
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ภาพที่ 2.4 แผนผังของการประมวลผลของระบบคลาวด์ คอมพิวติง 
ที่มา: Sam Johnston (2009)   
 

จากรูปที่ 2.4 ด้านในของกรอบ คือ ทรัพยากรของผู้ให้บริการที่มีทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปใช้บริการได้ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Client แอปพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น มือถือ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ (คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, 2559) 
 

2.3.2 รูปแบบการให้บริการคลาวด์ คอมพิวติง 

 Infrastructure-as-a-Service: IaaS หมายถึง การให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักของบริการคลาวด์ คอมพิวติง เช่น ระบบประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย 
ตลอดจนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง อาทิ สตอเรจ เซิร์ฟเวอร์ และระบบปฏิบัติการ ที่ท าให้สามารถใช้
งานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเอง 
นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าก าลังประมวลผล  บริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน เพ่ือใช้ลงและรัน
แอปพลิเคชั่นใดๆ ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปพลิเคชั่น หรือ ซอฟต์แวร์เฉพาะด้านขององค์กร 
เป็นต้น  
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ตารางที่ 2.3  
 
ตัวอย่างเครื่องมือคลาวด์รูปแบบ Infrastructure-as-a-Service: IaaS  
Amazon Web 
Services 
(AWS) 

เป็นผู้ให้บริการ Cloud ที่เป็น Infrastructure as a Service (IaaS) มีบริการที่
หลากหลายมาก ตัวอย่างบริการของ AWS มีดังต่อไปนี้  
- Amazon S3 (Simple Storage Service) เป็นบริการเก็บข้อมูล 

(Storage) ที่ใช่ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
เพียง  $0.03/GB  

- Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) เป็นบริการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ 
โดยเซิรฟ์เวอร์ที่ว่านี้ เป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือน (virtual machin/ virtual 
server)  โดยผู้ใช้สามารถท่ีจะเลือกสเปคของฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ได้ เช่น 
เลือกจ านวน CPU core, ขนาดแรม, และขนาดฮาร์ดดิสก์ได้ เป็นต้น รวมถึง
สามารถเลือกระบบปฏิบัติการ (OS) และซอฟต์แวร์ที่ต้องการได้เอง โดยผู้ใช้
จะได้สิทธิ์เป็น admin ในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ เช่น จะติดตั้งและท าลาย
เซิร์ฟเวอร์เมื่อไหร่ก็ได้ ค่าใช้จ่ายของระบบ Amazon EC2 จะไม่มีค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และค่าซอฟแวร์ไลเซนส์ของระบบปฏิบัติการ เช่น 
ไลเซนส์ของ Microsoft Windows Server เป็นต้น ในการใช้งานระบบ 
Amazon EC2 จะเสียค่าใช้จ่ายตามปริมาณทรัพยากรที่ใช้เท่านั้น 

- Amazon RDS (Relational Database Service) คือเครื่องที่จะท าหน้าที่
เป็น Database Server ที่ทาง AWS มีให้เลือกได้หลาย Database เช่น  
Microsoft SQL, Oracle DB, PostgreSQL หรือ MySQL 

 

 Platform-as-a-Service: PaaS หมายถึง การให้บริการแพลตฟอร์มและ
เครื่องมือเพ่ือใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น เช่น โปรแกรมเบื้องต้น ฐานข้อมูล และระบบที่
เอ้ือต่อการสร้างแอปพลิเคชั่นโดยผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการระบบหรือเครื่องเครื่องมือเอง แต่ต้องติดตั้ง 
แก้ไข ปรับแต่งแอปพลิเคชั่นที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นเอง ตัวอย่างเช่น Google App Engine, Microsoft 
Azure ที่หลายบริษัทน ามาใช้เพ่ือลดต้นทุนและเป็นตัวช่วยในการท างาน รวมถึงแอปพลิเคชั่น เช่น 
Snapchat ก็เลือกเช่าใช้บริการ PaaS  
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ตารางที่ 2.4  
 
ตัวอย่างเครื่องมือคลาวด์รูปแบบ Platform-as-a-Service: PaaS 
Microsoft 
Azure 

เป็นการให้บริการแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ในการบริหารศูนย์ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ หรือ
ฐานข้อมูล เป็นต้น ตัวอย่างบริการ เช่น Azure App Service บริการนี้จะช่วยให้
สามารถสร้างเว็บไซต์ รวมถึงแอพพลิเคชันเป็นของตนเองได้ และสามารถใช้
ภาษาต่างๆ ในการเขียนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันได้ เช่น .NET, node.js, php, 
Python และ Java โดยการใช้งาน Microsoft Azure จะคิดจากการใช้งาน
ทรัพยากรต่างๆ เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจ า พ้ืนที่เก็บข้อมูล เครือข่าย 
และอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ใช้ใช้งานจริง 

Google App 
Engine 

แพลตฟอร์มการพัฒนาและการให้บริการพ้ืนที่แอปพลิเคชันของ Google ที่เปิด
ให้ผู้พัฒนา web application สามารถเขียนโปรแกรม เข้าไปเชื่อมต้องกับ
โครงสร้างข้อมูลของ google ได้มากขึ้น โดยผู้พัฒนาเพียงแต่สมัครเข้าใช้งานแล้ว 
upload source code ไปที่ app engine ของ google ก็จะได้ web 
application ที่จะอิงกับสถาปัตยกรรมของ google ไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูล
หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ โดยอาศัยพลังประมวลผลของ google ที่รวดเร็วกว่า 
ปัจจุบัน Google App Engine รองรับได้ 3 ภาษาได้แก่ Java, Python และ Go 
โดยถ้าเป็นการใช้งานแบบฟรี จะมีพ้ืนที่เก็บข้อมูลให้ 500 MB มี bandwidth 
และ CPU ที่รองรับได้ 5 ล้าน page view ต่อเดือน 

 

 Software-as-a-Service: SaaS หมายถึง การให้บริการที่ผู้ใช้เข้าใช้งาน
ซอฟต์แวร์เป็นหลัก ผู้ให้บริการเป็นผู้สร้างซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมา และผู้ให้บริการเป็นผู้ควบคุมหรือ
บริหารจัดการทรัพยากรของระบบคลาวด์ คอมพิวติงทั้งหมด ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งในส่วนของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูล ตัวอย่าง
บริการ เช่น Gmail, Youtube, Facebook โดยผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่อง และสามารถใช้
งานบนเครื่องไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ สามารถแชร์งานร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งการประมวลผลจะท าบน Server 
ของผู้ให้บริการ ท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องการเครื่องที่มีก าลังประมวลผลสูงหรือพ้ืนที่เก็บข้อมูลมากๆ ในการ
ท างาน 
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ตารางที่ 2.5  
 
ตัวอย่างเครื่องมือคลาวด์รูปแบบ Software-as-a-Service: SaaS 
Dropbox เป็นบริการ Cloud storage ให้บริการพ้ืนที่เก็บข้อมูล เช่น ไฟล์เอกสาร รูปภาพ 

วิดิโอ หรือไฟล์อ่ืนๆ ช่วยลดการใช้ Physical Storage มีระบบการส ารองข้อมูล
อัตโนมัติ ท าให้ข้อมูลไม่สูญหาย Dropbox มีทั้งบริการแบบฟรี และมีค่าใช้จ่าย 
เช่น Dropbox Pro ผู้ใช้จะได้พ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ิมเป็น 1 TB ราคา $8.25 ต่อผู้ใช้/
เดือน หรือ Dropbox for Business ราคา $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน ส าหรับลูกค้า
ธุรกิจที่ต้องการพื้นที่ไม่จ ากัด หรือ แบบ Enterprise ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ 

G Suite เป็นแอปพลิเคชันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งได้มีการรวบรวม
แอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีความจ าเป็นต่อองค์กร เช่น 
- Gmail: for Work อีเมล์ส าหรับธุรกิจ โดยใช้ชื่อโดเมนของบริษัท 
- Google Calendar: บริการปฏิทินออนไลน์ สามารถ นัดหมาย และ

ก าหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถแชร์ปฏิทินกับ
เพ่ือนร่วมงาน และค้นหาเหตุการณ์ต่างๆได้ 

- Google Drive: คือการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Technology 
สามารถเก็บเอกสาร ไฟล์ รูปภาพ เพลง หนัง หรือ อ่ืนๆ จากอุปกรณ์ใดๆ ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต และแชร์ข้อมูลให้คนอ่ืนได้ ลดการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่าน
อีเมล์ และลดการใช้ ThumbDrive 

- Google Office Suite: ประกอบไปด้วย Google Docs, Sheet, และ Slide 
สามารถท างานและแก้ไขร่วมกันแบบ Real-time, ย้อนประวัติการแก้ไข, 
เครื่องมือการค้นหา, ความปลอดภัย, การแชร์เอกสารต่างๆ  

- Google Site: ส าหรับการท า Web Site ของบริษัท 
โดยมีราคาอยู่ที่ $3 ต่อผู้ใช้/เดือน 

Skype for 
Business 

Skype for Business หรือชื่อเดิมคือ Microsoft Lync เป็นบริการที่ใช้เพ่ือการ
สื่อสารและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร มีคุณสมบัติ
รองรับการสนทนาทั้งผ่านข้อความ, เสียง, วิดิโอ รวมทั้งการประชุมออนไลน์ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft Office (Office 365) ซึ่งจะสามารถ
ท างานควบคู่กันไประหว่างงานเอกสารและการสื่อสารได้ง่ายขึ้น โดยมีฟีเจอร์ของ
ที่เหมาะส าหรับภาคธุรกิจคือ 
 



 

 

22 

22 

ตารางที่ 2.5  
 
ตัวอย่างเครื่องมือคลาวด์รูปแบบ Software-as-a-Service: SaaS  (ต่อ) 
 - PSTN Conferencing หรือการใช้โทรศัพท์ปกติ โทรเข้ามายังเบอร์ที่ก าหนด

เพ่ือร่วมประชุมด้วยเสียงพูด 
- Skype Meeting Broadcast รองรับการประชุมขนาดใหญ่ถึง 10,000 คน 

ใช้ได้ผ่านเบราว์เซอร์และแอปบนอุปกรณ์พกพา ราคา $5.5 ต่อผู้ใช้/เดือน 

Adobe 
Creative 
Cloud 

รูปแบบของการเช่าใช้โปรแกรมของ Adobe โดยชุดโปรแกรมที่อยู่บน Adobe 
Creative Cloud จะคลอบคลุมลักษณะงานออกแบบในทุกๆประเภท อาทิเช่น 
ด้าน Audio/Video, ด้าน Gaming, ด้าน Graphic Design, ด้าน Mobile Device, 
ด้าน Photography, ด้าน Web ปัจจุบันมีโปรแกรมบน Adobe Creative 
Cloud ทั้งหมด 29 โปรแกรม เช่น Adobe Acrobat XI Pro, After Effects, 
Dreamweaver, Illustrator, Photoshop, Lightroom เป็นต้น ผู้ใช้สามารถ
เลือกใช้เพียงโปรแกรมเดียว หรือใช้โปรแกรม สามารถท างานได้ทั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และบนระบบคลาวด์ สามารถเชื่อมต่อหรือแชร์ไฟล์ผลงาน รวมทั้ง
สร้างและแก้ไขไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยราคาของ Creative Cloud ประเภท 
Business จะเรียกว่า Creative Cloud for Team หากต้องการใช้เพียง
โปรแกรมเดียว จะเรียกว่า Single App plan เริ่มต้นที่ $30 ต่อผู้ใช้/เดือน หรือปี
ละ $360 ต่อผู้ใช้/เดือน แต่หากเลือกแบบ All Apps plan ซึ่งสามารถใช้ได้ทุก
โปรแกรม ราคาจะอยู่ที่ $70 ต่อผู้ใช้/เดือน หรือปีละ $840 ต่อผู้ใช้/เดือน มี
บริการ Cloud Storage ตั้งแต่ 20 ถึง 100GB ส าหรับเก็บไฟล์  
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ภาพที่ 2.5 การจ าแนกรูปแบบการบริการบนระบบคลาวด์ คอมพิวติง 
ที่มา: ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2553) 
 

2.3.3 รูปแบบการใช้งานของคลาวด์ คอมพิวติง 
Private Cloud หมายถึง บริการคลาวด์ คอมพิวติงส าหรับหน่วยงาน หรือ

องค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงองค์กรเดียว (แต่อาจมีผู้ใช้งานภายในองค์กรได้ไม่จ ากัด) ซึ่งการบริหาร
จัดการระบบโดยส่วนใหญ่กระท าโดยบุคลากรภายในองค์กร  

Community Cloud หมายถึง บริการคลาวด์ คอมพิวติงที่ด าเนินการร่วมกัน
โดยกลุ่มคนจากองค์กรต่างๆ ที่มีการรวมตัวกันในรูปแบบของการจัดตั้งเป็นสมาคม ชมรม หรือ
สหภาพ ทั้งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายและความต้องการใช้
บริการแบบเดียวกัน เช่น กลุ่มธุรกิจสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

Public Cloud หมายถึง บริการคลาวด์ คอมพิวติงที่เปิดให้สาธารณชนและ
หน่วยงานต่างๆ ใช้งานทั่วไป โดยการบริหารจัดการและการให้บริการอาจเป็นบริษัท สถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้บริการ ผู้ใช้จะมีสิทธิในการควบคุมที่จ ากัดขึ้นอยู่กับการมอบสิทธิของ 
ผู้ให้บริการ ตัวอย่างผู้ให้บริการ เช่น Microsoft Azure, Amazon AWS, Saleforce, Google App 
Engine 

Hybrid Cloud หมายถึง บริการคลาวด์ คอมพิวติงที่มีลักษณะผสมผสานรูปแบบ
บริการระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud การใช้งานแบบ Hybrid เป็นการใช้งานเฉพาะ
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กิจ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องมีมาตรฐาน คุณสมบัติทางเทคนิค และเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานข้อมูลและถ่าย
โอนแอปพลิเคชั่น ส าหรับการใช้งานข้ามไปมาระหว่างรูปแบบแต่ละแบบที่เลือกใช้งาน 
 
2.4 ประโยชน์ของการใช้คลาวด์ คอมพิวติง  
 

ประโยชน์ของการใช้คลาวด์ คอมพิวติงมีดังต่อไปนี้ (คู่มือการเลือกใช้บริการ Cloud 
Computing, 2556, น. 13-15)  

 
2.4.1 ความสะดวกจากการใช้บริการ 

คลาวด์ คอมพิวติงสามารถในการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึง 
การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลองค์กรผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างมาก  
จากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่ไม่จ ากัดสถานที่ และสามารถเข้าถึง
ระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับการท างานของระบบคลาวด์ คอมพิวติง ที่เป็นการท างานบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งคลาวด์ 
คอมพิวติงสามารถตอบสนองการท างานได้อย่างรวดเร็ว ( Immediate reaction) สามารถจัดการกับ
ข้อมูลจากภายนอก โดยใช้เทคโนโลยี Virtual desktop มาร่วมกับระบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบริหาร
ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ พีซี โน็ตบุค มือถือ หรือแท็บเล็ต ได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่ต้องออกแบบระบบ IT จัดหาและสั่งซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนการ
ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินการด้าน IT ได้อย่างมาก ผู้ที่
ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง IT ก็สามารถใช้งานคลาวด์ คอมพิวติงได้ เพราะผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการ
จัดการระบบต่างๆ เอง แอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ คอมพิวติงมักออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน 
(User Interface) และค านึงถึงความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกัน รวมถึงระบบปฏิบัติการหรือ
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่อยู่บนระบบคลาวด์ คอมพิวติงมีความทันสมัยอยู่ เสมอ (State-of-the-art 
technology) เนื่องจากได้รับการอัพเกรดเป็นประจ าจากผู้ให้บริการ 

2.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 
แนวโน้มของการใช้ข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการข้อมูลภายใน

องค์กร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ต้องมีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กร  
ซึ่งคลาวด์ คอมพิวติงเข้ามาตอบโจทย์การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากมีความยืดหยุ่นตามความต้องการใช้งานจริง การเข้าถึงข้อมูลองค์กรได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขากระจายตามพ้ืนที่ต่างๆ การเปลี่ยนมาใช้บริการคลาวด์ คอมพิวติงจะช่วย
ประหยัดเวลาในเรื่องของรับส่งข้อมูลได้เป็นอย่างดี รวมถึงการจัดการข้อมูลที่ต้องมีการบูรณาการ
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ร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ ธุรกิจขนาดใหญ่บางแห่งให้ความสนใจกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
(Business analytics) มากขึ้น เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ท าให้ต้องการระบบจัดเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัย ตัวอย่างเช่น บริษัท ยูนิลี
เวอร์ (Unilever) เลือกใช้บริการคลาวด์ คอมพิวติงภายในองค์กร (Private Cloud) อย่าง Microsoft 
System Center7 ซึ่งช่วยให้ยูนิลีเวอร์บรรลุเป้าหมายในการขยายขนาดธุรกิจเป็นเท่าตัวโดยที่ไม่ต้อง
เพ่ิมจ านวนเครื่องเซิฟร์เวอร์ในระบบ โดยการท างานร่วมกับคู่ค้าอย่างบริษัท อวานาด (Avanade) 
ช่วยเพ่ิมความเสถียรของทั้งระบบพ้ืนฐานและการให้บริการแอปพลิเคชั่นแก่ผู้ใช้งานของยูนิลีเวอร์ 
(ไมค์ รอยล์, 2555) 

2.4.3 ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ความท้าทายด้านต้นทุนที่ปรับเพ่ิมข้ึนสูงขึ้นในเศรษฐกิจปัจจุบัน ท าให้ภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะ SMEs ที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย หันมาให้ความสนใจใน
การใช้บริการคลาวด์ คอมพิวติง ด้วยลักษณะการให้บริการของคลาวด์ คอมพิวติงที่ผู้ให้บริการต้อง
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์  ดาต้าเซ็นเตอร์ ไปจนถึง
ระบบปฏิบัติการ ท าให้ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องลงทุนสร้างระบบ IT เอง สามารถช่วยลดต้นทุนในการด าเนิน
กิจการเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น เลือกใช้บริการ
คลาวด์ของ Salesforce ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลลูกค้า หรือ CRM (Customer 
Relationship Management) ท าให้สามารถเตรียมระบบให้เสร็จได้ภายใน 2 อาทิตย์ และมี
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและดูแลระบบประมาณ 3 ล้านเยน เมื่อเทียบกับกับหน่ายงานท้องถิ่นอ่ืนที่มี
ขนาดเดียวกัน มีการใช้งบประมาณไปราว 9 ล้านเยน ไปจนถึง 40 ล้านเยน (ไพโรจน์ เติมสินธุ์สุวรรณ
, 2555) ในประเทศไทยก็มีหลายองค์กรที่ใช้ Salesforce รวมทั้งภาคการเงินการธนาคาร เช่น  
ธนาคารไทยพาณิชย์ (IMC Institute, 2557) 

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการคลาวด์ คอมพิวติงยังสามารถปรับเพ่ิม หรือลดจ านวนการ
ใช้งานทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
มากส าหรับธุรกิจ SMEs ที่มีปัจจัยเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของจ านวนลูกค้าในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น ธุรกิจประเภทการบริการอย่าง ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม จะมีช่วงเวลาที่จ านวน
ลูกค้าใช้บริการมาก (Peak Season) ขณะที่บางช่วงลูกค้าจะไม่มากนัก (Low Season) ท าให้ความ
ต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์ ความเร็วเครือข่าย ระบบประมวลผล มีความต้องการที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา

                                           
7 Microsoft System Center เป็นบริการคลาวด์รูปแบบ Private Cloud ส าหรับองค์กร

ของบริษัท Microsoft 
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ของธุรกิจ นอกจากนี้คลาวด์ คอมพิวติงเป็นการใช้บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเท่าที่ใช้งานจริง (Pay-per-use) 
ท าให้ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งระบบ โดยที่ไม่ได้ใช้งานในบางบริการ หรือบางแอปพลิเคชัน 

2.4.4 ความต่อเนื่องของการท าธุรกิจ 
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และ SMEs ต่างต้องการความต่อเนื่อง

ของการท าธุรกิจ หรือมีระบบที่มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ภัยพิบัติ ธุรกิจจะยังคง
ให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และข้อมูลส าคัญของบริษัทไม่ได้สูญหาย เนื่องจากการใช้บริการ
คลาวด์ คอมพิวติงนั้น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์ (Data center) ของผู้ให้บริการที่มี
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีการส ารองข้อมูล และมีแผนรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลได้ รวมถึงการกู้ข้อมูลกลับคืนเมื่อเกิดภัยพิบัติ  
(Disaster Recovery) ซึ่งจะช่วยให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงการ
ใช้บริการระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการ หรือ Service Level Agreement (SLA) ด้วยว่าครอบคลุม
บริการดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งประเทศไทยเองก็เคยประสบกับเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 ที่ลุกลาม
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศในวงกว้าง ท าให้หลายบริษัทต้องหยุดชะงักธุรกิจ ไป
จนถึงปิดกิจการหลังได้รับความเสียหายอย่างหนัก และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะ
เกิดข้ึนเมื่อไหร่ หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ อาทิ แผ่นดินไหว วาตภัย หรืออัคคีภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
หรือความสูญเสียตามมาโดยไม่อาจรับมือได้ทัน สิ่งส าคัญคือ การรับมือและป้องกันตนเองจาก
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมาในภายหลัง เกือบทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญ
กับระบบคลาวด์ คอมพิวติง (ฉบับวันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2556. โพสต์ทูเดย์ (E-Tips)) 

 
2.5 ข้อพึงพิจารณาของการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 
 

แม้ว่าคลาวด์ คอมพิวติงจะมีประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ก็มี
ข้อพึงระวังในการเลือกใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง ดังนี้ (Pettey, Holly Stevens and Christy, 
2008, อ้างถึงใน วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า, 2553) 

การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงจ าเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่
ตลอดเวลา  ดังนั้นหากไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลและแอปพลิเคชันจะไม่สามารถเรียกใช้
ได้  อีกท้ังหากระบบอินเทอร์เน็ตมีความเร็วไม่เพียงพอ  การเรียกใช้งานบริการคลาวด์ คอมพิวติงก็จะ
มีปัญหาได้เช่นกัน 

แอปพลิเคชันในรูปแบบของคลาวด์ คอมพิวติงโดยส่วนใหญ่นั้นจะมีจ านวนฟังก์ชันให้
เรียกใช้งานน้อยกว่าแอปพลิเคชันในรูปแบบของ desktop อาทิเช่น Google Docs นั้นจะมีจ านวน
ฟังก์ชันน้อยกว่า Microsoft Office 
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หากผู้ให้บริการคลาวด์ คอมพิวติงหยุดให้บริการขึ้นมา ข้อมูลและแอปพลิเคชันที่ติด
ตั้งอยู่ที่ระบบของผู้ให้บริการจะต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลไป แม้ว่ากรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยากแต่
ก็มีความเป็นไปได้ ดังที่เห็นได้จากการหยุดให้บริการของเครื่องมือการพัฒนา mashups ของบริษัท 
Microsoft ที่รู้จักกันในนามของ Microsoft PopFly หากผู้ใช้บริการไม่สามารถส ารองข้อมูลของตน
ได้ทันเวลาก็จะสูญเสียข้อมูลไป 

ปัจจุบันบริการทางด้าน SaaS จ านวนมากเปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ อาทิ 
Google Apps แต่วันใดที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้บริการเหล่านี้กันเป็นจ านวนมาก  แล้วผู้ให้บริการ
เปลี่ยนนโยบายและคิดค่าบริการขึ้นมา  ผู้ใช้บริการอาจจ าเป็นต้องกลับมาพิจารณาว่าจะยังคงใช้
บริการเหล่านั้นต่อหรือไม่  หรือว่าจะท าการส ารองข้อมูลต่างๆ แล้วไปใช้บริการอ่ืนแทน 

ผู้ใช้บริการจ านวนมากมีความกังวลในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หรืออาจ
มีความลับทางการค้ารั่วไหลจากการใช้คลาวด์ คอมพิวติง แต่ข้อมูลและแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ที่
ระบบของผู้ให้บริการนั้นค่อนข้างท่ีจะปลอดภัย (secured) เนื่องจากผู้ให้บริการให้ความส าคัญในการ
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยไว้เป็นอย่างดี แต่ในด้านความเป็นส่วนตัว (privacy) ของข้อมูลที่
ติดตั้งไว้ที่ระบบของผู้ให้บริการนั้น อาจถูกเรียกใช้โดยผู้ให้บริการเมื่อใดก็ได้  ดังนั้นก่อนที่จะเลือกใช้
บริการในรูปแบบของคลาวด์ คอมพิวติงนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของ privacy policy เป็น
อย่างมาก  

 
2.6 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พบงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 
และการน าคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์กับการด าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

 
2.6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาของ SMEs 

อังสนา ประสี และ ขจรวรรณ อิฐรัตน์ (2555) ได้ศึกษา ปัญหาการด าเนินงาน
และความต้องการการสนับสนุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจดทะเบียนตาม
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ จังหวัดนครสวรรค์ ปี  พ.ศ. 2551 ของ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 355 ราย แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง
จ านวน 44 ราย ขนาดย่อมจ านวน 311 ราย พบว่าส่วนใหญ่จะประสบปัญหาทางด้านการเงิน การ
ขาดสภาพคล่อง เงินทุนไม่เพียงพอ และขาดแหล่งเงินทุน มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในท้องถิ่น
ค่อนข้างมากและก าลังซื้อภายในประเทศและความต้องการในตลาดลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
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ประเทศไทยผันผวน และในปัจจุบันด้านวัตถุดิบมีราคาค่อนข้างแพง วัตถุดิบขาดแคลน ไม่มีคุณภาพ 
ประกอบกับค่าขนส่งในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง น้ ามันแพงขึ้น ขาดแรงงานที่มีฝีมือหรือมีทักษะ 
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่
เหนือกว่าคู่แข่งหรืออาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันที่ เกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ณัฐวัฒน์ สุขะศิริวัฒน์ และ ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (2557) ได้ศึกษา ความท้าทายและ
ข้อจ ากัดของการขับเคลื่อนนวัตกรรมส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยการ
สัมภาษณ์จากผู้บริหารระดับสูง จ านวน 9 บริษัท พบว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรม
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ได้แก่ การสนับสนุนของรัฐบาลที่ไม่เพียงพอ 
ต้นทุนของการพัฒนานวัตกรรม และ R&D ที่สูง และ ความยากในการแสวงหาแหล่งเงินทุน 

2.6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการน าคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจ 
สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนการใช้ระบบ

คลาวด์ส าหรับธุรกิจไทยให้ประสบผลส าเร็จ เพ่ือน าเสนอกรอบแนวคิดของการประยุกต์การใช้ระบบ
คลาวด์ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้กับองค์การธุรกิจในการน าระบบคลาวด์ไปใช้งานให้ประสบผลส าเร็จ 
สามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างผลการด าเนินงานขององค์การที่ดี โดยการเก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจข้อมูลจากตัวอย่างขนาด 402 องค์การ ข้อมูลทั่วไปขององค์การตัวอย่าง
พบว่า รูปแบบการบริการของระบบคลาวด์ การบริการซอฟต์แวร์มีมากที่สุด (SaaS) ร้อยละ 56.2 
รองลงมา คือ การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (IaaS) ร้อยละ 29.4 และการบริการแพลทฟอร์ม (PaaS) 
ร้อยละ 14.4 รูปแบบการใช้งานของระบบคลาวด์ พบว่า ระบบ Public Cloud มีมากที่สุด ร้อยละ 
48.4 Private Cloud ร้อยละ 41.8 และ Hybrid Cloud ร้อยละ 9.9 ประเภทงานบนระบบคลาวด์ 
พบว่า อันดับแรก คือ ระบบการสื่อสาร รองลงมา คือ ระบบการจัดเก็บและแชร์ข้อมูล และอันดับถัด 
มา ได้แก่ ระบบจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบจัด การเอกสาร ระบบจัด การด้านแพลทฟอร์ม 
และระบบแอปลิเคชัน อ่ืนๆ ส่วนผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็นสาเหตุของการใช้ระบบ
คลาวด์ส าหรับองค์การธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก
องค์การ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ และด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร ส าหรับตัววัดผลส าเร็จ
ของการใช้ระบบคลาวด์ ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา นอกจากนี้ผล
การตรวจสอบยืนยันปัจจัยขับเคลื่อนและตัววัดผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ พบว่า มีความ
สอดคล้องกันระหว่างตัวอย่างกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยองค์การขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยของปัจจัยขับเคลื่อน
สูงสุด ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจของผู้บริหาร ประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น ขยายขนาดตามความต้องการ 
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และสร้างโอกาสทางการตลาด และองค์การขนาดเล็กยังมี
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ค่าเฉลี่ยของตัววัดผลส าเร็จสูงสุด ได้แก่ รายได้ของสินค้าและบริการต่อปี ระดับการตอบสนองด้าน
ความต้องการตามมาตรฐานการบริการ ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน 

ปี 2558 สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) ได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจ Cloud 
Computing in Thailand Readiness Survey 2015 โดยได้ส ารวจไปยังกลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการและ
พนักงานทั้งในสายไอทีและสายงานอ่ืนๆ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 152 ราย ได้ส ารวจ
ในส่วนของแผนงานด้าน Private Cloud แผนงานและการใช้บริการด้าน Public Cloud รวมถึง
ความพึงพอใจในภาพรวม เหตุผลและปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการคลาวด์ คอมพิวติง พบว่าบริษัท
มากกว่าร้อยละ 50 มีการท าหรือมีแผนที่จะใช้ Private Cloud มีบริษัทกว่าร้อยละ 90 สนใจที่จะใช้ 
Public Cloud ซึ่งเพ่ิมจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 47 โดยเฉพาะในส่วนของ SaaS เหตุผลหลัก คือ ต้องการใช้
แอปพลิเคชั่นบน SaaS Cloud เช่น ระบบอีเมล์, Storage Software หรือ Office Software โดยผู้
ให้บริการบนระบบคลาวด์ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 3 แห่ง คือ Google App, Office 365 และ 
Adobe Creative Cloud และร้อยละ 38 มีความพึงพอใจในการใช้บริการ Public Cloud โดยระบุ
ว่าประโยชน์ของการใช้คลาวด์ คือ ช่วยลดค่าใช้จ่าย มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน แต่อุปสรรคของการ
ใช้คลาวด์นั้น กลุ่มตัวอย่างยังมองว่ามีความเสี่ยงในด้านระบบความปลอดภัย กฎระเบียบของบริษัทยัง
ไม่เอ้ือต่อการใช้คลาวด์ และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านคลาวด์ 

ข้อมูลจากงานวิจัย พบว่าการใช้คลาวด์ คอมพิวติงในการด าเนินธุรกิจของ
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการใช้งานระบบคลาวด์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ 
Public Cloud และรูปแบบการบริการแบบ SaaS ได้รับความนิยมมากที่สุด สอดคล้องกับที่บริษัท
วิจัยฟอร์เรสเตอร์ (Forrester Research) ได้คาดว่าแนวโน้มการลงทุนเทคโนโลยีคลาวด์ยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่องอีกหลายปี โดยเฉพาะ Private และ Public Cloud จะขยายตัวไม่ต่ ากว่า 6 เท่า ในช่วง
ปี 2016-2020 ขณะที่ผู้น าในการให้บริการคลาวด์อย่าง Amazon Web Services และ Salesforce 
จะมีรายได้เติบโตเป็นประวัติการณ์ในอีกไม่ก่ีปีจากนี้ รวมถึงการ์ทเนอร์ (Gartner) ได้คาดการณ์ขนาด
ตลาด Public Cloud ทั่วโลกในปีนี้ไว้ว่าจะมีมูลค่าถึง 204 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากปีก่อน
หน้าซึ่งอยู่ที่ 175 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังมีแนวโน้มเติบโตอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง จาก
การที่องค์กรต่างๆ จะน าบริการไอทีแบบเดิมๆ ขึ้นมาสู่บริการในรูปแบบ Cloud-Based Services 
เพ่ือตอบโจทย์กลยุทธ์การท าธุรกิจในยุคดิจิทัล (“2016 ปีทองเทคโนโลยี Cloud Computing,” 2559)   
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 ค าถามงานวิจัย  
 

ค าถามส าหรับงานวิจัยนี้เป็นค าถามเพ่ือที่จะศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนิน
ธุรกิจชองผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงศึกษาการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจของ SMEs ประกอบกับ
การทบทวนวรรณกรรม เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ในแต่ละ
ประเภทกิจการ เหตุผลในการเลือกใช้ระบบคลาวด์ อุปสรรคในการใช้ระบบคลาวด์ ความพึงพอใจใน
การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง รวมถึงแผนการใช้ในอนาคต โดยค าถามท่ีใช้สัมภาษณ์นั้นผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาจนได้แบบสัมภาษณ์ที่มีคุณภาพ และสามารถน าผลมาสรุปการวิจัยได้ 
 
3.2 วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยเริ่มขั้นตอน
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น งานวิจัย รายงานของหน่วยงานรัฐบาล 
เอกสาร บทความทางวิชาการ และข้อมูลจากส านักงานวิจัยต่างๆ เป็นต้น แล้วน ามาข้อมูลที่ได้มา
ทบทวนวรรณกรรม เพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจของ SMEs 
รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

 
3.3 ผู้ให้ข้อมูล 

 
งานวิจัยฉบับนี้ ผู้ให้ข้อมูลการวิจัยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ คอมพิวติง 

3 ท่าน กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในกลุ่มกิจการการผลิต การค้า 
และการบริการ โดยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่น าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินธุรกิจและมีแผนที่จะน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  รวมทั้งสิ้น
จ านวน 7 ราย  
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ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ คอมพิวติงประกอบไปด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มากว่า 10 ปี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ คอมพิวติง  
3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.1 
 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ คอมพิวติง 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง บริษัท 

คุณเกรียงศักดิ์ พิทักษ์ดวงกมล Cloud Solution 
Specialist 

บริษัท แอสเซนต์ กรุ๊ป จ ากัด 
(TrueIDC) 

คุณโกสินทร์ แซ่อ้ึง  Technical Services 
Manager 

บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์ เอเซีย จ ากัด 

คุณสรนันท์ แก้วเมือง Cloud Solution 
Consultant 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด (INET) 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดกับการด าเนินธุรกิจของ SMEs และ
ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงใน SMEs ดังนั้นวิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลจึง
เลือกวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีค าถามที่ได้จัดเตรียมไว้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การซักถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 

รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์ 
โดยกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นผู้ที่รู้จักกับผู้วิจัยเอง และรู้จักผ่านการแนะน าของญาติ เพ่ือน รวมถึงรุ่นพ่ีที่
ท างาน โดยจะท าการติดต่อเพ่ือแนะน าตัว และขออนุญาตสัมภาษณ์ หากได้รับการอนุญาตแล้วจะท า
การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ และแชทในเฟสบุ๊ค โดยสถานที่ที่ใช้สัมภาษณ์จะ
เป็นที่ท างานของผู้ให้สัมภาษณ์ หรือเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกต่อผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร เป็นต้น โดยในการสัมภาษณ์จะเริ่มต้นด้วยการแนะน าตัวกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้
สัมภาษณ์ อธิบายเกี่ยวกับงานวิจัยให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ทราบ ซึ่งค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มีความ
ชัดเจน ตรงไปตรงมา โดยระหว่างการสัมภาษณ์นั้นมีการใช้เครื่องมือ เช่น การจดบันทึก เครื่อง
อัดเสียงเพ่ือที่จะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โดยการอัดเสียงนั้น มีการขออนุญาตและได้รับ
การยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง 
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เนื้อหาในการสัมภาษณ์นั้นสร้างข้ึนภายใต้กรอบค าถามงานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย และอาจะมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 

หลังจากจบการสัมภาษณ์แล้วทุกครั้งต้องมีการขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ส าหรับการให้
ข้อมูลแก่ผู้วิจัย และขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในงานวิจั ย รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนหากผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอม ซึ่งยึดถือการเคารพสิทธิ์ความเป็น
ส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหลัก 

 
3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

ผู้วิจัยใช้การทดสอบด้านความเที่ยงตรง (Validity) และด้านความเชื่อมั่นเป็นเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย สามารถสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัยได้ 
มีวิธีดังนี้ 

 
3.5.1 ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

กระบวนการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
นั้นสามารถทดสอบได้จากการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการ
สร้างค าถาม จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์เพ่ือให้ตรงกับกรอบ
ค าถามงานวิจัย รวมถึงทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยตรวจสอบลักษณะ
การใช้ภาษา การตั้งค าถาม การสะกดค าได้ถูกต้อง เพื่อให้ค าถามที่ใช้สัมภาษณ์มีความชัดเจนและผู้ให้
สัมภาษณ์สามารถเข้าใจได้ และผู้วิจัยสามารถได้ค าตอบที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

3.5.2 ทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) 
โดยการน าค าถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไขเรียบร้อย

แล้วทดลองสัมภาษณ์จริงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพ่ือตรวจสอบโครงสร้าง เนื้อหา ภาษา และข้อบกพร่อง
ของค าถาม รวมถึงน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เบื้องต้นถึงข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้สัมภาษณ์ การทดลอง
สัมภาษณ์นั้นเพ่ือที่จะสามารถปรับปรุงประเด็นค าถามและกระบวนการถามให้เหมาะสมกับการ
สัมภาษณ์มากขึ้น 
 
3.6 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย  

 
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
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2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากรายงาน
ของหน่วยงานรัฐบาล บทความทางวิชาการ งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ วารสาร 
และฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ 

 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

หลังจากศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และสร้างแบบค าถามเพ่ือใช้
สัมภาษณ์แล้วนั้น ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน าไป
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากต้องการความยืดหยุ่นส าหรับการเก็บข้อมูล (ชุตินันท์ ตันสม
สกุล, อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2542) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสนทนา รวมถึงมีการขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการจดบันทึกและอัดเสียงขณะ
สัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 

 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้เตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ โดยน าข้อมูล
ที่ได้จากการจดบันทึก รวมถึงข้อมูลที่ได้บันทึกเสียงไว้ขณะสัมภาษณ์มาตรวจสอบและรวบรวมเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ ร่วมกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษามาว่ามีผลการศึกษาอย่างไร 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
บทนี้เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก อยู่ในกลุ่มกิจการการผลิต 
การค้าและการบริการ จากการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยสามารถรวบรวมและสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้
ดังนี้ 

4.1 ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ 
4.2 การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงในการด าเนินธุรกิจ 

4.2.1 เหตุผลในการน าระบบคลาวด์เข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
4.2.2 เครื่องมือคลาวด์ที่ใช้อยู ่  
4.2.3 ข้อดีของระบบคลาวด์ 
4.2.4 ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้ระบบคลาวด์ 
4.2.5 ความพึงพอใจในการใช้ระบบคลาวด์ 
4.2.6 แผนการหรือแนวโน้มการใช้ระบบคลาวด์ในอนาคต 

4.3 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ 
คอมพิวติง 
 
4.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่ามีปัญหา
ต่างๆ ดังนี้ 

“ด้านการเงิน มีทุนน้อย เคยถูกลูกค้าโกง ไม่ยอมจ่ายเงิน ด้านแรงงาน คือเป็นบริษัท
ขนาดเล็ก มีพนักงานน้อย และยังขาดทักษะในการท างาน ไม่ค่อยมีเวลาในการเทรนด์พนักงาน ท าให้
พลาดโอกาสที่จะได้งานโปรเจ็กต์ใหญ่ๆ” (หมายเลข 3) 

“มีปัญหาด้านการเงิน เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอปัจจุบันเป็นขาลง ด้านแรงงานมี
ปัญหา เนื่องจากเราไม่ใช่ Ideal Business ที่คนจะแย่งกันเข้ามาท าอยู่แล้ว จึงได้คนที่ไม่ได้ดีมาก แต่
ต้องทนใช้ดีกว่าไม่มีคนท างานให้ การตลาดก็มีปัญหา เพราะลูกค้าเราน้อยลงเนื่องจากการย้ายฐาน
การผลิตไป AEC และจีน ในขณะที่คู่แข่งเรามากขึ้น เกิดการตัดราคากัน” (หมายเลข 4) 
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“มีปัญหาด้านแรงงาน คือบริษัทมีขนาดเล็ก พนักงานน้อย ประมาณ 30 คน แต่กลับมี
อัตรา Turnover rate ค่อนข้างสูง โดยมากจะเป็นฝ่ายขาย เพราะปัจจุบัน บริษัทคู่แข่งที่เป็น 
reseller อย่างเรามีเยอะ ขายตัดราคากัน พอทีมขายท าเป้าไม่ได้ก็ต้องออก” (หมายเลข 5) 

“มีปัญหาด้านแรงงาน เช่น เดิมบริษัทไม่มีพนักงานฝ่ายไอที ดูแลระบบโดยตรง จึงให้
ฝ่าย Engineer มาช่วยดูแลระบบแทน พอเปิดรับพนักงานฝ่ายไอที พนักงานก็ขาดความรู้ เวลาระบบ
มีปัญหากลับไม่สามารถแก้ได้ ฝ่าย Engineer ต้องมาช่วยแก้ปัญหาให้แทนอยู่ดี ท าให้ไม่สามารถโฟกัส
ที่งานของตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่วนปัญหาด้านเทคโนโลยีจะมีบ้าง เช่น ทางทีมที่ต้องออกไปพบลูกค้า
ต้องการใช้โซลูชั่นส์คลาวด์อย่างการ Online storage คือเก็บข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์ แต่ยังไม่ได้รับ
การอนุมัติจากผู้บริหาร เพราะยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ ” 
(หมายเลข 6) 

กิจการมักจะประสบกับปัญหาทางด้านการเงิน เช่น เงินทุนน้อย งบประมาณจ ากัด มี
จ านวนบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันมีจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขันสูง เกิดการตัดราคากัน 
ส่งผลให้รายได้ของกิจการลดน้อยลง ด้านแรงงาน มีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน อัตราการเข้า-ออก
ของพนักงานสูง รวมถึงแรงงานท างานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้และทักษะในการท างาน ส่วน
ด้านเทคโนโลยี คือ ความต้องการน าเอาเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ แต่ยัง
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร เนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล 
 
4.2 การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงในการด าเนินธุรกิจ 
 

4.2.1 เหตุผลในการน าระบบคลาวด์เข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
“เริ่มใช้คลาวด์ตั้งแต่ปี 2010 เพาราเคยอยู่ในทีมที่ท า Amazon Cloud มาก่อน

ท าให้มี knowledge ซึ่งตอนนั้นในไทยน่าจะไม่มีใครเริ่มใช้ หรือใช้กันกันน้อยมาก โดยเริ่มจากการท า
เว็บไซต์การ์ตูนให้กับอเมริกาก่อนเลยได้น าเอาเทคโนโลยีคลาวด์เข้ามาใช้ที่ไทย” (หมายเลข 1) 

“ผู้บริหารคนก่อนเป็นผู้ตัดสินใจให้น าระบบคลาวด์มาใช้” (หมายเลข 2) 
“ตอนนี้เครื่องมือคลาวด์มีให้เลือกใช้เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นจาก Google, 

Microsoft หรือบริษัทอ่ืนๆ โดยมีทั้งแบบให้ใช้ฟรี หรือเสียเงิน เมื่อได้ลองใช้พบว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้
งานง่าย มีความยืดหยุ่น และตอบสนองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถตอบโจทย์ในการด าเนินธุรกิจ
ของผมได้ เพราะเครื่องมือคลาวด์มีราคาถูก บริษัทมีทุนน้อย จึงสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
และไม่ต้องจ้างฝ่ายไอทีให้มาดูแลระบบ” (หมายเลข 3) 

“สะดวก เกิดข้อผิดพลาดน้อย ค่าใช้จ่ายไม่มาก ไม่ต้องจ่ายต่อเนื่องมาก ไม่ต้อง
ดูแลรักษามากเม่ือเทียบกับเครื่องมือทางไอทีรูปแบบอ่ืน” (หมายเลข 4)  
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“บริษัทยังไม่ได้ใช้ระบบคลาวด์ แต่ก าลังจะเริ่มใช้ คือ Microsoft Office 365 
เพราะราคาของ Microsoft Office แบบซื้อขาดต่อไลเซ่นส์ค่อนข้างสูงมาก แต่บริษัทก็มีความจ าเป็น
ที่จะต้องใช้ ซึ่งทางผู้บริหารต้องการลดค่าใช้จ่ายทางด้านไอที เมื่อเทียบราคาแล้ว Office 365 อยู่ใน
ระดับราคาท่ีรับได”้ (หมายเลข 7) 

เหตุผลที่แต่ละกิจการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงเข้ามาด าเนินธุรกิจพบว่า
มาจากประสบการณ์ที่เคยได้ใช้เครื่องมือคลาวด์ต่างๆ ที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการมากขึ้น การมองเห็น
ช่องทางในการท าธุรกิจ การตัดสินใจของผู้บริหาร การพิจารณาจากต้นทุนว่าหากเปลี่ยนมาอยู่บน
คลาวด์แล้วจะประหยัดกว่าหรือไม่ การใช้งานง่าย สะดวกต่อผู้ใช้ รวมทั้งระบบสามารถตอบโจทย์ตาม
ความต้องการได้  

4.2.2 เครื่องมือคลาวด์ที่ใช้อยู่  
“บริษัทไม่มีฟิสิคอลเซิร์ฟเวอร์เลย ใช้บริการคลาวด์ 2 ส่วน คือ ในส่วนของ 

consumer base เช่น Google Drive, Gmail business และส่วนบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
สร้างเซิร์ฟเวอร์ ช่วยโฮสเว็บไซต์ สร้างแอปพลิเคชัน คือเป็นลักษณะ Programming tool โดยจะใช้ 
AWS (Amazon Web Services) เป็นหลักจากประสบการณ์ท างานจากที่เก่า เช่น EC2 ใช้สร้าง 
server, ใช้ S3 เป็น storage, ใช้ Cloudfont เป็นระบบที่ช่วยท าหน้าที่เป็น Content Delivery 
Network คือการตั้งเซิร์ฟเวอร์ในไทย แต่ต้องการกระจายระบบให้ทั่วโลกใช้ได้ ซึ่งหากผู้ใช้ไม่ได้อยู่ที่
ไทย จะเข้ามาใช้งานในระบบได้ช้า จึงต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ access เข้ามาใช้งานได้เร็วขึ้น 
และการใช้บริการในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น นอกจาก Tool ดีแล้ว คนใช้ต้องเก่งด้วยถึงจะใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนพวก Application จะใช้เครื่องมือทั่วๆ ไปที่ strong ในตลาด เช่น 
บริการของ Google ท างานเอกสารผ่าน Google Docs, ระบบอีเมลของบริษัท, Google Drive ใน
การเก็บข้อมูลและแชร์ไฟล์เอกสาร datasheet ต่างๆ ส่วนด้านออกแบบกราฟฟิกจะใช้ Adobe 
Creative Cloud และใช้ Slack ในด้าน communication โดย slack เหมือนเป็นโดเมนของบริษัท 
สามารถสร้างกรุ๊ปแชทได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความเหมาะสมกับองค์กรมากกว่าใช้ 
Skype เพราะ skype จะมีลักษณะที่ดูเป็นส าหรับ personal มากกว่า” (หมายเลข 1) 

“ใช้ AWS (Amazon Web Services) ในการท า server และ Web server, ใช้ 
S3 เป็น storage และใช้ Facebook กับ Youtube เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้า” (หมายเลข 2) 

“ใช้ dropbox และ google drive เพ่ือเก็บไฟล์เอกสารต่างๆ เช่น คู่มือการ
ท างาน, ไฟล์ Presentation เวลาออกไปพบลูกค้าก็สามารถโหลดมาใช้ได้ทันที สะดวกมาก แต่ก่อน
ใส่ข้อมูลไว้ในแฟลชไดรฟ์แล้วบางครั้งลืมเอาไปบ้าง ท าหายบ้าง แต่พอเก็บไว้บนคลาวด์ก็ไม่ต้องกลัว
ว่าข้อมูลจะหาย ที่ส าคัญคือใช้งานได้แบบฟรีๆ แต่ถ้าแฟลชไดรฟ์หายก็ต้องซื้อใหม่ และมี Facebook 
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Fanpage ของบริษัทไว้เขียนคอนเท้นท์เพ่ือโปรโมทงาน ได้ลูกค้าจากทาง Facebook มาหลายราย
แล้ว” (หมายเลข 3) 

 
ตารางที่ 4.1 
 
เครื่องมือคลาวด์ที่ SMEs ใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

รูปแบบการ
ให้บริการ 

เครื่องมือคลาวด์ 
หมายเลข 

1 2 3 4 5 6 
Iaas Amazon Web Services √ √ 

    Paas Azure 
      

Saas 

Dropbox √ √ √ √ 
  Google Doc √ √ √ 

 
√ 

 Google Drive √ √ √ 
 

√ 
 Gmail √ √ √ 

 
√ √ 

Facebook  
 

√ √ 
   Outlook  

   
√ 

  Skype 
 

√ √ √ 
 

√ 

Slack √ 
     Youtube 

 
√ 

     
พบว่ากิจการส่วนใหญ่จะใช้คลาวด์ในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) 

และเป็นคลาวด์แบบ  Public Cloud โดยเฉพาะระบบอีเมล์ที่เปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์ทุกกิจการแล้ว 
เนื่องจากการใช้บริการอีเมลจากผู้ให้บริการจะช่วยกรองอีเมลที่น่าสงสัยหรือพวก mail spam ออกไป
ได้ส่วนหนึ่ง และในส่วนของการเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้บริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์แทนการ
เก็บข้อมูลบนอุปกรณ์แบบพกพาอย่างแฟลชไดรฟ์ มากขึ้น เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อุปกรณ์เพ่ือจัดเก็บข้อมูล ไม่ต้องกลัวข้อมูลจะสูญหาย และสามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยมีผู้ให้บริการฝากไฟล์บนระบบคลาวด์ฟรี เช่น dropbox, google drive ในส่วนของ 
Infrastructure กิจการจะใช้ AWS (Amazon Web Services) ในการท าเป็น server เพ่ือ
ประมวลผลและเป็น storage เพ่ือจัดเก็บข้อมูล รวมถึงมีการใช้ Social media เช่น Facebook, 
Youtube ในการประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
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4.2.3 ข้อดีของระบบคลาวด์ 
“ระบบคลาวด์มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น คิดว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับ startup 

มากๆ เพราะสามารถเริ่มธุรกิจได้ทันที ถ้าเป็นแต่ก่อน หลังจากเปิดบริษัท ต้องมีการวางระบบไอที ซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการสั่งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ต่างๆ และสินค้าบางชนิดต้อง by order ใช้เวลานานกว่าจะ
ได้เครื่องมือทางไอทีพร้อมใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

ข้อดีของคลาวด์เลย คือ ลูกค้าของบริษัทอยู่ที่จีน ปกติในการวางระบบไอทีต้องมี
เครื่อง physical server ซึ่งการเข้าไปติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และวางระบบที่จีนค่อนข้างยุ่งยาก และ
ยังต้องหาคนเข้าไปเพ่ือท าการติดตั้งระบบอีก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ แต่พอคบริษัทน าบริการ
คลาวด์คือ AWS (Amazon Web Services) เข้าไปก็สามารถสร้างระบบให้ลูกค้าได้ทันที เพราะ
สามารถสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทันที ช่วยลดจ านวนคน สามารถช่วยเซฟทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่าย  

ข้อดีอีกอย่างคือ ก่อนที่จะใช้ AWS เพ่ือน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์นั้น เซิร์ฟเวอร์
เดิมที่เคยใช้อยู่ล่มบ่อยมาก ซึ่งตอนท่ีระบบล่มไปท าให้งานหยุดชะงัก ใช้เวลาในการกู้ระบบนาน แต่ไม่
เคยเจอปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มจาก AWS ระบบของเค้า stable มาก หรือจริงๆ อาจจะเคยล่ม แต่
สามารถแก้ไขได้เร็วจนเราไม่ได้สังเกต รวมถึงการที่ได้รับสิทธิ์ในการอัพเดตเวอร์ชั่นได้อัตโนมัติหรือได้
ฟีเจอร์ใหม่ๆ จากผู้ให้บริการได้ตลอด และระบบคลาวด์นั้น เราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าบ่อยๆ เพราะ
สามารถตั้งค่าแบบออโต้ ช่วยประหยัดเวลาในการท างานได้มากขึ้น” (หมายเลข 1) 

“ระบบมีความเสถียร ไม่ค่อยพบปัญหาในการใช้งาน ยังไม่เคยเจอปัญหา
เซิร์ฟเวอร์ล่ม มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตั้งค่าได้ตามความต้องการ คิดค่าใช้จ่ายตามจริง ” 
(หมายเลข 2) 

“สามารถเข้าถึงและจัดการได้ทุกที่เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องคอยดูแลรักษา
ระบบ มีความสะดวก ใช้ได้ทันที บางแอปพลิเคชันสามารถเข้าใช้งานได้ฟรี โดยเฉพาะคลาวด์ที่เป็น 
SaaS เช่น dropbox, google docs สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันให้เปลืองเนื้อที่
บนเซิร์ฟเวอร์ เพราะข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ และยังมี Disaster Recovery หากเกิดเหตุไม่
คาดฝันต่างๆ ก็ไม่กลัวว่าข้อมูลจะหาย” (หมายเลข 5) 

ข้อดีของระบบคลาวด์ คือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานที่ไม่จ ากัดสถานที่ และสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่มี
อินเทอร์เน็ต ระบบมีความเสถียร และหากเป็นคลาวด์รูปแบบ SaaS (Software-as-a-Service) ผู้ใช้
สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ทันที โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้งและพัฒนา ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ 
มีราคาถูกซ่ึงบางแอปพลิเคชันอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ฟรี ไม่ต้องดูแลรักษา การที่ผู้ใช้ได้รับ
สิทธิ์ในการอัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดตลอดเวลา โดยไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆ มีความยืดหยุ่นตามความ
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ต้องการใช้งานจริง หากระบบคลาวด์ที่ใช้งานอยู่มีปัญหาจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วจากทางด้านผู้
ให้บริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม รวมถึงช่วยป้องกันปัญหาเรื่องข้อมูลสูญหายเมื่อจัดเก็บข้อมูลไว้
บนระบบคลาวด์ 

4.2.4 ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้ระบบคลาวด์ 
“เนื่องจากบริษัทใช้ AWS เป็นหลัก จึงเหมือนเป็นการผูกขาดอยู่แต่กับ AWS 

หากวันใดวันหนึ่ง AWS เลิกให้บริการ การด าเนินธุรกิจของบริษัทจะมีปัญหาแน่นอน” (หมายเลข 1) 
“ด้วยความที่ระบบคลาวด์ที่ใช้อยู่จ่ายข้อมูลตามปริมาณที่เราใช้จริง แล้วช่วงนี้

บริษัทก าลังโต ท าให้ cost ที่เกิดขึ้นตอนนี้เพิ่มสูงข้ึนจากแต่เดิมมาก” (หมายเลข 2) 
“ยังขาดผู้ที่มีความรู้ในการใช้ ท าให้อาจจะใช้ฟังก์ชั่นที่ระบบมีมาให้ได้ไม่คุ้ม 

แล้วถ้าระบบอินเทอร์เน็ตล่มก็ใช้ไม่ได้เลย” (หมายเลข 3) 
“การสอนให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน เช่น คนงานทั่วไป โดยเฉพาะที่อายุเยอะ

หรือการศึกษาไม่สูงนัก ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องค่อนข้างล าบาก” (หมายเลข 4) 
“ไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้ หรือไม่สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้เลย

หากไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต” (หมายเลข 5) 
ปัญหาหรืออุปสรรคที่กิจการพบเจอ คือ หากผู้ให้บริการคลาวด์ คอมพิวติงหยุด

ให้บริการขึ้นมา ข้อมูลและแอปพลิเคชันที่แต่ละกิจการใช้และติดตั้งอยู่ที่ระบบของผู้ให้บริการจะมี
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลไป ปัญหาเรื่องการจ่ายตามที่ใช้จริงจึงอาจท าให้มีค่าใช้จ่ายที่มากเกิน
กว่าที่คิดไว้ และในการใช้ระบบคลาวด์ จ าเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นหากไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลและแอปพลิเคชันจะไม่สามารถเรียกใช้ได้  รวมถึง
ปัญหาด้านแรงงานที่ผู้ใช้บริการยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบคลาวด์  

4.2.5 ความพึงพอใจในการใช้ระบบคลาวด์ 
พบว่ากิจการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้ระบบคลาวด์ 
“พึงพอใจมาก เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการจัดการระบบเหมือนแต่ก่อน แต่ก่อน

ต้อง set ระบบทุกๆ วัน แต่พอเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์เราสามารถตั้งค่าให้ระบบท างานแบบออโต้
ไว้ได้เลย และสามารถท่ีจะ customize การท างานได้ตามท่ีต้องการ” (หมายเลข 1) 

“ในส่วนของการใช้งานถือว่าพอใจ แต่ติดเรื่องราคาท าให้ต้องหาโซลูชั่นส์ใหม่ที่
สามารถสู้ราคาได้” (หมายเลข 2) 

“พอใจมาก สามารถเอาเวลามาโฟกัสกับงานของบริษัทได้โดยไม่ต้องเข้าไป
จัดการกับระบบไอทีมากนัก” (หมายเลข 3) 
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4.2.6 แผนการหรือแนวโน้มการใช้ระบบคลาวด์ในอนาคต 
“ใช้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีโซลูชั่นส์อ่ืนที่ดีกว่า และตอบสนองความต้องการได้

ดีกว่า” (หมายเลข 1) 
“ตอนนี้ก าลังจะเปลี่ยนจากคลาวด์ไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ในไทย เพราะจ านวนผู้ใช้ 

Ookbee comicsปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40,000-50,000 คนต่อวัน เครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบฟิสิคอลก็
เพียงพอ การใช้ AWS จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงตามจ านวนข้อมูลที่เราใช้ ซึ่ง Ookbee comics เต็มไป
ด้วยไฟล์รูปภาพ ท าให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประมาณ 2 แสนบาทต่อเดือน ดูจะเกินความจ าเป็น
เกินไป เมื่อลองเปรียบเทียบกับการเช่าเซิร์ฟเวอร์แล้วในไทยแล้ว สามารถลดต้นทุนได้เกือบ 50%” 
(หมายเลข 2) 

“อยากเก็บข้อมูลบนคลาวด์ โดยปกติ พนักงานบริษัทจะเก็บข้อมูลไว้ใน
คอมพิวเตอร์ เวลาเซลล์หรือ Engineer ออกไปพบลูกค้าจะน าข้อมูลใส่ไว้บน external harddisk 
เพ่ือเตรียมพรีเซ้นต์ แต่จะมีปัญหาเวลาไฟล์เสียหรือหายไป จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกู้ข้อมูลที่อยู่ใน 
external harddisk ค่อนข้างสูง ประมาณ 10,000 บาท แต่หากเก็บไว้บนคลาวด์ จะสามารถดึง
ข้อมูลมาใช้ได้ทันที แต่ทางผู้บริหารยังไม่เห็นด้วยหากจะใช้คลาวด์ในการจัดเก็บข้อมูลของบริษัท
เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล” (หมายเลข 6) 

“นอกจาก Office 365 ที่จะน ามาใช้ภายในองค์กรเองแล้วตอนนี้ก็ก าลังศึกษา
โซลูชั่นส์คลาวด์ในส่วนของ Infrastructure ในการน ามาท าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือเป็นทางเลือก
ให้แก่ลูกค้า เพราะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์สเปคดีๆ ยังมีราคาค่อนข้างสูง หากเป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์คิดว่า
น่าจะช่วยประหยัดในส่วนของฮาร์ดแวร์ได้มากกว่า แต่ต้องรอผู้บริหารเห็นชอบก่อน” (หมายเลข 7) 

กิจการที่ใช้ระบบคลาวด์อยู่ พบว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆ  เพราะตอบโจทย์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ รวมถึงมองหาโซลูชั่นส์ใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่มีบางบริษัททีจ่ะเลิกใช้ระบบคลาวด์ แต่ไม่ได้เลิกทั้งหมด เลิกใช้เฉพาะบางส่วนงาน หลังจากได้
มีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้ระบบคลาวด์ กับการใช้บริการในรูปแบบอ่ืน เช่น ส่วนของ
บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่ใช้  โดยทั้งนี้ การตัดสินว่าจะใช้หรือไม่ใช้ระบบ
คลาวด์จะข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
  



 

 

41 

41 

4.3 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 
 

“การใช้คลาวด์ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องการเงิน แต่ตอบโจทย์เรื่อง Scale Ability คือ 
ลูกค้าของบริษัทอยู่ในต่างประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย การเข้าไปตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่นั่นไม่ตอบ
โจทย์เท่ากับการใช้คลาวด์ เพราะสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดได้อัตโนมัติ และสามารถรองรับจ านวน
พนักงานของลูกค้าที่มีเยอะๆ ได้” (หมายเลข 1) 

“สามารถแก้ปัญหาด้านการเงิน ช่วยลดต้นทุนทางด้านไอที ไม่ต้องจ้างฝ่ายไอทีให้มา
ดูแลหรือจัดการระบบ เราสามารถดูแลเองได้” (หมายเลข 3) 

“ระบบคลาวด์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขึ้น เช่น ระบบอีเมล คลาวด์สตอเรจ (cloud storage) สามารถช่วยลดต้นทุนด้านไอทีได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงิน เพราะต้นทุนที่เกิดขึ้นในบริษัทส่วนใหญ่
ไม่ได้มาจากส่วนงานด้านไอทีเพียงอย่างเดียว รวมถึงปัญหาแรงงานของเราก็ยังคงมีอยู่” (หมายเลข 5) 

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ที่ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้ จึงสามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้ไม่ต้องออกแบบระบบไอที จัดหาและสั่งซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนการติดตั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินการด้านไอทีได้อย่างมาก บาง
กิจการเห็นด้วยว่าระบบคลาวด์ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านไอที เพราะมีราคาไม่แพง ขึ้นอยู่กับการใช้
งานของผู้ใช้ จึงเหมาะกับกิจการที่มีงบประมาณจ ากัด สอดคล้องกับที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ด าเนินธุรกิจค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพนักงานราว 50-100 คน แต่ถ้าใช้บริการคลาวด์ คอมพิวติง
แทนการลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอง จะสามารถประหยัดต้นทุนได้กว่าร้อยละ 28.9 หรือคิด
เป็นมูลค่าราว 4 แสนบาท หากลงทุนด้านระบบเองจะมีต้นทุนราว 1.38 ล้านบาท ในขณะที่ถ้าใช้
บริการคลาวด์ คอมพิวติง จะมีค่าใช้จ่ายราว 9.8 แสนบาท  (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2556) โดยเครื่องมือคลาวด์ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย 
ผู้ใช้จึงสามารถท าความเข้าใจและใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องพัฒนาเครื่องมือเหล่านั้น แต่ในบางกิจการนั้น
ยังไม่เห็นด้วยว่าการใช้คลาวด์ คอมพิวติงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้ 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง ประกอบไปด้วยผู้ที่
มีประสบการณ์ในการท างานด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มากว่า 10 ปี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญ
ด้านระบบคลาวด์ คอมพิวติง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.2 
 
รายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง บริษัท 
คุณเกรียงศักดิ์ พิทักษ์ดวงกมล Cloud Solution 

Specialist 
บริษัท แอสเซนต์ กรุ๊ป จ ากัด 
(TrueIDC)  

คุณโกสินทร์ แซ่อ้ึง  Technical Services 
Manager 

บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์เอเซีย จ ากัด 

คุณสรนันท์ แก้วเมือง Cloud Solution 
Consultant 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด  
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ตารางที่ 4.3  
 
สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 

ประเด็น
สัมภาษณ ์

ผู้ให้สัมภาษณ ์
คุณเกรียงศักดิ์ พิทักษ์ดวงกมล คุณโกสินทร์ แซ่อึ้ง คุณสรนันท์ แก้วเมือง 

เหตุผลที่ท าให้
กิจการน าระบบ
คลาวด์มาใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ 

เมื่อกิจการของลูกค้าขยาย จะมี down time 
ในการด าเนินธุรกจิ ซึ่งการที่ระบบต้อง
หยุดชะงักหรือลม่ไป อาจท าให้ธรุกิจเกิดความ
เสียหาย แต่หากใช้ระบบคลาวด์ ปัญหาตรงนี้
จะหมดไป เพราะคลาวด์จะมีลักษณะพิเศษ คือ 
มีความยืดหยุ่น สามารถลดหรือขยายได้ตาม
ความต้องการ  

หากเป็นกิจการที่ค่อนข้างใหญ่ มรีะบบไอทีอยู่แล้ว
เปลี่ยนมาใช้คลาวด์ เนื่องจากกิจการเหล่านี้จะมี 
Hidden Cost ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าไฟ เซิร์ฟเวอร์ต้อง
เปิดตลอดเวลา ค่าเครื่องส ารองไฟ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
ที่ต้องคอยดูแลระบบ ซึ่งเป็น Cost ที่กิจการมองไม่
เห็นแต่ต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากเปลี่ยนมาใช้
ระบบคลาวด์ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะหายไป 

มีหลายสาเหตุ เช่น ผู้ประกอบการไม่อยากท าระบบไอทีเอง 
ผู้บริหารมีค าสั่งให้ทางฝ่ายไอทีลด cost ทางฝ่ายไอทีก็จะ
มองหาโซลูช่ันส์ทีต่อบโจทย์นีไ้ด้ ซึง่คลาวด์ก็ตอบโจทย์ท่ี
สามารถช่วยลดด้าน cost ได้ โดยเฉพาะในส่วนของ 
Hidden cost ที่หลายๆ กิจการพบเจอ เช่น ค่าไฟ ค่า
บ ารุงรักษาอุปกรณ ์ 

ลักษณะกิจการ
กับการใช้ระบบ
คลาวด์ 

เหมาะกับธรุกิจ Startup ที่ต้องการความ
รวดเร็วในการด าเนินกิจการ รวมถงึกิจการ 
SMEs เพราะมีคา่ใช้จ่ายที่ไมสู่งมาก และ
เครื่องมือคลาวด์หลายๆ อย่างก็สามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ   

ต้องดูตามรูปแบบของระบบคลาวด์ เช่น ถ้าเป็น
รูปแบบ Infrastructure ระบบคลาวด์ จะเหมาะ
กับกิจการขนาดกลางไปจนถึงใหญ่ มี resource 
เยอะๆ แล้วต้องการเครื่อง เซิร์ฟเวอร์สเปคสูงๆ 
เพื่อรวดเร็วและเสถียรในการประมวลผล แต่การใช้
คลาวดร์ูปแบบนี้ ต้องมีผู้ใช้ที่มีทักษะด้านไอทีด้วย 
ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็ก การใช้คลาวด์เช่น AWS 
น่าจะเกินความจ าเป็น แตห่ากเปน็คลาวด์แบบ 
Saas น่าจะเหมาะกับทุกกิจการ กเ็ลือกใช้ตาม  

กิจการขนาดใหญ่ทีม่ีระบบไอทีอยูแ่ล้ว ถ้าจะเปลี่ยนมาใช้
โซลูช่ันส์บนคลาวด์ทั้งระบบน่าจะไม่เหมาะ แตเ่หมาะกับ
ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น เช่น ธุรกิจประเภท Startup หรือกิจการ
ขนาดเล็ก ที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก 
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ตารางที่ 4.3  
 
สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง  (ต่อ) 

ประเด็น
สัมภาษณ ์

ผู้ให้สัมภาษณ ์
คุณเกรียงศักดิ์ พิทักษ์ดวงกมล คุณโกสินทร์ แซ่อึ้ง คุณสรนันท์ แก้วเมือง 

  ความเหมาะสม เช่น ระบบอีเมล์ งานเอกสาร 
ตัวอย่างเคสที่เหมาะจะใช้ AWS คือ บริษัท
ขนาดกลางแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องเซริ์ฟเวอร์ใช้อยู่
ในบริษัท ทุกสิ้นเดือน ฝ่ายบญัชีจะต้องท า
รายงานทางบัญชี ซึ่งข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บอยู่
บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ แต่เกดิปัญหาในการ run 
report คือ ระบบจะช้าไปทั้งออฟฟิศ และใช้
เวลาในการ run report นานถึง 3 ช่ัวโมง 
บริษัทจึงเลือกใช้ AWS เพื่อใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์
ช่ัวคราวในการ run report โดยเลือก spec 
สูงสุดที่ AWS มีให้ ซึ่งใช้เวลาในการเพียง 15 
นาทีในการ run report และไม่กนิทรัพยากร
อื่นๆ ที่อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลกัของบริษัท 
โดยที่ค่าใช้จ่ายนั้น เลือกจ่ายตามช่ัวโมง จึงจ่าย
ให้กับ AWS เพียง 1 ช่ัวโมงต่อเดอืนเท่านั้น    
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ตารางที่ 4.3  
 
สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง  (ต่อ) 

ประเด็น
สัมภาษณ ์

ผู้ให้สัมภาษณ ์
คุณเกรียงศักดิ์ พิทักษ์ดวงกมล คุณโกสินทร์ แซ่อึ้ง คุณสรนันท์ แก้วเมือง 

ข้อดีของระบบ
คลาวด์ คอม 
พิวติง 

สามารถเข้าใช้ได้ทุกท่ี ทุกเวลาเพียงแค่ต่อ
อินเตอร์เนต็ ผู้ใช้สามารถ Self-service ได้ คือ
ปรับหรือตั้งค่าในระบบได้ตามที่ตอ้งการ หาก
ต้องการเลิกใช้ก็ท าได้ง่ายๆ เพียงแค่ปิดระบบ 
หากอยากจะกลับไปใช้ใหม่ก็เปดิระบบขึ้นมาใหม ่

เรื่องความเร็ว ระบบคลาวดม์ีการจัดการที่เร็ว
กว่า เพราะมผีู้ให้บริการคอยดูแลอยู่ ไม่ต้อง 
manual เอง รวมถึง  

ราคาถูก ผู้ใช้ไมต่้องดูแลระบบเอง มีทางผู้ให้บริการคอยดูแล
ให้ เช่น เรื่องการ maintenance ระบบ 
 

ปัญหาหรือ
อุปสรรคของ
ระบบคลาวด์ 
คอมพิวติง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ยังมีไม่มาก หลายๆองค์กร
ยังไม่ยอมปรับตัวในการน าเอาเทคโนโลยมีาใช้ 
และเมื่อมีการใช้ระบบคลาวด์มากขึ้น อาจส่งผล
กระทบต่อฝา่ยไอทีบางกลุม่ที่ไมย่อมปรับตัวตาม
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี เพราะระบบ
คลาวด์นั้น ผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าการใช้งานได้
เอง รวมถึงไม่ต้องคอยดูแลระบบ ซึ่งจะไปลดงาน
ของทางฝ่ายไอที หรือบางกิจการอาจไม่
จ าเป็นต้องจ้างฝ่ายไอทีด้วยซ้ า 
 

ระบบอินเตอร์เน็ตของไทยยังไมเ่อื้ออ านวย 
ถ้าเทียบกับต่างประเทศถือว่ายังช้ามาก 
เพราะ ระบบคลาวด์ที่มีช่ือเสยีงและเป็นท่ี
นิยมใช้ ส่วนใหญ่จะมีโฮสต์อยู่ทีต่่างประเทศ 
ท าให้ถูกจ ากัดความเร็ว ไมไ่ด้ใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ให้บริการระบบคลาวด์ใน
ไทย แม้จะมีโฮสต์อยู่ในไทย ซึ่งจะไม่ถูกจ ากัด
ความเร็วในการใช้ แต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจใน
การใช้บริการเท่ากับของต่างประเทศท่ีได้รับ
มาตรฐาน และมรีะบบรับรองความปลอดภัย
ที่ชัดเจน  

หลายๆ องค์กรยังกลัวเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล โดย
กลัวว่าข้อมูลของบริษัทจะรั่วเพราะข้อมูลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ท่ี
ผู้ให้บริการ จึงยังไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์ แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว การเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ดูจะปลอดภัย
กว่าเก็บไว้ในองค์กรเสียอีก ไม่ต้องเสี่ยงถูกแฮกส์ระบบ เพราะผู้
ให้บริการระบบคลาวด์นั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย เช่น ISO 27001ก่อนที่จะสามารถน ามา
ให้บริการได้ และข้อเสียของระบบคลาวด์ คือ ผู้ใช้ไม่สามารถ
ควบคุมระบบได้เอง เช่น ในส่วนของ Performance, Security 
ซึ่งระบบแบบเดิมนั้น ผู้ใช้จะสามารถ deploy ส่วนของ 
Performance, Security ได้เอง แต่ถ้าใช้ระบบคลาวด์แล้วจะ
ใช้ได้เฉพาะที่ผู้ให้บริการมีให้เท่านั้น 
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บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
จ านวน 7 กิจการ ด้วยเครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจและการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
กิจการ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ร่วมกับกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาวด์ คอมพิวติง จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น รวมถึงความเหมาะสม
ในการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
5.1.1 ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ 

หลายๆ กิจการประสบปัญหาทางด้านการเงิน เช่น ขาดแคลนเงินทุน หรือมี
เงินทุนจ ากัดและปัญหาด้านแรงงาน เช่น แรงงานขาดทักษะในการท างาน หรืออัตราการเข้า-ออกของ
พนักงานสูงซึ่งสอดคล้องกับที่อังสนา ประสี และ ขจรวรรณ อิฐรัตน์ (2555) ได้ศึกษา ปัญหาการ
ด าเนินงานและความต้องการการสนับสนุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครสวรรค์
พบว่า SMEs ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาทางด้านการเงิน การขาดสภาพคล่อง เงินทุนไม่เพียงพอ และ
ขาดแรงงานที่มีฝีมือหรือมีทักษะ  

5.1.2 การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงในการด าเนินธุรกิจ 
5.1.2.1 เหตุผลในการน าระบบคลาวด์เข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

กิจการที่น าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงเข้ามาด าเนินธุรกิจพบว่ามาจาก
ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เคยได้ใช้เครื่องมือคลาวด์ต่างๆ ที่ปัจจุบันมีผู้ให้บริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
Google, Microsoft, Amazon เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีคลาวด์ได้รับความนิยมในการน ามาเป็น
เครื่องมือทางไอทีที่ช่วยในการด าเนินธุรกิจ และมีแนวโน้มในใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจากงานวิจัยเชิงจาก
สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute, 2558) เกี่ยวกับความพร้อมของการใช้คลาวด์ คอมพิวติงในประเทศ
ไทย พบว่าการใช้คลาวด์ คอมพิวติงในการด าเนินธุรกิจของประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
การมองเห็นเป็นโอกาสในการท าธุรกิจ จึงท าให้มีผู้ให้บริการคลาวด์ในไทยเพ่ิมขึ้นเช่นกัน และเหตุผล
ในการน าคลาวด์เข้ามาใช้ในกิจการได้นั้นต้องเป็นการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการที่
จะลดต้นทุนของกิจการ รวมทั้งระบบคลาวด์สามารถตอบสนองความต้องการได้หลายรูปแบบ เช่น 
ระบบอีเมล ระบบการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น  
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ส าหรับความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนั้น มองว่าระบบคลาวด์มีเหมาะสม
กับธุรกิจประเภท Start-up ที่ต้องการความรวดเร็วในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเครื่องมือคลาวด์นั้นสามารถใช้
งานได้ทันทีเพียงแค่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น พีซี โน้ตบุ๊ก และท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และยัง
เหมาะกับกิจการ SMEs ที่มีทุนจ ากัด เพราะเครื่องมือคลาวด์มีค่าใช้จ่ายที่ถูกและคุ้มค่ากว่าหากเทียบ
กับการซื้อซอฟแวร์ไลเซ่นส์ เช่น Office Home & Business 2016 ราคาต่อกล่องประมาณ 7,450 บาท8 
ติดตั้งได้บนพีซี 1 เครื่องเท่านั้น หากเครื่องเสียก็ต้องซื้อใหม่ และไม่สามารถอัปเกรดเวอร์ชันได้ แต่ 
Office 365 Business Premium ราคา $15 ต่อเดือน สามารถใช้บนอุปกรณ์ได้ถึง 5 เครื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นพีซี แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ผู้ใช้จึงสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกตลอดเวลา สามารถอัปเดต
เวอร์ชันใหม่ได้อัตโนมัติ รวมถึงยังเหมาะกับกิจการที่มี resource เยอะมาก ซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการจัดการข้อมูล แต่ต้องการประหยัดในส่วนของฮาร์ดแวร์ ไม่อยากซื้อเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ใหม ่

5.1.2.2 เครื่องมือคลาวด์ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
กิจการส่วนใหญ่เลือกใช้เครื่องมือคลาวด์จากบริษัทท่ีมีชื่อเสียง เนื่องจาก

มีความน่าเชื่อถือในการใช้บริการ รวมถึงมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ 
โดยสามารถสรุปโดยแบ่งตามประเภทงานบนระบบคลาวด์ได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5.1 
 
เครื่องมือคลาวด์ที ่SMEs ใช้ในการด าเนินธุรกิจ จ าแนกตามประเภทงาน 
ประเภทงานบน
ระบบคลาวด ์

ตัวอย่างเคร่ืองมือ
คลาวด ์

หมายเหตุ 

การสื่อสาร Gmail Business 
(G Suite) 

บริการอีเมล์ธุรกิจ 

Outlook บริการอีเมล์ธุรกิจ 
Skype บริการที่ใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร รองรับ

การสนทนาทัง้ผ่านข้อความ, เสียง, วิดิโอ รวมทั้งการประชุม
ออนไลน ์

                                           
8 อ้างอิงราคาจากเว็บไซต์ Jib.com ณ วันที่ 29 มกราคม 2560 
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ตารางที่ 5.1 
 
เครื่องมือคลาวด์ที่ SMEs ใช้ในการด าเนินธุรกิจ จ าแนกตามประเภทงาน  (ต่อ) 
ประเภทงานบน
ระบบคลาวด ์

ตัวอย่างเคร่ืองมือ
คลาวด ์

หมายเหตุ 

 

Slack บริการส าหรับสื่อสารในองค์กร ส าหรับการสื่อสารกันภายในทีม 
(team communication) สามารถแลกเปลี่ยนไอเดียในรูปแบบ
ต่างๆ เชน่ ข้อความธรรมดา, code snippets, ไฟล์ภาพ, วิดีโอ, 
ลิงก์ สามารถโพสตโ์ต้ตอบกันเหมือน social network 

Facebook บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Youtube เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ 
การจัดเก็บและ

แชร์ข้อมูล 
Google Drive บริการฝากไฟล์ สามารถตั้งค่าเพื่อแชร์ไฟล์ให้ผู้ที่ได้รบัอนุญาต

สามารถเข้าถึงไฟล์ได ้ 
Dropbox บริการฝากไฟล์ สามารถตั้งค่าเพื่อแชร์ไฟล์ให้ผู้ที่ได้รบัอนุญาต

สามารถเข้าถึงไฟล์ได ้ 
Amazon S3 บริการจัดเก็บข้อมูล ระบบ S3 เหมาะกับการท างานผ่านเวปหรือ 

mobile เน้นการจัดเก็บหรือเรียกดูไฟล์ข้อมูลเป็นหลัก ชนิดของ
ข้อมูลที่เหมาะกับการใช้ Amazon S3 ได้แก ่
- Log files ต่างๆ 
- ไฟล์เอกสาร เช่น Word, Excel,  Powerpoint, PDF, Image 
files 
- ไฟล์พวก multimedia 
- ข้อมูล backup ที่ต้องการเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน 

การจัดการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

Amazon EC2 บริการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกสเปคของฮาร์ดแวร์
ของเซิร์ฟเวอร์ได้ เช่น เลือกจ านวน CPU core, ขนาดแรม, และ
ขนาดฮาร์ดดิสก์ได้ เป็นตน้ รวมถึงสามารถเลือกระบบปฏิบัติการ 
(OS) และซอฟต์แวร์ที่ต้องการได้เอง  

การจัดการ
เอกสาร 

Google Docs บริการสร้างเอกสาร ทั้ง Docs, Sheet, และ Slide สามารถ
ท างานและแก้ไขร่วมกันแบบ Real-time, ย้อนประวตัิการแก้ไข, 
แชร์เอกสารได้  

Office 365 บริการสร้างเอกสารออนไลน์ ทัง้ Word, Excel, Powerpoint 
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5.1.2.3 ข้อดีของระบบคลาวด์ 
กิจกาจต่างๆ พบว่าระบบคลาวด์นั้นเป็นเครื่องมือทางด้านไอทีที่ยืดหยุ่น 

สามารถปรับตั้งค่าได้ตามความต้องการ มีความรวดเร็ว สามารถช่วยเซฟเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจ มีการตอบสนองจากผู้ให้บริการด้วยความรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้ง่าย 
ผู้ใช้ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านไอที มีมาตรฐานรับรองทางด้านความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ  ซึ่งเป็น
สาเหตุที่ท าให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งคล้ายกับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

5.1.2.4 ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้ระบบคลาวด์ 
ข้อจ ากัดในเรื่องต่างๆ เช่น หากเป็น Public Cloud ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

ในการเชื่อมต่อเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปใช้หรือดึงข้อมูลออกมาได้  การจะเก็บหรือดึงข้อมูลออกมา
ใช้นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ด้วย ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญยังมองว่าอินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทยยังไม่เอ้ืออ านวยในการใช้ระบบคลาวด์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้คลาวด์นั้นยังมี
การจ ากัดสิทธิ์ของ ผู้ใช้ เช่น การตั้งค่าด้าน performance และ security ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการว่า
จะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงได้เพียงใด ในส่วนของ Infrastructure นั้น ระบบคลาวด์จะคิดค่าใช้จ่ายตาม
จริงที่ใช้ หากกิจการใดที่มี resource มากก็จะท าให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมถึงการขาดบุคลกรที่มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบคลาวด์ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้อย่างเต็มที่ โดย
จากงานวิจัยเชิงจากสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute, 2558) เกี่ยวกับความพร้อมของการใช้คลาวด์ 
คอมพิวติงในประเทศไทย พบว่าการใช้คลาวด์ คอมพิวติงในการด าเนินธุรกิจของประเทศไทยเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากการที่ผู้วิจัยได้ลองพูดคุยกับผู้ประกอบการหลายกิจการ กลับพบว่าบางคนนั้น
ไม่ทราบหรือรับรู้ว่าสิ่งที่ตนใช้อยู่คือเทคโนโลยีคลาวด์ รวมถึงปัญหาในการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้า
มาใช้ในการด าเนินกิจการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs บางรายที่ประกอบกิจการมาค่อนข้างนาน 
จะยังไม่ค่อยยอมเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่จะใช้ก็ต่อเมื่อบริษัทคู่แข่งหรือกิจการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันเริ่มเปลี่ยนมาใช้กัน 

5.1.2.5 ความพึงพอใจในการใช้ระบบคลาวด์ 
กิจการที่ใช้น าระบบคลาวด์มาใช้ในการด าเนินกิจการส่วนใหญ่จะมีความ

พึงพอใจ เนื่องจากข้อดีหลายๆ อย่างของระบบคลาวด์ เช่น เรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก จ่ายจริงตาม
การใช้งาน ใช้งานง่าย มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน สามารถเอาเวลามาโฟกัสกับงานของบริษัท
ได้โดยไม่ต้องเข้าไปจัดการกับระบบไอที 

5.1.2.6 แผนการหรือแนวโน้มการใช้ระบบคลาวด์ในอนาคต 
กิจการที่ใช้ระบบคลาวด์อยู่จะยังใช้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะเป็นเครื่องมือที่

ช่วยในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่าย 
สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงมองหาโซลูชั่นส์ใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยให้



 

 

50 

50 

เสริมสร้างการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่กิจการที่ต้องการจะยกเลิกการใช้ระบบคลาวด์ 
เพราะพบว่าการใช้ระบบคลาวด์มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการใช้บริการในรูปแบบอ่ืน รวมถึงการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการจะน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงเข้ามาใช้ในการด าเนินกิจการหรือต้องการ
เปลี่ยนไปใช้โซลูชั่นส์อ่ืน 

5.1.3 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติง 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พบว่าผู้ประกอบการ SMEs ยังประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจหลายด้าน 
โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงิน ซึ่งท าให้มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด การมองหาวิธีการลดต้นทุนในการ
ด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ประกอบกับภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการบริหารธุรกิจ การน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์ใช้ใน SMEs จึงมี
ความเหมาะสม เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุนในการด าเนินกิจการได้ ซึ่งหลายกิจการมีเหตุผลใน
การใช้ระบบคลาวด์เพ่ือที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านไอที หรือ Hidden cost ที่เกี่ยวข้องกับด้านไอที เช่น ค่า
ไฟ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายคลาวด์ประเภทให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure-as-a-Service) จะมีความยืดหยุ่นเพราะเป็นการใช้บริการที่คิดค่าใช้จ่ายเท่าที่ใช้งาน
จริง (Pay-per-use) ท าให้ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งระบบ โดยที่ไม่ได้ใช้งานในบางบริการ แต่
หากเป็นคลาวด์แอปพลิชั่น (Software-as-a-Service) จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปี ซึ่งมี
ราคาถูกกว่าหากเทียบกับการซื้อซอฟแวร์ไลเซ่นส์แบบแต่ก่อน จึงเหมาะกับทั้งกิจการเล็กๆ Startup 
ที่ต้องการมีระบบไอที แต่มีงบประมาณจ ากัด หรือกิจการขนาดกลางที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านไอที 
นอกจากนี้ เมื่อใช้ระบบคลาวด์แล้วข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ แก้ปัญหาเรื่องข้อมูลสูญหาย 
ไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลช
ไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น 

ปัญหาทางด้านแรงงานพบว่ายังมีปัญหาทั้งในส่วนของอัตราการเข้า -ออกของ
แรงงาน แรงงานขาดทักษะ การน าเอาระบบคลาวด์มาใช้ยังไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่อาจ
ช่วยลดปัญหาด้านการจ้างฝ่ายไอทีได้ เพราะระบบคลาวด์นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย โดยเฉพาะ
คลาวด์รูปแบบ SaaS (Software-as-a-Service) ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ทันที โดยไม่
ต้องติดตั้ง หน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบคลาวด์เป็นของผู้ให้บริการ ผู้ใช้จึงสามารถโฟกัสกับส่วน
งานของตน ช่วยลดความกังวลกับงานด้านไอที 

ระบบคลาวด์ คอมพิวติงยังช่วยในเรื่องการช่วยให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง ช่วยลด down time ในการด าเนินธุรกิจหากเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ธุรกิจต้องชะงักไป 
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เช่น เซิร์ฟเวอร์ล่มจนไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจท าให้กิจการต้องสูญเสียรายได้ไป รวมถึงสร้างความ
ได้เปรียบทางด้านการแข่งขันให้กับกิจการได้ เพราะระบบคลาวด์มีความรวดเร็ว สะดวกในการใช้งาน 
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงช่วยเซฟเวลาในการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้บริการคลาวด์ 
คอมพิวติงยังสามารถปรับเพิ่ม หรือลดจ านวนการใช้งานทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าด้วย
ตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับธุรกิจ SMEs ที่มีปัจจัยเชิงธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของจ านวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เช่น ธุรกิจประเภทการบริการอย่าง 
ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม จะมีช่วงเวลาที่จ านวนลูกค้าใช้บริการมาก (Peak Season) ขณะที่บางช่วง
ลูกค้าจะไม่มากนัก (Low Season) ท าให้ความต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์ ความเร็วเครือข่าย ระบบประมวลผล 
มีความต้องการที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของธุรกิจ  

โดยจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั้น เห็นด้วยว่าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 
เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้กิจการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
กิจการประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ
และกิจการที่เป็น Startup ทั้งนี้การเลือกใช้บริการคลาวด์จะขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ 
และการตัดสินใจของผู้ใช้ในการเลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง เพราะเครื่องมือ
คลาวด์บางอย่างไม่ได้เหมาะสมกับทุกกิจการ เช่น ในส่วนของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (Iaas) 
อย่าง Amazon Web Services ที่ทางผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าไม่เหมาะสมกับกิจการที่มีขนาดเล็ก ที่มี
งบประมาณจ ากัด แต่เหมาะกับกิจการขนาดกลางและใหญ่ ที่มี resource เยอะ และต้องการเครื่องมือที่
ทรงประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ใช้ต้องมีทักษะความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ในการใช้งานด้วย ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับจ านวนเงินที่ต้องจ่าย ดังนั้น
ก่อนที่ผู้ประกอบการ SMEs จะเลือกใช้เครื่องมือใด ควรวิเคราะห์ถึงกระบวนการท างาน (Workflow) 
ด้านต่างๆ ในองค์กรให้ชัดเจนแล้วจึงเลือกเครื่องมือต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน โดย
กิจการที่มีความสนใจที่จะใช้บริการคลาวด์ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองจากผู้ให้บริการ
ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้ เพ่ือเป็นการพิจารณาและทดลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจเลือก
เครื่องมือคลาวด์มาใช้ในกิจการของตน 

 
5.2 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 
1. งานวิจัยนี้ศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จ านวน 7 กิจการเท่านั้น โดย

ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการบริการ จึงเป็นข้อจ ากัดในการน าผลงานวิจัยไปใช้ เนื่องจากผลสรุปของ
งานวิจัยอาจไม่สามารถน าไปอ้างอิงได้อย่างกว้างขวางจากกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กทั้งหมดได้ 
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2. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสรุปข้อมูลตามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ให้สัมภาษณ์ ไม่สามารถน าข้อสรุปจากงานวิจัยครั้งนี้ไปตีความตามความเห็นส่วนใหญ่
ของสังคมได้ เนื่องจากใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง 10 ตัวอย่างเท่านั้น 

 
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
 

ผู้ประกอบสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นทางด้านการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 

1. ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยคิดว่าควรท าการศึกษาประเด็นต่างๆ ที่
กล่าวถึงในงานวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือจะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ประชากรมากขึ้น  

2. งานวิจัยฉบับนี้ช่วยท าให้เห็นภาพกว้างของปัญหาที่แต่ละกิจการพบเจอในการ
ด าเนินธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านการเงินและปัญหาด้านแรงงาน และได้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดยการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจค่อนข้างน้อย 

3. ข้อมูลในส่วนที่เป็นเครื่องมือคลาวด์ที่แต่ละกิจการน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจยังไม่
ครอบคลุมในทุกส่วนงาน จึงควรมีการหากลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เพ่ิมมากขึ้นเ พ่ือที่จะได้ศึกษา
เพ่ิมเติมในส่วนของเครื่องมือคลาวด์ที่น ามาใช้กับงานขององค์กรในแต่ละประเภท 
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ภาคผนวก ก 
ประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

 

ประเด็นค าถามส าหรับผู้ประกอบการ 

1. เกี่ยวกับธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
 รายละเอียดกิจการ เช่น ชื่อกิจการ ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 

2. ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ เช่น ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาอื่นๆ 
3. เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 

 เหตุผลในการน าคลาวด์เข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
 เครื่องมอืคลาวด์ที่ใช้บริการอยู่ 
 ประเภทงานบนระบบคลาวด์ เช่น ระบบการจัดเก็บและแชร์ข้อมูล, ระบบจัดการเอกสาร  
 ข้อดีของระบบคลาวด์ 
 อุปสรรคของการใช้คลาวด์ 
 ความพึงพอใจในการใช้คลาวด์ 
 แผน/แนวโน้มการใช้คลาวด์ในอนาคต 

4. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติง 
 การน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาใช้ในกิจการช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้หรือไม่ อย่างไร 

 
ประเด็นค าถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาวด์ คอมพิวติง 

 แนวโน้มของการน าเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงมาใช้ในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างไร 
 เหตุผลที่ท าให้กิจการน าระบบคลาวด์มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 ลักษณะกิจการกับการใช้ระบบคลาวด์ 
 ข้อดีของระบบคลาวด์ คอมพิวติง 
 ปัญหาหรืออุปสรรคของระบบคลาวด์ คอมพิวติง 
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ภาคผนวก ข 
บันทึกการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการ 

 
รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ จ านวน 7 กิจการ หมายเลข 1-6 เป็นกิจการที่ใช้คลาวด์ คอมพิวติงในการ
ด าเนินธุรกิจ และ หมายเลข 7 เป็นกิจการที่มีแผนจะใช้คลาวด์ คอมพิวติงในอนาคต 
 

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจการ 
1 คุณบัญชา ธรรมารุ่งเรือง บริษัท แอมพอส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2 คุณภาสวร เทพเรืองชัย บริษัท อุ๊คบีคอมมิคส์ จ ากัด 
3 คุณมนตรี อุดมอาริยะ บริษัท อนัสเอ็กซ์ จ ากัด 

4 ไม่ประสงค์ออกนาม บริษัท ศรีเมืองไทย (2525) จ ากัด 

5 คุณเสนีย์ หงส์สืบชาติ บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์เอเซีย จ ากัด 
6 ไม่ประสงค์ออกนาม บริษัท ฮีทอินเตอร์เทรด จ ากัด 

7 คุณอภิรักษ์ บุญยัง บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี่ เทคโนโลยี จ ากัด 

 
หมายเลข 1 

ชื่อ-นามสกุล คุณบัญชา ธรรมารุ่งเรือง 
ต าแหน่ง Chief Technology Officer 

ชื่อกิจการ บริษัท แอมพอส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาและขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 
ขนาดธุรกิจ ขนาดกลาง 

 

 เป็น Startup มีผู้ก่อตั้ง 3 คน เริ่มใช้คลาวด์ตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งตอนนั้นในไทยน่าจะไม่มีใครเริ่มใช้ 
หรือใช้กันกันน้อยมาก โดยเริ่มจากการท าเว็บไซต์การ์ตูนให้กับอเมริกาก่อนเลยได้น าเอาเทคโนโลยี
คลาวด์เข้ามาใช้ที่ไทย ต่อมาก็เปิดบริษัทที่ไทยโดย Joint Venture กับ Ookbee เปิดบริษัทในปี 
2012 ก็ยังใช้คลาวด์มาตลอด โดยท าแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการ์ตูน หลังจากนั้นก็ขายบริษัทให้กับ 
Ookbee แล้วก็ผันตัวมาท าในด้าน Employee ช่วยเหลือพนักงานในองค์กรแทน  

 ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก provide platform คือเป็นระบบซอฟแวร์ที่ให้บริการ
ในเรื่องของ Internal Communication, Knowledge Management และ Employee Engagement 
เน้นในเรื่องพนักงานที่ท างานในโรงงาน ขายให้กับ B2B ส่วนที่สองเป็นด้านบริการ คือการเข้าไป
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ท าความเข้าใจในแต่ละองค์กร ว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เกี่ยวกับ Internal Communication, 
Knowledge Management และ Employee Engagement แล้วใช้เทคโนโลยีที่บริษัทมีเข้าไป
แก้ปัญหา โดยท าเป็นลักษณะ Software-as-a-Service 

 รายได้ของบริษัทมาจาก 2 ทาง ส่วนแรกจากการเข้าไปบริการซอฟแวร์และการบริการพนักงาน 
ส่วนที่สองได้จากนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนกับบริษัท บริษัทจึงสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว 

 ในวงการ startup รุ่นใหม่ๆ ใช้คลาวด์กันเยอะมากๆ น้อยที่จะซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาลงทุน 

 การใช้คลาวด์ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องการเงิน แต่ตอบโจทย์เรื่อง Scale Ability คือ ลูกค้าของ
บริษัทอยู่ในต่างประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย การเข้าไปตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่นั่นไม่ตอบโจทย์
เท่ากับการใช้คลาวด์ เพราะสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดได้อัตโนมัติ และสามารถรองรับจ านวน
พนักงานของลูกค้าที่มีเยอะๆ ได้ 

 เหตุผลที่ใช้เพราะเคยอยู่ในทีมท่ีท า Amazon Cloud มาก่อนท าให้มี knowledge  

 เดิมเคยใช้ Google app engine เขียนซอฟต์แวร์ แต่ control ในส่วน infrastructure ไม่ได้
เหมือนกับ AWS  

 บริษัทไม่มีฟิสิคอลเซิร์ฟเวอร์เลย ใช้บริการคลาวด์ 2 ส่วน คือ ในส่วนของ consumer base เช่น 
Google Drive, Gmail business และส่วนบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างเซิร์ฟเวอร์ ช่วยโฮส
เว็บไซต์ สร้างแอปพลิเคชัน คือเป็นลักษณะ Programming tool โดยจะใช้ AWS (Amazon 
Web Services) เป็นหลักจากประสบการณ์ท างานจากที่เก่า เช่น EC2 ใช้สร้าง server, ใช้ S3 
เป็น storage, ใช้ Cloudfont เป็นระบบที่ช่วยท าหน้าที่เป็น Content Delivery Network คือ
การตั้งเซิร์ฟเวอร์ในไทย แต่ต้องการกระจายระบบให้ทั่วโลกใช้ได้ ซึ่งหากผู้ใช้ไม่ได้อยู่ที่ไทย จะเข้า
มาใช้งานในระบบได้ช้า จึงต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ access เข้ามาใช้งานได้เร็วขึ้น และการใช้
บริการในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น นอกจาก Tool ดีแล้ว คนใช้ต้องเก่งด้วยถึงจะใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 ส่วนพวก Application จะใช้เครื่องมือทั่วๆ ไปที่ strong ในตลาด เช่น บริการของ Google 
ท างานเอกสารผ่าน Google Docs, ระบบอีเมลของบริษัท, Google Drive ในการเก็บข้อมูลและ
แชร์ไฟล์เอกสาร datasheet ต่างๆ ส่วนด้านออกแบบกราฟฟิกจะใช้ Adobe Creative Cloud และใช้ 
Slack ในด้าน communication โดย slack เหมือนเป็นโดเมนของบริษัท สามารถสร้างกรุ๊ปแชท
ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความเหมาะสมกับองค์กรมากกว่าใช้ Skype เพราะ skype จะ
มีลักษณะที่ดูเป็นส าหรับ personal มากกว่า 

 ค่าใช้จ่ายหลักๆ จะมาจากการใช้ AWS โดยบริษัทจะจ่ายตามจริงเป็นรายเดือน ค่าใช้จ่ายของที่จีน
ประมาณ 15,000 หยวนต่อเดือน ส่วนของทั่วโลกประมาณ 4,000-5,000 เหรียญต่อเดือน 
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 ระบบคลาวด์มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น คิดว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับ startup มากๆ เพราะ
สามารถเริ่มธุรกิจได้ทันที ถ้าเป็นแต่ก่อน หลังจากเปิดบริษัท ต้องมีการวางระบบไอที ซึ่งต้องใช้
เวลาในการสั่งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ต่างๆ และสินค้าบางชนิดต้อง by order ใช้เวลานานกว่าจะได้
เครื่องมือทางไอทีพร้อมใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

 ข้อดีของคลาวด์เลย คือ ลูกค้าของบริษัทอยู่ที่จีน ปกติในการวางระบบไอทีต้องมีเครื่อง physical 
server ซึ่งการเข้าไปติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และวางระบบที่จีนค่อนข้างยุ่งยาก และยังต้องหาคน
เข้าไปเพ่ือท าการติดตั้งระบบอีก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ แต่พอคบริษัทน าบริการคลาวด์คือ 
AWS (Amazon Web Services) เข้าไปก็สามารถสร้างระบบให้ลูกค้าได้ทันที เพราะสามารถสร้าง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทันที ช่วยลดจ านวนคน สามารถช่วยเซฟท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย  

 ข้อดีอีกอย่างคือ ก่อนที่จะใช้ AWS เพ่ือน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์นั้น เซิร์ฟเวอร์เดิมที่เคยใช้อยู่ล่ม
บ่อยมาก ซึ่งตอนที่ระบบล่มไปท าให้งานหยุดชะงัก ใช้เวลาในการกู้ระบบนาน แต่ไม่เคยเจอปัญหา
เซิร์ฟเวอร์ล่มจาก AWS ระบบของเค้า stable มาก หรือจริงๆ อาจจะเคยล่ม แต่สามารถแก้ไขได้
เร็วจนเราไม่ได้สังเกต รวมถึงการที่ได้รับสิทธิ์ในการอัพเดตเวอร์ชั่นได้อัตโนมัติหรือได้ฟีเจอร์ใหม่ๆ 
จากผู้ให้บริการได้ตลอด และระบบคลาวด์นั้น เราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าบ่อยๆ เพราะสามารถตั้งค่า
แบบออโต้ ช่วยประหยัดเวลาในการท างานได้มากขึ้น 

 เนื่องจากบริษัทใช้ AWS เป็นหลัก จึงเหมือนเป็นการผูกขาดอยู่แต่กับ AWS หากวันใดวันหนึ่ง 
AWS เลิกให้บริการ การด าเนินธุรกิจของบริษัทจะมีปัญหาแน่นอน 

 พึงพอใจมาก เพราะไม่ต้องยุ่งยากในการจัดการระบบเหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนต้อง set ระบบทุกๆ 
วัน แต่พอเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์เราสามารถตั้งค่าให้ระบบท างานแบบออโต้ไว้ได้เลย และ
สามารถที่จะ customize การท างานได้ตามท่ีต้องการ  

 ใช้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีโซลูชั่นส์อ่ืนที่ดีกว่า และตอบสนองความต้องการได้ดีกว่า 

 ระบบคลาวด์ตอบโจทย์เรื่องการบริหารธุรกิจ แต่ละกิจการสามารถเข้าไปเริ่มต้นธุรกิจได้ทันที แต่
การใช้คลาวด์ไม่ได้แก้ปัญหาด้านการเงินของบริษัท เพราะบริษัทเริ่มใช้ระบบคลาวด์มาตั้งแต่
เริ่มต้นท าธุรกิจแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบคลาวด์ในแต่ละเดือนจะมากน้อยขึ้นอยู่กับ
การใช้งานจริงของบริษัท  
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หมายเลข 2 

ชื่อ-นามสกุล คุณภาสวร เทพเรืองชัย  
ต าแหน่ง Managing Director 

ชื่อกิจการ บริษัท อุ๊คบีคอมมิคส์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ รับจ้าง และให้บริการ เขียนโปรแกรม 
ขนาดธุรกิจ ขนาดเล็ก 

 

 เดิมบริษัทเป็นซอฟแวร์เฮ้าส์ แต่หลังจากมีเทคโนโลยี มีแท็บเล็ต คนอ่านหนังสือบนแท็บเล็ตมาก
ขึ้น จึงท าแอปพลิเคชันอีบุ๊คส์ Ookbee ขึ้นเพ่ือให้คนอ่านหนังสือหรือนิตยสารได้บนแท็บเล็ต 
หรือบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว เพราะท าให้คนใช้ชีวิตง่ายขึ้น หนังสือ นิ ตยสาร
บางเล่มเลิกผลิตไปแล้ว แต่ยังสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊คส์มาอ่านได้ ต่อมา Ookbee ได้แยก
ออกมาหลายธุรกิจ เช่น Ookbee Mall ขายสินค้าออนไลน์, Ookbee Comics ซึ่ง Ookbee 
Comics เริ่มด าเนินกิจการในปี 2558 ให้บริการแพลตฟอร์มการ์ตูนผ่านทางเว็บไซต์ และแอป
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟน แต่ปัจจุบัน Ookbee comics ได้ถูกซื้อเข้าไปรวมกับ Ookbee U แล้ว 

 ไม่ค่อยมีปัญหาในการด าเนินธุรกิจ ธุรกิจยังอยู่ได้ด้วย Content ที่น่าสนใจ มีการท า Marketing 
แต่จะมีในส่วนของทาง Develop ที่สร้างฟีทเจอร์ตามความต้องการของส่วน Marketing ได้ไม่
ทัน เพราะธุรกิจของเราอยู่ในโซเชียลมีเดียตลอด มีการแก้ปัญหาโดยพยายามบรีฟให้ทีม 
Develop ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด 

 เริ่มใช้ระบบคลาวด์ในการด าเนินธุรกิจมาตั้งแต่แรก ผู้บริหารคนก่อนเป็นผู้ตัดสินใจให้น าระบบ
คลาวด์มาใช้ 

 ใช้ AWS (Amazon Web Services) ในการสร้าง server และ Web server, ใช้ S3 เป็น 
storage และใช้ Facebook กับ Youtube เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้า 

 แต่ตอนนี้ก าลังจะเปลี่ยนจากคลาวด์ไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ในไทย เพราะจ านวนผู้ใช้ Ookbee 
comicsปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40,000-50,000 คนต่อวัน เครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบฟิสิคอลก็
เพียงพอ การใช้ AWS จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงตามจ านวนข้อมูลที่เราใช้ ซึ่ง Ookbee comics 
เต็มไปด้วยไฟล์รูปภาพ ท าให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประมาณ 2 แสนบาทต่อเดือน ดูจะเกิน
ความจ าเป็นเกินไป เมื่อลองเปรียบเทียบกับการเช่าเซิร์ฟเวอร์แล้วในไทยแล้ว สามารถลดต้นทุน
ได้เกือบ 50% 
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 ข้อดีคือระบบมีความเสถียร ไม่ค่อยพบปัญหาในการใช้งาน ยังไม่เคยเจอปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่ม มี
ความยืดหยุ่นเรื่องราคา คิดค่าใช้จ่ายตามจริง สามารถปรับตั้งค่าได้ตามความต้องการ  

 ด้วยความที่ระบบคลาวด์ที่ใช้อยู่จ่ายข้อมูลตามปริมาณที่เราใช้จริง แล้วช่วงนี้ธุรกิจของเราก าลัง
โตขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ cost ที่เกิดขึ้นตอนนี้เพิ่มสูงข้ึนจากแต่เดิมมาก 

 ในส่วนของการใช้งานถือว่าพอใจ แต่ติดเรื่องราคาท าให้ต้องหาโซลูชั่นส์ใหม่ที่สามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่านี้ 

 ผู้ให้บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ในไทยที่จะย้ายไปมีความน่าเชื่อถือ ท าให้เราไว้วางใจในการย้ายข้อมูล
ไปเก็บไว้ที่เค้าได้ 

 
หมายเลข 3 

ชื่อ-นามสกุล คุณมนตรี อุดมอาริยะ 

ต าแหน่ง Managing Director 
ชื่อกิจการ บริษัท อนัสเอ็กซ์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการท าซอฟต์แวร์ระบบ 

ขนาดธุรกิจ ขนาดเล็ก 
 

 ประกอบธุรกิจการให้บริการซอฟต์แวร์ระบบ บริการคลาวด์เซอร์วิส เช่น เว็บโฮสต์ติ้ง เปิดบริษัท
มาได้ 3 ปีแล้ว มีพนักงานประจ าอยู่ประมาณ 10 คน และจ้าง Outsource เข้ามาท าพวกเรื่อง
บัญชี   

 มีปัญหาด้านการเงิน มีทุนน้อย เคยถูกลูกค้าโกง ไม่ยอมจ่ายเงิน แต่ไม่ได้ตามหรือฟ้องร้องอะไร
เพราะเสียเวลา ด้านแรงงาน คือเป็นบริษัทขนาดเล็ก มีพนักงานน้อย และยังขาดทักษะในการ
ท างาน ไม่ค่อยมีเวลาในการเทรนด์พนักงาน ท าให้พลาดโอกาสที่จะได้งานโปรเจ็กต์ใหญ่ๆ 

 ตอนนี้เครื่องมือคลาวด์มีให้เลือกใช้เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นจาก Google, Microsoft หรือบริษัท
อ่ืนๆ โดยมีทั้งแบบให้ใช้ฟรี หรือเสียเงิน เมื่อได้ลองใช้พบว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย มีความ
ยืดหยุ่น และตอบสนองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถตอบโจทย์ในการด าเนินธุรกิจของผมได้ 
เพราะเครื่องมือคลาวด์มีราคาถูก บริษัทมีทุนน้อย จึงสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และไม่
ต้องจ้างฝ่ายไอทีให้มาดูแลระบบ 

 ใช้ dropbox และ google drive เพ่ือเก็บไฟล์เอกสารต่างๆ เช่น คู่มือการท างาน , ไฟล์ 
Presentation เวลาออกไปพบลูกค้าก็สามารถโหลดมาใช้ได้ทันที สะดวกมาก แต่ก่อนใส่ข้อมูลไว้ใน
แฟลชไดรฟ์แล้วบางครั้งลืมเอาไปบ้าง ท าหายบ้าง แต่พอเก็บไว้บนคลาวด์ก็ไม่ต้องกลัวว่าข้อมูล
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จะหาย ที่ส าคัญคือใช้งานได้แบบฟรีๆ แต่ถ้าแฟลชไดรฟ์หายก็ต้องซื้อใหม่ และมี  Facebook 
Fanpage ของบริษัทไว้เขียนคอนเท้นท์เพ่ือโปรโมทงาน ได้ลูกค้าจากทาง Facebook มาหลาย
รายแล้ว 

 ยังขาดผู้ที่มีความรู้ในการใช้ ท าให้อาจจะใช้ฟังก์ชั่นที่ระบบมีมาให้ได้ไม่คุ้ม แล้วถ้าระบบ
อินเทอร์เน็ตล่มก็ใช้ไม่ได้เลย 

 พอใจมาก สามารถเอาเวลามาโฟกัสกับงานของบริษัทได้โดยไม่ต้องเข้าไปจัดการกับระบบไอที
มาก 

 สามารถแก้ปัญหาด้านการเงิน ช่วยลดต้นทุนทางด้านไอที ไม่ต้องจ้างฝ่ายไอทีให้มาดูแลหรือ
จัดการระบบ เราสามารถดูแลเองได้ 

 
หมายเลข 4 

ชื่อ-นามสกุล ไม่ประสงค์ออกนาม 

ต าแหน่ง Assistant Manager 
ชื่อกิจการ บริษัท ศรีเมืองไทย (2525) จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ผลิตสิ่งทอ 

ขนาดธุรกิจ ขนาดกลาง 
 

 กิจการผลิตสินค้าป้อนให้กับอุตสาหกรรมอีกที เป็น B2B เปิดบริษัทมาแล้ว กิจการเรามีมานาน
ประมาณ 35 ปี ท าให้มีเงินทุนส ารองประคองไปได้ มีการตั้งโรงงานลูกในประเทศ AEC โรงงาน
ลูกเหล่านั้นจึงยังป้อนงานเข้ามา ในประเทศก็รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า มีพนักงานอยู่
ประมาณ 200 คน  

 มีปัญหาด้านการเงิน เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอปัจจุบันเป็นขาลง ด้านแรงงานมีปัญหา 
เนื่องจากเราไม่ใช่ Ideal Business ที่คนจะแย่งกันเข้ามาท าอยู่แล้ว จึงได้คนที่ไม่ได้ดีมาก แต่
ต้องทนใช้ดีกว่าไม่มีคนท างานให้ การตลาดก็มีปัญหา เพราะลูกค้าเราน้อยลงเนื่องจากการย้าย
ฐานการผลิตไป AEC และจีน ในขณะที่คู่แข่งเรามากขึ้น เกิดการตัดราคากัน 

 บริษัทไม่ต้องใช้ IT เยอะ จึงมีเจ้าหน้าที่ IT ประจ าบริษัทเพียงแค่ 1 คน หน้าที่หลักคือซ่อมคอม
และซื้ออะไหล่ต่างๆ เกี่ยวกับคอมและเครื่องปริ๊นฯ จะเห็นได้เลยว่าไม่ได้เน้นด้านนี้จริงๆ  

 งบประมาณ ปกติจะเสียให้พวกกลุ่ม IT ไม่เยอะและไม่ได้บ่อยมากครับ ไม่เคยฟิกว่าราคาเท่าไหร่ 
การตัดสินใจจะอยู่ที่ว่า คุ้มแค่ไหนที่จะเปลี่ยน เมื่อเทียบกับวิธีเดิมๆ 
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 สะดวก เกิดข้อผิดพลาดน้อย ค่าใช้จ่ายไม่มาก ไม่ต้องจ่ายต่อเนื่องมาก ไม่ต้องดูแลรักษามากเมื่อ
เทียบกับเครื่องมือทางไอทีรูปแบบอ่ืน 

 ใช้แค่ระบบอีเมล์ของ Outlook และ ใช้ Skype เวลาที่ต้องมีการประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ 

 สาเหตุส าคัญที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้คลาวด์คือ ยังไม่รู้สึกถึงความจ าเป็นที่จะเปลี่ยนแปลง ถ้าใช้
แล้วก็ต้องมีคนดูแลระบบ หรือกลัวข้อมูลรั่วไหล กลัวระบบล่ม อินเตอร์เน็ตล่ม ถูกแฮกส์ข้อมูล 
กลัวเข้าถึงกันมั่ว บวกกับความรู้สึกที่ว่าไม่จ าเป็น ใช้แฟลชไดรฟ์ส่งเอาได้ เลยยังไม่เปลี่ยนแปลง
ครับ ภายในบริษัทก็ส่งไฟล์ผ่านแลนกันอยู่แล้วด้วย 

 การสอนให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน เช่น คนงานทั่วไป โดยเฉพาะที่อายุเยอะหรือการศึกษาไม่
สูงนัก ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องค่อนข้างล าบาก 

 ความพึงพอใจในการใช้คลาว์นั้นแล้วแต่โปรแกรม เราจะเลิกใช้เมื่อโปรแกรมเกิดมีปัญหา แล้ว
บริษัทที่ขายเรามาไม่รับผิดชอบดูแลต่อ หรือปิดกิจการเจ๊งไป (ซึ่งเคยมีมาแล้วครับ) 

 แผนอนาคต ยังไม่มีตั้งเป้าอะไรเพิ่มในส่วนนี้ เพราะโรงงานต้องมุ่งเน้นเรื่องอ่ืนที่ด่วนต่อการรักษา
กิจการไว้ 

 การตัดสินใจใช้ หรือไม่ใช้ ของใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา 1. มีคนร่วมใช้กันกับเรา 2. มี
แล้วดีกว่าเดิมบนต้นทุนที่เปลี่ยนแล้วคุ้มค่ามันจะชักน าให้เราเปลี่ยนเอง พวกบริษัทท านอง
อุตสาหกรรมจะสนใจแต่ท าอุตสาหกรรมกันทั้งนั้น อยู่ๆจะไปให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่ค่อย
จะให้น้ าหนัก จนกว่าเขาจะรู้สึกข้ึนมาเองว่ามันส าคัญ หรือเราท าให้เขาเห็นว่าเดี๋ยวมันจะส าคัญ 

 
หมายเลข 5 

ชื่อ-นามสกุล คุณเสนีย์ หงส์สืบชาติ 
ต าแหน่ง Executive Director 

ชื่อกิจการ บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์เอเซีย จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ขายสินค้า และให้บริการคอมพิวเตอร์ 
ขนาดธุรกิจ ขนาดเล็ก 

 

 บริษัทท ากิจการค้าปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และให้บริการติดตั้งระบบไอที เปิดมา 17 
ปีแล้ว การที่เราเป็น Reseller ท าให้เราไม่ต้อง stock ของมาขาย เพราะธุรกิจลักษณะนี้มันมา
เร็วไปเร็ว คอมแต่ละรุ่น ผ่านไปแปบเดียวก็ตกรุ่นแล้ว มีพนักงานอยู่ประมาณ 30 คน  
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 มีปัญหาด้านแรงงาน คือบริษัทมีขนาดเล็ก พนักงานน้อย ประมาณ 30 คน แต่กลับมีอัตรา 
Turnover rate ค่อนข้างสูง โดยมากจะเป็นฝ่ายขาย เพราะปัจจุบัน บริษัทคู่แข่งที่เป็น reseller 
อย่างเรามีเยอะ ขายตัดราคากัน พอทีมขายท าเป้าไม่ได้ก็ต้องออก 

 ระบบคลาวด์นั้นสามารถเข้าถึงและจัดการได้ทุกที่เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องคอยดูแลรักษา
ระบบ มีความสะดวก ใช้ได้ทันที บางแอปพลิเคชันสามารถเข้าใช้งานได้ฟรี โดยเฉพาะคลาวด์ที่
เป็น SaaS เช่น dropbox, google docs สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันให้
เปลืองเนื้อที่บนเซิร์ฟเวอร์ เพราะข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ และยังมี Disaster Recovery 
หากเกิดเหตุไม่คาดฝันต่างๆ ก็ไม่กลัวว่าข้อมูลจะหาย 

 เดิมเมื่อซื้อซอฟแวร์ไลเซ่นส์หรือโปรแกรมใดๆ มาแล้ว จะใช้งานได้เพียงแค่เวอร์ชั่นที่เราซื้อ แต่
เมื่อเป็นระบบคลาวด์ เราจะได้รับสิทธิ์ในการอัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ตลอด ตราบจนกว่า
ผู้ให้บริการจะหยุดพัฒนาเครื่องมือนั้นๆ 

 ไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้ หรือไม่สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้เลยหากไม่ได้ต่อ
อินเทอร์เน็ต 

 ระบบคลาวด์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น เช่น 
ระบบอีเมล คลาวด์สตอเรจ (cloud storage) สามารถช่วยลดต้นทุนด้านไอทีได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงิน เพราะต้นทุนที่เกิดขึ้นในบริษัทส่วน
ใหญ่ไม่ได้มาจากส่วนงานด้านไอทีเพียงอย่างเดียว รวมถึงปัญหาแรงงานของเราก็ยังคงมีอยู่ 

 
หมายเลข 6 

ชื่อ-นามสกุล ไม่ประสงค์ออกนาม 
ต าแหน่ง Production Engineer 

ชื่อกิจการ บริษัท ฮีทอินเตอร์เทรด จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับจ้างท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ขนาดธุรกิจ ขนาดกลาง 

 

 บริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องจักร Induction heating เพ่ือไว้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเครื่องประดับ  ด าเนิน
ธุรกิจมาได้ประมาณ 10 กว่าปีแล้ว มีพนักงานประมาณ 200 คน 

 มีปัญหาด้านแรงงาน เช่น เดิมบริษัทไม่มีพนักงานฝ่ายไอที ดูแลระบบโดยตรง จึงให้ฝ่าย Engineer 
มาช่วยดูแลระบบแทน พอเปิดรับพนักงานฝ่ายไอที พนักงานก็ขาดความรู้ เวลาระบบมีปัญหา
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กลับไม่สามารถแก้ได้ ฝ่าย Engineer ต้องมาช่วยแก้ปัญหาให้แทนอยู่ดี ท าให้ไม่สามารถโฟกัสที่
งานของตนเองได้อย่างเต็มที ่

 ปัญหาด้านเทคโนโลยีจะมีบ้าง เช่น ทางทีมที่ต้องออกไปพบลูกค้าต้องการใช้โซลูชั่นส์คลาวด์  
อย่างการ Online storage คือเก็บข้อมูลไว้บนระบบคลาวด์ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหาร เพราะยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ 

 โปรแกรมมีความจ าเป็นต่อบริษัท ตรงกับความต้องการใช้ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว 

 ใช้ Skype ในการประชุมกับทางต่างประเทศ ระบบอีเมล์ business ของ google สามารถช่วย
กรองอีเมล spam ได้ในระดับหนึ่งและมีความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล 

 ไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้ หรือไม่สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้เลยหากไม่ได้ต่อ
อินเทอร์เน็ต 

 อยากเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ โดยปกติพนักงานบริษัทจะเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ เวลาเซลล์
หรือ Engineer ออกไปพบลูกค้าจะน าข้อมูลใส่ไว้บน external harddisk เพ่ือเตรียมพรีเซ้นต์ 
แต่จะมีปัญหาเวลาไฟล์เสียหรือหายไป จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกู้ข้อมูลที่อยู่ใน external 
harddisk ค่อนข้างสูง ประมาณ 10,000 บาท แต่หากเก็บไว้บนคลาวด์ จะสามารถดึงข้อมูลมา
ใช้ได้ทันที แต่ทางผู้บริหารยังไม่เห็นด้วยหากจะใช้คลาวด์ในการจัดเก็บข้อมูลของบริษัท  

 
หมายเลข 7 

ชื่อ-นามสกุล คุณอภิรักษ์ บุญยัง 
ต าแหน่ง Sale-Power Utility 

ชื่อกิจการ บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี่ เทคโนโลยี จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ ซื้อ ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก่ียวเนื่อง 
ขนาดธุรกิจ ขนาดเล็ก 

 

 ขายฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ และให้บริการด้านไอที เขียนโปรแกรม ติดตั้ง
ระบบไอทีในโรงไฟฟ้า ลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็นทางราชการ มีพนักงานประมาณ 20 คน เปิด
บริษัทมาตั้งแต่ปี 2545 ครับ  

 บริษัทยังไม่ได้ใช้ระบบคลาวด์ แต่ก าลังจะเริ่มใช้ คือ Microsoft Office 365 เพราะราคาของ 
Microsoft Office แบบซื้อขาดต่อไลเซ่นส์ค่อนข้างสูงมาก แต่บริษัทก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ 
ซึ่งทางผู้บริหารต้องการลดค่าใช้จ่ายทางด้านไอที เมื่อเทียบราคาแล้ว Office 365 อยู่ในระดับ
ราคาที่รับได้ 
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 แต่ยังไม่รู้ว่าหากเราย้ายข้อมูลไปเก็บไว้นคลาวด์แล้วมันจะหายไปหรือเปล่า เพราะอย่าง Office 
365 ก็ต้องซื้อทุกปี หากเราเลิกซื้อแล้วข้อมูลจะยังอยู่มั้ย 

 นอกจาก Office 365 ที่จะน ามาใช้ภายในองค์กรเองแล้วตอนนี้ก็ก าลังศึกษาโซลูชั่นส์คลาวด์ใน
ส่วนของ Infrastructure ในการน ามาท าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า 
เพราะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์สเปคดีๆ ยังมีราคาค่อนข้างสูง หากน าคลาวด์มาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์คิดว่า
น่าจะช่วยประหยัดในส่วนของฮาร์ดแวร์ได้มากกว่า แต่ต้องรอผู้บริหารเห็นชอบก่อน รวมถึง
ลูกค้าส่วนใหญ่จะยังไม่กล้าเปลี่ยนมาใช้เพราะกลัวข้อมูลภายในบริษัทรั่วไหล 
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ภาคผนวก ค 
บันทึกการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้านคลาวด์ คอมพิวติง 

 
ตารางที่ ค.1 
 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาวด์ คอมพิวติง จ านวน 3 ท่าน 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง บริษัท 

คุณเกรียงศักดิ์ พิทักษ์ดวงกมล Cloud Solution 
Specialist 

บริษัท แอสเซนต์ กรุ๊ป จ ากัด 
(TrueIDC) 

คุณโกสินทร์ แซ่อ้ึง  Technical Services 
Manager 

บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์เอเซีย จ ากัด 

คุณสรนันท์ แก้วเมือง Cloud Solution 
Consultant 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด 

 
คุณเกรียงศักดิ์ พิทักษ์ดวงกมล ต าแหน่ง Cloud Solution Specialist บริษัท แอสเซนต์ กรุ๊ป 
จ ากัด (TrueIDC) 

 คลาวด์คือการ self-service ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งระบบ สามารถปรับตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ได้เอง
ตามต้องการ 

 แนวโน้มการใช้คลาวด์ในไทยมีมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะ Startup ที่ต้องการความรวดเร็วในการ
ด าเนินธุรกิจ และมีเงินลงทุนจ ากัด 

 เมื่อกิจการของลูกค้าขยาย จะมี down time ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการที่ระบบต้องหยุดชะงัก
หรือล่มไป อาจท าให้ธุรกิจเกิดความเสียหาย แต่หากใช้ระบบคลาวด์ ปัญหาตรงนี้จะหมดไป 
เพราะคลาวด์จะมีลักษณะพิเศษ คือ มีความยืดหยุ่น สามารถลดหรือขยายได้ตามความต้องการ  

 เหมาะกับธุรกิจ Startup ที่ต้องการความรวดเร็วในการด าเนินกิจการ รวมถึงกิจการ SMEs 
เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก และเครื่องมือคลาวด์หลายๆ อย่างก็สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินธุรกิจ 

 ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลาเพียงแค่ต่ออินเตอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถ Self-service ได้ คือ
ปรับหรือตั้งค่าในระบบได้ตามท่ีต้องการ หากต้องการเลิกใช้ก็ท าได้ง่ายๆ เพียงแค่ปิดระบบ หาก
อยากจะกลับไปใช้ใหม่ก็เปิดระบบขึ้นมาใหม่ 
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 ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ยังมีไม่มาก หลายๆองค์กรยังไม่ยอมปรับตัวในการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ 
และเม่ือมีการใช้ระบบคลาวด์มากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อฝ่ายไอทีบางกลุ่มที่ไม่ยอมปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะระบบคลาวด์นั้น ผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าการใช้งานได้เอง 
รวมถึงไม่ต้องคอยดูแลระบบ ซึ่งจะไปลดงานของทางฝ่ายไอที หรือบางกิจการอาจไม่จ าเป็นต้อง
จ้างฝ่ายไอทีด้วยซ้ า 

 
คุณโกสินทร์ แซ่อ้ึง ต าแหน่ง Technical Services Manager บริษัท เน็ทโซลูชั่นส์เอเซีย จ ากัด 

 หากเป็นกิจการที่ค่อนข้างใหญ่ มีระบบไอทีอยู่แล้วเปลี่ยนมาใช้คลาวด์ เนื่องจากกิจการเหล่านี้จะ
มี Hidden Cost ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าไฟ เซิร์ฟเวอร์ต้องเปิดตลอดเวลา ค่าเครื่องส ารองไฟ ค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลระบบ ซึ่งเป็น Cost ที่กิจการมองไม่เห็นแต่ต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
หากเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะหายไป 

 ต้องดูตามรูปแบบของระบบคลาวด์ เช่น ถ้าเป็นรูปแบบ Infrastructure ระบบคลาวด์ จะเหมาะ
กับกิจการขนาดกลางไปจนถึงใหญ่ มี resource เยอะๆ แล้วต้องการเครื่อง เซิร์ฟเวอร์สเปคสูงๆ 
เพ่ือรวดเร็วและเสถียรในการประมวลผล แต่การใช้คลาวด์รูปแบบนี้ ต้องมีผู้ใช้ที่มีทักษะด้านไอที
ด้วย ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็ก การใช้คลาวด์เช่น AWS น่าจะเกินความจ าเป็น แต่หากเป็นคลาวด์
แบบ Saas น่าจะเหมาะกับทุกกิจการ ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น ระบบอีเมล์ งาน
เอกสาร 

 ตัวอย่างเคสที่เหมาะจะใช้ AWS คือ บริษัทขนาดกลางแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช้อยู่ใน
บริษัท ทุกสิ้นเดือน ฝ่ายบัญชีจะต้องท ารายงานทางบัญชี ซึ่งข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บอยู่บนเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ แต่เกิดปัญหาในการ run report คือ ระบบจะช้าไปทั้งออฟฟิศ และใช้เวลาในการ 
run report นานถึง 3 ชั่วโมง บริษัทจึงเลือกใช้ AWS เพ่ือใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวในการ run 
report โดยเลือก spec สูงสุดที่ AWS มีให้ ซึ่งใช้เวลาในการเพียง 15 นาทีในการ run report 
และไม่กินทรัพยากรอ่ืนๆ ที่อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลักของบริษัท โดยที่ค่าใช้จ่ายนั้น เลือกจ่าย
ตามชั่วโมง จึงจ่ายให้กับ AWS เพียง 1 ชั่วโมงต่อเดือนเท่านั้น 

 เรื่องความเร็ว ระบบคลาวด์มีการจัดการที่เร็วกว่า เพราะมีผู้ให้บริการคอยดูแลอยู่ ไม่ต้อง 
manual เอง รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ตของไทยยังไม่เอ้ืออ านวย ถ้าเทียบกับต่างประเทศถือว่ายัง
ช้ามาก เพราะ ระบบคลาวด์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมใช้ ส่วนใหญ่จะมีโฮสต์อยู่ที่ต่างประเทศ 
ท าให้ถูกจ ากัดความเร็ว ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ให้บริการระบบคลาวด์ในไทย 
แม้จะมีโฮสต์อยู่ในไทย ซึ่งจะไม่ถูกจ ากัดความเร็วในการใช้ แต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจในการใช้บริการ
เท่ากับของต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐาน และมีระบบรับรองความปลอดภัยที่ชัดเจน  
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คุณสรนันท์ แก้วเมือง ต าแหน่ง Cloud Solution Consultant บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด 

 แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและแอปพลิเคชัน มีลูกค้าที่เดิมใช้ฟิสิคอล
เซิร์ฟเวอร์ แต่พอครบก าหนดอายุเซิร์ฟเวอร์ประมาณ 5 ปี พอจะซื้อใหม่จะมาเทียบกับการใช้
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ก่อน ทั้งด้านราคาปละประสิทธิภาพการใช้งาน 

 มองว่าคลาวด์เป็นระบบ Service แบบ Automate คือผู้ใช้สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที 

 การเปลี่ยนมาใช้คลาวด์มีหลายสาเหตุ เช่น ผู้ประกอบการไม่อยากท าระบบไอทีเอง ผู้บริหารมี
ค าสั่งให้ทางฝ่ายไอทีลด cost ทางฝ่ายไอทีก็จะมองหาโซลูชั่นส์ที่ตอบโจทย์นี้ได้ ซึ่งคลาวด์ก็ตอบ
โจทย์ที่สามารถช่วยลดด้าน cost ได้ โดยเฉพาะในส่วนของ Hidden cost ที่หลายๆ กิจการพบ
เจอ เช่น ค่าไฟ ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์  

 กิจการขนาดใหญ่ที่มีระบบไอทีอยู่แล้ว ถ้าจะเปลี่ยนมาใช้โซลูชั่นส์บนคลาวด์ทั้งระบบน่าจะไม่
เหมาะ แต่เหมาะกับธุรกิจที่เพ่ิงเริ่มต้น เช่น ธุรกิจประเภท Startup หรือกิจการขนาดเล็ก ที่ใช้
เงินลงทุนไม่มาก 

 ราคาถูก ผู้ใช้ไม่ต้องดูแลระบบเอง มีทางผู้ให้บริการคอยดูแลให้ เช่น เรื่องการ maintenance 
ระบบ 

 หลายๆ องค์กรยังกลัวเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล โดยกลัวว่าข้อมูลของบริษัทจะรั่วเพราะ
ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ จึงยังไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว การเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ดูจะปลอดภัยกว่าเก็บไว้ในองค์กรเสียอีก ไม่ต้องเสี่ยง
ถูกแฮกส์ระบบ เพราะผู้ให้บริการระบบคลาวด์นั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย เช่น ISO 27001ก่อนที่จะสามารถน ามาให้บริการได้ และข้อเสียของระบบคลาวด์ คือ 
ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมระบบได้เอง เช่น ในส่วนของ Performance, Security ซึ่งระบบแบบเดิม
นั้น ผู้ใช้จะสามารถ deploy ส่วนของ Performance, Security ได้เอง แต่ถ้าใช้ระบบคลาวด์
แล้วจะใช้ได้เฉพาะที่ผู้ให้บริการมีให้เท่านั้น โดยเฉพาะ PaaS และ SaaS 

 ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนมาใช้คลาวด์แล้วจะไม่กลับมาใช้โซลูชั่นส์เดิมอีก จะใช้คลาวด์ต่อไป
เรื่อยๆ  
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