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บทคัดย่อ  

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบ

คลาวด์ เพื่อสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ และเพื่อตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือน
และตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์แนวทางการวจิยัเป็นแบบผสมผสานวิธี เร่ิมจากการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในขั้นเตรียมการจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของ
องค์การท่ีเป็นผูใ้ช้บริการและผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ จ  านวน 7 คน จากนั้นด าเนินการส ารวจ
ขอ้มูลความคิดเห็นดว้ยเทคนิคเดลฟายจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 25 คน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารองคก์าร
ธุรกิจท่ีมีความรู้และประสบการณ์ของการใชร้ะบบคลาวด์ แลว้น าขอ้มูลวิเคราะห์เน้ือหาและสถิติ
เชิงพรรณนา เพื่อหาความสอดคลอ้งของฉันทามติจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ หลงัจากนั้นจึงพฒันาเป็น
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการส ารวจข้อมูลจาก
ตวัอยา่งขนาด 402 คน และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) และเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิการของเชฟเฟ่ (Sheffe)    

ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์ส าหรับองคก์าร
ธุรกิจ ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 
และคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ขณะท่ีตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์ประกอบดว้ย 4 มุมมอง 
คือ การเงิน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และการพฒันา ยิ่งไปกว่านั้นผล
การตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือน และตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ พบว่า มีความ
สอดคลอ้งกนัระหวา่งตวัอยา่งกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ นอกเหนือจากน้ีพบวา่ องคก์ารท่ีมีขนาดต่างกนัมี
ปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์เกือบจะไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยั
ขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์การ และตวัวดัผลส าเร็จดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ซ่ึง
พบวา่ องคก์ารขนาดเล็กมีความแตกต่างจากองคก์ารขนาดอ่ืน ๆ ในการใชร้ะบบคลาวด ์ 
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ABSTRACT  

 
The aims of this research are to investigate the driving factors which are the causes of 

cloud adoption, to derive the key performance indicators for measurement, and to examine this 
adoption in terms of factors and indicators. The mixed method research was used in this study. 
Firstly, the qualitative research was implemented; the researcher conducted an in-depth interview 
for data preparation with 7 experts who are the executives of cloud users and cloud providers. 
After that, a Delphi technique was implemented based on 25 experts who are management level 
of business organizatons and have experience in cloud adoption. The data analysis in this step was 
content analysis and descriptive statistics to conclude the final consensus from experts, and then 
developed the questionnaire for the next stage, a quantitative part. Sample surveys of 402 
organizations were examined all factors and indicators from the proposed model with using 
descriptive statistics, one-way analysis of variance and multiple comparisons with Sheffé method.    

The results indicated that there are 4 factors that drive cloud adoption as follows: 
technology, external environment, internal environment and management’s characteristic and also 
there are 4 perspectives for key performance indicators in terms of financial perspective, 
stakeholder perspective, internal process perspective and learning and growth perspective. 
Moreover, it revealed that there are consistency in factors and perspectives between samples and 
experts. Additionally, it founded that there is almost no difference between organization size for 
all factors and indicators except for the external factor and the learning and growth perspective. 
And also it revealed that small size is different from others in cloud adoption.  
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วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่ดียิ่งจาก 
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ประโยชน์ในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง และติดตามความกา้วหน้าในระหว่างการท าวิจยัมาโดยตลอด 
ผูว้จิยัขอกราบพระคุณเป็นอยา่งสูง   
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วทิยานิพนธ์ และดร.เฉลิมศกัด์ิ  เลิศวงศเ์สถียร กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยัอยา่งมาก  

ขอขอบพระคุณ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ และผูบ้ริหารจากองค์การตวัอย่างทุกท่านท่ีเสียสละ
เวลา และใหค้วามช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัน้ีเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยท์ั้งในอดีตและปัจจุบนั เลขานุการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บณัฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท่ีคอยอ านวยความสะดวก และประสานงานในการสอบ
วทิยานิพนธ์ท่ีผา่นมา รวมถึง พี่ นอ้ง และเพื่อนของหลกัสูตร ท่ีคอยใหก้ าลงัใจกบัผูว้จิยัมาตลอด  

ขอกราบขอบคุณ สมาชิกในครอบครัว ลีลาทวีวุฒิ ทุกคน อนัประกอบดว้ย คุณพ่อชนะ 
และคุณแม่ลดัดาวรรณ รวมถึง พี่ นอ้ง และหลาน ท่ีใหค้วามรัก ความห่วงใย และความช่วยเหลือใน
ทุก ๆ ดา้น ตลอดจนขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ของผูว้จิยัทุกคน รวมถึงบุคคลท่ีผูว้จิยัไม่ไดก้ล่าวไว ้ณ ท่ีน้ี 
ท่ีเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัมาตลอด  

สุดทา้ยน้ี คุณงามความดี และคุณค่าดา้นประโยชน์ท่ีเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์น้ี ผูว้ิจยั
ขอมอบแด่ คุณพ่อ คุณแม่ พี่  น้อง อาจารย์ และเพื่อน ๆ ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวข้องจนท าให้
การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี                                                                

 
                             

สมเกียรติ ลีลาทววีฒิุ 

  

DPU



ฉ 
 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย……..…………………………………………………………………… 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ……..………………………………………………………………... 
กิตติกรรมประกาศ.…………………………………………………………………………. 
สารบญัตาราง.……………………………………………………………………………… 
สารบญัภาพ………………………………………………………………………………… 
บทท่ี 

ฆ 
ง 

จ 

ซ 
ฏ 

1. บทน า……………………………………………………………………………..... 1 
1.1  ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา……………………………………………….. 1 
1.2   ประเด็นปัญหาการวจิยั………………………………………………………... 
1.3   วตัถุประสงคใ์นการวจิยั………………………………………………………. 
1.4 ขอบเขตการวจิยั…….………………………………………………………... 
1.5 ค านิยามศพัท…์…………………….………………………………………… 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ…………..………………………………………. 
1.7 โครงสร้างวทิยานิพนธ์……………………………………………………….. 

4 
4 
5 
5 
7 
8 

2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง…………………………..……………... 9 
2.1 แนวคิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชง้าน……………………... 
2.2 การใชร้ะบบคลาวด์………………………….…...…..………………………. 
2.3 ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับองคก์ารธุรกิจ….. 
2.4 การสร้างตวัวดัผลส าเร็จของระบบคลาวดส์ าหรับองคก์ารธุรกิจ……………... 
2.5 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง……………………………………………………….... 
2.6 กรอบแนวคิดในการวจิยั…………………………………………………….... 
2.7 สรุป…………………………………………………………………………... 

9 
46 
68 
78 
85 
86 
87 

3. ระเบียบวธีิการวจิยั………………………………………………………………..... 89 
3.1 กลุ่มเช่ียวชาญ…….……………………………………………..…………..... 89 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัส าหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ……….……………..…….... 
3.3 ประชากรและตวัอยา่ง….……………………..............................………….... 

           

90 
95 

 

DPU



ช 
 

  

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่ หนา้ 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล……………………………………… 
3.5 การทดสอบเคร่ืองมือ…………………………………………………………. 
3.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล………………………………………………………... 
3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล…………………………………………………………… 
3.8 สรุป…………………………………………………………………………... 

4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล……………………………………………………………… 
4.1 การวเิคราะห์ในขั้นเตรียมการจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ…………………................. 
4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลการใชร้ะบบคลาวดจ์ากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ.... 
4.3 การวเิคราะห์หาปัจจยัขบัเคล่ือนของการใชร้ะบบคลาวด์จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ... 
4.4 การวเิคราะห์หาตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ…. 
4.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลการใชร้ะบบคลาวดจ์ากตวัอยา่ง………… 
4.6 การวเิคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนของการใชร้ะบบคลาวด์จากตวัอยา่ง………….... 
4.7 การวเิคราะห์ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์จากตวัอยา่ง……………. 
4.8 สรุป….………………………………………………….……………………. 

5. สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะการวิจยั………………………………………... 
5.1 สรุปผลการวจิยั…………………………………………………………….…. 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั………………………………………………………….... 
5.3 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั…………………………………………………….. 

บรรณานุกรม……………………………………………………………………………….. 
ภาคผนวก …………………..…………………………………………………………….… 
ประวติัผูเ้ขียน……………………………………………………………………………….. 

 
 

หน้า
98 
99 

100 
101 
102 
105 
105 
135 
137 
147 
160 
167 
179 
189 
191 
192 
196 
203 
208 
217 
265 

 
   

 
  

  

DPU



ซ 
 

  

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 
2.1 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษางานวจิยัต่างๆ ท่ีอา้งอิงตวัแบบ TAM……………..... 
2.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษางานวจิยัต่างๆ ท่ีอา้งอิงทฤษฎี DOI …..……………... 
2.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษางานวจิยัต่างๆ ท่ีอา้งอิงกรอบแนวคิด TOE….............. 
2.4 ตวัอยา่งเป้าหมายองคก์ารและตวัวดัผล……………………………………….. 
2.5 ตวัอยา่งเป้าหมายดา้นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งและตวัวดัผล…...……………….. 
2.6 ตวัอยา่งผูใ้หบ้ริการแยกตามรูปแบบการบริการของระบบคลาวด…์...……….. 
2.7 ความพร้อมในการใชร้ะบบคลาวดข์อง 24  ประเทศในปี 2012…………......... 
2.8 สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชร้ะบบคลาวด์………………….…. 
2.9 จ านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหมาะสมของเทคนิคเดลฟายในการเก็บขอ้มูลการวจิยั….. 
2.10  ตวัอยา่งตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์…………………..…..…...… 
3.1 จ านวนผูเ้ช่ียวชาญในขั้นต่าง ๆ จ าแนกตามขนาดองคก์าร…………...……..… 
3.2 ขนาดประชากร (จ านวนองคก์าร) ท่ีใชใ้นการศึกษา………………………..... 
3.3 ขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา……….…........……………………………… 
3.4 คุณสมบติัของตวัอยา่งในขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล…………….........…….… 
3.5 ค่าความน่าเช่ือถือของตวัแปร………………………………………………… 
4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในขั้นเตรียมการ…………………..………… 
4.2 การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยรีะหวา่งการทบทวน

วรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ……………………………………………..… 
4.3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร

ระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ.......................................... 
4.4 การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร

ระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ.......................................... 
4.5 การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

ระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ.......................................... 
4.6 การวเิคราะห์เปรียบเทียบตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงินระหวา่งการ

ทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ…………………………………......... 
 

15 
24 
28 
37 
41 
51 
64 
69 
80 
84 
90 
95 
95 
96 

100 
106 

 
108 

 
113 

 
117 

 
121 

 
123 

 

DPU



ฌ 
 

  

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 
4.7   การวเิคราะห์เปรียบเทียบตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งระหวา่ง

การทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ……………………….………..… 
4.8 การวเิคราะห์เปรียบเทียบตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน

ระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ………………………..… 
4.9 การวเิคราะห์เปรียบเทียบตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา

ระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ………………………..… 
4.10 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ………..…………... 
4.11 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลการใชร้ะบบคลาวด์จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ……… 
4.12 ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์อง

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยจีากผูเ้ช่ียวชาญ…….…………………….… 
4.13 ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์อง

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ารจากผูเ้ช่ียวชาญ…………... 
4.14 ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์อง

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ารจากผูเ้ช่ียวชาญ……………. 
4.15 ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์อง

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารจากผูเ้ช่ียวชาญ………………. 
4.16 ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์อง

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงินจากผูเ้ช่ียวชาญ………………………….. 
4.17 ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์อง

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ………………... 
4.18 ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์อง

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูก้ระบวนการภายในจากผูเ้ช่ียวชาญ…………… 
4.19 ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์อง

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญ………. 
4.20 จ านวนตวัแปรจ าแนกตามปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช ้

ระบบคลาวด์……..…………………………………………………………. 
 

 
 

หน้า 
 

126 
 

129 
 
132 
135 
137 

 
139 

 
142 

 
144 

 
146 

 
148 

 
150 

 
153 

 
156 
 
 158 
 

DPU



ญ 
 

  

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่   
4.21 จ านวนตวัแปร จ าแนกตามตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด…์……… 
4.22 จ านวนและร้อยละขององคก์ารตวัอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป .………….. 
4.23 จ านวนและร้อยละของตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัต าแหน่งผูบ้ริหาร และ

ระดบัการศึกษา …………………………………………………………….. 
4.24 จ านวนและร้อยละขององคก์ารขนาดต่างๆ จ าแนกตามรูปแบบบริการ 

ระบบคลาวด์………………………………………………………………... 
4.25 จ านวนและร้อยละขององคก์ารขนาดต่าง ๆ จ าแนกตามรูปแบบการ 

ใชง้าน………………………………………………………………............. 
4.26 จ านวนและร้อยละขององคก์ารขนาดต่างๆ จ าแนกตามประเภทการใชง้าน

ระบบคลาวด์………………………………………………….…………..… 
4.27 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยท่ีี

เป็นของการใชร้ะบบคลาวด์………………….…………………..………… 
4.28 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์ารของการใชร้ะบบคลาวด์………………………………...… 
4.29 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ภายในองคก์ารของการใชร้ะบบคลาวด์…………………………………….. 
4.30 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะ

ของผูบ้ริหารของการใชร้ะบบคลาวด์………………………………………. 
4.31 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนของการใช้

ระบบคลาวด ์จ าแนกตามขนาดองคก์าร…………………..………………. 
4.32 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนของการใช้

ระบบคลาวดจ์  าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม……………..………………. 
4.33 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้น

การเงินของการใชร้ะบบคลาวด์…..………………………………………… 
 

 
 

 
 
หน้า 
159 
160 

 
161 

 
163 

 
164 

 
166 

 
168 

 
171 

 
173 

 
175 

 
176 

 
177 

 
180 

 
 
 

DPU



ฎ 
 

  

 
  

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่ 

  

4.34 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งของการใชร้ะบบคลาวด…์…………………………………… 

4.35 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้น
กระบวนการภายในของการใชร้ะบบคลาวด์……………………………….. 

4.36 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการ
เรียนรู้และการพฒันาของการใชร้ะบบคลาวด…์…………………………… 

4.37 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จของการ
ใชร้ะบบคลาวด ์จ าแนกตามขนาดองคก์าร……………………………….. 

4.38 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จของการ
ใชร้ะบบคลาวด ์จ าแนกตามประเภทอุตสากรรม ………………………… 

 

 
 

หน้า 
 

182 
 

184 
 

186 
 

 187 
 
188 

DPU



ฏ 
 

  

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หน้า 
2.1 แนวคิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชง้าน…...………………… 
2.2 แบบจ าลองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี…………………………………….. 
2.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัของแบบจ าลองการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี……… 
2.4 แบบจ าลองการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีมีการขยายเพิ่มเติม………………….. 
2.5 แบบจ าลองการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีมีการขยายเพิ่มเติมของ TAM2 ……... 
2.6 กระบวนการตดัสินใจในการรับนวตักรรม………………………………….... 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีมีการต่อยอดจากทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม………...… 
2.8 การแพร่กระจายนวตักรรมในระดบัองคก์าร.....…………………………….... 
2.9 กรอบแนวคิดเทคโนโลยี-องคก์าร-ส่ิงแวดลอ้ม..…………………………....... 
2.10 สรุปความคลา้ยกนัและความแตกต่างกนัของ  TAM,  DOI และ TOE..…..... 
2.11 ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ..…………………………………. 
2.12 ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุง.………………… 
2.13 การเปรียบเทียบระหวา่งการบริหารเทคโนโลยแีบบดั้งเดิมกบัการใหบ้ริการ 

ระบบคลาวด์ ……………………………………………………………….. 
2.14 รูปแบบการใชง้านของระบบคลาวดส์าธารณะ…………......………………. 
2.15 รูปแบบการใชง้านของระบบการคลาวดส่์วนบุคคล..………………………. 
2.16 รูปแบบการใชง้านของระบบการคลาวดลู์กผสม..………………..………… 
2.17 รูปแบบการใชง้านของระบบการคลาวดชุ์มชน……………….……….…… 
2.18 มูลค่าตลาดและอตัราการเติบโตของระบบคลาวดใ์นประเทศไทยปี 2554   

และประมาณการปี 2556 …………………………………………………… 
2.19 การมองภาพของผูเ้ช่ียวชาญในเทคนิคเดลฟาย……………………………... 
2.20 กรอบแนวคิดปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์

ส าหรับองคก์ารธุรกิจในประเทศไทย……………………………………….. 

 
 
 

  10 
11 
11 
12 
13 
20 
21 
22 
27 
31 
33 
34 

 
51 
52 
53 
54 
55 

 
67 
79  

 
87 

 
 
 
 

DPU



ฐ 
 

  

 
สารบัญภาพ 

 
ภาพที ่ หนา้ 

3.1 สรุปแนวทางการวจิยั....................................................................................... 
4.1 ร้อยละขององคก์ารตวัอยา่งจ าแนกตามรูปแบบการบริการของระบบคลาวด์. 
4.2 ร้อยละขององคก์ารตวัอยา่งจ าแนกตามรูปแบบการใชง้านของระบบคลาวด์. 
4.3 การจดัอนัดบัองคก์ารตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทงานท่ีมีการใชบ้นระบบ 

คลาวด…์…………………………………………………………………..... 
5.1 กรอบแนวคิดปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับ

องคก์ารธุรกิจในประเทศไทยท่ีผา่นการตรวจสอบยนืยนัจากงานวจิยั……… 

 
  

 
 

 
 

หน้า 
 

103 
162 
163 

 
165 

 
205 

 

 
 
 

 

DPU



 
 

บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

หลายปีท่ีผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการเติบโตเป็นอย่างมาก 
องคก์ารต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อบริหารจดัการและประมวลผลขอ้มูลให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ี
เป็นประโยชน์ มีความถูกตอ้ง สร้างความรวดเร็วท่ีทนัต่อความตอ้งการ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ปัจจุบนัความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมา
เป็นสังคมสารสนเทศ ท าให้ระบบเศรษฐกิจเปล่ียนจากระดบัชาติ ไปเป็นเศรษฐกิจระดบัโลก โดย
การเช่ือมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การและระหว่างองค์การ เป็นแบบเครือข่ายทาง
คอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลไดง่้าย
และรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงแต่ท าให้เกิดสภาพการท างานแบบ        
ทุกสถานท่ี และทุกเวลา โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดตลาดและการแข่งขันแบบ               
ไร้พรมแดน ขณะท่ีองค์การธุรกิจส่วนใหญ่ตอ้งเผชิญกบัทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นการเงิน หรือดา้นบุคลากร  ซ่ึงองคก์ารจะท าอยา่งไรจึงจะใชท้รัพยากรเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ลดตน้ทุน และเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อสนบัสนบัสนุนการด าเนินงานทางธุรกิจ 

ในปลายปี พ.ศ. 2553 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.) ไดจ้ดั
วางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของประเทศไทย (National Information and 
Communication Technology Framework 2011-2020: ICT2020)  เพื่อการพฒันาความต่อเน่ือง และ
ก าหนดทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงค านึงถึงการพฒันาใน
มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบัการให้ความส าคญัถึงการใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยี เพื่อลดความเหล่ือมล ้า และสร้างโอกาสให้เท่าเทียมกนั โดยการเตรียมความพร้อมดา้น
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีในการส่งขอ้มูลความเร็วสูงผา่นเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตให้กระจาย
ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัในทุกพื้นท่ี การสนบัสนุนศูนยก์ลางการจดัเก็บและการประมวลผลขอ้มูล 
และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ (ทก., 2553)  
สอดคล้องกับองค์การธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ ท่ีมีการก าหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ดา้นธุรกิจ เพื่อช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ สร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยด้านแรงงาน อุตสาหกรรม        
การลงทุน การศึกษา ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยการเตรียมความพร้อม
ดา้นทรัพยากรภายในองคก์าร  

หน่ึงในการบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ ท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจใน
ปัจจุบนั คือ ระบบคลาวด ์หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานขององค์การ โดยให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แพลทฟอร์ม และซอฟต์แวร์ (Banerjee, 2011) ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับ
องคก์ารธุรกิจในการใชบ้ริการแทนการลงทุนซ้ือเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยระบบคลาวด์มีลกัษณะ
คลา้ยกบัการบริการระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ น ้ าประปา หรือไฟฟ้า โดยจ่ายเงินตามการใช้งาน 
(Orange & Cohen, 2009) นอกจากน้ี ระบบคลาวด์ เป็นระบบเครือข่ายท่ีสามารถติดต่อส่ือสารและ
ร่วมท าธุรกรรมทัว่ทั้ งโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ต  เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์การท่ีมีทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด  จึงท าให้การใช้ระบบคลาวด์มีแนวโน้มเติบโตมากข้ึน  
เน่ืองจากเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้กบัองคก์ารธุรกิจ สามารถลดตน้ทุนในการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
องค์การขนาดกลางและเล็ก ท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองงบประมาณ และตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2556, น. 1-3)  

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นความส าคญัใน
การพัฒนาการให้บริการระบบคลาวด์ในประเทศไทย ตามกรอบ ICT2020 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสกบั
ผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงส ารวจสถานภาพการให้บริการ
ของระบบของประเทศไทยและต่างประเทศ (สวทช., 2556, น. 1-2)  ดงันั้นระบบคลาวด์จึงเป็น
แนวทางท่ีให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถจดัการงานไดท้ั้งใน
ระดบัองค์การ และบุคคล โดยมีผูใ้ห้บริการแบ่งปันทรัพยากรในการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ 
และรองรับการให้บริการซอฟต์แวร์และจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง ซ่ึงเป็นหลักการน า
ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมาแบ่งปันในรูปแบบของการบริการ โดยผูใ้ห้บริการน าเสนอ
ความหลากหลายของการบริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงทรัพยากรดงักล่าวจะท าการประมวลผลโดยผา่น
เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  คอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น สมาร์ทโฟน 
หรือ แท็บเลต เป็นตน้ ตวัอยา่งการใชง้านระบบคลาวด์ ไดแ้ก่ การบริการจดัเก็บขอ้มูลท่ีศูนยข์อ้มูล
ภายนอกองคก์ารแทนการจดัเก็บไวภ้ายในองคก์าร เช่น Dropbox หรือ SlideShare การใชซ้อฟตแ์วร์
ส าเร็จรูปท่ีเก่ียวกบัการจดัการงานเอกสาร  เช่น Google Doc หรือ Office 365 การส่ือสารโดยใช้
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อีเมล ์เช่น Gmail  หรือ Hotmail รวมถึงการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นระบบงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เช่น  Microsoft Dynamic CRM  หรือ Salesforce ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์การ เช่น ORACLE Cloud หรือ SAP Cloud ระบบการบริหารโครงการ เช่น Clarizen หรือ 
Project On-Demand  ตวัอยา่งท่ีกล่าวขา้งตน้ช่วยให้องคก์ารธุรกิจ สามารถเตรียมความพร้อมดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน และช่วยประหยดัตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยองค์การธุรกิจไม่
จ  าเป็นต้องลงทุนซ้ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายด้านอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การจา้งพนกังานมาดูแลระบบ เพียงแต่จ่ายค่าบริการตามความตอ้งการใชง้านท าให้
เกิดขอ้ไดเ้ปรียบ นอกจากน้ี ยงัช่วยประหยดัดา้นเวลาส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและ
ช่วยสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัองคก์ารธุรกิจต่าง ๆ ตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ กล่าวคือ ตน้ทุนในการเป็นเจา้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีมูลค่าสูง 
และเป็นภาระในระยะยาวในการดูแลบ ารุงรักษา หากไม่สามารถใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์จะ
ส่งผลให้เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีสูง ซ่ึงท าให้ความสามารถในการแข่งขนัลดลง  นอกจากน้ี
ปัญหาด้านการขาดความรู้  ขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ และค่าจา้งแรงงานของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีมูลค่าสูง ท าให้สร้างแรงกดดนักบัองค์การธุรกิจ ท่ีก าลงัตอ้งการจะขยาย
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีภายในองค์การ ดังนั้ นระบบคลาวด์จึงเป็นทางเลือก เพื่อ
สนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ขณะท่ีผ่านมา
ประเทศไทยตอ้งเผชิญปัญหาดา้นวกิฤตการณ์  เช่น การชุมนุมทางการเมือง การเกิดจลาจล การลอบ
วางเพลิง หรือ ภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ น ้าท่วม สึนามิ หรือ แผน่ดินไหว ส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารภายในองคก์ารไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามปกติ ก่อให้เกิดความเสียหาย เน่ืองจาก
การขาดศูนยก์ลางในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีอยู่ภายนอกองค์การ และขาดความพร้อมท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูล
ไดต้ลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีท าให้การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้องค์การด าเนิน
ธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤตจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น ฉะนั้นระบบคลาวด์จึงเขา้มามีส่วนช่วย
ในการบริหารจดัการกบัองคก์ารจากปัญหาดงักล่าว ดงันั้นระบบคลาวด์จึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และช่วยให้สามารถบูรณาการด้านระบบเครือข่ายและการประมวลผลทาง
คอมพิวเตอร์ การจดัเก็บขอ้มูล การบริการขอ้มูลไวด้ว้ยกนั โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของผู ้
ใหบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

ประเด็นส าคญัส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ การหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุท าให้
องค์การตดัสินใจใช้ระบบคลาวด์ และการสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ ตลอดจน
การตรวจสอบยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย
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ในการศึกษาคร้ังน้ี เพราะเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับองค์การธุรกิจในประเทศไทยในการน ามาใช้งาน 
และปัจจุบนังานวิจยัท่ีเก่ียวกับระบบคลาวด์ยงัมีไม่มาก ขณะท่ีการใช้ระบบคลาวด์เป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจ เน่ืองจากมูลค่าตลาดของระบบคลาวด์ทัว่โลกมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีประเทศไทยก็มี 
แนวโน้มในการสร้างมูลค่า และอตัราการเติบโตของระบบคลาวด์อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงข้ึนเช่นกัน 
อย่างไรก็ตามความพร้อมในการใช้งานของระบบคลาวด์ในประเทศไทยกลับอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่า 
(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556, น. 1-3) หากพิจารณาการใช้งานระบบคลาวด์ในระดบับุคคล พบว่า 
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีการใช้งานในอัตราสูงในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น  Facebook  Line  Gmail  หรือ  Hotmail  เป็นตน้ ขณะท่ีการใชร้ะบบคลาวด์ในระดบั
องค์การธุรกิจกลบัยงัพบไม่มาก เน่ืองจากขาดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบคลาวด์ ขาด
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีในการส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านเครือข่ายทาง
อินเทอร์เน็ต ความกังวลเร่ืองความปลอดภยัและสิทธิส่วนบุคคล ขาดกฎหมายและข้อปฏิบัติ
คุม้ครองผูใ้ช้บริการ รวมถึงขาดมาตรฐานการให้บริการของผูใ้ห้บริการ ส่งผลให้ปัจจุบนัการใช้
ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การธุรกิจในประเทศไทยจึงยงัไม่แพร่หลาย  งานวิจยัน้ีไดร้วบรวมความ
คิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ระบบคลาวด ์
และตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จจากตวัอยา่งองคก์ารธุรกิจ เพื่อสร้างกรอบ
แนวความคิดในการใชร้ะบบคลาวด์ส าหรับองค์การธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างโอกาสทาง
การตลาด และขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั   ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีความน่าสนใจทั้งงานดา้นวิชาการ
และการน าไปปฏิบติัใช้ส าหรับผูบ้ริหารองค์การธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใชง้านระบบ
ส าหรับองคก์ารธุรกิจในประเทศไทยต่อไปในอนาคต   

    
1.2 ประเด็นปัญหาการวจัิย  

1. ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุท าให้ตดัสินใจใชร้ะบบคลาวดมี์อะไรบา้ง 
2. ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดมี์อะไรบา้ง   
3. การตรวจสอบยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ระหวา่ง

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัตวัอยา่งเป็นอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ในการวจัิย    

1. เพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด ์
2. เพื่อสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์   
3. เพื่อตรวจสอบยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์ 
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1.4 ขอบเขตการวจัิย                   
การวจิยัน้ีมีขอบเขตการวจิยัโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ   
1. การหาปัจจยัขบัเคล่ือนและสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์  เป็นการ

รวมรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตดา้นเน้ือหาเก่ียวกบั แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยกุตใ์ชง้าน การใชบ้ริการรูปแบบระบบคลาวด์ ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช ้และ
ตวัวดัผลส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยีจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา และการรวบรวมขอ้มูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารองคก์ารในฐานะท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการและ
ผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ และคดัเลือกแบบเจาะจง จ านวน 7 คน ในขั้นเตรียมการเพื่อสร้าง
แบบสอบถามตั้งตน้ในการส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มผูช่ี้ยวชาญ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารองคก์ารธุรกิจท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ในการใชร้ะบบคลาวด์  และคดัเลือกแบบเจาะจง จ านวน 25 คน  เพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลความเห็นแบบฉนัทามติและความเห็นยอ้นกลบั โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ  

2. การตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบ
คลาวด์  เป็นการรวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยการส ารวจด้วยแบบสอบถาม ซ่ึงขอบเขตด้าน
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ องค์การธุรกิจในประเทศไทยท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 
433,314 องคก์าร (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555, น. 61-62) โดยใชว้ธีิในการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ 
โดยจดัแบ่งชั้นภูมิตามขนาดองค์การ ซ่ึงขอบเขตในดา้นตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมจากองค์การต่าง ๆ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 402 องค์การ จากผูบ้ริหารขององค์การธุรกิจ ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการใชร้ะบบคลาวด์ เพื่อเป็นตวัแทนขององคก์ารธุรกิจของประเทศไทย 

  
1.5 ค านิยามศัพท์              

ผูว้จิยัก าหนดความหมายและค าจ ากดัความท่ีใช่ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งผูว้จิยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) หมายถึง วิธีการประมวลผลท่ีอิงกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการไปยงัผูใ้ห้บริการ เพื่อจดัสรรทรัพยากรในการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน แพลท
ฟอร์ม และซอฟตแ์วร์ ผา่นเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต โดยจ่ายค่าบริการตามการใชง้านจริง เช่น การ
ใช้งานอีเมล์ ตารางนดัหมาย ปฏิทิน การฝากขอ้มูลออนไลน์ หรือการใช้แอพพลิเคชัน่งานท่ีเป็น
ระบบคลาวด ์เป็นตน้ 

ปัจจัยขับเคลือ่น (Driving Factor) หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนั หรือสาเหตุท่ีท าให้
องคก์ารตดัสินใจใชร้ะบบคลาวด ์
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ปัจจัยขับเคลือ่นด้านเทคโนโลยี (Technology Factor) หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นคุณสมบติัท่ี
ส าคญัของเทคโนโลยซ่ึีงเป็นการน าเอาแนวความคิด หลกัการ เทคนิค ความรู้ และกระบวนการ เพื่อ
ช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการท างานให้ดียิ่งข้ึน โดยมุ่งเนน้ท่ีเป็นเทคโนโลยีภายนอกองคก์าร
ในดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ  

ปัจจัยด้านขับเคลื่อนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment 
Factor) หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีอยูภ่ายนอกองค์การโดยไม่สามารถบริหารและควบคุมได ้ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ ผูข้าย คู่แข่งขนั ตลาด รัฐบาล กฎหมาย หรือเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

ปัจจัยขับเคลื่อนด้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment Factor)
หมายถึง สภาพแวดล้อมในองค์การท่ีสามารถบริหารและควบคุมได้ ได้แก่ เจ้าของ ผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการบริหาร พนักงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างานได้แก่ ทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ภายในองค์การ โดยปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายใน
องคก์ารมีผลต่อการตดัสินใจขององคก์ารท่ีจะยอมรับการใชเ้ทคโนโลยทีางตรง  

ปัจจัยขับเคลื่อนด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร (Manager’s Characteristic Factor) 
หมายถึง คุณสมบติัของบุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีในการบริหารองคก์าร ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้ริหาร บทบาทการ
จดัการ ลกัษณะของผูน้ าในการยอมรับเทคโนโลยี  

การใช้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Adoption) หมายถึง การใชรู้ปแบบบริการระบบ
คลาวด์ ไดแ้ก่ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน  การบริการแพลทฟอร์ม  หรือ การบริการซอฟต์แวร์  
รวมถึงรูปแบบการใชง้าน ไดแ้ก่ ระบบคลาวด์สาธารณะ ระบบคลาวด์ส่วนตวั หรือ ระบบคลาวด์
ลูกผสม 

ตัววดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicator) หมายถึง เกณฑ์ก าหนดความส าเร็จของ
การใช้ระบบคลาวด์ ซ่ึงเป็นการพิจารณาความเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์การด าเนินงานดา้นธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ ท าให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันและการเกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การโดยพิจารณาภายใน 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้าน
การเงิน มุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองดา้นการเรียนรู้
และการพฒันา   

องค์การธุรกิจ (Organization) หมายถึง สถานประกอบการซ่ึงมีกลุ่มคนท่ีร่วมกนั เพื่อ
ท าใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนัดว้ยวธีิการอยา่งเป็นระบบท่ีช่วยประสานงานโดยมุ่งแสวงหาก าไร    
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ     
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนกัวิชาการ และนกั
ปฏิบติัดา้นบริหารธุรกิจและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. ประโยชน์ในทางวชิาการ       
ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการ เน่ืองจากการศึกษาในเร่ือง

การใชร้ะบบคลาวด์ส าหรับองคก์ารในประเทศไทยยงัไม่แพร่หลาย ดงันั้นผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะ
ช่วยเพิ่มพนูองคค์วามรู้ใหม่ดา้นกรอบแนวคิด ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาเร่ืองปัจจยัขบัเคล่ือนท่ี
เป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์ และตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การ
ธุรกิจให้ขยายวงกวา้งมากข้ึน โดยการศึกษาถึง ทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ได้แก่ ตวัแบบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม กรอบแนวคิดเทคโนโลยี-องค์การ-
ส่ิงแวดลอ้ม ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ  และกรอบแนวคิดโคบิต  

2. ประโยชน์ในทางปฏิบติั  
ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริหารขององค์การธุรกิจในฐานะท่ีเป็น

ผูใ้ช้บริการระบบคลาวด์ ได้เห็นถึงความส าคญัของปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จ รวมถึง
ทราบประโยชน์ และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยเตรียมความพร้อมในการใช้เป็นเคร่ืองมือ เพื่อ
ช่วยประหยดัตน้ทุนในการลงทุนทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารองค์การในฐานะท่ีเป็นผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ ทราบถึงมาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐาน
ของการให้บริการ และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กบัผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ในการวางแผน
การตลาดและการพฒันาสินคา้หรือบริการใหม่บนระบบคลาวด์  นอกจากน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารองคก์ารภาครัฐบาล ในการส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความคุม้ครองกบัองคก์ารธุรกิจ 
ท่ีเป็นทั้งผูใ้ชบ้ริการและผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ ในดา้นมาตรฐานดา้นความปลอดภยั มาตรฐาน
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการส่งขอ้มูลความเร็วสูงผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการ
ใชง้านให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี การส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการเพื่อสร้างโอกาสทางทางการตลาดของ
สินคา้และบริการใหม่บนระบบคลาวด ์ 
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1.7  โครงสร้างวทิยานิพนธ์ 
การวจิยัน้ีมีโครงสร้างวทิยานิพนธ์ประกอบดว้ย 5 บท ดงัน้ี 
บทท่ี 1  บทน า เป็นบทท่ีกล่าวถึง ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา ประเด็นปัญหาการ

วจิยั วตัถุประสงคใ์นการวจิยั ขอบเขตการวจิยั ค  านิยามศพัท ์ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โครงสร้าง
วทิยานิพนธ์ 

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นบทท่ีกล่าวถึง แนวคิดการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชง้าน การใชร้ะบบคลาวด์ ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการ
ใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การธุรกิจ การสร้างตวัวดัผลส าเร็จของระบบคลาวด์ส าหรับองค์การ
ธุรกิจ ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบแนวคิดในการวจิยั และสรุป 

บทท่ี 3  ระเบียบวิธีการวิจยั เป็นบทท่ีอธิบายเก่ียวกบั แนวทางการวิจยั กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
ประชากรและตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การทดสอบเคร่ืองมือ และ
การวเิคราะห์ขอ้มูล  

บทท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นบทท่ีอธิบายเก่ียวกบั ผลท่ีไดจ้ากการวจิยั  
บทท่ี 5  สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะการวิจยั เป็นบทท่ีอธิบายเก่ียวกบั การสรุป

ผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั ขอ้เสนอแนะดา้นองคค์วามรู้ทางวิชาการ ขอ้เสนอแนะส าหรับ
ผูบ้ริหารเพื่อน าไปปฏิบติั และขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป   
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
การวิจยัเร่ือง ปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การ

ธุรกิจในประเทศไทย ไดมี้การทบทวนวรรณกรรม และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นแนวคิด ทฤษฎี 
และตวัแบบจ าลองจากงานวิจยัท่ีผ่านมา โดยน าเสนอเร่ือง แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชบ้ริการระบบคลาวด์ ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์ การ
สร้างตวัวดัผลส าเร็จของระบบคลาวด์ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั 
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
 
2.1 แนวคิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน  

ปัจจุบนัองค์การต่าง ๆ ในโลกมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงกล่าวไดว้่า
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีบทบาทส าคัญต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และ
ภาครัฐบาล โดยมีวตัถุประสงค์หลายประการ ได้แก่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกรรม เพื่อลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน เพื่อสร้างขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนั และเพื่อให้คุณภาพชีวิต
บุคลากรในองคก์ารดีข้ึน   

การประยุกตใ์ชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มแรก เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มท่ีสอง 
เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลส าเร็จในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ กล่าวคือ  

กลุ่มแรก เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
การศึกษาเชิงพฤติกรรมมนุษย ์เพื่ออธิบายวิธีการ และเหตุผลของการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีใหม่
ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองคก์าร (Venkatesh,  Morris & Davis, 2003, pp. 425-478) และเพื่อ
ท านาย หรือพยากรณ์พฤติกรรมบุคคล หรือ องค์การ ในการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ 
(Hevner, March & Park, 2004, pp. 75-105) ตวัอยา่ง เช่น ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี ทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวตักรรม และกรอบแนวคิดเทคโนโลยี-องคก์าร-ส่ิงแวดลอ้ม โดยตวัแบบ และทฤษฎี
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ดงักล่าว เป็นหลกัการท่ีมีประสิทธิภาพ และไดรั้บการยอมรับกวา้งขวาง (สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา 
วงศจ์ตุรภทัร, 2555, น. 1) 

กลุ่มท่ีสอง เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลส าเร็จในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ เพื่อท่ีจะให้องค์การมีผลิตภาพท่ีดีข้ึน (Delon, 
W.H. & Mclean, E.R., 1992 , pp. 60 – 95) และเป็นการวดัผลการใชร้ะบบสารสนเทศในดา้น
ประโยชน์ ซ่ึงใชต้วัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (นิตยา วงศภิ์นนัทว์ฒันา, 2551, น. 11) 
สอดคล้องกบัการวดัผลส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นของการได้รับประโยชน์ 
และการบริหารความเส่ียงโดยใช้กรอบแนวคิดโคบิต ซ่ึงเป็นการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Shimba, 2010, pp. 44-45) 

แนวคิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชง้าน 

แนวคิดการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
• ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี
• ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม
• กรอบแนวคิดเทคโนโลย-ีองคก์าร-ส่ิงแวดลอ้ม

แนวคิดการวดัผลส าเร็จการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
• ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 
• กรอบแนวคิดโคบิต 

 
 
ภาพที ่2.1  แนวคิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชง้าน 

         
จากภาพท่ี 2.1 แสดงแนวคิดการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช้งาน ไดแ้ก่ ตวั

แบบการยอมรับเทคโนโลยี ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม และกรอบแนวคิดเทคโนโลยี-
องคก์าร-ส่ิงแวดลอ้ม การวดัผลการใชร้ะบบสารสนเทศ และกรอบแนวคิดโคบิต ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

2.1.1 ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลย ี 
 ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีท่ีมี

การยอมรับ และมีช่ือเสียงในการเป็นตวัแบบการยอมรับการใช้เทคโนโลยีไปใชเ้ป็นคร้ังแรก หรือ
เป็นการยอมรับนวตักรรมใหม่ ตวัแบบ TAM เป็นทฤษฎีท่ีพฒันาโดย Davis ซ่ึงเป็นการเพิ่มเติมต่อ
จากทฤษฎีการกระท าตามหลกัและเหตุผล (The Theory of Reasoned Action: TRA) ซ่ึงไดอ้ธิบาย
พฤติกรรมการตดัสินใจของแต่ละบุคคล โดยตวัก าหนดพฤติกรรม คือ ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
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ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ ทศัคติท่ีมีต่อพฤติกรรม และบรรทดัฐานของบุคคล ไดแ้ก่ การรับรู้ดา้น
ความคาดหวงั หรือความตอ้งการ ดงันั้นตวัแบบ TAM จึงไดศึ้กษาการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีต่อ
ยอด โดยพิจารณาการใช้ท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่น าบรรทดัฐานของบุคคลในการอธิบายการพยากรณ์
พฤติกรรมการใชท่ี้เกิดข้ึนจริง (Davis, 1985)            

                              

ทศันคติ
ต่อการใช้

การรับรู้ดา้น
ประโยชน์

การรับรู้ดา้น
ความง่ายในการใช้

การใชร้ะบบจริง

 
 
ภาพที ่2.2  แบบจ าลองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี 
 
ทีม่า:  Davis (1985) 
 

จากภาพท่ี 2.2 แสดงให้เห็นถึง หลกัการของตวัแบบ TAM พิจารณาความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ การใชร้ะบบท่ีเกิดข้ึนจริง การรับรู้ดา้นประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อ
การใชง้าน และทศันคติต่อการใช ้(Davis, 1985)  

 

ความตั้งใจ
ดา้นพฤติกรรมการใช้

การรับรู้ดา้น
ประโยชน์

การรับรู้ดา้น
ความง่ายในการใช้

การใชร้ะบบจริง

 
 
ภาพที ่2.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัของแบบจ าลองการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
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ทีม่า:  Davis (1989) 
จากภาพท่ี 2.3 แสดงใหเ้ห็นวา่ การพฒันาดดัแปลงตวัแบบ TAM เพื่ออธิบายความตั้งใจ

ด้านพฤติกรรมการใช้ การประเมิน ท านายหรือพยากรณ์ และระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการใช้
เทคโนโลย ี (Davis, 1989; Ross, 2010)   

 

พฤติกรรมการใช้ทศันคติ
ต่อการใช้

ตวัแปรภายนอก

การรับรู้ดา้น
ประโยชน์

การรับรู้ดา้น
ความง่ายในการใช้

การใชร้ะบบจริง

 
 
ภาพที ่2.4  แบบจ าลองการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีมีการขยายเพิ่มเติม 
 
ทีม่า: Davis (1993) 
  

จากภาพท่ี 2.4 แสดงให้เห็นว่า การยอมรับการใช้งานของระบบขอ้มูลสารสนเทศจะ
พิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบ ได้แก่ ปัจจยัภายนอก เช่น สภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกการใชง้าน ขอ้มูลประชากร หรือประสบการณ์ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ดา้นความง่ายต่อการ
ใชง้าน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและความตอ้งการ จากนั้นส่งผลต่อการรับรู้ดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากระบบ ทั้งน้ีทศันคติต่อการใชง้านไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ดา้นความง่ายต่อ
การใช้งาน และการรับรู้ด้านประโยชน์ ในขณะท่ีความตั้งใจด้านพฤติกรรมการใช้งาน ได้รับ
อิทธิพลจากทศันคติต่อการใชง้านจนกระทัง่เกิดการยอมรับการใชร้ะบบจริง (Davis,1993) 
 ต่อมาไดมี้การพฒันาตวัแบบ TAM และเพิ่มตวัแปรต่าง ๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจและการ
อธิบายเพิ่มเติม เรียกวา่ ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีการขยายเพิ่มเติม (Extended Technology 
Acceptance Model: TAM2) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรต่าง ๆ ดงัน้ี อิทธิพลทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ 
บรรทดัฐานของบุคคล ความสมคัรใจ ภาพลกัษณ์ และกระบวนดา้นการรับรู้ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์
กบังานท่ีใช ้คุณภาพของผลลพัธ์ และแสดงผลลพัธ์ของการใชง้านชดัเจน   
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บรรทดัฐาน
ของบุคคล

ภาพลกัษณ์

ความสัมพนัธ์
กบังานท่ีใช้

คุณภาพ
ของผลลพัธ์

ประสบการณ์

ความสามารถ
การแสดงผล

การรับรู้ดา้น
ประโยชน์

การรับรู้ดา้น
ความง่ายในการใช้

ความตั้งใจ
ต่อการใชง้าน

พฤติกรรมการใช้

ความสมคัรใจ

 
 
ภาพที ่2.5  แบบจ าลองการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีมีการขยายเพิ่มเติมของ TAM2 
 
ทีม่า:  Venkatesh and Davis (2000) 
 

จากภาพท่ี 2.5 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการอิทธิพล ทางสังคม เช่น บรรทดัฐานของ
บุคคล ภาพลกัษณ์ ความสัมพนัธ์กบังานท่ีใช้ คุณภาพของผลลพัธ์ ความสามารถในการแสดงผล 
และการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ โดยมีบรรทดั
ฐานของบุคคล เป็นปัจจยัหลกัท่ีก าหนดความตั้งใจต่อการใช้งาน และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับประสบการณ์  และความสมคัรใจ มีความ
เช่ือมโยงกบับรรทดัฐานของบุคคล กบัความตั้งใจท่ีจะใชง้าน นอกจากน้ี ความสัมพนัธ์กบังานท่ีใช ้
คุณภาพของผลลพัธ์ และความสามารถในการแสดงผล มีอิทธิพลต่อการรับรู้ดา้นประโยชน์ ดงันั้น 
TAM2 จึงพฒันาเพื่อต่อยอดจาก TAM ในการอธิบายพฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศให้ได้
ชดัเจน (Vankatesh & Davis, 2000)   
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 งานวิจยัส่วนใหญ่พบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน และการรับรู้ด้านประโยชน์
เป็นปัจจยัหลกัในการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี และมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ความง่ายต่อการ
ใชง้าน (Davis, 1989) สอดคลอ้งกบั Weinhardt, Blau, Borissov,  Meinl,  Michalk & Stober (2009, 
pp. 391-399) กล่าววา่ การรับรู้ดา้นประโยชน์ของการใชง้าน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจใช้
ระบบ โดยส่วนใหญ่เช่ือวา่การใชเ้ทคโนโลยจีะช่วยเพิ่มผลิตภาพและช่วยการด าเนินธุรกิจ    
 อยา่งไรก็ตามนกัวจิยัหลายท่าน ไดโ้ตแ้ยง้วา่ ตวัแบบ TAM มีขอ้จ ากดัในเร่ือง หน่วยใน
การศึกษา เป็นระดบับุคคลมากกวา่ระดบัขององคก์าร (Oliveira & Martins, 2011, p. 110) และการ
วดัของการใชจ้ริงไดเ้พียง 40% ของการใช้งาน ท าให้ผลท่ีไดย้งัไม่สามารถใช้สรุปไดใ้นโลกแห่ง
ความจริง (Legris, Ingham, & Collerette, 2003) โดยตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ใช้งานจริงมีเพียงตวัแปรเดียว คือ ความตั้งใจดา้นพฤติกรรมการใช ้ในขณะท่ีตวัแปรอิสระมีเพียง
การรับรู้ดา้นประโยชน์ และความง่ายต่อการใชเ้ท่านั้น ท าให้ตวัแปรในตวัแบบ TAM จึงขาดความ
สมบูรณ์ เน่ืองจากมีจ านวนตวัแปรนอ้ยเกินไป ขณะท่ีการยอมรับเทคโนโลยีสมยัใหม่ในปัจจุบนัมี
การเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและมีความตอ้งการใหม่ ๆ เกิดข้ึน ท าให้งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีอา้งอิงตวั
แบบ TAM มกัตอ้งมีการเพิ่มเติมตวัแปรเขา้ไปเพื่อช่วยในการศึกษา เช่น ความคุน้เคย ความ
น่าเช่ือถือ และความเป็นศูนยก์ลาง นอกเหนือจากการรับรู้ดา้นความง่ายต่อการใช ้ และการรับรู้ดา้น
ประโยชน ์  

สอดคลอ้งกบั Kamhawi (2008) ไดศึ้กษาเพิ่มตวัแปรดา้นความแตกต่างในระดบับุคคล 
และคุณลกัษณะของระบบ ขณะท่ี Jaruwachirathanakul and Fink (2005) ไดศึ้กษาและเพิ่มปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดล้อมภายนอก  การรับรู้ความเส่ียง ความเป็นส่วนบุคคล คุณลกัษณะของเทคโนโลยี 
ขนาดองคก์าร ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  อย่างไรก็ตาม แมว้่า
ตวัแบบ TAM จะมีขอ้จ ากดัตามท่ีกล่าวขา้งตน้ แต่ก็ยงัคงเป็นตวัแบบท่ีไดรั้บความสนใจและมีการ
น ามาใชง้านอยา่งกวา้งขวาง โดยมีการกล่าวถึงในงานวจิยัจ  านวนมาก (ดูตารางท่ี 2.1)             
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ตารางที ่2.1  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษางานวจิยัต่าง ๆ ท่ีอา้งอิงตวัแบบ TAM 
  

 ช่ือผูว้จิยั การยอมรับเทคโนโลยโีดยใช้
ตวัแบบ TAM  

ช่ือตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

Ekufu (2012) ระบบคลาวด ์ 
(Cloud Computing) 

- การควบคุมพฤติกรรม  
(Behavioral Control) 

- ทศันคติ (Attitude) 
- บรรทดัฐาน (Subject Norm) 
- การรับรู้ดา้นประโยชน์ 

(Perceived Usefulness) 
- การรับรู้ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 

(Perceived Ease of Use) 
Guo et al. (2010) การบริการเครือข่ายสังคม 

(Social Network Services)  
  

- ความตั้งใจใชโ้ดยการเป็นสมาชิก  
(Use Intention) 

- การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน 
(Perceived Ease of Use) 

- การรับรู้ดา้นประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) 

- ความคุน้เคย (Familiarity) 
- ความไวว้างใจ (Trust) 
- ความเป็นศูนยก์ลาง (Centrality) 

Slyke, Lou, 
Belanger, &  Sridhar 
(2010) 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  
(E-commerce) 

- ความตั้งใจใช ้(Use Intention) 
- ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชง้าน 

(Relative Advantage) 
- ความง่ายในการใชง้าน  

(Ease of Use) 
- ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม     
      (Compatibility) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ช่ือผูว้จิยั การยอมรับเทคโนโลยโีดยใช้
ตวัแบบ TAM  

ช่ือตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  - แสดงผลลพัธ์ของการใชง้านได ้
      ชดัเจน (Result Demonstrability) 
- ภาพลกัษณ์ (Image) 
-    ความไวว้างใจ (Trust) 

Kamhawi (2008) เคร่ืองมือเพื่อการตดัสินใจ
ระบบการวางแผนทรัพยากร
องคก์าร  
(Decision Support Tools of 
ERP Systems) 

ตวัแปรหลกัของ TAM ไดแ้ก่ 
- ความตั้งใจในดา้นพฤติกรรม 

(Behavior Intention) 
- การรับรู้ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน

(Perceived Ease of use) 
- การรับรู้ดา้นประโยชน์ (Perceived 

Usefulness) 
ความแตกต่างในระดบับุคคล 
(Individual Differences) ไดแ้ก่ 
- ความแตกต่างดา้นประชากร 

(Demographic Difference)  
เช่น เพศ (Gender) อาย ุ(Age) และ 
ระดบัการศึกษา (Education) 

- ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ดว้ยตนเอง (Computer 
Self-Efficacy) 

- ความรู้ในระบบ  
(Knowledge of System) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ช่ือผูว้จิยั การยอมรับเทคโนโลยโีดยใช้
ตวัแบบ TAM  

ช่ือตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  - การรับรู้ในผลประโยชน์ร่วม 
(Perceived Shared Benefits) 

คุณลกัษณะของระบบ (System 
Characteristic) ไดแ้ก่ 
- ความสัมพนัธ์ (Relevance) 
- ค านิยามศพัท ์(Terminology) 

Jaruwachirathanakul 
& Fink (2005) 

การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
แบงคก้ิ์ง 
(Internet Banking Services) 

- การออกแบบหนา้จอ (Screen 
Design) 

- การยอมรับการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง   
(Adoption of Internet Banking 
Services)  

- ความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
แบงคก้ิ์ง 
(Intention to adopt Internet 
Banking Services) 

- หนา้ท่ีการท างานของเวบ็ไซด ์
(Feature of Web Site) 

- การรับรู้ดา้นประโยชน์  
(Perceived Usefulness) 

- การรับรู้ความเส่ียงและความเป็น
ส่วนบุคคล   
(Perceived  Risk and Privacy) 

-  การมีสิทธิพิเศษส่วนบุคคล  
(Personal Preference) 

- วฒันธรรม (Culture) 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

ช่ือผูว้จิยั การยอมรับเทคโนโลยโีดยใช้
ตวัแบบ TAM  

ช่ือตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  - ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอก  
      (External Environment) 

King & Gribbins 
(2002) 

เทคโนโลยทีางอินเทอร์เน็ต  
(Internet Technology)  

เทคโนโลย ี(Technology) ไดแ้ก่ 
- ตน้ทุน (Cost)  
- การมีประโยชน์ (Usefulness)  
- ความง่ายต่อการใชง้าน  

(Ease-of-use)  
- ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม   

(Compatibility) 
กลยทุธ์ทางธุรกิจ (Business Strategies) 
ตรรกะการบริหาร (Managerial Logic) 
ต าแหน่งการควบคุม  
(Locus of Control) 
ขนาดองคก์าร (Size) 
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 
ทรัพยากรการเงิน (Financial Resource) 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
(Environment Factors) ไดแ้ก่ 
- ประเด็นดา้นกฎหมาย  

(Legal Issues) 
- แรงผลกัดนัอุตสาหกรรม  

(Industry Push)  
- แรงกดดนั (Pressure)  

    
 สรุปตวัแบบ TAM เป็นแนวคิดท่ีใช้ในการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี หรือนวตักรรมใน
เชิงพฤติกรรม เพื่ออธิบายวิธีการ และเหตุผลของการยอมรับการใช้เทคโนโลยี และท านายหรือ
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พยากรณ์พฤติกรรมในการยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยพิจารณา ปัจจยัการรับรู้ด้านประโยชน์ 
และความง่ายต่อการใช ้ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจดา้นพฤติกรรมการใช้ และส่งผลต่อการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างไรก็ตามปัจจุบนัมีการน าตวัแบบ TAM มาใช้ในงานวิจยั
มากมาย แมจ้ะมีขอ้จ ากดัในการใชจ้ริงและเร่ืองจ านวนตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  ซ่ึงมีเพียงตวัแปร
การรับรู้ด้านประโยชน์  และความง่ายต่อการใช้งาน ในขณะท่ีเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหต้อ้งมีตวัแปรท่ีตอ้งพิจารณาร่วมมากข้ึน ซ่ึงตวัแบบ TAM ไม่ได้
ค  านึงถึงตวัแปรของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร (Low, Chen, & Wu, 2011) และพิจารณา
หน่วยในการศึกษาระดบับุคคลมากกวา่ระดบัองคก์าร (Oliveira & Martins, 2011) ดงันั้นจึงไดมี้
การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีมีการพฒันาในเวลาต่อมา 

2.1.2 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม  
ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory: DOI) เป็นแนวคิด

ท่ีใช้ส าหรับการยอมรับการนวตักรรม โดย Rogers (2003) กล่าวว่า เป็นกระบวนการส่ือสาร
นวัตกรรมผ่านช่องทางไปยังสมาชิกของระบบสังคมในช่วงเวลาหน่ึง โดยมีบริบทท่ีเป็น
องค์ประกอบหลกั 4 ด้าน คือ นวตักรรม การส่ือสารผ่านช่องทาง  ระยะเวลา และระบบสังคม 
กล่าวคือ นวตักรรม เป็นแนวคิดใหม่ การปฏิบติัใหม่ ส่ิงใหม่ การกระท าใหม่ ตลอดจนส่ิงประดิษฐ์
ใหม่ หรือดา้นท่ีไม่เป็นวตัถุ เช่น ความเช่ือ ความนึกคิด ความศรัทธา ซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากภายในจิตใจ ดงันั้น การยอมรับนวตักรรม เป็นกระบวนการส่ือสารผา่นขั้นต่าง ๆ ภายใตร้ะบบ
ทางสังคมในระดบับุคคลและองคก์าร โดยกระบวนการตดัสินใจรับนวตักรรม เป็นเร่ืองท่ีมีความ
ซบัซอ้นและสามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี   

(1) ขั้นความรู้ (Knowledge) เป็นขั้นท่ีหน่วยรับนวตักรรมระดบัองคก์าร หรือบุคคล
เรียนรู้วา่มีนวตักรรม และมีความเขา้ใจในการท างานของนวตักรรมเกิดข้ึน  

(2) ขั้นการชกัชวน (Persuasion) เป็นขั้นท่ีหน่วยรับนวตักรรมมีทศันคติต่อนวตักรรม
ไม่วา่จะเป็นเชิงบวกหรือลบ  

(3) ขั้นการตดัสินใจ (Decision) เป็นขั้นท่ีหน่วยรับนวตักรรมจะด าเนินกิจกรรมในการ
ตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม  

(4) ขั้นการน าไปใช ้(Implementation) เป็นขั้นท่ีมีการยืนยนัความถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจท่ีไดท้  าก่อนหนา้  

(5) ขั้นการยืนยนั (Confirmation) เป็นขั้นท่ีหน่วยรับนวตักรรมยอมรับการใช้
นวตักรรมโดยการน ามาใชอ้ยา่งเต็มท่ีสม ่าเสมอ หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจอีกคร้ังใน
กรณีท่ีนวตักรรมท่ีน ามาใชแ้ลว้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัโดยอาจมีการยกเลิกการใชน้ั้น  
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สอดคลอ้งกบั Beal and Bohlen (1981) กล่าวถึง การแพร่กระจายนวตักรรม สามารถ
แบ่งกระบวนการยอมรับเป็น 5 ขั้นตอนเช่นกนั ไดแ้ก่ รับรู้ สนใจ ประเมิน ทดลอง และยอมรับ โดย
การยอมรับเทคโนโลยีเร่ิมตน้ท่ีการรับรู้ แล้วจึงเกิดทศันคติต่อเทคโนโลยีโดยผ่านกระบวนการ
ตดัสินใจรับนวตักรรมว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธ หลงัจากผ่านขั้นตอนตดัสินใจจนถึงขั้นการยืนยนั
เทคโนโลยีท่ีคาดหวงั ดังนั้ นการยอมรับซ่ึงเร่ิมต้นจากการรวบรวมความรู้จนกระทั่งการน า
เทคโนโลยไีปใช ้  

Rogers (2003) กล่าวถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีส่งผลต่อความช้าหรือเร็วในการรับ
นวตักรรมว่ามี 3 ลกัษณะ คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการ
ติดต่อส่ือสาร คุณลกัษณะของนวตักรรมจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการรับนวตักรรมโดยมี 5 
ลกัษณะ ดงัน้ี คือ ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน สามารถทดลองใช ้การสังเกตได ้ความเขา้กนัไดก้บัระบบงาน
เดิม และความซบัซอ้น  

 

1. ความรู้ 2. การชกัชวน 3. การตดัสินใจ 4. การน าไปใช้ 5. การยนืยนั

ช่องทางการติดต่อ

สภาพท่ีเป็นอยูเ่ดิม
1. ส่ิงท่ีท าอยูเ่ดิม
2. การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา
3. ความไวในการยอมรับนวตักรรม
4. ธรรมเนียมปฏิบติัของสังคม

คุณลกัษณะของบุคคล
1. คุณลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ตวัแปรดา้นคุณภาพ
3. พฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร

ลกัษณะของนวตักรรม
1. ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ
2. ความเขา้กนัได้
3. ความซบัซอ้น
4. ความสามารถในการน าไปทดลองใช้
5. การสังเกตได้ ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

ยอมรับต่อเน่ือง

ยอมรับภายหลงั

เลิกรับ

ยงัคงไม่ยอมรับ

 
 
ภาพที ่2.6  กระบวนการตดัสินใจในการรับนวตักรรม 
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ทีม่า:  Rogers (2003)   
จากภาพท่ี 2.6 แสดงให้เห็นถึงแนวคิดท่ีใช้ส าหรับการยอมรับการนวตักรรม โดย

พิจารณถึง กระบวนการตดัสินใจรับนวตักรรม คุณลกัษณะของนวตักรรม คุณลกัษณะบุคคล 
นอกจากน้ีบุคคลท่ีจะรับนวตักรรมชา้หรือเร็ว ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท  คือ  

(1)  ผูน้ าการยอมรับ (Innovators) คือ มีบุคลิกลกัษณะเป็นผูท่ี้ชอบเส่ียง มีความรู้ มีความ
รอบรู้เทคโนโลย ีและมีพฤติกรรมตอ้งเป็นคนแรก  

(2)  ผูย้อมรับเร็วช่วงแรก (Early Adopters) คือ มีบุคลิกลกัษณะเป็นผูน้ า และมี
พฤติกรรมชอบเทคโนโลยใีหม่  

(3)  ผูย้อมรับเร็วส่วนมาก (Early Majority) คือ มีบุคลิกลกัษณะเป็นคนรอบคอบและมี
พฤติกรรมอยากมีบา้ง  

(4)  ผูย้อมรับชา้ส่วนมาก (Late Majority) คือ มีบุคลิกลกัษณะเป็นคนช่างสงสัย หรือ
หวัโบราณ  

(5)  ผูล้า้หลงั (Laggards) คือ มีบุคลิกลกัษณะเป็นผูไ้ม่ยอมรับเทคโนโลยใีหม่  
 

การยนืยนั

การน าไปใช้

การตดัสินใจ

การชกัชวน

ความรู้

การก าหนด
ปัญหา

การวจิยั การพฒันา การน าไปใช้
เชิงพาณิชย์

การแพร่กระจาย
และการยอมรับ ผลท่ีไดรั้บ

ความสมคัรใจ

ประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ

ความตั้งใจใช ้ความเขา้กนัได้

ความซบัซอ้น

การสังเกตได้

ความสามารถใน
การน าไป
ทดลองใช ้

ผลลพัธ์ท่ี
อธิบายได ้

กระบวนการพฒันานวตักรรม

กระบวนการตดัสินใจรับนวตักรรม 

 
 

ภาพที ่2.7  กรอบแนวคิดท่ีมีการต่อยอดจากทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม 
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ทีม่า:  Valier, McCarthy and Aronson (2008) 
จากภาพท่ี 2.7 แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดเพื่อการท านายโดยต่อยอดจากทฤษฎี DOI 

โดยการศึกษาตวัแปรเพิ่มเติม ได้แก่ ความสมคัรใจ แสดงผลลพัธ์ของการใช้งานได้ชดัเจน และ
กระบวนการพฒันานวตักรรม ซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนดปัญหาการวิจยั การพฒันา การน าไปใช้
เชิงพาณิชย ์การแพร่กระจาย การยอมรับ และการแสดงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน โดยเพิ่มขั้นตอนก่อนการ
แพร่กระจาย รวมถึงศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ กบัความตั้งใจในการยอมรับนวตักรรม 
โดยน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดท่ีมีการดดัแปลงเพิ่มเติม (Valier et al., 2008)        

จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในระดบัองค์การของ Rogers (2003) กล่าวถึง      
ตวัแปรในอีกมุมมองหน่ึง โดยก าหนดตวัแปรตาม คือ นวตักรรมดา้นองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัตวั
แปรต่าง ๆ เช่น คุณลกัษณะแต่ละบุคคล คุณลกัษณะโครงสร้างองค์การภายใน และคุณลกัษณะ
โครงสร้างองคก์ารภายนอก  

 

นวตักรรมดา้นองคก์าร

(3)  คุณลกัษณะโครงสร้างองคก์าร
ภายนอก ไดแ้ก่ การเปิดระบบ

(1) คุณลกัษณะแต่ละบุคคล  ผูน้ า  
ไดแ้ก่ ทศันคติต่อการเปล่ียนแปลง

(2) คุณลกัษณะโครงสร้างองคก์าร
ภายใน ไดแ้ก่ ความเป็นศูนยก์ลาง ความ
ซบัซอ้น การท าใหเ้ป็นระเบียบแบบ
แผน การเช่ือมประสานระหวา่งกนั 
ความเฉ่ือยชาขององคก์าร และขนาด 

 
ภาพที ่2.8  การแพร่กระจายนวตักรรมในระดบัองคก์าร 
 
ทีม่า:  Rogers (2003) 
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 จากภาพท่ี 2.8  แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีต่อการแพร่กระจายนวตักรรม
ในระดบัองคก์าร ไดแ้ก่  

(1) คุณลกัษณะแต่ละบุคคล (Individual Characteristic) ไดแ้ก่ ทศันคติต่อการ
เปล่ียนแปลงของผูน้ า   

(2) คุณลกัษณะโครงสร้างองคก์ารภายใน (Internal Characteristic of Organization 
Structure) ไดแ้ก่ ความเป็นศูนยก์ลางเป็นระดบัอ านาจในการควบคุมระบบ ความซบัซอ้นเป็นระดบั
สมาชิกในองคก์ารท่ีมีความรู้ และความเช่ียวชาญในระดบัสูง การท าใหเ้ป็นระเบียบแบบแผน เป็น
ระดบัท่ีองคก์ารเนน้ใหส้มาชิกปฏิบติัตามกฎและขั้นตอน การเช่ือมประสานระหวา่งกนั เป็นระดบัท่ี
หน่วยทางสังคมเช่ือมโยงกบัเครือข่ายของแต่ละบุคคล ความเฉ่ือยชาขององคก์าร เป็นระดบัของ
ทรัพยากรท่ีไม่มีความมุ่งมัน่ต่อองคก์าร และขนาดองคก์าร เป็นจ านวนของพนกังานในองคก์าร  

(3) คุณลกัษณะโครงสร้างองคก์ารภายนอก (External Characteristic of Organization 
Structure) ไดแ้ก่ การเปิดระบบ    

ดงันั้นทฤษฎี DOI เป็นการพิจารณาการใช้เทคโนโลยีทั้งในระดบัองค์การและระดบั
บุคคล โดยระดบัองค์การ แบ่งออกเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก (Kim & Galliers, 2004) 
โดยตวัแปรของทฤษฎี DOI ประกอบด้วย ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน ความเขา้กนัได้กบัระบบงานเดิม 
ความซบัซอ้น ความสามารถน าไปทดลองใช ้และการสังเกตได ้ 

อยา่งไรก็ตามทฤษฎี DOI มกัใชอ้ยา่งกวา้งขวางในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมในระดบัองคก์ารซ่ึงมีการอา้งอิงในงานวจิยัจ านวนมาก (ดูตารางท่ี 2.2) 
 

DPU



24 
 

ตารางที ่2.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษางานวจิยัต่างๆ ท่ีอา้งอิงทฤษฎี DOI 
  

 ช่ือผูว้จิยั การยอมรับเทคโนโลย ีหรือ 
นวตักรรมโดยใชท้ฤษฎี DOI  

ช่ือตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

Powelson (2012) ระบบคลาวด ์ 
(Cloud Computing) 

-  ประโยชนท่ี์เพิ่มข้ึนจากการใชง้าน       
 (Relative Advantage) 

-  ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม    
 (Compatibility)  

-  ความซบัซอ้น (Complexity) 
-  การสังเกตได ้(Observability) 
-  สามารถทดลองใช ้(Trialability) 
-  แสดงผลลพัธ์ของการใชง้านได ้
ชดัเจน (Results Demonstrable) 

-  ความสมคัรใจ (Voluntariness) 
Hailu (2012) ระบบคลาวด ์ 

(Cloud Computing) 
-  ตน้ทุนประสิทธิผล (Cost 

Effectiveness) 
-  ความปลอดภยั (Security) 
-  ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
-  ความจ าเป็น (Need) 

Al-Hudhaif &  
Abdullah (2011) 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  
(E-commerce) 

มุมมองการยอมรับนวตักรรม 
(Perspective of Adoption of 
Innovation) 
มุมมองดา้นเทคโนโลย ี 
(Attribute of the Innovation 
Perspective) ไดแ้ก่  
- ขอ้ไดเ้ปรียบ (Advantage) 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ช่ือผูว้จิยั การยอมรับเทคโนโลย ีหรือ 
นวตักรรมโดยใชท้ฤษฎี DOI  

ช่ือตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  - ความซบัซอ้น (Complexity)  
- ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม 
(Compatibility) 

มุมมองเชิงบริหาร และคุณสมบติัของ 
ผูบ้ริหาร (Management Perspective 
and Characteristics) 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment 
Factors) ไดแ้ก่  
-   การแข่งขนั (Competition)  
-   ผูข้าย (Supplier)  
-  การปฏิบติัตามกฎระเบียบ
(RegulatoryAction) 

 
สรุปไดว้า่ทฤษฎี DOI เป็นการแพร่กระจายนวตักรรมไปยงัสมาชิกในสังคม ผ่านการ

ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่ผูรั้บนวตักรรม โดยอาจใช้ระยะเวลาช้า หรือเร็วต่างกัน ซ่ึงการ
แพร่กระจายของนวตักรรม อาจจะท าให้ผูรั้บสามารถยอมรับ หรือปฏิเสธก็ได ้อยา่งไรก็ตามทฤษฎี 
DOI ยงัมีจุดอ่อน เพราะมุ่งเน้นท่ีการรับรู้คุณลักษณะของนวตักรรม คุณลักษณะของบุคคล 
คุณลกัษณะของระบบสังคม และช่องทางการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเป็นองค์ประกอบดา้นเทคโนโลยี  
แต่ยงัไม่ไดเ้จาะลึกในองคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และองคป์ระกอบดา้นองคก์าร จึงมีการพฒันา
เป็นกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่อมา 

2.1.3 กรอบแนวคิดเทคโนโลยี-องคก์าร-ส่ิงแวดลอ้ม 
กรอบแนวคิดเทคโนโลยี -องค์การ-ส่ิ งแวดล้อม  (Technology-Organization-

Environment Framework: TOE)  เป็นแนวคิดของ Tornatzky และ Fleisher กล่าวถึงอิทธิพลท่ีมีต่อ
กระบวนการยอมรับการน าเทคโนโลยีไปใช้งานซ่ึงมี 3 องคป์ระกอบหลกั คือ องค์ประกอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยี และองคป์ระกอบดา้นองคก์าร (Tornatzky & Fleischer, 
1990) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ  
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(1) องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment Context) ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม การ
สนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลย ีนโยบายของรัฐ และคู่แข่งขนั เป็นตน้ จากการวิจยัของ 
Lin and Yu (2006) พบวา่ สามารถแบ่งส่ิงแวดลอ้มเป็น 2 ส่วน คือ ส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 
(External Environment Factors) ไดแ้ก่ วฒิุภาวะของเทคโนโลยสีารสนเทศ สถานการณ์แข่งขนัของ
องค์การความเช่ียวชาญของผูใ้ห้บริการ และส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การ (Internal Environment 
Factors) ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ความสามารถในการยอมรับนวตักรรม เป็นตน้  

(2) องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยี (Technology Context) เป็นเร่ืองของความรู้ วิธีการ 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ เพื่อบรรลุในผลลพัธ์ท่ีองค์การสร้างข้ึนและเป็นขั้นตอนการท างาน หรือ
โครงสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงด้านความเร็ว คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ (Nijanja, Ogutu, & Pellisier, 2011) ไดแ้ก่ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร อุปกรณ์ และ ลกัษณะของนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
DOI  ซ่ึงตระหนกัถึงคุณลกัษณะของนวตักรรม 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ประโยชน์จากการใชง้าน ความเขา้
กนัไดก้บัระบบงานเดิม  ความซบัซอ้น การสังเกตได ้สามารถทดลองใช้ (Pan & Jang, 2008) ดงันั้น
กรอบแนวคิด TOE สามารถอธิบายการยอมรับ และการแพร่กระจายนวตักรรมในมุมมองท่ีเป็น
องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยีและสามารถอธิบายไดเ้พิ่มเติมในส่ิงท่ีทฤษฎี DOI ไม่ไดก้ล่าวถึง คือ 
องค์ประกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มและองค์ประกอบดา้นองค์การ จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีศกัยภาพในการ
พิจารณาด้านนวตักรรมระบบสารสนเทศด้วยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีก าหนดภายใต้ขา้งต้น (Oliveira & 
Martins, 2011)  

(3) องคป์ระกอบดา้นองคก์าร (Organization Context) ไดแ้ก่ ขนาดองคก์าร ขอบเขต
การท างาน ความซับซ้อนของโครงสร้างการบริหาร  และคุณภาพทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
สอดคลอ้งกบั พชัสิรี ชมพคู า. (2552, น. 3) กล่าววา่ องคก์ารเป็นหน่วยท่ีมีการประสานงานกนั โดย
ประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมาท างานร่วมกนั เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั นอกจากน้ี 
ขนาดองคก์าร เป็นปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีพิจารณาการยอมรับเทคโนโลยี (King & Gribbins, 2002; 
Kamal, 2006; Al-Hudhaif & Abdullah, 2011)  
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ส่ิงแวดล้อม 
• คุณลกัษณะอุตสาหกรรม
• โครงสร้างตลาด 
• โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี
• ขอ้ปฏิบติั หรือ นโยบายของรัฐบาล
• คู่แข่ง

เทคโนโลยี
• ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี
• คุณลกัษณะเทคโนโลยี
• อุปกรณ์

องค์การ
• ขนาด
• ขอบเขต
• กระบวนการส่ือสาร
• โครงสร้างการบริหารการตัดสินใจในนวตักรรม

ด้านเทคโนโลยี

 
 

ภาพที ่2.9  กรอบแนวคิดเทคโนโลยี-องคก์าร-ส่ิงแวดลอ้ม 
 
ทีม่า: Tornatzky and Fleisher  (1990) 
 

จากภาพท่ี 2.9 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้านส่ิงแวดล้อม 
องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี และองค์ประกอบด้านองค์การ  ท่ีมีต่อการตัดสินใจในการใช้
นวตักรรมดา้นเทคโนโลย ี  

งานวิจยัจ านวนมากอา้งถึงกรอบแนวคิด TOE และมกัใช้อย่างกวา้งขวางในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม โดยมีสาเหตุมาจากองคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยี องคก์าร 
และส่ิงแวดลอ้ม (ดูตารางท่ี 2.3) 
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ตารางที ่2.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษางานวจิยัต่างๆ ท่ีอา้งอิงกรอบแนวคิด   TOE 
 

 ช่ือผูว้จิยั การยอมรับเทคโนโลย ีหรือ 
นวตักรรม 

ช่ือตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

Low et al. (2011) ระบบคลาวด ์ 
(Cloud Computing) 

การยอมรับระบบคลาวด ์ 
(Cloud Adoption) 
เทคโนโลย ี(Technology) ไดแ้ก่ 
-  ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชง้าน  

(Relative Advantage)   
-   ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม

(Compatibility) 
-   ความซบัซอ้น (Complexity) 
องคก์าร (Organization) ไดแ้ก่ 
- การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 

(Management Support) 
- ขนาดองคก์าร (Size) 
- ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี 

(Technology Readiness) 
ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
- แรงกดดนัจากการแข่งขนั  

(Competitive Pressure) 
- แรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(Trading Partner Pressure) 
Oliveira & Martins 
(2010) 

เวบ็ไซด ์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Web site and E-commerce) 

องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยี 
(Technology Context) ไดแ้ก่ 
- ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี

(Technology Readiness) 
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ตารางที ่2.3 (ต่อ) 
 

ช่ือผูว้จิยั การยอมรับเทคโนโลย ีหรือ 
นวตักรรม 

ช่ือตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

    - การบูรณาการเทคโนโลย ี
(Technology Integration) 

- ความปลอดภยัดา้นแอพพลิเคชัน่   
(Security Application)  

องคป์ระกอบดา้นองคก์าร  
(Organizational Context) ไดแ้ก่ 
- การรับรู้ประโยชน์การโตต้อบทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (Perceived Benefits 
of Electronic Correspondense) 

- โปรแกรมการฝึกอบรมดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 
Training Programmes)  

- การเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ
ขององคก์าร (Access to the IT 
System of the Firm) 

- บรรทดัฐานการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
และอีเมล ์(Internet and E-mail 
Norms) 

องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
(Environment Context) ไดแ้ก่ 
- แรงกดดนัดา้นการแข่งขนัดา้นเวบ็

ไซด(์Web Site Competitive 
Pressure ) 
แรงกดดนัดา้นการแข่งขนัดา้น
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-
commerce Competitive Pressure ) 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ช่ือผูว้จิยั การยอมรับเทคโนโลย ีหรือ 
นวตักรรม 

ช่ือตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

Pan & Jang (2008) ระบบการวางแผนทรัพยากร
องคก์าร  
(Enterprise Resource 
Planning: ERP) 

องคป์ระกอบดา้นองคก์าร  
(Organizational Context) ไดแ้ก่ 
- ขนาดองคก์าร (Firm Size) 
- การรับรู้ดา้นอุปสรรค (Perceived  

Barriers) 
องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยี 
(Technology Context) ไดแ้ก่ 
- โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลย ี  
       (IT Infrastructure) 
- ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี 
      (Technology Readiness) 
องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
(Environment Context) ไดแ้ก่ 
- การปรับปรุงดา้นการผลิตและการ

ด าเนินงาน (Production and 
Operation Improvement) 

- การขยายการผลิตและการ
ด าเนินงาน(Enhancement of 
Products and Services) 

- แรงกดดนัดา้นการแข่งขนั 
(Competitive Pressure) 

- นโยบายท่ีเป็นขอ้บงัคบั 
(Regulatory Policy) 

 
 นอกจากน้ีมีหลายงานวิจยัท่ีน าเสนอกรอบแนวคิด TOE เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองค์การ กล่าวคือ เป็นแนวคิดท่ีตระหนักถึงคุณลักษณะของ
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นวตักรรม 5 ลกัษณะ คือ ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน สามารถทดลองใช้ การสังเกตได ้ความเขา้กนัไดก้บั
ระบบงานเดิม และความซบัซ้อน สอดคลอ้งกบั Low et al. (2011) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้
ระบบคลาวด์ส าหรับองคก์ารท่ีเป็นอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ขนาดองคก์าร แรงกดดนัจากการแข่งขนั และแรงกดดนัจาก
พนัธมิตรทางการคา้ ดงันั้นสรุปไดว้่ากรอบแนวคิด TOE เป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ยอมรับและการน าไปใช้ของนวตักรรมด้านเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลย ีและองคป์ระกอบดา้นองคก์าร  
 อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาความคลา้ยกนั และความแตกต่างของตวัแบบ TAM ทฤษฎี 
DOI  และกรอบแนวคิด TOE สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

- ศึกษาการยอมรับการใชข้องเทคโนโลยใีหม่ 

ตัวแบบ TAM
- พิจารณาระดบัของ
บุคคลอยา่งเดียว
- พิจารณาในมุมมองดา้น
เทคโนโลย ีคือการรับรู้
ดา้นประโยชน์และความง่ายใน
การใชง้าน

 

ทฤษฎ ีDOI
- ศึกษาขั้นตอนเร่ิมตน้จนถึงการตดัสินใจ
    ยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ี

- ศึกษาประเภทบุคคลท่ีส่งผลต่อการ 
                              ยอมรับชา้หรือเร็ว

กรอบแนวคิด TOE
- พิจารณาครบทั้งในมุมมองดา้นองคก์าร เทคโนโลย ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม

 - พิจารณาระดบั
องคก์ารและบุคคล

- ตอ้งเพิ่มตวัแปรเพื่อให้
ครอบคลุมองคป์ระกอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม

- ไม่กล่าวถึง
ขั้นตอนเร่ิมตน้
จนถึงการตดัสินใจยอมรับ
การใชเ้ทคโนโลย ี

 
 
ภาพที ่2.10  สรุปความคลา้ยกนัและความแตกต่างกนัของ  TAM,  DOI และ TOE 
 

ภาพท่ี 2.10 แสดงให้เห็นวา่ ความคลา้ยกนัของตวัแบบ TAM ทฤษฎี DOI  และกรอบ
แนวคิด TOE คือ (1) เป็นการศึกษาแนวคิดการยอมรับและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีหรือ
นวตักรรมใหม่ในเชิงพฤติกรรม การท านาย หรือพยากรณ์ ในการยอมรับเทคโนโลยี  หรือ
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นวตักรรม (2) เป็นการศึกษาพฤติกรรมในระดบัของบุคคล (3) อธิบายวิธีการ และเหตุผลของการ
ยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีโดยพิจารณาจาก ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรอิสระมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในดา้น
พฤติกรรมการใช้ โดยตวัแปรอิสระท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั คือ ตวัแปรประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน ระดบัการ
รับรู้ว่านวตักรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีดีกว่า หรือมีประโยชน์มากกว่าส่ิงท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงคลา้ยกบัตวัแปรการ
รับรู้ดา้นประโยชน์  นอกจากน้ี ตวัแปรความซบัซ้อน คือ ระดบัท่ีนวตักรรมไดรั้บการมองวา่ยากต่อ
การใช ้หรือยากต่อความเขา้ใจ กล่าวคือ ยิ่งมีความซบัซ้อนนอ้ยเท่าใด การรับนวตักรรมก็จะเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงคลา้ยกบัตวัแปรการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน ขณะท่ีสามารถสรุปความแตกต่าง
กนัของตวัแบบ TAM ทฤษฎี DOI  และกรอบแนวคิด TOE คือ (1) ตวัแบบ TAM มุ่งศึกษา
พฤติกรรมในระดบัของบุคคลไดอ้ยา่งเดียว ส่วนทฤษฎี DOI  และกรอบแนวคิด TOE  สามารถ
ศึกษาพฤติกรรมในระดบัของบุคคล และองคก์าร (2) ตวัแบบ TAM และกรอบแนวคิด TOE ไม่ได้
กล่าวถึงกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนเร่ิมต้น จนถึงการตัดสินใจยอมรับการใช้เทคโนโลยีหรือ
นวตักรรม แต่ทฤษฎี DOI กล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจการยอมรับการใช ้ซ่ึงสามารถเติมเต็มส่วน
ท่ีตวัแบบ TAM และ TOE ยงัไม่ครอบคลุม ไดแ้ก่ ขั้นความรู้ ขั้นการชกัชวน ขั้นการตดัสินใจ ขั้น
การน าไปใช ้และขั้นการยืนยนั   (3) ทฤษฎี DOI กล่าวถึงบุคคลท่ียอมรับเทคโนโลยีในการรับรู้ใน
คร้ังแรก และสร้างรูปแบบของทศันคติต่อการใช้เทคโนโลยี โดยกระบวนการตดัสินใจในการ
ยอมรับก็ต่อเม่ือเทคโนโลยนีั้น เป็นไปตามความตอ้งการ กล่าวคือ การตดัสินใจท่ีจะยอมรับ หรือไม่
ยอมรับจะพิจารณาต่อไปวา่ กรณียอมรับแลว้จะยงัคงยอมรับต่อเน่ือง หรือเลิกยอมรับ และกรณีไม่
ยอมรับแล้วจะยอมรับในเวลาต่อมา หรือยงัคงไม่ยอมรับต่อไป ในขณะท่ี TAM  มุ่งเน้นท่ีการ
ยอมรับการใชจ้ริงเพียงรูปแบบเดียว ส่วนกรอบแนวคิด TOE ไม่ไดก้ล่าวถึง (4) ทฤษฎี DOI และ
กรอบแนวคิด TOE ยงัค านึงถึง เร่ืองคุณลกัษณะเทคโนโลยีท่ีนอกเหนือจากประโยชน์และความง่าย
ต่อการใช ้คือ สามารถทดลองใช ้การสังเกตเห็นได ้ความซบัซ้อน และความเขา้กนัไดก้บัระบบงาน
เดิม เป็นตน้ รวมถึงก าหนดลกัษณะของบุคคลท่ีส่งผลต่อความชา้หรือเร็วในการรับนวตักรรม และ
ประเภทของผูรั้บนวตักรรม เช่น ผูน้ าการยอมรับ ผูย้อมรับเร็วช่วงแรก หรือผูล้า้หลงั เป็นตน้ แต่
ขณะท่ีไม่มีการอธิบายในตวัแบบ TAM  (5) ตวัแปรของทฤษฎี DOI และตวัแบบ TAM มกัตอ้งมีตวั
แปรเพิ่มเติมในหลายงานวิจยั เพื่อให้ครอบคลุมองค์ประกอบด้านส่ิงแวดลอ้ม และองค์ประกอบ
ดา้นองค์การ ในขณะท่ีกรอบแนวคิด TOE พิจารณาทั้ง 3 องค์ประกอบ จึงท าให้การน าไปใช้ได้
ครอบคลุมมากข้ึน กล่าวคือ สามารถน ามาช่วยในการก าหนดแนวคิดในการศึกษาในงานวิจยั โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบดา้นส่ิงแวดล้อม เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  โครงสร้างตลาด 
กฎหมาย และขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ เป็นตน้ องคป์ระกอบดา้นเทคโนโลย ีเช่น ความง่ายต่อการใช ้หรือท า
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ให้เกิดประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้งาน เป็นตน้ องค์ประกอบดา้นองค์การ เช่น ขนาดองค์การ 
รวมถึงระดบับุคคลโดยพิจารณาผูย้อมรับนวตักรรมตามความไวในการรับนวตักรรม    

2.1.4 ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 
ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Information System Successful Model: 

ISSM) พฒันาโดย Delone และ Mclean  ซ่ึงการวดัผลส าเร็จในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ เพื่อท่ีจะให้องค์การมีผลิตภาพท่ีดีข้ึน (Delon & 
Mclean, 1992)   
 

ผลกระทบต่อองคก์าร

การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ

ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้าน

ผลกระทบต่อบุคคล

คุณภาพระบบ

คุณภาพสารสนเทศ

 
 
ภาพที ่2.11  ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 

 
ทีม่า:  Delone and Mclean (1992) 

 
ภาพท่ี 2.11 แสดงให้เห็นวา่ การวดัผลการใชร้ะบบสารสนเทศในดา้นประโยชน์ซ่ึงใช้

ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ  ซ่ึงปัจจยัท่ีก าหนดผลส าเร็จของระบบ ประกอบดว้ย       
6 ปัจจยั คือ (1) คุณภาพระบบ (2) คุณภาพสารสนเทศ (3) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (4) ความ
พึงพอใจของผูใ้ช ้(5) ผลกระทบต่อบุคคล และ (6) ผลกระทบต่อองคก์าร โดยคุณภาพของระบบ
และคุณภาพของสารสนเทศ จะส่งผลกระทบต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และความพึงพอใจ
ของผูใ้ช ้ซ่ึงปัจจยัทั้งสองจะส่งผลกระทบต่อกนั และส่งต่อไปยงัผลกระทบต่อบุคคล จากนั้นส่งผล
กระทบต่อองค์การในท่ีสุด (Delone & Mclean, 1992)  โดยคุณภาพของระบบ เป็นตวัวดัผลการ
ปฏิบติังานของระบบสารสนเทศในดา้นความถูกตอ้ง ความทนัสมยัของขอ้มูล ความง่ายต่อการใช้
งาน และความน่าเช่ือถือของระบบ เป็นตน้ ขณะท่ีคุณภาพของสารสนเทศ เป็นตวัวดัผลลพัธ์ท่ีได้
จากระบบ โดยการวดัความทนัสมยั ความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ เป็นตน้ และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นตวัวดัระดบัการใชง้านของระบบ เช่น ความถ่ีในการใชง้าน จ านวนการใชง้าน และ
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ระยะเวลาการใชง้าน เป็นตน้ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล เป็นตวัวดัระดบับุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรม
ของการใช ้เช่น เวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ ความมัน่ใจในการตดัสินใจ เป็นตน้ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อองคก์าร เป็นตวัวดัผลการใชร้ะบบท่ีมีต่อการท างานขององคก์ารโดยภาพรวม เช่น ผลต่อคุณภาพ 
ผลต่อปริมาณงาน ผลต่อการลดตน้ทุน (นิตยา วงศภิ์นนัทว์ฒันา,  2551)   

 

คุณภาพบริการ

คุณภาพสารสนเทศ ผลประโยชน์สุทธิ

คุณภาพระบบ

ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้าน

การใชร้ะบบ

 
 
ภาพที ่2.12  ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุง 
 
ทีม่า:  Delone and Mclean (2003) 

 
จากภาพท่ี 2.12 แสดงให้เห็นว่า ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศท่ีมีการ

ปรับปรุงต่อมา ซ่ึงมีการแกไ้ขตวัแบบโดยการเพิ่มคุณภาพบริการ เพื่อท่ีจะพยากรณ์ในเร่ืองการได้
ประโยชน์จากการใช้งาน และสร้างความพึงพอใจ ขณะท่ีมีความกงัวลเก่ียวกบัคุณภาพสารสนเทศ 
และคุณลกัษณะของผลการท างาน เช่น เวลาตอบสนอง ความง่ายต่อการใช ้ส่วนคุณภาพระบบ และ
คุณลกัษณะของระบบสารสนเทศ  ไดแ้ก่ ความแม่นย  า ความเก่ียวขอ้ง และความสมบูรณ์ขอระบบ  
นอกจากน้ียงัมีความกงัวลเร่ืองผลกระทบแต่ละบุคคล เช่น พฤติกรรม ทศันคติ และผลการท างาน 
และความกงัวลดา้นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความพึงพอใจต่อผูใ้ช้งาน ซ่ึงวดัดว้ย
ความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศ  ขณะท่ีความกังวลด้านผลกระทบต่อบุคคลและองค์การ
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของทั้งผูใ้ช้งานและองค์การ ท าให้ตวัแบบ ISSM ตอ้งมีการปรับตวั
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แปรใหท้นัสมยั เพื่อใชป้ระเมินความส าเร็จดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมาก เพราะองค์การต่างก็มีแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยค านึงถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งข้ึน ดังนั้ นสามารถแบ่งตัววดัความส าเร็จด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็น 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ (1) คุณภาพสารสนเทศ (2) คุณภาพระบบ (3) 
คุณภาพบริการ (4) ความตั้งใจและการใชง้าน (5) ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน และ (6) ผลประโยชน์
สุทธิ (Delone & Mclean, 2003)   

ตวัแบบ ISSM เป็นการวดัผลส าเร็จของผลการด าเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อท า
ใหอ้งคก์ารมีผลิตภาพท่ีดีข้ึน (Delon & Mclean, 2003) และเพื่อท่ีจะท าใหอ้งคก์ารสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ
ในดา้นการแข่งขนั และดา้นกลยทุธ์องคก์าร (Mahmood & Soon, 1991) ท าใหต้วัแบบ ISSM จึงเป็น
ตน้แบบของการวดัความส าเร็จของระบบสารสนเทศของงานวจิยัต่อมา 

ดงันั้นสรุปไดว้า่ตวัแบบ ISSM เป็นการวดัผลส าเร็จ หรือการประเมินผลประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีโดยกล่าวถึง 6 ปัจจยั คือ คุณภาพสารสนเทศ  คุณภาพระบบ คุณภาพบริการ ความ
ตั้งใจและการใช้งาน ความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน และผลประโยชน์สุทธิ แต่เป็นการมุ่งวดัในดา้น
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะท่ีการวดัผลส าเร็จมีทั้งเร่ืองประโยชน์ หรือ
ผลได้ และอุปสรรคหรือผลกระทบ จึงได้มีการศึกษาในการวดัผลด้านการก ากบัดูแล และการ
บริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาตวัวดัผลการปฏิบติังานของการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ    

2.1.5 กรอบแนวคิดโคบิต 
กรอบแนวคิดโคบิต (Control Objectives for Information and Related Technology 

Framework: COBIT) เป็นกรอบแนวคิดและแนวปฏิบติัท่ีดีของกระบวนการบริหารจดัการงาน
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมาคมการควบคุม และการตรวจสอบระบบสารสนเทศ       
(The Information Systems Audit and Control Association: ISACA) และ สถาบนัการก ากบัดูแล
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Governance Institute: ITGI) เป็นผูพ้ฒันา
แนวคิดน้ี COBIT ช่วยในการวดัผลส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการได้รับ
ประโยชน์ และการบริหารความเส่ียงกบัระบบคลาวด์ โดยช่วยให้ขอ้มูลและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการควบคุม และจดัการในลกัษณะองค์รวม รวมถึงการพิจารณาความรับผิดชอบของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก (ISACA, 2011)  

นอกจากน้ี กรอบแนวคิด COBIT เป็นการก ากับดูแล และการบริหารจดัการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับองคก์าร เพราะการแข่งขนัทางธุรกิจท าให้องคก์ารตอ้งขบัเคล่ือนดว้ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ในขณะท่ีตน้ทุน
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ของทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีมูลค่าสูง ดงันั้นองค์การจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการใชก้รอบแนวคิด COBIT เป็นหลกัในการบริหารจดัการ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ประกอบดว้ย กลไกในการพฒันากลยทุธ์ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บัองคก์าร และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจด้วยภาพท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้าหากันด้วยการแปลงความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหก้ลาย เป็นเป้าหมายในระดบัองคก์าร แลว้จึงก าหนดเป็นเป้าหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ท่ีองคก์ารก าหนดและบริหารจดัการ
ความเส่ียง รวมถึงการบริหารจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสมเช่นกนั เม่ือพิจารณาการก ากบัดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรอบแนวคิด COBIT พบวา่ ประกอบดว้ยการประเมิน การก ากบั และ
การตรวจสอบ ส่วนเร่ืองการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศอาศยัปัจจยัก่อเกิด 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
กระบวนการโครงสร้างองค์การ วฒันธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม หลกัการ นโยบายองค์การ 
และกรอบแนวคิดข้อมูลสารสนเทศ การบริการ โครงสร้างพื้นฐาน และแอพพลิเคชั่นบุคลากร 
ทกัษะความรู้ และความสามารถ (ISACA, 2011)  

การก าหนดตวัวดัผลการปฏิบติังาน (Performance Metric) ของกรอบแนวคิด  COBIT 
ว่าเป็นตัววดัตั้ งแต่ระดับกระบวนการ ระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับองค์การ โดย
ครอบคลุมทั้ง 7 ปัจจยัขา้งตน้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีองคก์ารตอ้งน ามาใชใ้นการประเมิน เพื่อเป็นตวัวดัผล
การปฏิบติังาน ดงันั้นความส าคญัของการวดัผลจะส่งผลต่อความสามารถในการบริหารจดัการ 
เพราะการท่ีองคก์ารไม่สามารถวดัผลได ้จะไม่สามารถบริหารจดัการให้เกิดผลส าเร็จได ้โดยปัจจยั
ก่อเกิดดงักล่าว เป็นมุมมองต่าง ๆ ท่ีเป็นวธีิท่ีสามารถใชร่้วมกนั มีความง่าย และมีโครงสร้างเพื่อให้
องคก์ารสามารถจดัการกบัความซับซ้อน และช่วยให้เกิดผลส าเร็จ โดยการแปลงเป้าหมายองคก์าร
โดยพิจารณาถึงการวดัผลงาน การผลักดนัให้กลยุทธ์องค์การไปสู่ความส าเร็จ โดยใช้บาลานซ์ 
สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard: BSC) สอดคลอ้งกบั Kaplan and Norton (1996) กล่าววา่ การ
ก าหนดความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยในการวดัผล 2 มิติทั้งวตัถุประสงคด์า้นการเงินและไม่ใช่
การเงินท่ีสมดุลกนั โดยพิจารณาใน 4 มุมมอง คือ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  ขณะท่ี ISACA (2011) 
กล่าววา่ การก าหนดเป้าหมายและตวัวดัผลของกรอบแนวคิดมี 2 กลุ่ม คือ เป้าหมายองคก์ารและตวั
วดัเพื่อประเมินผลในแต่ละเป้าหมาย (ดูตารางท่ี 2.4) และเป้าหมายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งและตวัวดัเพื่อประเมินผลในแต่ละเป้าหมาย (ดูตารางท่ี 2.5)   
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ตารางที ่2.4  ตวัอยา่งเป้าหมายองคก์ารและตวัวดัผล 
 

มุมมอง เป้าหมายองคก์าร ตวัวดัผล 
ดา้นการเงิน 1. การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย - ค่าใชจ่้ายหรือค่าปรับท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัในสัญญา 
- จ านวนปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัในสัญญา 

2. จดัการดา้นความเส่ียงทางธุรกิจ 
 

- ร้อยละวตัถุประสงค ์และการบริการในดา้นธุรกิจท่ี
ครอบคลุมการประเมินความเส่ียง 

- สัดส่วนจ านวนปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากความ
เส่ียงเทียบกบัจ านวนปัญหาทั้งหมด 

3. กลุ่มผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีแข่งขนัได ้
4. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง หรือผูล้งทุนในธุรกิจ 

- ร้อยละสินคา้ และบริการท่ีบรรลุหรือเกินเป้าหมายดา้น
มูลค่า รายได ้และ/หรือ ส่วนแบ่งการตลาด 

- ร้อยละสินคา้ และบริการท่ีบรรลุหรือเกินเป้าหมายดา้น
ความพึงพอใจของลูกคา้ 

- ร้อยละสินคา้และบริการท่ีก่อใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

มุมมอง เป้าหมายองคก์าร ตวัวดัผล 
   - ร้อยละการลงทุนซ่ึงสร้างคุณค่าไดบ้รรลุตามความ

คาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
- ร้อยละสินคา้และบริการซ่ึงตระหนกัไดถึ้งประโยชน์ 

5. ความโปร่งใสทางการเงิน - ร้อยละการลงทุนท่ีก าหนด และ อนุมติัค่าใชจ่้ายและ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บอยา่งชดัเจน 

- ร้อยละสินคา้และบริการท่ีก าหนด และ อนุมติัค่าใชจ่้าย
ด าเนินงานและประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บอยา่งชดัเจน 

- ร้อยละค่าใชจ่้ายดา้นการบริการท่ีสามารถปันส่วนใหก้บั
ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งชดัเจน 

ดา้นผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 

6. วฒันธรรมของการมุ่งเนน้บริการลูกคา้ 
7. ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และความพร้อมการด าเนินงาน 

- จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัการใชง้านเน่ืองจากปัญหา
ดา้นการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ความน่าเช่ือถือ) 

- ร้อยละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นธุรกิจท่ีพึงพอใจการส่งมอบ
ดา้นบริการแก่ลูกคา้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 

- จ านวนคร้ังของการร้องเรียนจากลูกคา้ 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

มุมมอง เป้าหมายองคก์าร ตวัวดัผล 
   - แนวโนม้ผลจากการส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ 

- จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัในขณะบริการลูกคา้ 
- จ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการด าเนินธุรกิจเน่ืองจากการ
หยดุการใหบ้ริการ 

8. การตอบสนองท่ีรวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 
ทางธุรกิจ 

- ระดบัความพึงพอใจในในการตอบสนอง 
-  จ  านวนสินคา้และบริการท่ีมีการปรับกระบวนการดา้น
ธุรกิจใหท้นัสมยั 

9. การตดัสินใจเชิงกลยทุธ์บนพื้นฐานขอ้มูลสารสนเทศ - จ านวนปัญหาซ่ึงมีสาเหตุจากความผดิพลาดในการ
ตดัสินใจดา้นธุรกิจเน่ืองจากความไม่แม่นย  าของขอ้มูล 

10.   การบริหารตน้ทุนการบริการอยา่งเหมาะสม - เปรียบเทียบระหวา่งแนวโนม้การประเมินค่าใชจ่้ายกบั
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการบริการ  

ดา้นกระบวน 
การภายใน 

11.   การบริหารกระบวนการหนา้ท่ีการท างานทางธุรกิจอยา่ง
เหมาะสม 

- แนวโนม้การประเมินผลลพัธ์ 
- ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารกบัค่าใชจ่้ายในการ 
ส่งมอบการบริการ  
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

มุมมอง เป้าหมายองคก์าร ตวัวดัผล 
  12.   การบริหารตน้ทุนกระบวนอยา่งเหมาะสม - เปรียบเทียบระหวา่งแนวโนม้การประเมินค่าใชจ่้ายกบั

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการบริการ  
13.   การจดัการดา้นการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ - จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและภายในงบประมาณ 

- ร้อยละของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีพอใจในการส่งมอบงาน 
- ระดบัการรับรู้ของการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีเกิดจาก
แนวคิดดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

14.   การสร้างผลิตภาพของการด าเนินงานและพนกังาน 
15.   ขอ้ปฏิบติัดา้นโยบายภายใน 

- จ านวนงานหรือโครงการท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยู่
ภายในงบประมาณ 

- จ านวนของปัญหาท่ีไม่ท าตามขอ้ปฏิบติั 
ดา้นการเรียนรู้ 
และการพฒันา 

16.   การสร้างทกัษะและส่งเสริมบุคลากร 
17.   วฒันธรรมในเร่ืองสินคา้และนวตักรรมดา้นธุรกิจ 

- ระดบัความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อความ
เช่ียวชาญและทกัษะของพนกังาน 

- ร้อยละพนกังานท่ีมีทกัษะไม่เพียงพอในความสามารถ 
- ร้อยละความพึงพอใจของพนกังาน 

 
ทีม่า:  ISACA  (2011)  
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ตารางที ่2.5  ตวัอยา่งเป้าหมายดา้นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งและตวัวดัผล  
 

มุมมอง เป้าหมายดา้นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง ตวัวดัผล 
ดา้นการเงิน 
  

1. ความสอดคลอ้งกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
ดา้นธุรกิจ 

- ร้อยละเป้าหมายกลยทุธ์องคก์ารและความตอ้งการท่ีมี
การสนบัสนุนจากเป้าหมายกลยทุธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ร้อยละมูลค่าการขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
เทียบกบัมูลค่าท่ีขบัเคล่ือนดา้นธุรกิจ 

2. ขอ้ปฏิบติัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสนบัสนุน 
ขอ้ปฏิบติัดา้นธุรกิจกบักฎระเบียบ 

3. ค ามัน่สัญญาของผูบ้ริหารในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ค่าใชจ่้าย หรือค่าปรับท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัในสัญญา 

- จ านวนปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบัในสัญญา 

- ความถ่ีการประชุมของกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- อตัราการปฏิบติัดา้นการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. ประโยชน์จากการลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- จ านวนปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ไม่ไดก้  าหนดไวใ้นการประเมินความเส่ียง 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

มุมมอง เป้าหมายองคก์าร ตวัวดั 
  - ร้อยละการประเมินความเส่ียงองคก์ารรวมถึงความเส่ียง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ร้อยละการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตระหนกัถึง 
ประโยชน์ 

6. ความโปร่งใสของค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประโยชนแ์ละความเส่ียง 

- ร้อยละการลงทุนท่ีก าหนดและอนุมติัค่าใชจ่้ายและ
ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บอยา่งชดัเจน 

- ร้อยละการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีก าหนดและ
อนุมติัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และประโยชน์ท่ี 
คาดวา่จะไดรั้บอยา่งชดัเจน 

ดา้นผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
  

7. การส่งมอบการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการดา้นธุรกิจ 

- จ านวนการหยดุชะงกัของธุรกิจ เน่ืองจากปัญหาการ
บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ร้อยละผูใ้ชบ้ริการท่ีพอใจในคุณภาพของการส่งมอบ
การบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. ความพอเพียงในการใชแ้อพพลิเคชัน่ ขอ้มูล และแนวทาง
การแกปั้ญหาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ร้อยละเจา้ของกระบวนการทางธุรกิจท่ีพึงพอใจในการ
สนบัสนุนสินคา้ และบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

มุมมอง เป้าหมายองคก์าร ตวัวดั 
  - ระดบัความเขา้ใจของผูใ้ชง้านทางธุรกิจท่ีสนบัสนุน 

แนวทางการแกปั้ญหาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นกระบวนการ
ภายใน 

9. ความคล่องตวัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ - แนวโนม้การประเมินผลลพัธ์ 
- ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารกบัค่าใชจ่้ายในการส่ง
มอบการบริการ  

10.   ความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ และกระบวนการ 
โครงสร้างพื้นฐาน และแอพพลิเคชัน่ 

11.  การบริการสินทรัพยด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง       
       เหมาะสม  และความสามารถในการท างาน 
12.  การท าใหใ้ชง้านไดแ้ละการสนบัสนุนกระบวนการดา้น  
       ธุรกิจโดยเช่ือมโยงแอพพลิเคชัน่และเทคโนโลยมีายงั 
       กระบวนการทางธุรกิจ 

- เปรียบเทียบระหวา่งแนวโนม้การประเมินค่าใชจ่้าย กบั
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการบริการ  

13.  การส่งมอบโปรแกรมตรงเวลา ตามงบประมาณ และบรรลุ 
       ความตอ้งการ และมาตรฐานดา้นคุณภาพ 

- จ านวนของงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยูภ่ายใน
งบประมาณ 

- ร้อยละของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีพึงพอใจในการส่งมอบ 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

มุมมอง เป้าหมายองคก์าร ตวัวดั 
  - ระดบัการรับรู้ของการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีเกิดจาก 

แนวคิดดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
14.  ความพร้อมในการใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีน่าเช่ือถือและมี  

ประโยชน์ 
- จ านวนของงานหรือโครงการท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและ 
อยูภ่ายในงบประมาณ 

- จ านวนของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่ท าตามขอ้ปฏิบติั 
15.  ขอ้ปฏิบติัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบันโยบายภายใน - จ านวนปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่ปฏิบติัตามนโยบาย 

- ร้อยละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเขา้ใจในนโยบาย 
ดา้นการเรียนรู้ 
และการพฒันา 

16.  ความสามารถและส่งเสริมพฒันาบุคลากร - ร้อยละพนกังานท่ีมีทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ร้อยละความพึงพอใจของพนกังาน 

- จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมต่อพนกังาน 
17.   องคค์วามรู้ ความเช่ียวชาญและความคิดริเร่ิมส าหรับ   

นวตักรรมธุรกิจ 
- ระดบัการรับรู้ของผูบ้ริหารและความเขา้ใจในความ
เป็นไปไดข้องนวตักรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- จ านวนความคิดของเทคโนโลยท่ีีไดรั้บการอนุมติั 
 
ทีม่า:  ISACA  (2011) 
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  กรอบแนวคิด COBIT เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยวดัผลส าเร็จในดา้นประโยชน์ เช่นความเร็วใน
การใช ้การควบคุมตน้ทุน การปรับปรุงดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ความพร้อมของการใชง้าน 
ความยดืหยุน่ ความปลอดภยั และความเส่ียง (Ahmed,  2011) 
 Shimba (2010, p. 45) กล่าววา่ การใชก้รอบแนวคิด COBIT ท าให้องคก์ารสามารถพิจารณา
วา่จะตอ้งท าอะไรก่อนและหลงัจากการเลือกผูใ้หบ้ริการระบบคลาวด ์รวมถึงการช่วยติดตามผลท่ีไดรั้บ
จากการยอมรับการใช้ ซ่ึงการใช้กรอบแนวคิด COBIT ในองค์การถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี เพื่อท าให้
องค์การมัน่ใจว่า การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดคุณค่า กล่าวคือ เป็นผลส าเร็จของการ
ยอมรับการใชร้ะบบคลาวด์ และเป็นกรอบแนวคิดเพื่อให้ผูบ้ริหารปิดช่องว่างระหวา่งความเส่ียงดา้น
ธุรกิจ การควบคุมความตอ้งการ การสร้างคุณค่า และปัญหาดา้นเทคนิค (Hardy, 2006; Abu-Musa, 
2008)  
 สรุปกรอบแนวคิด  COBIT  จึงเป็นแนวคิด และแนวปฏิบติัท่ีดีของกระบวนการบริหาร
จดัการงานบริการ ช่วยในการวดัผลส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านของการได้รับ
ประโยชน ์และการบริหารความเส่ียงโดยเฉพาะกบัเทคโนโลยใีหม่   
 กล่าวโดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม สามารถแบ่งกลุ่มแนวคิดการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใ์ชง้านเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มแนวคิดดา้นการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี เป็น
การอธิบายวิธีการ และเหตุผลของการยอมรับการใช ้การท านาย หรือพยากรณ์ โดยทฤษฎีและกรอบ
แนวคิดมีหลากหลาย แต่ท่ีไดรั้บความสนใจ และน ามาใชใ้นงานวจิยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตวัแบบ TAM  ทฤษฎี 
DOI และกรอบแนวคิด TOE โดยทั้ง 3 แนวคิดมีความคลา้ยกนั คือ เป็นพื้นฐานการศึกษาการยอมรับ
และการแพร่กระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ โดยศึกษาการท านาย หรือพยากรณ์พฤติกรรม  
เม่ือพิจารณาความแตกต่างกนัของทั้ง 3 แนวคิด คือ ตวัแบบ TAM มุ่งศึกษาพฤติกรรมในระดบัของ
บุคคลอย่างเดียว ส่วนทฤษฎี DOI และกรอบแนวคิด TOE ศึกษาพฤติกรรมในระดบัของบุคคลและ
องคก์าร ขณะท่ีทฤษฎี DOI ครอบคลุมเร่ืองกระบวนการตดัสินใจ และประเภทของบุคคลท่ีมีความเร็ว
หรือชา้ในการรับนวตักรรม แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงในตวัแบบ TAM และกรอบแนวคิด TOE  อยา่งไรก็ตาม
การน าแนวคิดดงักล่าวมาช่วยสนบัสนุนงานวิจยัน้ีโดยการใชร่้วมกนั เพื่อลดปัญหาอุปสรรคของความ
ไม่เขา้ใจและความเห็นท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัต่อการตดัสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีและเพื่อใช้
อธิบายความซบัซอ้นของการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีให้ไดดี้ข้ึน (2) กลุ่มแนวคิดดา้นการวดัผลส าเร็จ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นการวดัประโยชน์ และอุปสรรค โดยตวัแบบและกรอบแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งในงานวจิยัน้ี คือ ตวัแบบ ISSM  และ กรอบแนวคิด COBIT  ทั้ง 2 มีความเหมือนกนัในการใช้
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วดัผลส าเร็จในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และมีความต่างกนัท่ีตวัแบบ ISSM  เป็นการวดัผลส าเร็จท่ี
มุ่งวดัในดา้นประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ในขณะท่ีการวดัผลส าเร็จการใชเ้ทคโนโลยีมี
ทั้งเร่ืองประโยชน์หรือผลได ้และอุปสรรค ผลกระทบ ความเส่ียง หรือความปลอดภยั  เพื่อปิดช่องวา่ง
ของความแตกต่างน้ี จึงไดศึ้กษากรอบแนวคิด COBIT ช่วยในการวดัผลส าเร็จในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับอคก์ารในดา้นของการไดรั้บประโยชน์และการบริหารความเส่ียง  

 
2.2 การใช้ระบบคลาวด์ 
 ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งมีระบบการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ และการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพื่อลดการลงทุนและค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อสร้างคุณค่าในการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ ดงันั้นองค์การต่างปรับตวัให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงและตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอกองค์การอย่างรวดเร็ว หน่ึงใน
เทคโนโลยีท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจจากองคก์ารต่าง ๆ ขณะน้ีคือ ระบบคลาวด์ ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่
ของการใช้ทรัพยากรดา้นการประมวลผลทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ารผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
จากการศึกษาน้ี ไดก้ล่าวถึง ความหมาย ความเป็นมา คุณลกัษณะ รูปแบบ ประโยชน์ อุปสรรค และ
ความส าคญัของระบบคลาวด ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

2.2.1 ความหมายของระบบคลาวด์ 
 ระบบคลาวด์ หรือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นแนวคิดของการ
ประมวลผลระบบทางคอมพิวเตอร์ของกลุ่มทรัพยากรดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นแพลทฟอร์ม และ
ดา้นซอฟตแ์วร์ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีใหค้วามสะดวกในการใชง้านตามความตอ้งการ โดยผา่นทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และสามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ร่วมกนั สามารถจดัเตรียมความ
พร้อมในการใช้งานล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วของผูใ้ห้บริการ สามารถประหยดัตน้ทุนและค่าใช้จ่าย   
โดยบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใ้ห้บริการและจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง (Ross, 
2010; Sultan, 2010; Low et al., 2011; Ekufu, 2012) โดยค าวา่ “คลาวด์” เป็นการสะทอ้นถึงแผนภาพ
การใชง้านผา่นทางอินเตอร์เน็ต (Kaizam, 2010)  
 กล่าวโดยสรุประบบคลาวด ์จึงเป็นระบบท่ีน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวนมากมาเช่ือมต่อเขา้
ดว้ยกนั และน ามาประมวลผลโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยจดัสรรทรัพยากรดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
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แพลทฟอร์ม และซอฟตแ์วร์ในรูปแบบการบริการตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละจ่ายค่าบริการตามการ
ใชง้านจริง  

2.2.2 ความเป็นมาของระบบคลาวด ์  
 ระบบคลาวด์สามารถแบ่งวิวฒันาการเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี คือ ระยะท่ีเป็นแนวคิด         (The 
Idea Phase) เร่ิมตน้ในปี 1960 ซ่ึงเป็นช่วงการเร่ิมตน้ของอินเทอร์เน็ต และแนวคิดในการพฒันาการ
ประมวลผลแบบกริดและการประมวลผลแบบสาธารณูปโภค ระยะท่ีเป็นการเร่ิมตน้ของระบบคลาวด ์
(The Pre Cloud Phase) เร่ิมตน้ในปี 1999 ถึง 2006 เป็นช่วงท่ีอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาการบริการแอพพลิเคชัน่ และระยะท่ีมีการใชร้ะบบคลาวด์ (The Cloud Phase) เร่ิมตน้ในปี 2007 
จนถึงปัจจุบนั ระบบคลาวดไ์ดรั้บความสนใจ และมีการพฒันาเป็นการบริการโครงสร้างพื้นฐาน แพลท
ฟอร์ม และซอฟตแ์วร์ (Banerjee, 2011)  

ระบบคลาวด์มาจากแนวคิดเหมือนระบบกริด (Grid Computing) คือ การประมวลผลท่ี
รวบรวมทรัพยากรจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ หน่วยเข้าด้วยกนัมาช่วยในการท างานร่วมกันในเวลา
เดียวกัน เพื่อให้มีความสามารถเสมือนกับระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซ่ึงสามารถท าการ
ประมวลผลขอ้มูลจ านวนมหาศาล โดยเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าทรัพยากรท่ีสูญเปล่ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี รวมถึงเป็นการต่อยอดจากระบบกริดโดยมีผูใ้ห้บริการ
ดา้นเวบ็ท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ร่ิมตน้ (Leavitt, 2009; Hailu, 2012) ตวัอยา่งเช่น ในปี  2006 ไดเ้ปิดบริการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีช่ือวา่ Amazon EC2 ซ่ึงเป็นเวบ็ท่ีให้บริการเชิงพาณิชยก์บัองคก์ารขนาดเล็ก และ
ผูท่ี้สนใจเช่าใชบ้ริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ห้บริการเป็นผูรั้บผิดชอบในระบบและผูใ้ช้บริการ
จ่ายค่าบริการตามการใชง้าน (Banerjee, 2011)   

ระบบคลาวด์ยงัมาจากแนวคิดเหมือนระบบยูทิลิต้ี (Utility Computing) เป็นบริการท่ี
สามารถวดัการใชง้านบนเคร่ืองแม่ข่าย และจ่ายค่าบริการตามการใชง้านจริง (Iyer & Handerson, 2010; 
Opala, 2012; Hailu, 2012) นอกจากน้ีระบบคลาวด์ เป็นหลกัการประมวลผลโดยแบ่งปันทรัพยากรท่ี
เสมือนว่าเป็นบริการสาธารณูปโภคและจ่ายตามความตอ้งการ และตามจ านวนหรือเวลาท่ีใช้งานจริง 
สอดคลอ้งกบั Orange and Cohen (2009) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีส่งผลต่อการเกิดบริการ
ระบบคลาวด์ ท่ีให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน แพลทฟอร์ม หรือซอฟต์แวร์ โดยการใช้บริการแบบ
ออนไลน์ในเชิงพาณิชยแ์ทนการซ้ือลิขสิทธ์ิของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  
 ระบบคลาวด์ยงัมีความเป็นมาจากเทคโนโลยีท่ีมีสถาปัตยกรรมดา้นการบริการ ระบบแบบ
กระจาย  หรือการจ าลองคอมพิวเตอร์เสมือน (Aymerich, Fenu & Surcis., 2008; Ross, 2010)  
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วิวฒันาการของระบบคลาวด์ ยงัมาจากการพฒันารูปแบบของการว่าจา้งองค์การภายนอก
เพื่อบริหารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูใ้ชง้านจะไดรั้บบริการจากผูใ้ห้บริการทรัพยากรดา้นระบบ
โดยการจ่ายเงินตามการใช้งาน ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงของการบริหารงานในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ (Sultan, 2010) ปัจจุบนัองค์การมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในการว่าจา้ง
บริการจากองค์การภายนอก เพื่อบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการดูแลทรัพยากรในดา้น
การประมวลผลขอ้มูล และการส่งมอบบริการขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงจะเพิ่มศกัยภาพในการใช้
ทรัพยากรขององคก์าร (Foster, Zhao, Raicu & Lu, 2008; Hewitt, 2008) 

สรุปไดว้่าระบบคลาวด์แมจ้ะมีช่ือใหม่ แต่แนวคิดและหลกัการนั้นไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหม่ แต่
เป็นหลกัการท่ีต่อยอดมาจากผลลพัธ์ของรูปแบบระบบการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ท่ี
ผา่นมาไม่วา่จะเป็นระบบกริด ระบบยทิูลิต้ี หรือ การให้บริการซอฟตแ์วร์ รวมถึงการน าเทคโนโลยีอ่ืน 
มาต่อยอด (Aymerich et al., 2008) โดยระบบคลาวด์เป็นเร่ืองความพร้อมในการเตรียมทรัพยากรทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสามารถขยายไดต้ามความตอ้งการและความสะดวกในการใชง้านโดยสามารถ
จ่ายค่าบริการตามการใชง้านจริง    

2.2.3 คุณลกัษณะของระบบคลาวด์ 
สถาบนัมาตรฐานเทคโนโลยีแห่งชาติ (The National Institute of Standards and 

Technology: NIST) ไดก้  าหนด 5 คุณลกัษณะของระบบคลาวด์ท่ีส าคญั (Plummer et al., 2009; Shimba, 
2010) ดงัน้ี คือ 

(1)  การใช้ทรัพยากรร่วมกนั (Resource Pooling) คือ ผูใ้ห้บริการจดัสรรทรัพยากรเป็น  
ศูนยข์อ้มูล เช่น หน่วยประมวลผลกลาง ฐานขอ้มูล ท่ีจดัเก็บขอ้มูล ระบบเครือข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เสมือน โดยแบ่งปันให้ใชง้านในรูปแบบของการบริการตามความตอ้งการ เช่น ความตอ้งการเน้ือท่ีใน
การประมวลผล หรือการจดัเก็บขอ้มูล เป็นตน้ 

(2)  ความยืดหยุ่นสูง (Rapid Elasticity) คือ ผูใ้ช้บริการสามารถปรับเปล่ียนทรัพยากรได้
ตามความตอ้งการโดยอตัโนมติั  เช่น การเพิ่มหรือลดจ านวนผูใ้ชง้าน เน้ือท่ีการจดัเก็บขอ้มูล และการ
ประมวลผล ขณะท่ีผู ้ให้บริการสร้างความยืดหยุ่นและความหลากหลายตามความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

(3)  การให้บริการตนเองตามความตอ้งการ (On Demand Self Service) คือ ผูใ้ช้บริการ
สามารถใชท้รัพยากรในการประมวลผลไดต้ามความตอ้งการในช่วงเวลาใดก็ไดโ้ดยการเช่ือมต่อกบัผู ้
ใหบ้ริการซ่ึงแตกต่างจากระบบดั้งเดิม ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการตอ้งลงทุนและดูแลระบบดว้ยตนเอง (On Premise) 
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(4)   การบริการท่ีวดัได ้(Measured Service) คือ ผูใ้ห้บริการสามารถควบคุม และติดตาม
การใชบ้ริการของทรัพยากรต่าง ๆ ไดอ้ตัโนมติั และสามารถคิดค่าบริการกบัผูใ้ชง้าน หรือหน่วยงานท่ี
ใชต้ามการใชจ้ริง (Pay per Use)    

(5)   การเขา้ถึงระบบเครือข่าย (Broad Network Access) คือ การเขา้ถึงทรัพยากรดว้ยระบบ
เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าผูใ้ช้งานจะอยู่สถานท่ีใด และเวลาไหนก็ตาม โดยผ่านทางอุปกรณ์
หลากหลายชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา ไดแ้ก่  แท็บเลต สมาร์ทโฟน 
หรือโทรศพัทมื์อถือท่ีรองรับการท างานแบบคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีอีกมุมมองหน่ึงของคุณลกัษณะของระบบคลาวด์ โดยอา้งอิง NIST ว่ามีความ
พร้อมในการประมวลผลท่ีมีขนาดใหญ่ ความเป็นเอกภาพ การจ าลองคอมพิวเตอร์เสมือน ซอฟตแ์วร์
ตน้ทุนต ่า การประมวลผลท่ียืดหยุน่ การกระจายไดต้ามภูมิศาสตร์ การบริการเป็นพื้นฐานหลกั และ
ระบบความปลอดภยัท่ีมีความกา้วหนา้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ระบบคลาวด์เป็นท่ีน่าสนใจในการน ามาใชง้าน 
(Shimba, 2010) 

2.2.4   รูปแบบการบริการระบบคลาวด์    
รูปแบบการให้บริการ (Service Model) ของระบบคลาวด์ ไดแ้ก่ การให้บริการโครงสร้าง

พื้นฐาน การให้บริการแพลทฟอร์ม และการให้บริการซอฟตแ์วร์ สามารถสรุปลกัษณะการบริการแยก
ตามรูปแบบการบริการ (Shimba, 2010; Hailu, 2012) สามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี    

(1) การใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) เป็นการใหบ้ริการ
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย เคร่ืองแม่ข่าย การจดัเก็บขอ้มูล ระบบการจ าลองสภาพแวดลอ้มให้
เสมือนมีคอมพิวเตอร์จริง เพื่อรองรับแพลทฟอร์ม และซอฟตแ์วร์   

(2) การใหบ้ริการแพลทฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) เป็นการใหบ้ริการโครง 
สร้างพื้นฐานและเคร่ืองมือ เช่น ระบบปฏิบติัการ ภาษาโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับพฒันาแอพพลิเคชัน่ หรือ 
โปรแกรมท่ีสนบัสนุนให้แอพพลิเคชัน่ท างานร่วมกนั หรือการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั   

(3) การใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ (Software as a Service: SaaS) เป็นการใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ 
และแอพพลิเคชัน่ของระบบงานต่าง ๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านโดยไม่ตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์ไวใ้น
เคร่ืองของผูใ้ช ้ โดยเป็นแอพพลิเคชัน่โปรแกรมท่ีเขียนข้ึน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการท างาน เช่น ระบบ
การจดัการเอกสาร การส่ือสารภายในองคก์าร และ ระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นตน้ 
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แอพพลิเคชัน่ (Application)

ขอ้มูล (Data)

โปรแกรมการปฏิบติังาน (Run Time)

โปรแกรมสนบัสนุนการท างานร่วม (Middleware)

ระบบปฏิบติัการ (Operating System)

การจ าลองคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization)

เคร่ืองแม่ข่าย (Server)

ท่ีจดัเก็บ (Storage)

ระบบเครือข่าย (Networking)

การเป็นเจา้ของระบบ
On Premise

บริการโครงสร้างพื้นฐาน
IaaS

บริการแพลทฟอร์ม
PaaS

บริการซอฟตแ์วร์
SaaS

องคก์ารตอ้งบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศเอง

องคก์ารตอ้งบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศเอง

องคก์ารตอ้งบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศเอง

ผูใ้หบ้ริการระบบคลาวด์
บริหาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ผูใ้หบ้ริการระบบคลาวด์
บริหาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ผูใ้หบ้ริการระบบคลาวด์
บริหาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ประเภทงาน

รูปแบบ

 
 

ภาพที ่2.13  การเปรียบเทียบระหวา่งการบริหารเทคโนโลยแีบบดั้งเดิมกบัการใหบ้ริการระบบคลาวด์ 
 
จากภาพท่ี 2.13 แสดงใหเ้ห็นวา่ สัดส่วนความรับผิดชอบของการบริหารเทคโนโลยี จะเห็น

วา่ หากเป็นรูปแบบการมีระบบเป็นของตนเอง ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐาน  แพลทฟอร์ม และซอฟตแ์วร์ 
ดงันั้นองค์การตอ้งรับผิดชอบในการดูแลระบบทั้งหมดเอง ขณะท่ีองค์การท่ีใช้บริการจากผูใ้ห้ระบบ
คลาวด์ สามารถมีหลายรูปแบบการบริการ ข้ึนอยู่กบัองคก์ารจะเลือกใช้รูปแบบการบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน แพลทฟอร์ม หรือซอฟตแ์วร์  

ตวัอย่างของผูใ้ห้บริการในแต่ละรูปแบบการบริการของระบบคลาวด์ ไดแ้ก่ โครงสร้าง
พื้นฐาน (IaaS) การใหบ้ริการแพลทฟอร์ม (PaaS) และการใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ (SaaS)  (ดูตารางท่ี 2.6) 
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ตารางที ่2.6  ตวัอยา่งผูใ้หบ้ริการแยกตามรูปแบบการบริการของระบบคลาวด์ 
 

การบริการโครงสร้างพื้นฐาน 
(IaaS) 

การบริการแพลทฟอร์ม 
(PaaS) 

การบริการซอฟตแ์วร์ 
(SaaS) 

Amazon 
Sun Cloud 
IBM 

Microsoft Salesforce.com 
 

Amazon  
IBM 
Sun Network  

Microsoft Azure 
Google Apps Engine  
force.com 

Saleforce.com  
Google Apps  
Oracle CRM on Demand   

Amazon  
GoGrid 

Microsoft Azure 
Google Apps Engine 

Saleforce.com 
Google Docs , Gmail 

Amazon 
IBM 

Microsoft 
Google Apps Engine 

Google Docs 
Google Mail 

Amazon  Google Apps Engine  
force.com  

Salesforce.com 
Oracle CRM on Demand 

 
2.2.5   รูปแบบการใชง้านระบบคลาวด์   

รูปแบบการใชง้าน (Deployment Model) ของระบบคลาวด์ ไดแ้ก่ ระบบคลาวด์สาธารณะ 
ระบบคลาวด์ส่วนตวั ระบบคลาวด์ลูกผสม และระบบคลาวด์ชุมชน (Cloud Computing Use Case 
Discussion Group, 2010; Hailu, 2012) สามารถแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

(1)   ระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เป็นการใช้บริการระบบท่ีเปิดให้กับ
สาธารณชน องคก์ารทัว่ไปและกลุ่มองคก์ารขนาดใหญ่ โดยผูใ้ห้บริการเป็นผูล้งทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  ดงัภาพท่ี 2.14 
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การบริการประมวลผล

การบริการฐานขอ้มูล การบริการท่ีจดัเก็บ

การบริการประมวลผล

การบริการท่ีจดัเก็บการบริการฐานขอ้มูล

องคก์ารบุคคล

ระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆสาธารณะ

 
 
ภาพที ่2.14  รูปแบบการใชง้านของระบบคลาวดส์าธารณะ 
 
ทีม่า:  Cloud Computing Use Case Discussion Group (2010)   

 
(2) ระบบคลาวด์ส่วนบุคคล (Private Cloud) เป็นการใช้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะส าหรับองค์การหน่ึงองค์การใด ผูใ้ช้งานอาจดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ยตนเอง หรือจา้งองค์การจากภายนอกมาดูแลให้ โดยอุปกรณ์อาจติดตั้งในสถานท่ีของ
ผูใ้ชง้านหรืออยูภ่ายนอกองคก์ารทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้ดงัภาพท่ี 2.15 
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การบริการประมวลผล

การบริการฐานขอ้มูล การบริการท่ีจดัเก็บ

การบริการประมวลผล

การบริการท่ีจดัเก็บการบริการฐานขอ้มูล

องคก์าร

บุคคล

ระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆสาธารณะ

อินทราเน็ต

ระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆส่วนบุคคล

 
 
ภาพที ่2.15  รูปแบบการใชง้านของระบบคลาวดส่์วนบุคคล 
 
ทีม่า:  Cloud Computing Use Case Discussion Group (2010) 

 
(3)   ระบบคลาวด์ลูกผสม (Hybrid Cloud) เป็นการใช้บริการท่ีผสมผสานระหว่าง       

ระบบคลาวด์ส่วนตวั ระบบคลาวด์ชุมชน หรือระบบคลาวด์สาธารณะ โดยผูใ้ห้บริการแต่ละรายท่ี
ใหบ้ริการภายใตร้ะบบคลาวดลู์กผสมน้ี ต่างท างานแบบอิสระ ระบบไม่วา่จะเช่ือมโยงดว้ยเทคนิคท่ีเป็น
มาตรฐานหรือเทคโนโลยีเฉพาะ จะตอ้งสามารถท างานร่วมกนัในระดบัขอ้มูลและระบบซอฟต์แวร์
ประยกุตไ์ด ้ ดงัภาพท่ี 2.16 
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การบริการประมวลผล

การบริการฐานขอ้มูล การบริการท่ีจดัเก็บ

บุคคล

ระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆสาธารณะ

การบริการประมวลผล

การบริการฐานขอ้มูล การบริการท่ีจดัเก็บ

การบริการประมวลผล

การบริการท่ีจดัเก็บการบริการฐานขอ้มูล

องคก์าร

อินทราเน็ต

ระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆส่วนบุคคล

ระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆสาธารณะ

 
 
ภาพที ่2.16  รูปแบบการใชง้านของระบบคลาวดลู์กผสม 
 
ทีม่า:  Cloud Computing Use Case Discussion Group (2010) 
                  

(4) ระบบคลาวด์ชุมชน (Community Cloud) เป็นการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกนัเฉพาะในกลุ่มสมาชิกท่ีมีวตัถุประสงค์ และความตอ้งการอย่างเดียวกนั 
ในเร่ืองท่ีต้องการปฏิบติั  เช่น เร่ืองเก่ียวกับความปลอดภยั การใช้ข้อมูล ซ่ึงมีข้อท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขขององคก์ารเหมือนกนั หรือมีกฎระเบียบและกติกาท่ีตอ้งปฏิบติัคลา้ยกนั ชุมชนอาจดูแลและ
บริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยชุมชนเอง หรือผ่านองค์การจากภายนอก 
โดยอุปกรณ์จะติดตั้งในสถานท่ีของชุมชนหรือนอกสถานท่ีก็ได ้ดงัภาพท่ี 2.17 
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การบริการประมวลผล

การบริการท่ีจดัเก็บการบริการฐานขอ้มูล

องคก์ารบุคคล

การบริการประมวลผล

การบริการฐานขอ้มูล การบริการท่ีจดัเก็บ

ระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆ
สาธารณะ หรือ ส่วนบุคคล

การบริการประมวลผล

การบริการฐานขอ้มูล การบริการท่ีจดัเก็บ

ระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆ
สาธารณะ หรือ ส่วนบุคคลชุมชน

 
ภาพที ่2.17  รูปแบบการใชง้านของระบบคลาวดชุ์มชน 
 
ทีม่า:  Cloud Computing Use Case Discussion Group (2010) 
 

2.2.6   ประโยชน์ของระบบคลาวด์ 
 ความง่ายต่อการน าไปใช้งาน (Ease for Deployment) เป็นการน าระบบคลาวด์ไปใช้งาน
เหมือนกบัการจา้งองคก์ารภายนอกท่ีตอ้งมี จึงท าให้มีความง่ายต่อการใชง้านและความรวดเร็วในการ
ติดตั้งเพื่อน าไปใช ้(Chebrolu, 2010; Subashini & Kavitha, 2011; Ekufu, 2012; Géczy, Izumi, & 
Hasida., 2012) นอกจากน้ีมีความง่ายต่อการใชง้าน สามารถติดตามขอ้มูล และไดรั้บการตอบสนอง
ทนัที เน่ืองจากมีความสะดวกในการใชง้านโดยผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการไดทุ้กท่ี และทุกเวลาภายใน 7 วนั
และ 24 ชัว่โมง โดยผา่นทุกช่องทางไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา แท็บ
เลต หรือ สมาร์ทโฟน  เป็นตน้ โดยปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ในเร่ืองความเร็วใน
การส่ือสารทางธุรกิจ ซ่ึงท าให้เกิดประสิทธิภาพในการส่ือสารระหวา่งองคก์าร และเพิ่มการส่ือสารท่ีดี
กบัลูกคา้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดว้ยการประสานการท างานโดยการท างานร่วมกบัของกลุ่มผูใ้ชแ้ต่
ละหน่วยงานใหท้ างานร่วมกนั (Ekufu, 2012) 
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การประหยดัทางเศรษฐศาสตร์ หรือการประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) ในการ
ใช้ทรัพยากรด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือ นักวิชาการส่วนใหญ่ เห็นถึง
ประโยชน์ของระบบคลาวด์ในเร่ืองการประหยดัทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้ทรัพยากรดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูใ้ห้บริการเป็นผูล้งทุนแบ่งปันทรัพยากรให้กบัผูใ้ช้บริการของ
องค์การ เพราะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรในการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ 
(Ross, 2010; Powelson, 2012) ท าให้องค์การสามารถประหยดัตน้ทุนและค่าใช้จ่ายน้อยลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการลงทุนในทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ารเอง (Géczy et al., 2012) 
นอกจากน้ี Opala (2012, p. 26) กล่าวว่า การให้บริการเทคโนโลยีแก่ผูใ้ชบ้ริการหลายรายท าให้ได้
ประโยชน์จากการประหยดัทางเศรษฐศาสตร์กบัผูใ้หบ้ริการ และ ช่วยให้ลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการของผูใ้ช้บริการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Powelson (2012) กล่าวว่า โอกาสของการ
เปล่ียนจากเทคโนโลยสีารสนเทศแบบดั้งเดิม จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปเป็นท่ีไม่มีขอ้จ ากดั โดย
การจ่ายตามการใช้งาน และเป็นกลยุทธ์ท่ีท าใหอ้งคก์ารขนาดใหญ่ไดป้ระโยชน์จากการประหยดัทาง
เศรษฐศาสตร์ดว้ยทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไม่จ  ากดัโดยจ่ายตามการใชง้าน  

การประหยดัตน้ทุน (Cost Saving) เน่ืองจากผูใ้ห้บริการเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลเร่ือง
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายการส่ือสาร ท าให้ผูใ้ช้บริการขององค์การไม่ตอ้ง
รับภาระในการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีความ
ทา้ทายในเร่ืองการจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้าย รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงเป็นความทา้ทายใน
เร่ืองการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure) และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน (Operating Expense) ดงันั้นระบบคลาวด์สามารถช่วยให้องค์การประหยดัตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้าย (Ross, 2010; Shimba, 2010; Subashini & Kavitha, 2011; Opala, 2012; Géczy et al., 2012; 
Hailu, 2012) นอกจากน้ีผูใ้หบ้ริการมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการดูแล ท าให้
ผูใ้ช้บริการไม่จ  าเป็นต้องลงทุนจ้างเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเช่ียวชาญด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน แพลทฟอร์ม หรือ ซอฟต์แวร์ ซ่ึงปัจจุบนัมีค่าจา้งท่ีสูง ท าให้องค์การสามารถลด
ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายไดม้าก โดยเฉพาะองค์การท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุน เพราะสามารถจ่ายตามการใช้
งานโดยไม่ตอ้งลงทุนท าใหอ้งคก์ารลดการลงทุนในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่แทนท่ีตอ้งมี
การลงทุนดว้ยมูลค่าสูง (Ross, 2010; Chebrolu, 2010; Opera, 2012; Ekufu, 2012) อยา่งไรก็ตาม ระบบ
คลาวด์สามารถแกปั้ญหาเร่ืองตน้ทุนของการเป็นเจา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การให้มี
มูลค่าต ่าลง (Ross, 2010; Udoh, 2010; Chebrolu, 2010; Ekufu, 2012) กล่าวคือ ระบบคลาวด์สามารถใช้
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ทรัพยากรท่ีเป็นศูนยข์อ้มูลจากภายนอกของผูใ้ห้บริการท าให้องคก์ารไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนซ้ือฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และจ่ายค่าบ ารุงรักษา จึงท าให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีมูลค่าต ่าลง ตวัอยา่งการศึกษาของ Opera (2012) พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจ
ใชร้ะบบคลาวดข์องผูบ้ริหารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการรับรู้ดา้นตน้ทุนมีความสัมพนัธ์เชิงบวก  
 การไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) จากแนวคิดของ Porter (1985) กล่าว
วา่ องคก์ารธุรกิจจะรักษาไวซ่ึ้งการไดเ้ปรียบในแข่งขนันั้น จะตอ้งสร้างความสามารถหลกัโดยพยายาม
เป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน และการสร้างความแตกต่าง เช่น การสร้างนวตักรรมโดยการน าเอาเทคโนโลยีมา
ปรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจ  แต่เน่ืองจากองค์การมีขอ้จ ากดัในเร่ืองทรัพยากร จึงตอ้งใชร้ะบบคลาวด ์
เพื่อช่วยประหยดัตน้ทุนในการลงทุนทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ แลว้ยงัช่วยเพิ่มขอ้ไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั สอดคลอ้งกบั Truong (2010 , p. 64) กล่าววา่ ทรัพยากรดา้นระบบคลาวด์ตอ้งเป็นส่ิงท่ี
แกไ้ขดดัแปลงได ้สามารถท่ีจะติดต่อระหวา่งกนั และมีความสอดคลอ้ง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมขอ้ไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนัผา่นนวตักรรมและการประสานการท างาน โดยมีปัจจยัดา้นความปลอดภยั ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และความน่าเช่ือถือ ท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากรกับข้อได้เปรียบในการ
แข่งขนั นอกจากน้ี Powelson (2012 , pp. 38-39) พบวา่ ส่ิงส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ยอมรับนวตักรรมเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขนัท่ีสนับสนุนองค์การขนาดเล็กให้มีความย ัง่ยืน 
กล่าวคือ สามารถแข่งขนัไดก้บัองค์การท่ีมีขนาดใหญ่กว่าโดยไม่ตอ้งลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอดคลอ้งกบั Farah (2010) กล่าวถึง การสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเป็นการสร้างความแตกต่าง
ขององคก์ารจากคู่แข่ง ดงันั้นขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์ารจะข้ึนอยูก่บันวตักรรมท่ีใช ้โดยเป็นส่ิงส าคญัท่ี
สร้างคุณค่าของสินค้าและบริการท่ีองค์การนั้นน าเสนอเพราะยงัช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
(Quittner, 2009) 

การปรับปรุงการด าเนินงาน (Improve Operation)  กล่าวคือ การใช้ระบบคลาวด์ท าให้
องค์การสามารถปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงาน เช่น จดัท ารายงานของขอ้มูล 
จดัการรายการของขอ้มูล และเช่ือมต่อกบัขอ้มูล (Sultan, 2010) งานบริการระบบทรัพยากรบุคคล 
(Farah, 2010) งานการทดสอบซอฟตแ์วร์ (Babcock, 2009) งานการส ารองขอ้มูล (Treese, 2008) และ 
การจดัเก็บขอ้มูลตามความตอ้งการใชง้าน (Kraska, Hentschel, Alonso, & Kossmann, 2009) สอดคลอ้ง
กบั Shimba (2010, p. 21) กล่าววา่ การปรับปรุงผลการด าเนินงานท่ีไดใ้ชบ้ริการโดยการขยายขนาดตาม
ความตอ้งการท าใหก้ารเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามท่ี
ตอ้งการ ความง่ายต่อการใชง้าน และตอบสนองความรวดเร็ว  
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การสร้างโอกาสทางการตลาด (Opportunity) เป็นการเพิ่มโอกาสให้กบัองคก์ารสอดคลอ้ง
กบั Low et al. (2011, p. 1007) กล่าววา่ ระบบคลาวด์ช่วยสร้างความยืดหยุน่ และความสามารถในการ
น ามาปรับใช้งาน เพื่อท่ีจะสร้างความตอ้งการของตลาด นอกจากน้ีองค์การสามารถสร้างโอกาสโดย
การถ่ายโอนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไปยงัผูใ้หบ้ริการระบบคลาวด ์เพื่อเป็นการลดตน้ทุนภายใน
องคก์าร  

Opala (2012, p. 27) กล่าววา่ การบริการดา้นซอฟตแ์วร์ ให้โอกาสการปรับรุ่นให้ทนัสมยั
โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และสร้างโอกาสในการเพิ่มหรือลดโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์การช่วงท่ีมีการใช้งานสูงขณะท่ีจ่ายตามการใช้งาน เช่น องค์การอาจมีความต้องการใช้
หน่วยความจ า หรือหน่วยประมวลผลในกิจกรรมทางการตลาดในช่วงเวลาหน่ึงโดยเพิ่มโอกาสในการ
ขายหรือบริการโดยไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนระบบดงักล่าวทั้งหมด  

Powelson (2012, pp. 8 - 9) อา้งถึง ความสามารถในการทดลองใช้ซ่ึงเป็นคุณสมบติัหน่ึงใน
การศึกษาทฤษฎี DOI วา่ เป็นมาตรวดัของโอกาสส าหรับการทดสอบ ความรู้ ความสามารถ และอ านาจ 
และลดความเส่ียงในการเร่ิมต้นส าหรับการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอง นอกจากน้ีพบว่า         
การยอมรับระบบคลาวดส์ าหรับองคก์ารขนาดเล็ก เป็นตวัวดัส าคญัท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัทางธุรกิจท่ีเปิด
โอกาสส าหรับการเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ และขีดความสามารถในการแข่งขนั ขณะท่ีองค์การ
สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดจากการใช้ระบบคลาวด์ เพื่อน าเสนอสินค้าและบริการท่ีเป็น
นวตักรรมใหม่โดยการใชบ้ริการระบบคลาวด์ท าให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ เช่น หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
เกมส์ออนไลน์ เป็นตน้ รวมถึงน าระบบมาสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ ยอดขายสินคา้และบริการ  
การตลาด และการประชาสัมพนัธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  Twitter  Instagram และ 
Blog Marketing  เป็นตน้ ดงันั้นการยอมรับการใชร้ะบบคลาวด์ ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อองคก์ารขนาด
ใหญ่ แต่ยงัไดรั้บความสนใจกบัองคก์ารขนาดเล็กและขนาดกลางในการเร่ิมตน้ และไดป้ระโยชน์จาก
ทางเลือกใหม่ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีไม่เคยปรากฎมาก่อน  โดยองค์การสามารถใช้บริการจากผูใ้ห้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีพื้นท่ีในการจัดเก็บข้อมูลและความสามารถในการส่ือสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต (Ekufu, 2012)    

กล่าวโดยสรุปองคก์ารท่ีมีการยอมรับการใชร้ะบบคลาวด์ จะไดป้ระโยชน์มากมายไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองความง่ายและความเร็วในการใช้งาน ความยืดหยุ่นในการขยายขอบเขตการใช้งานตามความ
ตอ้งการ การสนบัสนุนการใช้งานตลอดเวลา การจดัการ การจดัเก็บขอ้มูล ความรวดเร็วในการพฒันา
ระบบ  การประหยดัตน้ทุนและค่าใช้จ่ายโดยจ่ายตามการใช้งาน การลดตน้ทุนการเป็นเจา้ของระบบ 
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การประหยดัทางเศรษฐศาสตร์ เพราะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ 
การปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงาน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั และ
การสร้างโอกาสทางการตลาด โดยไม่เพียงมีประโยชน์ต่อองคก์ารขนาดใหญ่แต่ยงัไดรั้บความสนใจกบั
องคก์ารขนาดกลางและขนาดเล็ก  

2.2.7 ปัญหาอุปสรรคของระบบคลาวด์ 
 ความทา้ทายของระบบคลาวด์ เป็นการเปล่ียนกรอบแนวคิดจากการส่งมอบเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบดั้งเดิม กล่าวคือ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์าร ไปเป็นการใช้บริการ
จากผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ ซ่ึงสามารถขยายขนาดของการบริการได้ตามความต้องการ และลด
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานได ้แต่ก็ยงัมีองคก์ารจ านวนมาก อยากชะลอการยอมรับการใชร้ะบบคลาวด์
จนกระทัง่มีความเขา้ใจในระบบน้ี  ดงันั้นปัญหาอุปสรรคของระบบคลาวดท่ี์ตอ้งเผชิญ ไดแ้ก่ 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  เน่ืองจากระบบคลาวด์น ามาซ่ึงความไม่รู้ต่อการก ากบัดูแล
และความเส่ียงขององค์การ กล่าวคือ ผูใ้ห้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้รับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูลใน
โครงสร้างพื้นฐาน และความไม่ชดัเจนของการร่ัวไหล หรือการสูญเสียของขอ้มูล จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ี
ผูใ้ห้บริการตอ้งให้ความน่าเช่ือถือโดยก าหนดอยูใ่นสัญญาการบริการ สอดคลอ้งกบั Hailu (2012) ได้
กล่าวถึง ความน่าเช่ือถือของระบบคลาวด์ในดา้นมาตรฐานการบริการ ควรจะกล่าวถึง คุณภาพของการ
บริการ และเพิ่มเติมเร่ืองความพร้อมในการให้บริการเวลาในการแกไ้ขปัญหา ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 
การวดัผลการปฏิบติังาน และการตอบสนองการบริการ รวมถึงความยืดหยุน่และความน่าเช่ือถือดา้น
ฐานะทางการเงินของผูใ้ห้บริการ นอกจากน้ีการสร้างความมัน่ใจให้กับผูใ้ช้บริการเก่ียวกับความ
น่าเช่ือถือของการท างานวา่จะไม่มีการหยุดชะงกัหรือการล่มของระบบ  เน่ืองจากเคยมีการหยุดชะงกั
หรือการล่มของระบบแมว้า่จะไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยก็ตาม แต่ก็เป็นส่ิงส าคญัซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงคุณภาพของ
การบริการในมาตรฐานการบริการของผูใ้ห้บริการ (ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง, 2553)  นอกจากน้ีความ
น่าเช่ือถือเป็นปัจจยัส าคญัในการยอมรับระบบคลาวด์ซ่ึงเป็นความทา้ทายในประเด็นความน่าเช่ือถือ
ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัจดัการดา้นทรัพยากร และขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความน่าเช่ือถือเป็น
ปฏิกิริยาดา้นจิตวิทยาในดา้นความปลอดภยั และการคุม้ครองในการใช้ระบบคลาวด์ กล่าวคือ ความ
น่าเช่ือถือเป็นเร่ืองของความเต็มใจของผูใ้ช้บริการท่ีจะพึ่งพาผูใ้ห้บริการกบัความรู้สึกในด้านความ
ปลอดภยัท่ีผูใ้ห้บริการจะมีการเปิดเผยถึงการจดัการความเส่ียง และมีแผนการท่ีจะลดความเส่ียงอย่าง
ชดัเจน และการสร้างความน่าเช่ือถือของผูใ้ช้บริการ ตอ้งมุ่งไปท่ีความแตกต่างของรูปแบบการบริการ 
และรูปแบบการน าไปใช้งานของระบบคลาวด์ โดยตวัแบบของความน่าเช่ือถือมีหลายด้าน ได้แก่ 
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นโยบายสร้างความไวว้างใจ เป็นการจดัการเร่ืองการแลกเปล่ียนด้านหลกัฐานการรับรอง และการ
บงัคบัใชน้โยบายดา้นการเข้าใชง้านโดยอาศยับุคคลท่ีสามในการรับรอง และการสร้างความไวว้างใจ 
เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือจากการใช้ช่ือเสียงในดา้นการติดต่อ และผลการปฏิบติัในอดีต รวมถึง
ขอ้มูลท่ีอา้งอิงได ้ นอกจากน้ีความน่าเช่ือถือในทรัพยากรดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ
ต่อเวบ็ไซด ์และการวดัความน่าเช่ือของทรัพยากรดา้นขอ้มูลสารสนเทศ (Shimba, 2010)  

ความปลอดภยั (Security)  เป็นระดบัความรู้สึกถึงความเส่ียงในการควบคุม และความกงัวล
ท่ีเก่ียวกบัเกิดความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ Shimba (2010, pp. 34-35) กล่าววา่ ความปลอดภยั
เป็นประเด็นส าคญัในเร่ืองการเพิ่มข้ึนของการยอมรับการใชร้ะบบคลาวด์ โดยอา้งถึง Schneir (2008) 
กล่าวว่า ความปลอดภยั เป็นทั้งความรู้สึกและความจริงทั้ง 2 เร่ืองไม่เหมือนกนั โดยความปลอดภยั
ข้ึนอยู่กบัความเป็นไปไดข้องความแตกต่างดา้นความเส่ียง และกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะลดหรือ
จดัการความทา้ทาย ไดแ้ก่ ความสูญหายของการก ากบัดูแล เน่ืองจากผูใ้ช้ระบบคลาวด์ตอ้งผ่านการ
ควบคุมจากผูใ้ห้บริการ ผลคือการสูญเสียการควบคุมต่อข้อมูล และแอพพลิเคชั่นของผูใ้ช้บริการ 
ตวัอยา่งเช่น การก าหนดนโยบาย และเง่ือนไขท่ีปราศจากความรับผิดชอบในการลบขอ้มูล หรือความ
ผดิพลาดในการจดัเก็บเน้ือหา และการส่ือสารหรือระหวา่งการโอนยา้ยขอ้มูล  เป็นตน้ ความทา้ทายน้ีท า
ให้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งมัน่ใจวา่มีการจดัการดา้นความปลอดภยักบัขอ้มูลและแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ห้บริการ  
สอดคลอ้งกบั Géczy  et al. (2012, pp. 61-63) กล่าวถึง ความกงัวลท่ีเป็นอุปสรรคในการยอมรับการใช้
ระบบคลาวด ์คือ การบริหารและควบคุมดา้นความปลอดภยั การสูญหายของขอ้มูล การจดัการขอ้มูลไม่
วา่จะเป็นการเขา้รหัส การอพัเดท การลบ หรือการส ารองขอ้มูล การยอมให้ขอ้มูลขององค์การไปอยู่
ภายนอก และบริหารขอ้มูลโดยองคก์ารภายนอก เน่ืองจากขอ้มูลองคก์ารเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่า ดงันั้นการ
ยา้ยท่ีจดัเก็บไปยงัองค์การภายนอกจึงเป็นความเส่ียงดา้นความปลอดภยั และการสูญเสียการควบคุม
เพราะไม่สามารถควบคุมขอ้มูลและคุณภาพของการติดต่อระหวา่งจุดท่ีขอใชบ้ริการกบัจุดท่ีเก็บขอ้มูล  

Opala (2012, pp. 102-103) กล่าววา่ การรับรู้ของผูบ้ริหารในดา้นความปลอดภยัมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชร้ะบบคลาวด ์ องคก์ารตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายหากมีการใชร้ะบบคลาวด์ นอกจาก
ความปลอดภยั และความเป็นส่วนบุคคลแลว้ ยงัมีเร่ืองการเช่ือมต่อขอ้มูลทางไกล ลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
ขาดการตรวจสอบและการรับรอง  การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ระบบการให้สิทธิและการแสดง
ตนในการเขา้ใชง้านระบบ ความสามารถของผูใ้ชใ้นการควบคุมกระบวนการ ขาดการเขา้ และถอดรหสั 
ขาดมาตรฐานดา้นเทคโนโลย ีและแนวทางแกไ้ข ความผดิพลาดของการติดตั้งระบบ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี
ต่างก็เป็นอุปสรรคในการใช้ระบบคลาวด์ ท าให้องคก์ารส่วนใหญ่จึงตอ้งการหลกัประกนัของระบบ
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และแอพพลิเคชัน่ในดา้นมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ทรัพยากรท่ี
ให้บริการ ผลการปฏิบติังาน และวตัถุประสงค์ดา้นความปลอดภยั และการตรวจสอบได้ นอกจากน้ี
Shimba (2010, pp. 38-39) กล่าวถึงประเด็นความปลอดภยัเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจวา่
ขอ้มูลจะตอ้งไม่ถูกเปิดเผย เป็นเร่ืองของวธีิจดัเก็บขอ้มูลอยา่งไรท่ีจะไม่มีขอ้มูลร่ัวไหลและเป็นขอ้มูลท่ี
เช่ือถือได ้ความคงสภาพ เป็นความมัน่ใจวา่ ผูใ้ห้บริการมีการจดัการขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และประกนัเร่ือง
การจดัเก็บขอ้มูล หรือกระบวนการในระบบคลาวด์ชดัเจนและโปร่งใส ความพร้อมในการใช ้เป็นเร่ือง
ของการกู้สภาพข้อมูลกลบัมาเม่ือเกิดความเสียหายและความต่อเน่ืองในการด าเนินงานหากเกิดผล
กระทบจากปัจจยัเส่ียง ภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงคต่์อองคก์าร เช่น การหยุดด าเนินงาน
ของผูใ้ห้บริการ การโดนโจมตีโดยอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ความเป็นส่วนบุคคล (Privacy) 
โดยผูใ้ห้บริการตอ้งไม่ละเมิดการน าขอ้มูลไปใช้หรือเปิดเผยแก่บุคคลท่ีสาม ความสามารถในการ
ตรวจสอบและเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย เป็นเร่ืองของการตรวจสอบขอ้มูลและผูต้รวจสอบ รวมถึงการ
ครอบคลุมถึงกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตามนิยามความปลอดภยัของพระราช
กฤษฎีกาในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับประเทศไทยไดก้ล่าวถึง ความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ หมายถึง การป้องกนัทรัพยสิ์นสารสนเทศจากการเขา้ถึง เปิดเผย ขดัขวาง เปล่ียนแปลง
แกไ้ข ท าใหสู้ญหาย ท าใหเ้สียหาย ถูกท าลาย หรือล่วงรู้โดยมิชอบ นอกจากน้ียงัรวมถึงความมัน่คงดา้น
การบริหารจดัการ ซ่ึงกล่าวถึงการก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือก พฒันา น าไปใช้ หรือ บ ารุงรักษา
ทรัพยสินสารสนเทศให้มีความปลอดภยั (สวทช., 2556) ในขณะท่ีระบบคลาวด์มีคุณลกัษณะในเร่ือง
ความพร้อมในการใช้งานและการเข้าถึงการบริการโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตามความตอ้งการ 
ดงันั้นประเด็นเร่ืองความปลอดภยัจึงเป็นความทา้ทายท่ีตอ้งเผชิญ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความปลอดภยัของ
ขอ้มูล หรือความเป็นส่วนบุคคล  

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Law and Compliance) เป็นเร่ืองท่ีส่งเสริมการ
เติบโตของระบบคลาวด์ในดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั Géczy et al. (2012, pp. 61-63) กล่าวถึง 
ความทา้ทายดา้นกฎหมายมีบทบาทส าคญัต่อระบบคลาวด์  ซ่ึงมีหลายประเด็น เช่น ความรับผิดชอบ  
การไม่เปิดเผย การออกพระราชบญัญติัคุม้ครอง ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศของโลก 
กล่าวคือ การขาดกฎหมายคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการในดา้นความรับผิดชอบของผูใ้ห้บริการเป็นส่ิงทา้ทายท่ี
ส าคญั เช่น มาตรการของการประนีประนอมในดา้นความปลอดภยั การสูญหายของขอ้มูล และความ
เสียหายของขอ้มูล  การไม่เปิดเผยขอ้มูลให้ผูอ่ื้นเป็นเร่ืองส าคญั เพราะอาจจะท าให้องคก์ารเกิดความ
เสียหายและเกิดผลด้านลบในด้านการแข่งขนั รวมถึงการมีความคุม้ครองของกฎหมายในด้านการ
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ป้องกนัและความปลอดภยั สอดคลอ้งกบั Shimba (2010, p. 48) กล่าววา่ ประเด็นดา้นกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัผูใ้ห้บริการจดัเก็บขอ้มูลและแอพพลิเคชัน่เป็นเร่ืองท่ีมีความยาก โดยมกัเป็นเร่ือง
เก่ียวกับการป้องกันข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล อ านาจศาลในเร่ืองของการจดัเก็บและ
กระบวนการ รวมถึงความรับผดิชอบ นอกจากน้ี ความแตกต่างของกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของ
แต่ละประเทศยงัเป็นอุปสรรคส าคญั ส าหรับประเทศไทยปัญหาและอุปสรรคของระบบคลาวด์ ไดแ้ก่ 
กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ หรือพระราชบญัญติัการท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ยงัไม่
สอดคลอ้งกบัการใหบ้ริการระบบคลาวด ์ นอกจากน้ียงัมีประเด็นเร่ืองการห้ามเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ไปนอกประเทศโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล หรือกรณีหากผูใ้ห้บริการเลิกกิจการ ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ดัเก็บตอ้งประเมินว่าควรจดัเก็บหรือคืนแก่เจา้ของขอ้มูล กรรมสิทธ์ิ รวมถึงการอนุญาตในการ
ประกอบกิจการท่ีเก่ียวกบัระบบคลาวด์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจใน
ขอบเขตและการครอบคลุมของกฎหมายท่ีมีต่อระบบคลาวด ์(สวทช., 2556)  

มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นความทา้ทายในเร่ืองการ
ประกนัคุณภาพของมาตรฐานการให้บริการของผูใ้ห้บริการ เพราะหากเกิดเร่ืองการหยุดชะงกัของ
ระบบหรือระบบล่ม การขาดความสมบูรณ์ของมาตรฐานการให้บริการท าให้ผูรั้บบริการเกิดความเส่ียง
ในดา้นความปลอดภยัของระบบ (Shimba, 2010, p. 6) ดงันั้นขอ้ตกลงในมาตรฐานการให้บริการมกั
พิจารณาถึงการท าให้ระบบใช้ได้หากเกิดการหยุดหรือล่ม ระยะเวลาท่ีใช้ในการแก้ปัญหา การ
ครอบคลุมการบริการ การชดเชยหากเกิดขอ้ผดิพลาด การบริการหลงัการขาย การส ารองและกูข้อ้มูล   

Opala (2012, pp. 96-97) กล่าววา่ องคก์ารตอ้งการความมัน่ใจของระบบท่ีบรรลุถึงความ
ตอ้งการดา้นการประกนัมาตรฐานการให้บริการ เพื่อเปิดเผยความเส่ียง และตน้ทุนท่ีไม่ได้เปิดเผย 
ดงันั้นระบบคลาวดจ์  าเป็นตอ้งกล่าวถึงเร่ืองมาตรฐานการให้บริการ ขณะเดียวกนัในองคก์ารระดบัโลก
ท่ีท างานเร่ืองน้ีโดยตรงก็คือ เครือข่ายความร่วมมือดา้นความปลอดภยัในระบบคลาวด์ (Cloud Security 
Alliance: CSA) มีบทบาทมากข้ึนในการเขา้มาช่วยเหลือดา้นการรักษาความปลอดภยัในบริการคลาวด์
มากข้ึน สรุปไดว้า่การใชร้ะบบคลาวด ์แมจ้ะใหป้ระโยชน์ท่ีหลากหลายต่อองคก์าร แต่อยา่งไรก็ตามใน
ปัจจุบนัองคก์ารตอ้งเผชิญปัญหาอุปสรรคหลายประการในการใช้ระบบ   

2.2.8   ความส าคญัของระบบคลาวดก์บัองคก์ารในประเทศไทย 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเติบโตเป็นอยา่งมาก โดยองค์การต่าง ๆ เก่ียวขอ้งกบั

เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบงาน 
และการเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์เขา้สู่เครือข่าย เพื่อการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
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โดยช่วยในเร่ืองการจดัการขอ้มูล ไดแ้ก่ การน าขอ้มูลเขา้ระบบ การประมวลผลขอ้มูลให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ี
เป็นประโยชน์เพื่อน าไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ และความรวดเร็วท่ีทนัต่อความตอ้งการใช้งาน 
ปัจจุบนัความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรม มาเป็น
สังคมสารสนเทศ ท าให้ระบบเศรษฐกิจเปล่ียนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ซ่ึงเช่ือมโยง
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การเป็นแบบเครือข่ายโดยช่วยเพิ่มความสามารถด้านความเร็วในการ
ด าเนินงานขององคก์ารผา่นระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคม ส่ิงน้ีจึงเป็น
ตวัสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว นอกจากน้ียงัท าให้เกิดสภาพการท างาน
แบบทุกสถานท่ี และทุกเวลาโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดทั้ งตลาดและการแข่งขันไร้
พรมแดน ความส าคญัของระบบคลาวด์ของประเทศต่าง  ๆ ในเร่ืองความพร้อมในการใช้งานจึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัเพราะท าใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการยอมรับการใชร้ะบบคลาวด ์  

Business Software Alliance (BSA) พบวา่ ผลการส ารวจจาก 24 ประเทศในปี 2012 เร่ือง
ความพร้อมในการใช้ระบบคลาวด์ โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
วางรากฐานของโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายความเร็วสูง การส่งเสริมการคา้เสรีระหวา่งประเทศ 
การสนบัสนุนการสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรม และความเป็นไปในทิศทางเดียวกนัของกฎหมาย
และระเบียบปฏิบติัสากล ทรัพยสิ์นทางปัญญา อาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์ ความปลอดภยั และความ
เป็นส่วนบุคคลของขอ้มูล ซ่ึงประเทศไทยอยูท่ี่ล  าดบัท่ี 22 เน่ืองจากเพิ่งเร่ิมตน้ให้ความส าคญัเก่ียวกบั
การใชร้ะบบคลาวด ์ประกอบกบัความพร้อมทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารก าลงัอยูใ่นการพฒันา (BSA, 2012) ดงันั้นการพฒันาต่อเน่ืองก็จะส่งผลให้สามารถเพิ่มขีด 
ความสามารถในดา้นความพร้อมในการใชต่้อไป (ดูตารางท่ี 2.7) 
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ตารางที ่2.7  ความพร้อมในการใชร้ะบบคลาวดข์อง 24 ประเทศในปี 2012 
 

ล าดบั ประเทศ คะแนน 

1 ญ่ีปุ่น 83.3 
2 ออสเตรเลีย 79.2 
3 เยอรมนี 79.0 
4 สหรัฐอเมริกา 78.6 
5 ฝร่ังเศส 78.4 
6 อิตาลี 76.6 
7 สหราชอาณาจกัร 76.6 
8 เกาหลี 76.0 
9 สเปน 73.9 

10 สิงคโ์ปร์ 72.2 
11 โปแลนด ์ 70.7 
12 แคนาดา 70.4 
13 มาเลเซีย 59.2 
14 เมก็ซิโก 56.4 
15 อาร์เจนตินา 55.1 
16 รัสเซีย 52.3 
17 ตุรกี 52.1 
18 แอฟริกาใต ้ 50.4 
19 อินเดีย 50.0 
20 อินโดนีเซีย 49.7 
21 จีน 47.5 
22 ไทย 42.6 
23 เวียตนาม 39.5 
24 บราซิล 35.1 

 
ทีม่า:  BSA (2012) 
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ปัจจุบนัประเทศไทยได้ค  านึงถึงความพร้อมในการใช้ระบบคลาวด์ กล่าวคือ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดก้ าหนดกรอบนโยบาย ICT2020 เพื่อตอ้งการให้ประเทศไทย
เนน้การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่ีสามารถเขา้ถึง และสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความเร็วสูง เพื่อการแข่งขนัของประเทศ และเกิดการขยายตวัขององค์การ 
(ทก., 2553)   

ดงันั้นระบบคลาวดจึ์งเป็นเหมือนการบริการในระบบสาธารณูปโภคและเครือข่ายสังคมจะ
กลายเป็นระบบเครือข่ายท่ีมนุษย์ใช้ติดต่อส่ือสารและร่วมท าธุรกรรมกันทั่วทั้ งโลก เพื่อเป็น
ปัจจยัพื้นฐานรองรับการพฒันาเศรษฐกิจบริการและสังคมบริการ ซ่ึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรัฐบาลตอ้งการใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึง ประกอบกบัการบริการทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งทัว่ถึงตามนโยบายขยายโครงข่ายความเร็วสูงในระดบัชุมชนของภาครัฐเพื่อให้เกิดการ
ใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น การพาณิชย ์การเงิน การธนาคาร การศึกษา การเกษตร และสาธารณสุข 
เป็นตน้ รวมถึงการส่งเสริมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงตอ้งมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงโครงการระบบประมวลผลคลาวดข์องรัฐ เพื่อใหบ้ริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชน
ทัว่ไป นอกจากน้ีการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความต่อเน่ืองและก าหนด
ทิศทางในการพฒันา โดยค านึงถึงการพฒันา มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติส่ิงแวดลอ้ม ให้ความส าคญั
กบัการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเหล่ือมล ้ าและสร้างโอกาสในการรับประโยชน์ให้เท่าเทียมกนัและ
คาดการณ์วา่ภายในปี พ.ศ. 2558 ภูมิภาคอาเซียนจะเกิดการรวมตวัเป็น AEC โดยก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี
จะยกระดับความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน ารายไดเ้ขา้ประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยดา้นแรงงาน ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม การลงทุน การศึกษา ภาษา วฒันธรรม ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารและความรู้ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมองคก์ารธุรกิจ และผูป้ระกอบการใหม่ให้มี
ความเขม้แข็งและมีความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นอนาคต โดยภาครัฐจะพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นการส่ือสารความเร็วสูงให้กระจายทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั รวมถึงการสนบัสนุนการรวมศูนยก์าร
จดัเก็บขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล และการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพ (ทก., 2553)   

นอกจากน้ีส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ไดใ้ห้ความส าคญักบัระบบคลาวด์โดย
น ามาใช้ในภาครัฐของประเทศไทย ภายใตช่ื้อโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud 
Service: G-Cloud) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการให้บริการระบบคลาวด์แก่หน่วยงาน
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ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลกัส าหรับระบบและขอ้มูลสารสนเทศ  
และเพื่อศึกษาลดความซ ้ าซ้อนของงบประมาณภาครัฐในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพฒันาระบบบริการแก่ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐท่ีร่วมโครงการ รวมถึงเพื่อ
พฒันาประเทศไทยใหพ้ร้อมสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทดัเทียมกบันานาประเทศ โครงการน้ีได้
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ในดา้นส่งเสริมการลดใชพ้ลงังาน โดยไดเ้ร่งพฒันาระบบคลาวดข์องภาครัฐ (สรอ., 2556)   

สอดคล้องกับส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เห็น
ความส าคญัโดยการศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการระบบคลาวด์ในประเทศไทย ตามกรอบ 
ICT2020 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาการน าระบบ
คลาวด์ มาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสกบัผูป้ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
รวมถึงส ารวจสถานภาพการใหบ้ริการของระบบของประเทศไทยและต่างประเทศ (สวทช., 2556) 

ศูนยว์จิยักสิกร (2556, น. 1-3) กล่าวถึง การให้บริการระบบคลาวด์วา่มีแนวโนม้การเติบโต
มากข้ึน สืบเน่ืองจากปัจจยัสนบัสนุนท่ีส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความตอ้งการลดตน้ทุนการด าเนินงานของ
องค์การโดยเฉพาะองค์การขนาดกลางและเล็กซ่ึงมีขอ้จ ากดัเร่ืองงบประมาณ เพื่อท่ีจะมองหาวิธีลด
ตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานซ่ึงคาดว่าจะหันมาสนใจระบบคลาวด์มากข้ึน ดงันั้น
การผสมผสานระหว่างบริการระบบกบัการส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูง ท าให้ผูใ้ห้บริการระบบคลาวด ์
เตรียมความพร้อมในการให้บริการซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจ พร้อมกบัอุปกรณ์เคล่ือน ซ่ึงมีสมรรถนะสูง
อยา่งคอมพิวเตอร์แบบพกพา สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต  และแนวโนม้การบริหารจดัการขอ้มูลขนาด
ใหญ่เพื่อการวิเคราะห์ท่ีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากองคก์ารมีแนวโนม้ตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลมากข้ึน และการ
วเิคราะห์ขอ้มลูท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการขยายการใหบ้ริการระบบคลาวด ์  
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ภาพที ่2.18  มูลค่าตลาดและอตัราการเติบโตของระบบคลาวดใ์นประเทศไทยปี 2554 
และประมาณการปี 2556 
 
ทีม่า:  ศูนยว์จิยักสิกรไทย (2556) 

 
จากภาพท่ี 2.18 แสดงให้เห็นมูลค่าตลาดบริการระบบคลาวด์ประมาณการว่าในปี 2556 

ตลาดการใหบ้ริการระบบจะเติบโตประมาณร้อยละ 16.7 ถึง 22.1 จากท่ีเติบโตประมาณร้อยละ 10.6 ใน
ปี 2555 และมีมูลค่าตลาดรวม 2,220 ถึง 2,330 ลา้นบาท เทียบกบั 1,900 ลา้นบาทในปี 2555 (ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย, 2556) 
 ดงันั้นระบบคลาวด์มีแนวโนม้ท่ีดีในอนาคตส าหรับองค์การในประเทศไทย และเร่ิมเป็นท่ี
นิยมมากข้ึนทั้งในส่วนขององคก์ารภาคธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การศึกษา รวมถึงภาครัฐบาลไดเ้ร่ิม
ให้ความส าคญั และลงทุนในเทคโนโลยีน้ี เน่ืองจากระบบคลาวด์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานใหก้บัองคก์ารแต่ตอ้งเลือกใชบ้ริการใหต้รงกบังานขององคก์าร โดยท่ีองคก์ารไม่จ  าเป็นตอ้ง
ลงทุนด้วยเงินจ านวนมากเพื่อสร้างทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการว่าจา้งบุคลากรมา
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บริหารจดัการเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพราะผูใ้หบ้ริการจะมีการพฒันาเทคโนโลยี
ต่อยอดข้ึนไปอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าระบบคลาวด์ เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีมีความส าคญักบั
องค์การ เพราะเป็นนวตักรรมท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขององค์การ และช่วยให้
องคก์ารสามารถบูรณาการ และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2.3 ปัจจัยขับเคลือ่นที่เป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การธุรกจิ 

จากการศึกษาท่ีผ่านมาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นแรงผลกัดนั หรือสาเหตุท่ีท าให้องคก์ารธุรกิจ
ตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอา้งอิงแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีอยา่ง
ตวัแบบ TAM  ทฤษฎี  DOI หรือ กรอบแนวคิด TOE  ซ่ึงว่าดว้ยการศึกษาเชิงพฤติกรรมมนุษย ์เพื่อ
อธิบายวิธีการ และเหตุผลของการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคลหรือองค์การ 
(Venkatesh et al., 2003) และ เพื่อท านายหรือพยากรณ์พฤติกรรมบุคคลหรือองคก์ารในการยอมรับการ
ใชร้ะบบสารสนเทศ (Hevner et al., 2004) โดยสรุปองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่าง ๆ ของปัจจยัขบัเคล่ือนท่ี
เป็นสาเหตุท่ีท าใหอ้งคก์ารธุรกิจยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีไดด้งัน้ี 

องค์ประกอบดา้นเทคโนโลยี โดยมีตวัแปรท่ีไดรั้บความสนใจศึกษา ได้แก่ การรับรู้ดา้น
ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้ ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน ความซับซ้อน ความปลอดภัย และ        
ความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีตวัแปรท่ีไดรั้บความสนใจศึกษา ไดแ้ก่ แรงกดดนัจาก
การแข่งขนัทางธุรกิจ แรงกดดันจากพนัธมิตรทางธุรกิจ กฎหมายและขอ้บงัคบัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นตน้ 

องค์ประกอบด้านองค์การ โดยมีตวัแปรท่ีได้รับความสนใจศึกษาได้แก่ ขนาดองค์การ 
ตน้ทุนประสิทธิภาพ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และคุณสมบติัของผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาเฉพาะปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้องคก์ารยอมรับการใช้ระบบคลาวด์
จากงานวจิยัต่าง ๆ พบวา่ ส่วนใหญ่มีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาเหมือนกนั ไดแ้ก่ การรับรู้ดา้นประโยชน์ 
ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน การรับรู้ด้านความง่าในการใช้ ความซับซ้อน ความเขา้กนัได้กบัระบบงานเดิม  
ความปลอดภัย ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความน่าเช่ือถือ แรงกดดันจากการแข่งขัน ต้นทุน
ประสิทธิผล การประหยดัตน้ทุนและค่าใชจ่้าย เป็นตน้ (ดูตารางท่ี 2.8)  
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ตารางที ่2.8  สรุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชร้ะบบคลาวด ์
  

ตวัแปรอิสระ อา้งอิงผูว้ิจยั 
1 2 3 4 5 6 7 8 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) X        
ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชง้าน
(Relative Advantage) 

      X X 

การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน  
(Perceived Ease of Use) 

X        

ความซบัซอ้น (Complexity)       X X 
ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม 
(Compatibility) 

     X X X 

สามารถทดลองใช ้(Trialability)        X 
ความสมคัรใจ (Voluntariness)        X 
แสดงผลลพัธ์ของการใชง้านไดช้ดัเจน  
(Results Demonstrable) 

       X 

ความปลอดภยั (Security) เช่น ความเป็น
ส่วนบุคคล (Privacy) หรือขอ้มูลสูญหาย 
(Loss of Data) ระบบหยดุชะงกั/ล่ม 
(System Outage) 

 X  X  X     

การสูญเสียการควบคุม (Loss of Control)     X    
สามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบงาน
อ่ืนๆ  (Connectivity) 

     X   

การขยายตามความตอ้งการ (Scalability)     X    
ขาดมาตรฐาน (Lack of Standard)     X    
ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี  
(Technology Readiness) 

      X  

การควบคุมแบบอตัโนมติั (Highly 
Automated) 

    X    

DPU



70 
 

ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 

ตวัแปร อา้งอิงผูว้ิจยั 
1 2 3 4 5 6 7 8 

หนา้ท่ีการท างานของระบบ (Modularity)      X   

ความยดืหยุน่ (Flexibility)     X    

แรงกดดนัจากการแข่งขนั 
(Competition Pressure)  

     X X  

แรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ 
(Trading Partner Pressure) 

     X X  

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Compliance) 

  X  X    

ขนาดองคก์าร (Firm Size)    X     
บรรทดัฐาน (Subject Norm)    X        
ตน้ทุนประสิทธิผล (Cost Effectiveness)  X X  X     
ความจ าเป็น (Need)  X        
การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  
(Management Support) 

   X     

ทศันคติต่อการใชง้าน (Attitude) X        
การควบคุมพฤติกรรม  
(Behavioral Control) 

X        

ความไม่แน่นอนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment Uncertainty) 

    X    

ความไม่แน่นอนดา้นงาน 
 (Task Uncertainty) 

    X     

ความไม่แน่นอนดา้นการประสานระหวา่ง
องคก์าร  
(Inter-Organizational Uncertainty) 

    X     
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 
 

ตวัแปร อา้งอิงผูว้ิจยั 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ความสามารถในการประมวลผล 
สารสนเทศ  
(Information Processing Capability) 

   X     

 
หมายเหตุ.  1. Ekufu (2012) 2. Hailu (2012) 3. Opala (2012) 4. Cegielski, Jones-Farmer,            
Wu & Hazen (2012) 5. Obeidat & Turgay (2013) 6. Low et al. (2011) 7. Powelson (2012)                       
8. Chebrolu (2010) 
 

Obeidat and Turgay (2013) ไดจ้ดักลุ่มปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์โดย
แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 เป็นประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้งาน เช่น 
ความยืดหยุน่ การขยายตามความตอ้งการ เป็นตน้ และองคป์ระกอบท่ี 2 เป็นการรับรู้ขอ้เสียเปรียบ 
เช่น ความปลอดภยั ความเป็นส่วนบุคคล สูญเสียการควบคุม เป็นตน้ ในขณะท่ี Low et al. (2011) 
แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นเทคโนโลยี เช่น ท าให้เกิดประโยชน์เพิ่มข้ึน 
ความซบัซ้อน ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นองคก์าร เช่น การสนบัสนุน
จากผูบ้ริหาร ขนาดองค์การ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี องค์ประกอบท่ี 3 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น  
แรงกดดนัจากการแข่งขนั แรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ในขณะ Ekufu (2012) ไม่ไดจ้ดักลุ่ม
ขององคป์ระกอบของปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์ แต่ใชต้วัแบบ  TAM เพื่อศึกษาตวั
แปร เช่น การรับรู้ประโยน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใช ้ทศันคติ บรรทดัฐาน และการควบคุมดา้น
พฤติกรรม ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงขอจดักลุ่มองค์ประกอบดา้นบริบท เพื่อความสะดวกในการศึกษา
หาตวัแปรจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การใชร้ะบบคลาวด์ โดยแบ่งเป็น 4 องคป์ระกอบท่ี
ส าคญั คือ (1) ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยี  (2) ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอก
องคก์าร (3) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การ (4) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหาร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.3.1 ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลย ี(Technology Factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นคุณสมบติัท่ี
ส าคญัของเทคโนโลยรีะบบคลาวดซ่ึ์งเป็นการน าเอาแนวความคิด หลกัการ เทคนิค ความรู้ และ
กระบวนการมาปฏิบติัใช ้ เพื่อช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน โดยมุ่งเนน้ท่ีเป็น
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การศึกษาดา้นเทคโนโลยภีายนอกองคก์าร โดยเป็นคุณลกัษณะเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ 
ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน ความซบัซอ้น ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม การใชท้รัพยากรร่วมกนั ความ
ยดืหยุน่ การใหบ้ริการตนเองตามความตอ้งการ การบริการท่ีวดัได ้ การเขา้ถึงระบบเครือข่าย ความ
ปลอดภยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   

ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน (Relative Advantage) เป็นระดบัท่ีปัจจยัทางเทคโนโลยีไดรั้บการ
รับรู้ประโยชน์จากการใช ้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของความเร็วของการส่ือสารทางธุรกิจ การประสานงาน
ให้เกิดประสิทธิผลระหว่างองค์การ การส่ือสารท่ีดีกับลูกคา้ และการเข้าถึงตลาดข้อมูลท่ีมีการ
เคล่ือนไหวอยู่ความน่าเช่ือถือตลอดเวลา (Hayes, 2008) อย่างไรก็ตามองค์การอาจยงัไม่มัน่ใจใน
ระบบคลาวด์ เพราะยงัเป็นส่ิงใหม่ ซ่ึงอาจตอ้งใช้เวลาเพื่อท่ีจะเขา้ใจและน ามาใช้กบัระบบใหม่ 
สอดคลอ้งกบั Rogers (2003) กล่าวถึง ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นคุณลกัษณะของนวตักรรมโดยเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการรับนวตักรรม ขณะท่ี Powelson (2012, p. 148) และ Low et al. (2011, p. 
1020) พบว่า ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับการใช้ระบบคลาวด ์
นอกจากน้ี Powelson (2012, pp. 38-39) พบวา่ ส่ิงส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการยอมรับ
นวตักรรม เป็นการไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีสนบัสนุนให้องคก์ารขนาดเล็กมีความย ัง่ยืน กล่าวคือ 
สามารถแข่งขนัไดก้บัองคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่กวา่โดยไม่ตอ้งลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความซับซ้อน (Complexity) เป็นระดบัท่ีไดรั้บการมองว่ายากต่อการใช้ หรือ ยากต่อ
ความเขา้ใจในระบบคลาวด ์ซ่ึงความซบัซ้อนมีความหมายตรงขา้มกบัการรับรู้ดา้นความง่ายต่อการ
ใชง้านใช ้สอดคลอ้งกบั Powelson (2012, p. 148) พบวา่ ความซบัซ้อนมีอิทธิพลต่อการใชร้ะบบ
คลาวด์ แต่ขณะท่ี Low et al. (2011, p. 1020) กลบัไม่พบวา่ ความซบัซ้อนมีอิทธิพลต่อการการใช้
ระบบคลาวด ์  

ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม (Compatibility) เป็นระดบัท่ีไดรั้บการพิจารณาว่า มี
ความสอดคลอ้ง หรือเหมาะสมของระบบคลาวดก์บัผูใ้ชง้าน ความสอดคลอ้งกบัการท างานแบบเดิม
หรือประสบการณ์เดิม สอดคลอ้งกบั Powelson (2012, p. 148) พบวา่ ความเขา้กนัไดก้บัระบบงาน
เดิมมีอิทธิพลต่อการใชร้ะบบคลาวด ์  
 การใชท้รัพยากรร่วมกนั (Resource Pooling) คือ ผูใ้ห้บริการจดัหาทรัพยากรเป็นศูนย์
ขอ้มูล หรือความเป็นศูนยก์ลางซ่ึงเป็นระดบัอ านาจในการควบคุมระบบคลาวด์  

ความยืดหยุ่นสูง (Flxibility) เป็นระดบัความสามารถท่ีปรับเปล่ียนทรัพยากรไดต้าม
ความตอ้งการโดยอตัโนมติั   

การให้บริการตนเองตามความตอ้งการ (On Demand Self Service) เป็นระดับ
ความสามารถในการขอทรัพยากรไดต้ามความตอ้งการ 
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การบริการท่ีวดัได ้(Measured Service) เป็นความสามารถท่ีจะควบคุมและติดตามการ
ใชบ้ริการของทรัพยากรต่างๆไดอ้ตัโนมติัและสามารถคิดค่าบริการตามการใชจ้ริงได ้    

การเขา้ถึงระบบเครือข่าย (Broad Network Access) เป็นการเขา้ถึงทรัพยากรดว้ยระบบ
เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตไม่วา่จะอยูส่ถานท่ีใดและเวลาไหน 

ความง่ายต่อการใช ้ (Ease of Use) เป็นปัจจยัท่ีก าหนดในดา้นปริมาณ หรือความส าเร็จ
ท่ีไดรั้บว่าสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือส่ิงท่ีคาดหวงั โดยขอบเขตท่ีเช่ือว่าการใช้ระบบจะเป็น
อิสระจากความพยายาม ซ่ึงการยอมรับการใชง้านระบบคลาวดจ์ะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม
ท่ีแสดงแนวโนม้การใช ้มีลกัษณะคลา้ยกบัความสามารถในการใช ้ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีมีความ
ง่าย และความสะดวกในการใช้ โดยไม่ค  านึงถึงความซับซ้อนของระบบ สอดคล้องกับ Ekufu 
(2012, p. 99) พบวา่ ตวัแปรท่ีส าคญัรองมาท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบคลาวด ์คือ การรับรู้ความ
ง่ายต่อการใชจ้ากผูบ้ริหารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และผูมี้อ านาจในการตดัสินใจในองคก์าร 

การขยายขนาดตามความตอ้งการ (Scalability) เป็นความสามารถท่ีเพียงพอในการ
บริการท่ียอมใหผู้ใ้ชไ้ดป้ระโยชน์จากการขยายการบริการเพื่อเกิดการประหยดัทางเศรษฐศาสตร์ใน
การใช้ทรัพยากรดา้นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประหยดัทางเศรษฐศาสตร์ 
ไดแ้ก่ การขยายขนาดในดา้นเน้ือท่ีจดัเก็บขอ้มูลหรือจ านวนผูใ้ช ้

ความปลอดภยั (Security) เป็นระดบัความรู้สึกถึงความเส่ียงในการควบคุม การสูญหาย 
และความเป็นส่วนบุคคลของขอ้มูล เน่ืองจากความกงัวลท่ีเก่ียวกบัเกิดความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ห้บริการตอ้งหาทางป้องกนัเร่ืองความปลอดภยัอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับ
ขอ้มูลของผูใ้ช ้(Hewitt, 2008) โดยระบบคลาวด์เป็นเร่ืองใหม่กบัองคก์ารคลา้ยกบัอินเทอร์เน็ตใน
อดีตท่ีผา่นมาท่ีมุ่งเนน้เร่ืองความกงัวลดา้นความปลอดภยั และความกงัวลดา้นความเป็นส่วนบุคคล 
ท าใหอ้งคก์ารมีความลงัเลในการยอมรับการใชร้ะบบน้ี  (Hayes, 2008; Obeidat & Turgay, 2013)  

2.3.2 ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (External Environment Factors) 
หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายนอกองคก์าร โดยเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถบริหารและควบคุมได ้ (พชัสิรี 
ชมภูค  า, 2552; Nijanja, Ogutu, & Pellisier, 2011) และมีผลต่อการตดัสินใจขององคก์ารท่ีจะยอมรับ
การใชเ้ทคโนโลยไีม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ ผูข้าย คู่แข่งขนั ตลาด รัฐบาล 
กฎหมาย หรือ เศรษฐกิจ (Murad & Thomson, 2011) โดยปัจจยัภายนอกท่ีเป็นสาเหตุของการใช้
เทคโนโลย ี ไดแ้ก่ แรงกดดนัจากการแข่งขนั แรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ตลาดไร้พรมแดน 
นโยบายของรัฐบาล กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาวะวกิฤต และการ
สร้างโอกาสทางการตลาด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
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แรงกดดนัจากการแข่งขนั (Competitive Pressure) เป็นระดบัความรู้สึกของแรงกดดนัท่ี
องค์การตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งขนัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Oliveira & Martins, 2010)  
นอกจากน้ี พบว่าการแข่งขนัท่ีรุนแรงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีสารเทศ  
(Low et al., 2011)  

แรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ (Trading Partner Pressure) เป็นระดบัความรู้สึกของ
แรงกดดนัท่ีองคก์ารตอ้งเผชิญกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น
ลูกคา้ ผูข้าย หรือ ผูใ้หบ้ริการจากภายนอก เพื่อท่ีช่วยใหอ้งคก์ารมีประสิทธิผลในการด าเนินงานและ
มีความแม่นย  าในการจดัเก็บขอ้มูล (Misra & Mondal, 2010) สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมาท่ี
กล่าวถึง แรงกดดันจากพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Low et al., 2011; Pan & Jang, 2008)    

กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Related Law and 
Compliance) เป็นเร่ืองกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั ไดแ้ก่ การรักษาความเป็นส่วนบุคคลของ
ขอ้มูล ความปลอดภยั อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (BSA, 2012) โดยเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบ 
การไม่เปิดเผยข้อมูล การออกพระราชบัญญัติคุ้มครอง จะมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับแต่ละ
ประเทศในโลก (Géczy et al., 2012)  สอดคลอ้งกบั Shimba (2010, p. 48) กล่าววา่ ประเด็นดา้น
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัผูใ้ห้บริการจดัเก็บขอ้มูล และแอพพลิเคชั่นเป็นเร่ืองท่ีมีความยาก 
โดยมกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการป้องกนัขอ้มูล ความเป็นส่วนบุคคล อ านาจศาลในเร่ืองของการจดัเก็บ 
กระบวนการ และความรับผดิชอบขอ้มูล 

ตลาดไร้พรมแดน (Global Marketing)  เป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีท าให้องค์การเกิด               
ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยหลายองคก์ารจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ขายสินคา้
หรือบริการได้ทัว่โลกและตลอดเวลา  โดยใช้บริการซอฟต์แวร์ท่ีอยู่บนระบบ สร้างสินค้าและ
บริการใหม่พร้อมกบัการเป็นส่ือด าเนินงานทางธุรกิจกบัลูกคา้อยา่งการใชส่ื้อบนช่องทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์  นอกจากน้ีการส่งเสริมการคา้เสรีระหวา่งประเทศก็เป็นหน่ึงในตลาดไร้พรมแดน
โดยเป็นตวัวดัความพร้อมในการใชร้ะบบคลาวด ์ (BSA, 2012)   

นโยบายของรัฐบาล (Government Policy)  เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากภาครัฐบาล ไดแ้ก่ การท าธุรกรรมทางการเงิน การประมูลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การออกกฎหมายท่ีเหมาะสมเพื่อคุ้มครองการใช้งาน การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีและการส่ือสารระบบเครือข่ายความเร็วสูง การสนบัสนุนให้มีการส่งเสริมประเมิน
กรอบการท างานของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างความปลอดภยัท่ีได้มาตรฐาน และการ
ส่งเสริมการลดใช้พลงังาน สอดคลอ้งกบั Cui , Zhang, & Huang (2008) กล่าวว่า นโยบายหรือ
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กิจกรรมจากภาครัฐบาลมีอิทธิพลอย่างนัยส าคญัการบริหารจดัการเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยขีององคก์าร  

ภาวะวิกฤต (Crisis)  เป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่คาดคิดท่ีเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ การไม่สามารถท างานได้ตามปกติ การหยุดชะงัก หรือการล่มของระบบ 
เน่ืองจากภยัคุกคามไดแ้ก่ ภยัน ้ าท่วม สึนามิ พายุเฮอริเคน แผน่ดินไหว การชุมนุมทางการเมือง การ
ก่อวินาศกรรม หรือ การจลาจล เป็นตน้ ระบบคลาวด์สามารถช่วยให้องค์การสามารถด าเนินธุรกิจ
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยสามารถเขา้ถึงไดทุ้กสถานท่ี และทุกเวลา (Hailu, 2012)  

การสร้างโอกาสทางการตลาด (Opportunity) เป็นการสร้างโอกาสของความยืดหยุ่น
และความสามารถน ามาปรับใชเ้พื่อท่ีจะสร้างความตอ้งการของตลาดใหม่ 

2.3.3 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment Factors) 
หมายถึง สภาพแวดล้อมในองค์การท่ีสามารถบริหารและควบคุม ได้แก่ เจ้าของ ผู ้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริหาร พนกังาน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน เช่น อาคารส านกังาน 
วสัดุอุปกรณ์  (พชัสิรี ชมภูค  า, 2552) รวมถึงทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฮาร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์ภายในองค์การ โดยเป็นปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ารมีผลต่อการตดัสินใจของ
องค์การท่ีจะยอมรับการใช้เทคโนโลยีทางตรงได้แก่ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี การประหยดั
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย ตน้ทุนประสิทธิผล ขนาดองค์การ ประเภทอุตสาหกรรม และ การสนบัสนุน
จากผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี (Technology Readiness) เป็นความพร้อมของการมีระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ รวมถึงบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์าร สอดคลอ้งกบั   
Low et al. (2011) ไดก้ล่าวถึง ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีขององคก์าร หมายถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องค์การได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยความจ า เน้ือท่ีในการจดัเก็บ ฐานขอ้มูล ขอ้มูลสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชัน่ 
โดยความพร้อมของเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อการใชง้าน (Oliveira & Martins, 2011)  

ตน้ทุนประสิทธิผล (Cost Effectiveness) และการประหยดัตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (Cost  
Saving) เป็นความสามารถท่ีจะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดา้นเทคโนโลยี ได้แก่ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง Opala (2012) และ Thruong (2010) กล่าววา่ระบบ
คลาวด์ท าให้เกิดผลส าเร็จในต้นทุนประสิทธิผล โดยท าให้องค์การท่ีเป็นผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่
เปล่ียนความเป็นเจา้ของจากการลงทุนซ้ือฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์มาเป็นใชบ้ริการระบบคลาวด ์
(Shimba, 2010) เน่ืองจากทุกองคก์ารมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบังบประมาณ  ดงันั้นเป็นการเปล่ียนรูปแบบ
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การจ่ายแบบการลงทุนมาเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี นอกจากน้ีองคก์ารท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ
ระบบคลาวด ์เกิดการประหยดัจากการขยายทางเศรษฐศาสตร์ โดยสามารถเสนอตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ใน
การบริการลูกคา้แทนท่ีจะตอ้งลงทุนเป็นเจา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ross, 2010; Udoh, 2010; 
Chebrolu, 2010; Ekufu, 2012)   

ขนาดองค์การ (Size) เป็นการแบ่งขนาดองค์การเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ จาก
จ านวนพนกังานในองคก์าร Low et al. (2011) พบวา่ ขนาดองคก์ารอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อการ
ใชร้ะบบคลาวด์ กล่าวคือ องคก์ารขนาดเล็กสามารถชนะขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรองคก์ารจากระบบ
คลาวด์ท่ีเป็นบริการด้านซอฟต์แวร์เพื่อเป็นการลดตน้ทุนและค่าใช้จ่าย นอกจากน้ีองค์การขนาด
ใหญ่จะมีโอกาสการยอมรับการใชร้ะบบคลาวด์มากกวา่ขนาดเล็ก กล่าวคือ ขนาดขององคก์ารเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะองค์การขนาดใหญ่มีความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการท่ีจะรับความเส่ียงสูงขององค์การขนาดเล็ก (Hayes, 2008) ในทางตรงขา้ม 
Powelson (2012, pp. 38-39) พบวา่ ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีสนบัสนุนองคก์ารขนาดเล็กให้มี
ความย ัง่ยืนโดยสามารถแข่งขนัได้กบัองค์การท่ีมีขนาดใหญ่กว่าโดยไม่ตอ้งลงทุนในเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

ประเภทอุตสาหกรรม (Industy) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจขององค์การโดย
สามารถแบ่งประเภทอุตสาหกรรมประเทศไทยตาม Thailand Standard Industrial Classification: 
TSIC-2009 ไดด้งัน้ี  ธุรกิจการคา้และธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบก
และสถานท่ีเก็บสินคา้ โรงพยาบาลเอกชน กิจกรรมดา้นขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร (ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2555) 
 การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง  (Top Management Support) เป็นส่ิงส าคญัท่ีมี
บทบาทในการสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเก่ียวขอ้งกบั
การใช้ทรัพยากรและการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน  ดงันั้นการสนับสนุนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเป็นส่ิงส าคญัในการเตรียมความพร้อมส าหรับจดัหาทรัพยากรให้พอเหมาะเพื่อการใช้
เทคโนโลยีใหม่ จากการศึกษาของ Low  et al. (2011) พบวา่ การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูงมี
อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อการใช้ระบบคลาวด์ สอดคลอ้งกบั Pan and Jang (2008) พบว่า มี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงกบัการใชเ้ทคโนโลยใีหม่   

2.3.4 ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร (Manager’s Characteristic Factors) 
หมายถึง คุณสมบติัของบุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีในการบริหารองคก์าร ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้ริหาร บทบาทของ
ผูบ้ริหาร  ลกัษณะของผูท่ี้จะรับนวตักรรมชา้หรือเร็ว  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ระดบัผูบ้ริหาร (Manager Level) เป็นระดบัการบริหารงานภายในองคก์ารสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ   

(1)  ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นผูจ้ดัการระดบับนสุดมีหน้าท่ีในการจดัการองค์การใน
ภาพรวม ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร ประธาน ผูช่้วยประธาน เจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูง และ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทัว่ไป เป็นตน้  

(2)  ผูบ้ริหารระดบักลาง เป็นผูจ้ดัการแต่ละหน่วยงานท่ีไดรั้บเป้าหมายจากผูจ้ดัการ
ระดบัสูงมาด าเนินการและประสานงานกบัผูจ้ดัการระดบัต ่ากวา่ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการตลาด ผูจ้ดัการขาย 
ผูจ้ดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูจ้ดัการบริหารทรัพยากรบุคคล ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน   

(3)  ผูบ้ริหารระดบัตน้ เป็นผูจ้ดัการท่ีมีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการไดแ้ก่ หวัหนา้งาน ผูช่้วยผูจ้ดัการ (พชัสิรี ชมพคู า, 20091) 

บทบาทของผูบ้ริหาร (Managerial Roles) เป็นมุมมองและทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท
ระหวา่งบุคคล ขอ้มูล และ การตดัสินใจ  สอดคลอ้งกบั พชัสิรี ชมพูค า (2009, น. 8-11) กล่าวว่า 
บทบาทระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ การเป็นผูน้ าโดยกระตุน้ให้พนกังานเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
บทบาทเก่ียวกบัขอ้มูลโดยส่งผา่นขอ้มูลใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง และ บทบาทเก่ียวกบัการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การ
ตดัสินใจในการลงทุนเทคโนโลยี ขณะท่ี Al-Hudhaif and Abdullah (2011) พบวา่ ผูบ้ริหารองคก์าร
มกัเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ลกัษณะของผูท่ี้จะรับนวตักรรมชา้หรือเร็ว (Individual Innovativeness)  เป็นบุคคลท่ีมี
ลกัษณะในการยอมรับนวตักรรมชา้หรือเร็ว แบ่งออกเป็น 5 ประเภท (Rogers, 2003) ไดแ้ก่  

(1) ผูน้ าการยอมรับ  
(2) ผูย้อมรับเร็วช่วงแรก  
(3) ผูย้อมรับเร็วส่วนมาก  
(4) ผูย้อมรับชา้ส่วนมาก  
(5) ผูล้า้หลงั       
กล่าวโดยสรุปการศึกษาในงานวิจยัน้ีมีตวัแปรตาม คือ การยอมรับการใชร้ะบบคลาวด ์

และตวัแปรอิสระท่ีจดักลุ่มตามองค์ประกอบของปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบ
คลาวด์ คือ ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี  ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์การ 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร และปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูจ้ดัการ 
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2.4 การสร้างตัววดัผลส าเร็จของระบบคลาวด์ส าหรับองค์การธุรกจิ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือช่วยให้องค์การธุรกิจเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน นอกจากน้ียงัช่วยให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ปัจจุบนัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศไดส้ร้างมูลค่า และการเติบโตทั้งด้านการเงินและสังคมให้กบัทุกองค์การ
ธุรกิจ จึงมีการน ามาใช้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในลกัษณะการประมวลผล การ
ด าเนินธุรกรรมดา้นองค์การ การติดต่อส่ือสาร การจดัท าและเก็บเอกสาร การจดัท ารายงาน  และ
การตดัสินใจ เป็นตน้ การประเมินผลการปฏิบติังานโดยใช้ตวัวดัผลส าเร็จของระบบคลาวด์ เป็น
หน่ึงในเทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงองค์การตอ้งการทราบผลส าเร็จจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ระบบนั้น แลว้ผลท่ีคาดหวงัจะส่งผลต่อองคก์ารในระดบัใด รวมถึงตอ้งสะทอ้นความกา้วหนา้ของ
การใช้เทคโนโลยีท่ีน าไปใช้งานจริง ดงันั้นการสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์โดย 
การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชส้ าหรับองคก์ารประเทศไทย จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายส าหรับงานวิจยัน้ี 
ซ่ึงแนวทางการสร้างตวัวดัผลส าเร็จของระบบมาจากการสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศจากการทบทวนวรรณกรรมและจากความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการ
ใชร้ะบบคลาวด ์โดยการรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิคเดลฟาย มีรายละเอียดดงัน้ี  

2.4.1 การสร้างตวัวดัโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย 
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นกระบวนการของการเก็บรวบรวมขอ้มูลความ

คิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นอนาคต โดยการแสวงหาความคิดจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเทคนิคน้ีไม่
ต้องการให้ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการพิจารณา
ตดัสินใจ โดยเป็นวิธีท่ีได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนดา้นการศึกษา โดย Olaf Helmer และ Norman 
Dalkey เทคนิคน้ีเป็นวิธีการรวมรวมขอ้มูลความคิดเห็นอย่างเป็นระบบโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเป็น
แบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ (Dalkey & Helmer, 1963) โดยมีหลกัการ 3 ประการ คือ  

(1)  การเลือกสรรผูเ้ช่ียวชาญ ควรเป็นผูมี้ความรู้และความสามารถในสาขา หรือ
ประเด็นการวจิยั   

(2)  ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถใหข้อ้มูลถูกตอ้งสมบูรณ์  
(3)  แบบสอบถามควรชดัเจน สละสลวย ง่ายแก่การอ่านและเขา้ใจ  
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ผูเ้ช่ียวชาญ A ผูเ้ช่ียวชาญ B ผูเ้ช่ียวชาญ A ผูเ้ช่ียวชาญ B
 

 
ภาพที ่2.19  การมองภาพของผูเ้ช่ียวชาญในเทคนิคเดลฟาย 
 
ทีม่า:  ดวงนภา มกรานุรักษ ์(2554) 
  
 จากภาพท่ี 2.19 แสดงให้เห็นถึง การมองภาพของผูเ้ช่ียวชาญของเทคนิคเดลฟาย ซ่ึงขอ้
คน้พบท่ีไดจ้ากมติของผูเ้ช่ียวชาญจะมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือได ้ก็ต่อเม่ือผูเ้ช่ียวชาญมีความรู้
และเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีสอบถามและพยากรณ์หรือแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อเตรียมการ
วางแผน หรือตดัสินใจ การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามหลายรอบโดยทัว่ไปในรอบแรกจะเป็น
ค าถามปลายเปิดรอบต่อไปเป็นค าถามปลายปิดและเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าในรอบสุดทา้ย
เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านตอบแบบสอบถามอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ค  าตอบท่ีเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั จากนั้นน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดท่ีเห็นสอดคลอ้งกนัใน
แบบสอบถามแต่ละขอ้ในแต่ละรอบท่ีผา่นมาใหอ้ยูใ่นรูปของสถิติ แลว้ส่งกลบัใหผู้เ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง 
เพื่อพิจารณายืนยนัค าตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงค าตอบใหม่ พร้อมระบุเหตุผล โดยตอ้งใช้สถิติ
เบ้ืองตน้ เช่น การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง ไดแ้ก่  ฐานนิยม มธัยฐาน ค่าเฉล่ีย และการวดัการ
กระจายของขอ้มูล (ดวงนภา มกรานุรักษ,์ 2554; ภิราช รัตนนัต,์ 2555) 
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ตารางที่ 2.9  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหมาะสมของเทคนิคเดลฟายในการเก็บขอ้มูลการวจิยั 
 

จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ ความคลาดเคล่ือน ความคลาดเคล่ือนลดลง 
1 - 5 1.20 - 0.70 0.50 
5 - 9 0.70 - 0.58 0.12 

9 - 13 0.58 - 0.54 0.04 
13 - 17 0.54 - 0.50 0.04 
17 - 21 0.50 - 0.48 0.02 
21 - 25 0.48 - 0.46 0.02 
25 – 29  0.46 - 0.44 0.02 
 

ทีม่า:  Macmillan (1971)   
 
จากตารางท่ี 2.9 จ านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหมาะสมของเทคนิคเดลฟายในการเก็บขอ้มูลการ

วิจยัโดย Macmillan (1971) กล่าววา่ จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเหมาะสมควรมากกวา่ 17 คนข้ึนไป โดย
สามารถแสดงอตัราความคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยลง เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ เพราะการ
วิจยัท่ีผ่านมาอาจมีผูว้ิจยัท่ีสูญหายไปในระหว่างการท าวิจยัเน่ืองจากไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่าง
ต่อเน่ืองในการตอบแบบสอบถามครบทุกราย ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเต็มใจ 
ความตั้งใจ และการเสียสละเวลาในการใหค้วามร่วมมือในงานวจิยั  

ขอ้ดีของเทคนิคเดลฟาย คือ ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย เน่ืองจากไม่ตอ้งมีการพบปะ
หรือประชุมกบักลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้มูลท่ีได้มีความแม่นย  าและน่าเช่ือถือ เน่ืองจากเป็นความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองท่ีวจิยัอยา่งแทจ้ริง และมีการทบทวนถาม
ย  ้าหลายรอบถือเป็นการกลั่นกรองข้อมูลให้มีความถูกต้องยิ่งข้ึน นอกจากน้ีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 
ซบัซอ้น ไดผ้ลรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ไดอ้ยา่งอิสระและสามารถปรับปรุงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้

อยา่งไรก็ตาม เทคนิคเดลฟายมีขอ้จ ากดั  คือ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บคดัเลือกจะตอ้งมีความรู้
ความสามารถในสาขาท่ีวิจยัอย่างแทจ้ริง มิฉะนั้นจะไดรั้บขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนจะตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูเ้ช่ียวชาญเน่ืองจากจะตอ้งสละเวลาหลายคร้ังเพื่อตอบแบบสอบถาม หาก
ผูเ้ช่ียวชาญละเลย ไม่สนใจ แบบสอบถามอาจสูญหาย หรือไม่ได้รับค าตอบกลบัมา จึงต้องมี    
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ความละเอียดรอบคอบ ไม่มีอคติ และความล าเอียงในการพิจารณาค าตอบ เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง (ภิราช รัตนนัต,์ 2555) 

ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554, น. 30) กล่าววา่ หลกัการของกระบวนการวิจยัดว้ยเทคนิค     
เดลฟาย เพื่อใหไ้ดค้วามเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีสอดคลอ้งกนั และน่าเช่ือถือมากข้ึนจึงตอ้งถามย  ้า
ความเห็นโดยการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหลายรอบ โดยทัว่ไปมกัจะถามความ
คิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 รอบดว้ยกนั ซ่ึงเทคนิคเดลฟายมีขอ้ดี คือ การรวบรวมความ
คิดเห็นจากต่างผูเ้ช่ียวชาญเพื่อท่ีจะคน้หา กลัน่กรอง และรวบรวมความคิดเห็น 
 กล่าวโดยสรุปเทคนิคเดลฟาย คือ กระบวนการ หรือ วิธีท่ีใช้ในการรวบรวมค าตอบ 
หรือ การระดมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญาญ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจ และสร้างความน่าเช่ือถือของข้อมูล จึงได้มีการสอบถามจากหลายรอบ
จนกระทัง่ไดค้วามคิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติ  เหตุผลท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี เน่ืองจากการศึกษาเร่ืองปัจจยั
ขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใชก้ารประมวลผลแบบคลาวด์ซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับองค์การใน
ประเทศไทยในปัจจุบนัและมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญของ
องคก์ารท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบคลาวด ์     

2.4.2 การสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบแบบคลาวด์ 
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ ยงัพบไม่มากและยงัมี

การน ามาใช้น้อยมาก เน่ืองจากองค์การยงัขาดความรู้และความเขา้ใจในประโยชน์หรือผลดี และ
อุปสรรคหรือผลกระทบของระบบคลาวด์ และมีความทา้ทายท่ีองคก์ารตอ้งเผชิญในการวดัผลผูใ้ห้
บริการระบบ และตวัผูใ้ช้บริการภายในองคก์ารเพื่อบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ขององคก์าร ดงันั้น
การพฒันาตวัวดัผลส าเร็จการใชร้ะบบคลาวด ์จึงมาจากการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จาก
เอกสารและแบบสอบถาม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาไดก้ล่าวถึงกลุ่มแนวคิดด้านการ
วดัผลส าเร็จการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นการวดัประโยชน์ และอุปสรรค โดยตวัแบบและ
กรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งในงานวิจยั คือ ตวัแบบ ISSM และ กรอบแนวคิด COBIT ส าหรับหวัขอ้น้ี
ไดศึ้กษาเพิ่มเติมในดา้นการวดักลยทุธ์และระบบการจดัการ BSC ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ตวัวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) เป็น เกณฑ์ก าหนดความส าเร็จของ
การปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นการพิจารณาความเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทศัน์องค์การ และกลยุทธ์การ
ด าเนินงานดา้นธุรกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์าร ในการท่ีท าให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั และการเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อให้มัน่ใจวา่องคก์ารสามารถเติบโต และมี
ศกัยภาพในการแข่งขัน โดยการวดัผล มีทั้ งวตัถุประสงค์ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน โดย
พิจารณาใน 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง มุมมองด้าน
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กระบวนการภายใน และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  (Kaplan  & Norton, 1996) ขณะท่ี
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินวา่การด าเนินงานต่าง ๆ ขององคก์ารเป็นอยา่งไร (พสุ เตชะรินทร์, 
2547)  ฉะนั้น KPIs จึงเป็นวิธีการประเมินผลท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั และมกั
ใช้ร่วมกบักรอบส าหรับการวดักลยุทธ์โดยมีงานวิจยัท่ีมีการประเมินผลส าเร็จการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อบริหารให้เกิดประโยชน์ และคุม้ค่าในการลงทุน รวมถึงการสร้างประโยชน์
ใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม, ประสงค ์ปราณีตพลกรัง, เปร่ือง กิจรัตน์ภร และชุณห
พงศ ์ไทยอุปถมัภ์, 2553) การพฒันาตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ โดยมีงานวิจยัจ านวน
มาก กล่าวถึง การวดัผลส าเร็จจากการใชเ้ทคโนโลยี เช่น ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 
(ชยัรัตน์ จุสปาโล, 2552) โดยกล่าวถึง การวดัผลส าเร็จระบบสารสนเทศโดยแบ่งเป็น 6 ปัจจยัไดแ้ก่ 
คุณภาพสารสนเทศ  คุณภาพระบบ คุณภาพบริการ ความตั้งใจ และการใชง้าน ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้าน ผลประโยชน์สุทธิ  
 สอดคล้องกับ Hubner-Bloder and Ammenwerth (2009) ได้ศึกษาตวัวดัผลการ
ปฏิบติังานของระบบสารสนเทศด้านสถานพยาบาล โดยการใช้เทคนิคเดลฟายจากผูเ้ช่ียวชาญ 
สามารถแบ่ง การวดัผล ได้แก่ คุณภาพด้านเทคนิค  คุณภาพด้านซอฟต์แวร์ คุณภาพด้าน
สถาปัตยกรรมและการบูรณาการ คุณภาพของผูใ้หบ้ริการ คุณภาพของการสนบัสนุนและหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ คุณภาพการสนับสนุนด้านการไหลของขั้นตอนการท างาน 
คุณภาพผลลพัธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และตน้ทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จากงานวิจยัของอุบลศิลป์ โพธ์ิพรม และคณะ (2553, น. 164-165) กล่าวถึง การวดั     
กลยุทธ์ และระบบการจดัการ BSC โดยน าเสนอการพฒันาตวัวดัผลส าเร็จของการบริหารจดัการ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัดว้ยเทคนิคเดลฟายจากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่   

(1)  ตวัวดัผลมุมมองด้านการเงิน ได้แก่ การจดัสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ความคุม้ค่าของการลงทุน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

(2)  ตวัวดัผลมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวนการร้องเรียนของนกัศึกษา ระยะเวลา
เฉล่ียของนกัศึกษาในการขอใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยรวม  
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(3)  ตวัวดัผลมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ไดแ้ก่ ระดบัความเร็วของการให้บริการ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวนระบบงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีไดพ้ฒันาข้ึนในรอบปี   

(4)  ตวัวดัผลมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของบุคลากรท่ี
ไดห้ลงัจากการฝึกอบรม จ านวนเร่ืองของการพฒันางานดา้นบริการในแต่ละปี ระดบัความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันางานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร บุคลากรมีความรู้และ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของบุคลากร  

การศึกษาท่ีเก่ียวกบัตวัวดัผลส าเร็จของระบบคลาวด์ Cloudtweaks (2012) กล่าวว่า     
ตวัวดัผลส าเร็จขององคก์ารท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการของระบบคลาวด ์ ประกอบดว้ย  

(1)  การวดัดา้นผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การใช้ประโยชน์คุม้ค่า เป็น ความสามารถท่ี
รองรับการท างานได้สูงสุด ขีดความสามารถ เป็น ขนาดท่ีรองรับการท างานเปรียบเทียบกับ
ความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมใช้งาน ความพึงพอใจ เป็น การวดัร้อยละของ
ความส าเร็จของงาน  

(2)  การวดัดา้นเวลา ไดแ้ก่ ความพร้อมในการใช้ เป็น การวดัระยะเวลาตอบสนองการ
บริการ เช่น ระยะเวลาเฉล่ียในการกูคื้นสภาพ  

(3)  การวดัดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่ การไม่สามารถปฏิบติัตาม เป็น การวดัความผิดพลาด
หรือการล่มของระบบ   

(4)  การวดัดา้นตน้ทุน ไดแ้ก่ ตน้ทุนเกิดข้ึนจริง เป็น การลดลงของตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนจริง  

(5)  การวดัความเส่ียง ไดแ้ก่ ความสามารถในการบริหารความเส่ียง  
(6)  การวดัผลก าไร ไดแ้ก่ มูลค่าของการสร้างผลก าไร  
นอกจากน้ีการวดัประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการด้านการบริหาร

จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับองค์การท่ีตอ้งน า KPIs  มาใช้ในการประเมิน เพื่อเป็นตวั
วดัผลส าเร็จของกรอบแนวคิด COBIT  สามารถน ามาประยุกต์ใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการสร้างตวั
วดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดใ์นระดบัองคก์ารส าหรับงานวิจยัน้ี (ดูตารางท่ี 2.10) 
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ตารางที ่2.10  ตวัอยา่งตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ 
 
ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จ 

 มุมมองดา้นการเงิน 
1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี 
2 เปรียบเทียบระหวา่งงบประมาณค่าใชจ่้ายตามการใชง้านและผลประโยชน์ท่ีไดจ้าก

ระบบคลาวดต่์อปี 
3 เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตามการใชง้านระบบคลาวดก์บัตน้ทุนของการเป็นเจา้ของ

เทคโนโลย ี
4 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและค่าปรับจากระบบคลาวด์ 
5 ร้อยละของเงินลงทุนท่ีท าให้ระบบคลาวดส์ามารถรับรู้ดา้นประโยชน์บรรลุตามเป้า 
 มุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

1 จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัดา้นการปฏิบติังานเน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด ์ 
2 ระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการตามมาตรฐานการบริการ 
3 ร้อยละของความพึงพอใจของผูบ้ริหารภายในองคก์ารต่อระบบคลาวด ์
4 ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองการบริการของผูใ้หบ้ริการระบบคลาวด์ 
5 จ านวนการร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการในองคก์ารดา้นระบบคลาวด ์

 มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
1 ระดบัการประเมินความปลอดภยัตามมาตรฐาน 
2 ระยะเวลาเฉล่ียในการกูคื้นสภาพของผูใ้หบ้ริการระบบคลาวด์ 
3 จ านวนคร้ังของการเกิดหยดุการท างานของระบบหรือระบบล่มของระบบคลาวด์ 
4 จ านวนคร้ังของการถูกบุกรุก และระดบัความปลอดภยัท่ียอมรับไดข้องระบบคลาวด์ 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ) 
 
ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จ 

 มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
1 ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนกังานดา้นความเช่ียวชาญและทกัษะระบบ 
2 ร้อยละความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อระบบคลาวด์ 
3 จ านวนของแนวคิดใหม่ท่ีเกิดจากการใชร้ะบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

 
ตวัวดัผลส าเร็จดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั Stefen, Claudia & Christoph (2013)   

กล่าววา่ ตวัวดัผลส าเร็จของระบบคลาวด์ส่วนใหญ่มีความคลา้ยกบัตวัวดัผลส าเร็จของเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบดั้งเดิม เช่น การวดัความพร้อมการบริการ การวดัดา้นความปลอดภยั การวดัดา้น
เวลาบริการและการตอบสนอง  

สรุปการพฒันาตวัวดัผลส าเร็จของระบบคลาวด์เป็นส่ิงท่ีส าคญัของการยอมรับการใช้
ระบบน้ีในองคก์ารธุรกิจประเทศไทย เพื่อให้องคก์ารมุ่งสู่กลยุทธ์ในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยพิจารณาตวัวดัผลส าเร็จในระดบัองคก์าร
โดยพิจารณา 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน และ มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ซ่ึงจะน าไปสู่เป้าหมายของผลงาน
ตามดชันีช้ีวดั 

 
2.5 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การศึกษาท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้
ระบบคลาวด์มีอยูห่ลายดา้นและมีการใชแ้นวคิดของตวัแบบ TAM ทฤษฎี DOI หรือกรอบแนวคิด 
TOA ไดแ้ก่ การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใช้ระบบคลาวด์กบัขนาดองค์การ ซ่ึงอา้งอิงตวั
แบบ TAM โดยการตรวจสอบความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปรท่ีมีผลต่อการใช้ระบบคลาวด์ ไดแ้ก่ 
ทศันคติ  การคลอ้ยตามอิทธิพลของรอบขา้ง การควบคุมพฤติกรรม การรับรู้ด้านประโยชน์ และ 
การรับดา้นการใชง้านง่าย พบวา่ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั และองคก์ารดา้นการเงินมีการใช้
ระบบคลาวดม์ากกวา่องคก์ารดา้นอุตสาหกรรม (Ekufu, 2012)   

การศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า มีผูว้ิจยัให้ความส าคญักับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการใช ้ 
ระบบคลาวด์กบัประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยอา้งอิงกรอบแนวคิด TOE 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ดา้นองคก์าร และดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ แรงกดดนัจากคู่แข่งขนั และ 
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แรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด (Low et  al., 2011) และยงัมีการ 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชร้ะบบคลาวด์กบัขนาดองคก์ารของ Powelson (2012) ไดอ้า้งอิง
ทฤษฎี DOI โดยการตรวจสอบแนวโน้มขององคก์ารขนาดเล็กต่อการใช้นวตักรรมระบบคลาวด ์
พบวา่ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม ความซบัซ้อน การ
สังเกตเห็นได ้ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนผลจากการสาธิตต่อการใชร้ะบบคลาวด ์

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการใช้ระบบคลาวด์กับผูบ้ริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นอ่ืนๆ เช่น การรับรู้ดา้นความมีประสิทธิภาพดา้นความปลอดภยั ความ
จ าเป็นท่ีตอ้งการใช้ ความน่าเช่ือถือ และตน้ทุนประสิทธิผล โดยพบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ผูบ้ริหารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศก าลงัพฒันาในระบบคลาวด ์(Hailu, 2012)   

งานวจิยัท่ีผา่นมาไดส้ร้างความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ในการน าระบบคลาวด์ไปใช้
งาน และการน ามาใชเ้ชิงพาณิชย ์เพื่อเป็นการสร้างทกัษะใหม่ใหก้บัพนกังานในการใชร้ะบบคลาวด ์
และการวางนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์าร  สรุปไดว้า่ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบคลาวด์ส่วนใหญ่ ได้มีการน าแนวคิดการประยุกต์ใช้ท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อหาปัจจยัในการยอมรับการใชร้ะบบคลาวด ์มกัอธิบายโดยอา้งอิงตวัแบบ 
TAM  ทฤษฎี DOI และกรอบแนวคิด TOE  แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการวดั 
ผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ไม่มาก ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการพฒันากรอบแนวคิด โดย
การรวบรวมตวัแปรต่าง ๆ เพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์ และตวั
วดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การธุรกิจในประเทศไทย เน่ืองจากการใช้ระบบ
คลาวดส์ าหรับประเทศไทยยงัเป็นเร่ืองใหม่ จึงเป็นความทา้ทายส าหรับงานวจิยัน้ี 

 
2.6 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัขบัเคล่ือน และผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การธุรกิจ
ในประเทศไทยยงัมีการวิจัยไม่แพร่หลาย  เน่ืองจากเป็นบริการรูปแบบใหม่ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและเป็นแนวโนม้ในอนาคตในประเทศไทย การศึกษาน้ีจึงน าเสนอในรูปแบบงานวิจยั
เชิงคุณภาพในขั้นแรกเพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์และการสร้างตวั
วดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในระบบคลาวด์ จากนั้นจึงน า
ผลท่ีไดม้าตรวจสอบยนืยนัในเร่ืองปัจจยัขบัเคล่ือน และตวัวดัผลส าเร็จดงักล่าวดว้ยรูปแบบงานวิจยั
เชิงปริมาณ ดงันั้นจึงเป็นรูปแบบแนวทางการวจิยัแบบผสานวธีิ  

การก าหนดกรอบแนวคิดจึงพฒันามาจากความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
การศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม เพื่อหาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการหาปัจจยัขบัเคล่ือน และสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใช้จากงานวรรณกรรมท่ี
ผา่นมาเพื่อเป็นหลกัในการสร้างกรอบแนวความคิดของการวจิยัคร้ังน้ี    
 

ปัจจยัขบัเคล่ือน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร

ปัจจยัขบัเคล่ือน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร

ตวัวดัผลส าเร็จ

ปัจจยัขบัเคล่ือน
ดา้นเทคโนโลยี

ปัจจยัขบัเคล่ือน
ดา้นคุณลกัษณะ
ของผูจ้ดัการ

การใชบ้ริการระบบคลาวด์

 
 
ภาพที ่2.20  กรอบแนวคิดปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับองคก์าร     
ธุรกิจในประเทศไทย 

 
จากภาพท่ี 2.20 แสดงใหเ้ห็นถึง กรอบแนวคิดการวิจยัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย องคป์ระกอบ

ด้านบริบทท่ีส าคญั คือ องค์ประกอบท่ี 1 คือ ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยี องค์ประกอบท่ี 2 
ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ องค์ประกอบท่ี 3 คือ ปัจจัยขบัเคล่ือนด้าน
ส่ิงแวดล้อมภายในองค์การ องค์ประกอบท่ี 4 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านคุณลักษณะของผูบ้ริหาร 
องคป์ระกอบท่ี 5 คือ ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์
 
2.7 สรุป 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัในคร้ังน้ี 
สามารถแบ่งกลุ่มแนวทางงานดา้นการประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศออกเป็น 2 กลุ่มคือ  

(1)   กลุ่มแนวคิดการประยกุตใ์ชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่ออธิบายวิธีการและเหตุผลของการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละ
องค์การและเพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุในการยอมรับการใช้ระบบคลาวด์ โดยพิจารณา
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 
และ ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร โดยศึกษาจากทฤษฎี ตวัแบบ กรอบแนวคิดต่าง ๆ จาก ตวัแบบ
การยอมรับเทคโนโลยี หรือ TAM (Davis, 1989)  ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม หรือ DOI 
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(Rogers, 2003)  และกรอบแนวคิดเทคโนโลยี-องค์การ-ส่ิงแวดลอ้ม หรือ TOE (Tornatzky  & 
Fleischer, 1990)  นอกจากน้ีศึกษาการใช้ระบบคลาวด์ว่ามีรูปแบบบริการอะไร และการน าไปใช้
งานอย่างไร รวมถึงศึกษาดา้นประโยชน์และปัญหาอุปสรรค การปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของ
การใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับองคก์าร  

(2)   กลุ่มแนวคิดการประยุกต์ใช้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลส าเร็จในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อหาตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ โดยโดยการใช้ตวัแบบความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศ (Delone & Mclean,1992) หรือ ISSM และกรอบแนวคิดโคบิต หรือ COBIT 
(ISACA, 2011) เพื่อน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยัน้ี      
 DPU



 
 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การ
ธุรกิจในประเทศไทย ผู ้วิจ ัยได้น าเสนอระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย แนวทางการวิจัย กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัส าหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ประชากรและตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปผล  โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เป็น 
รูปแบบของการวิจยัท่ีอาศยัการผสมผสานระหวา่งกระบวนทศัน์ของการวิจยัคุณภาพ และการวิจยั
เชิงปริมาณเขา้ดว้ยกนั โดยมุ่งเน้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีก่อให้เกิดความ
เขา้ใจต่อปัญหาการวิจยัไดดี้กวา่การใชว้ิธีการวิจยัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว (Plano Clark & 
Creswell, 2008) ผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอระเบียบวธีิการวจิยัออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 การวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนและสร้างตวัวดัผลส าเร็จ  
ส่วนท่ี 2 การวจิยัเชิงปริมาณ เพื่อตรวจสอบยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จ  
 

ส่วนที ่1: การวจัิยเชิงคุณภาพเพือ่หาปัจจัยขับเคลือ่นและสร้างตัววดัผลส าเร็จ 
การศึกษาน้ีเร่ิมตน้โดยการก าหนดแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

หาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์ และเพื่อสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใช้
ระบบคลาวด ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.1 กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

การก าหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการวิจัยคร้ังน้ี ได้ให้ความส าคัญกับผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
บทบาท และเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบคลาวด ์โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ   

3.1.1 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในขั้นเตรียมการวิจยั เป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อสร้างเคร่ืองมือก่อนการ
เก็บขอ้มูลซ่ึงคดัเลือกแบบเจาะจง จ านวน 7 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี คือ เป็นผูบ้ริหารจากองคก์าร
ขนาดเล็ก 3  คน ขนาดกลาง 2 คน และขนาดใหญ่  2 คน (ดูตารางท่ี 3.1) โดยด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้ริหารองคก์ารระดบัสูง กลาง และตน้ จากประเภทอุตสาหกรรมดา้นการคา้และการบริการ และ
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กิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร โดยเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง และระดบักลาง ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการใชร้ะบบคลาวด์ภายในองคก์ารในฐานะท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการ      

3.1.2 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาปัจจัย
ขบัเคล่ือนและสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ ซ่ึงคดัเลือกแบบเจาะจง จ านวน 25 คน 
สอดคลอ้งกบั Macmillan (1971) ท่ีกล่าวว่า จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีมากกวา่ 17 คนข้ึนไปจะมีอตัรา
ความคลาดเคล่ือนท่ีน้อยลง โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี คือ เป็นผูบ้ริหารจากองค์การขนาดเล็ก 9  คน 
ขนาดกลาง 8 คน และขนาดใหญ่  8 คน (ดูตารางท่ี 3.1) จากประเภทอุตสาหกรรมดา้นการผลิต 
การคา้และการบริการ การก่อสร้าง และกิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร โดยเป็นผูบ้ริหาร
องค์การระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัตน้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ระบบคลาวด์
ภายในองคก์ารในฐานะผูใ้ชบ้ริการ 

      
ตารางที ่3.1  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญในขั้นต่าง ๆ จ าแนกตามขนาดองคก์าร 

 

ขั้นด าเนินการ 
ขนาดองคก์าร 

รวม 
เล็ก กลาง ใหญ่ 

ขั้นเตรียมการ 3 2 2 7 

ขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูล 9 8 8 25 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยส าหรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ  
การวิจยัในส่วนของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เป็นการวิจยัคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่ง

การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
3.2.1 การสร้างเคร่ืองมือในขั้นเตรียมการวิจยั  เร่ิมจากศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ก าหนดนิยาม และตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา จากนั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ (ดูภาคผนวก ก) โดยก าหนดกรอบการ
สัมภาษณ์ในดา้นการใชง้านของระบบคลาวด ์ ปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบ
คลาวด์ ซ่ึงเป็นข้อถามท่ีครอบคลุมประเด็นปัญหาของการวิจยั  เพื่อต้องการเก็บรวบรวมความ
คิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน เพื่อให้แสดงความคิดเห็น แลว้น าผลการสัมภาษณ์มา
สังเคราะห์ และสร้างเป็นแบบสอบถามชุดท่ี 1 (ดูภาคผนวก ข) 
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3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือในขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล หลงัจากไดแ้บบสอบถามชุดท่ี 1 แลว้
จึงน ามาใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส ารวจ (Survey) โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็น ความเหมาะสม หรือความเป็นไปไดใ้นอนาคตจาก
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญให้สอดคลอ้งกนัอยา่งมีระบบ (ดวงนภา มกรานุรักษ์, 2554) เน่ืองจาก
ระบบคลาวดส์ าหรับองคก์ารในประเทศไทย ยงัเป็นเร่ืองใหม่และการใชง้านยงัไม่แพร่หลายจึงเป็น
ปัญหาเชิงคุณลกัษณะ ท่ีไม่สามารถหาค าตอบไดจ้ากการศึกษาดว้ยวธีิการทางสถิติอยา่งเดียว จึงตอ้ง
ท าการศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลความเห็นแบบ
ฉันทามติและความเห็นยอ้นกลับ จากนั้ นจึงวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย เพื่อให้ได้
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์กบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
จากองคก์ารต่างๆ จ านวน 25 คนโดยการตอบแบบสอบถามจ านวน 3 รอบ หรือ จนกวา่ขอ้มูลท่ีได้
จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัเป็นฉนัทามติ     

รอบท่ี 1: เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั เพื่อพิจารณาความ
คิดเห็นและความเหมาะสม เม่ือไดข้อ้มูลกลบัมาแลว้วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยพิจารณา ค่ามธัยฐาน 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  และค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม จากนั้ นส่ง
แบบสอบถาม และผลวเิคราะห์ทางสถิติดงักล่าวใหผู้เ้ช่ียวชาญในรอบถดัไป 

รอบท่ี 2: เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และผลการวิเคราะห์
ทางสถิติ เพื่อพิจารณาการยืนยนัค าตอบเดิม หรือการเปล่ียนแปลงค าตอบพร้อมระบุเหตุผล เม่ือได้
ขอ้มูลกลบัมาแลว้วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยพิจารณา ค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์  และค่า
ความแตกต่างระหว่างมธัยฐานกบัฐานนิยม เพื่อพิจารณาค าตอบว่าในรอบน้ี มีความคิดเห็นท่ีเป็น
ฉนัทามติจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือไม่ ถา้หากมีความคิดเห็นท่ีเป็นฉนัทามติโดยสอดคลอ้งกบัเกณฑ์
การพิจารณาค่าสถิติดงักล่าวให้หยุดการส่งแบบสอบถาม แต่ถา้ยงัไม่มีความคิดเห็นท่ีเป็นฉนัทามติ 
ตอ้งส่งแบบสอบถามและผลวเิคราะห์ทางสถิติทั้งรอบท่ี 1 และ 2 ใหผู้เ้ช่ียวชาญในรอบถดัไป 

รอบท่ี 3: เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และผลการวิเคราะห์
ทางสถิติ เพื่อพิจารณาการยืนยนัค าตอบเดิม หรือการเปล่ียนแปลงค าตอบพร้อมระบุเหตุผล เม่ือได้
ขอ้มูลกลบัมาแลว้วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยพิจารณาค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  และค่า
ความแตกต่างระหวา่งมธัยฐานกบัฐานนิยม หากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีค าตอบในรอบน้ีไม่เปล่ียนแปลง
และมีความสอดคลอ้งกนัเป็นฉนัทามติ จะหยุดการส่งแบบสอบถาม จากนั้นด าเนินการสังเคราะห์ 
และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบท  และตัวอย่างท่ีผูว้ิจยัใช้ในการศึกษาโดยการสร้าง
แบบสอบถามชุดท่ี 2 (ดูภาคผนวก ค)  
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3.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ แบ่งไดเ้ป็น การเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้น
เตรียมการ การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นเตรียมการ จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน โดย
ด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี  

การก าหนดประเด็นโครงสร้างขอ้ถามท่ีตอ้งการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถามส าหรับ
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดว้ยค าถามปลายเปิด   

การติดต่อขอความร่วมมือโดยส่งจดหมายแนะน าตวัของผูว้ิจยัผ่านทางอีเมล์และการ
โทรศพัท์เพื่อยืนยนันดัหมายสัมภาษณ์โดยอธิบายจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจยั เวลาท่ี
ตอ้งใชโ้ดยประมาณ โดยย  ้าถึงประโยชน์ ความจ าเป็น และความส าคญัของงานวิจยั และแนบแบบ
สัมภาษณ์  

การนดัหมายวนัและเวลาเพื่อท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านโดยแจง้ให้
ทราบล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์ ลกัษณะการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบเปิด ไม่ช้ีน า 
มุ่งเน้นการหาปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ โดยการจดบนัทึก และ
การใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง ซ่ึงไดข้ออนุญาตจากผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์ ขณะสัมภาษณ์จะมีการใชเ้ทคนิคการ
สรุปประเด็นส าคญัเป็นระยะๆ เพื่อทบทวนและยืนยนัให้ผูเ้ช่ียวชาญฟังอีกคร้ังโดยใชเ้วลาประมาณ 
1 ชัว่โมง  

การสรุปผลสัมภาษณ์และการสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อสร้างแบบสอบถามชุดท่ี 1 ส าหรับ
เก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป  

(2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ท่ี 1 และ 2 เพื่อหาปัจจยั
ขบัเคล่ือนและสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 25 คนซ่ึงได้
ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชุดท่ี 1 โดยด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

การติดต่อขอความร่วมมือ โดยส่งจดหมายแนะน าตวัของผูว้ิจยัผ่านทางอีเมล์ และขอ
อนุญาตเพื่อการส ารวจโดยการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงอธิบายจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจยั 
โดยย  ้าถึงประโยชน์ ความจ าเป็น และความส าคญัของงานวจิยัและแนบแบบสอบถามชุดท่ี 1 เพื่อขอ
ความร่วมมือและการตอบรับจากผูเ้ช่ียวชาญ 

การส ารวจโดยใช้แบบสอบถามโดยส่งทางอีเมล์ และโทรศพัท์เพื่อติดตามการตอบ
แบบสอบถามจ านวน 25 ชุด จ านวน 3 รอบ พร้อมก าหนดเวลาในการเก็บขอ้มูลในแต่ละรอบ และ
ด าเนินการติดตามแบบสอบถามท่ียงัไม่ไดรั้บคืนโดยการติดต่อทางโทรศพัท ์ 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามซ่ึงเป็นค าตอบท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
รอบโดยน ามาวเิคราะห์ผลทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ ค่าฐานนิยม และค่า
ความแตกต่างระหวา่งมธัยฐานกบัฐานนิยม โดยส่งแบบสอบถาม พร้อมแสดงผลวิเคราะห์ทางสถิติ
ทางอีเมล์ เพื่อการยืนยนัค าตอบเดิมหรือการเปล่ียนแปลงค าตอบพร้อมทั้งระบุเหตุผลของการ
เปล่ียนแปลงในรอบท่ี 2 และ 3 

(3) ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการสร้างแบบสอบถามในขั้ นเตรียมการ จากกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์ารต่างๆ จ านวน 7 คน โดยผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลา 1.5 เดือน ตั้งแต่ 11 มีนาคม ถึง 
30 เมษายน 2556 ซ่ึงผูว้ิจ ัยนัดหมายเพื่อการสัมภาษณ์ และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง
แบบสอบถามชุดท่ี 1    

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากองค์การต่างๆ จ านวน 25 คน ผูว้ิจยัใช้
ระยะเวลา 1.5 เดือน ตั้งแต่ 16 สิงหาคม ถึง 30 กนัยายน 2556 ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามชุดท่ี 1 
ทางอีเมล ์และการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใชเ้ทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบเพื่อการรวบรวมขอ้มูล
แบบฉนัทามติและการสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างแบบสอบถามชุดท่ี 2 

(4) การวเิคราะห์ขอ้มูลกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ดา้นเน้ือหาขอ้มูลท่ีรวบรวม

มาไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากองคก์ารต่างๆ จ านวน 7 คน 
โดยการเปรียบเทียบและแจกแจงรายละเอียดส่วนประกอบท่ีเป็นประเด็นท่ีศึกษา รวมถึงจัด
หมวดหมู่ปัจจยัขบัเคล่ือนหรือตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ เพื่อสรุปสาระส าคญัท่ีเป็นขอ้
คน้พบจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาตามหวัเร่ืองท่ีก าหนดไว ้โดยวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา
ท่ีไดจ้ากการแยกแยะเน้ือหาในดา้นความคิดท่ีเหมือนและแตกต่าง ดว้ยการจดัระเบียบขอ้มูลท่ีได้
จากการทบทวนวรรณกรรม โดยแยกเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัระบบคลาวด์และการศึกษาท่ีเก่ียวกบั
เทคโนโลยอ่ืีน ๆ เช่น การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระบบการ
วางแผนทรัพยากรองคก์าร เวบ็ไซด์ และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อจดักลุ่มองคป์ระกอบท่ีคลา้ยกนัจดัเขา้ดว้ยกนั และจดักลุ่มตวั
แปรและกลุ่มค าของการทบทวนวรรณกรรม และผูใ้ห้สัมภาษณ์ดว้ยการสรุปประเด็นท่ีไดรั้บจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์ และความเหมาะสมของ
ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ส าหรับองคก์าร นอกจากน้ีไดก้ าหนดตวั
แปรต่าง ๆ ท่ีไดเ้พื่อสร้างเป็นค าถามในแบบสอบถามชุดท่ี 1 
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การวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์สถิติท่ีใช้ในการ
บรรยายหรืออธิบายลกัษณะต่าง ๆ ในภาพรวมของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 25 คน วตัถุประสงค์เพื่อ
หาปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ โดยการรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิค
เดลฟายจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญโดยใชแ้บบสอบถามชุดท่ี 1 ซ่ึงสถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  
ค่ามธัยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล์ และความแตกต่างระหว่างค่ามธัยฐานกบัค่าฐานนิยม โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows  เวอร์ชัน่ 20 โดยตวัแปรของปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุ
ของการใช้ระบบคลาวด์มีจ  านวน 37 ตวั และ ตวัแปรของตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์
จ  านวน 33 ตวั เพื่อพิจารณาการยืนยนัค าตอบหรือเปล่ียนแปลงค าตอบว่าเป็นไปตามภาพรวมของ
กลุ่มหรือไม่ โดยเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาท่ีเป็นฉนัทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Dalkey & Helmer, 
1963) ไดแ้ก่ 

ค่ามธัยฐาน (Median : Md) คือ ขอ้มูลท่ีอยู่ตรงกลางของขอ้มูลทั้งหมดเม่ือได้จดั
เรียงล าดบัแลว้ ค่ามธัยฐานของความคิดเห็นต่อปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด ์
และความเหมาะสมของตัววดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์จากกลุ่มผู ้เช่ียวชาญซ่ึงแปล
ความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวด้งัน้ี คือ ค่ามธัยฐาน 4.50 – 5.00 หมายถึง ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญ
เห็นดว้ยมากท่ีสุด ค่ามธัยฐาน 3.50 – 4.49 หมายถึง ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยมาก ค่ามธัยฐาน 
2.50 – 3.49 หมายถึง ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยปานกลาง ค่ามธัยฐาน 1.50 – 2.49  หมายถึง 
ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยนอ้ย ค่ามธัยฐานต ่ากวา่ 1.50   หมายถึง ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญเห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด โดยค่ามธัยฐานท่ีค านวณไดจ้ากค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญท่ีต ่ากวา่ 3.50 แสดงวา่ ปัจจยั
ขบัเคล่ือนหรือตวัวดัผลส าเร็จนั้นเป็นค าตอบท่ีมีความเป็นไปไดไ้ม่สูงพอ ค่ามธัยฐานท่ีสูงกวา่หรือ
เท่ากบั 3.50 แสดงวา่ ปัจจยัขบัเคล่ือนหรือตวัวดัผลส าเร็จนั้นเป็นค าตอบท่ีมีความเป็นไปไดสู้ง  

ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile Range : IR) คือ ค่าท่ีพิจารณาการกระจายของ
ความคิดเห็น โดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างควอไทล์ท่ี 3 กบัควอไทล์ท่ี 1 ของแต่ละขอ้ถาม  
ซ่ึงถา้พิสัยควอไทล์ท่ีค  านวณไดมี้ค่าไม่เกิน 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อปัจจยั
ขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จนั้นมีความสอดคลอ้งกนั (Consensus) ถา้พิสัยควอไทล์มีค่าเกิน 1.50 
แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีต่อปัจจัยขับเคล่ือนและตัววดัผลส าเร็จนั้ นไม่
สอดคลอ้งกนั  

ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่ามธัยฐานกบัค่าฐานนิยม (Absolute Value of 
Difference between Median and Mode : |Md-Mo|) คือ ค่าท่ีแสดงความสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงก าหนดวา่จะตอ้งมีไม่เกิน 1.00 จึงถือวา่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็น
ท่ีสอดคลอ้งกนั  
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ส่วนที ่2: การวจัิยเชิงปริมาณเพือ่ตรวจสอบยนืยนัปัจจัยขับเคลือ่นและตัววดัผลส าเร็จ 
การศึกษาน้ีเป็นก าหนดแนวทางการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อตรวจสอบ

ยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.3 ประชากรและตัวอย่าง 
3.3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ องคก์ารธุรกิจท่ีมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในปี 2555 มี

จ  านวน 433,314 องคก์าร (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) ดูตารางท่ี 3.2      
 

ตารางที ่3.2  ขนาดประชากร (จ านวนองคก์าร) ท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 

การคา้และการบริการ 348,892 4,606 765 354,263 

การผลิต 40,438 6,529 3,035 50,002 

กิจกรรมดา้นขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร 13,595 220 49 13,864 

อ่ืนๆ  13,958 934 293 15,185 

รวม 416,883 12,289 4,142 433,314 
 
ทีม่า:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2555) 
 

3.3.2 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ องคก์ารธุรกิจท่ีมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยจ าแนกตาม
ขนาดองคก์าร ซ่ึงการก าหนดขนาดตวัอยา่งจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา โดยใชสู้ตรการค านวณ
ขนาดของตวัอยา่งตามหลกัวิชาสถิติ ซ่ึงท าใหค้วามคาดเคล่ือนมีค่าไม่เกิน 0.05 ดว้ยความเช่ือมัน่ 
95% และใชว้ธีิในการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยจดัแบ่งเป็น 3 ชั้นภูมิ คือ 
องคก์ารขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ จดัสรรขนาดตวัอยา่งของแต่ละชั้นภูมิให้จ  านวนใกลเ้คียงกนั 
เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ รวมถึงเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรและเพิ่มความสะดวก
ในการเลือกตวัอยา่ง  

สูตรการค านวณขนาดตวัอยา่งตามหลกัสถิติเป็นดงัน้ี 
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     เม่ือ     n  คือ  ขนาดตวัอยา่ง 
  N                คือ  ขนาดประชากร 
  2

2/
Z           คือ  ค่าเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ ( 2/1  )100 ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน 

   2e                คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ 
   1  คือ  ระดบัความเช่ือมัน่  
ขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมจากองคก์ารต่าง ๆ ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 402 องคก์ารโดย

จดัสรรไปตามกลุ่มองคก์ารขนาดเล็ก กลางและใหญ่ (ดูตารางท่ี 3.3)  
 

ตารางที่ 3.3  ขนาดประชากรและตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

กลุ่ม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จ านวน 

ประชากร 416,883 12,289 4,142 433,314 
ตวัอยา่ง 140 131 131 402 

 
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัแทนของแต่ละองค์การธุรกิจของประเทศไทย โดย

ตวัแทนนั้น เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการใชร้ะบบคลาวด์องคก์ารละ 1 คน รวมจ านวน 
402 คน ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 
ตารางที ่3.4  คุณสมบติัของตวัอยา่งในขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
ขนาดองคก์ารธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม ระดบัต าแหน่ง 

- ขนาดใหญ่ 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดเล็ก 

- การคา้และการบริการ 
- การผลิต 
- การก่อสร้าง 
- การขนส่งทางบกและสถานท่ีเก็บสินคา้ 
- โรงพยาบาลเอกชน 
- กิจกรรมดา้นขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร 

- ผูบ้ริหารระดบัสูง 
- ผูบ้ริหารระดบักลาง 
- ผูบ้ริหารระดบัตน้ 
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จากตารางท่ี 3.4 สามารถแสดงรายละเอียดของคุณสมบติัของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
ไดด้งัต่อไปน้ี  

ขนาดองค์การ จดัแบ่งตามจ านวนพนกังานของส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.) โดยองคก์ารขนาดเล็ก พิจารณาจากจ านวนพนกังานไม่เกิน 50 คน องคก์าร
ขนาดกลาง พิจารณาจากจ านวนพนกังานมากกวา่ 50 คนแต่ไม่เกิน 200 คน (สสว., 2545) และ
องคก์ารขนาดใหญ่ พิจารณาจากจ านวนพนกังานมากกวา่ 200 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) 

ประเภทอุตสาหกรรม จดัแบ่งตามการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจดัประเภท
อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี คือ  

(1)  การผลิต ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์อาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสูบ ส่ิงทอ เคมี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ไฟฟ้า ยานยนต ์โลหะ เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 

(2)  การคา้และบริการ ไดแ้ก่ การขายส่ง ขายปลีก การบริการดา้นท่ีพกัแรม บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม กิจกรรมทางวชิาชีพ กิจกรรมการบริหารและการสนบัสนุน ความบนัเทิง 

(3)  การก่อสร้าง  
(4)  กิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร ไดแ้ก่ การจดัพิมพจ์ าหน่ายหรือเผยแพร่ การ

ผลิตภาพยนตร์ วดีีทศัน์ รายการโทรทศัน์ ดนตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ การ
จดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

(5)  โรงพยาบาลเอกชน กิจกรรมดา้นสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์  
(6)  การขนส่งทางบกและสถานท่ีเก็บสินคา้   
ระดบัต าแหน่ง จดัแบ่งเป็น 3 ระดบั (พชัสิรี ชมพคู า, 2009: 8-11) ดงัน้ี คือ  
(1)   ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร ประธาน ผูช่้วยประธาน เจา้หนา้ท่ี

บริหารระดบัสูง กรรมการผูจ้ดัการ หรือเทียบเท่า  โดยรับผดิชอบดา้นการบริหาร  
(2)   ผูบ้ริหารระดบักลาง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ หรือ เทียบเท่า 

โดยรับผิดชอบดา้นการขายและตลาด เทคโนโลยสีารสนเทศ บริหารทรัพยากรบุคคล การผลิต หรือ 
การบญัชีและการเงิน เป็นตน้  

(3)   ผูบ้ริหารระดบัตน้ ไดแ้ก่ หวัหนา้งาน รองหวัหนา้งาน ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือ เทียบเท่า 
โดยรับผิดชอบดา้นการขายและตลาด เทคโนโลยสีารสนเทศ บริหารทรัพยากรบุคคล การผลิต หรือ 
การบญัชีและการเงิน เป็นตน้  
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
จากหวัขอ้ท่ีผา่นมา สร้างแบบสอบถามชุดท่ี 2 จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 25 คน โดยน ามาใช้

เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยั คือ ตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและสร้างตวัวดัผลส าเร็จของ
การใช้ระบบคลาวด์ ด้วยการส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัได้อธิบาย
รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 3 ค าถาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ระดบัต าแหน่ง ระดบัการศึกษา และอาย ุ 

ส่วนท่ี 2: ขอ้มูลองคก์รธุรกิจ จ านวน 3 ค าถาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัองคก์ารธุรกิจ ไดแ้ก่ ท่ีตั้ง จ  านวนพนกังาน และประเภทอุตสาหกรรม 

ส่วนท่ี 3: ขอ้มูลการใชง้านระบบคลาวด์ จ านวน 3 ค  าถาม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชร้ะบบคลาวด์ในองคก์ารธุรกิจ ไดแ้ก่ รูปแบบการบริการ รูปแบบการ
ใชง้าน และประเภทงานท่ีใช ้

ส่วนท่ี 4: ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุท าให้องคก์ารตดัสินใจใชร้ะบบคลาวด์ จ  านวน 
27 ค าถาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชว้ดัตวัแปรสังเกตได ้จ านวน 4 ตวั  ไดแ้ก่  (1) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้น
เทคโนโลยี โดยมีค าถามใชว้ดัจ านวน 13 ขอ้ (2) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 
โดยมีค าถามใชว้ดัจ านวน 4 ขอ้  (3) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร โดยมีค าถามใช้
วดัจ านวน 6 ขอ้ และ (4) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะผูบ้ริหาร โดยมีค าถามใชว้ดัจ านวน 4 ขอ้ 
ทั้งน้ีแบบสอบถามมีลกัษณะการใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประเมินค่า  5 ระดบั โดยมีเกณฑ์ในการ
แปลความหมายมีดงัน้ี  

ระดบัคะแนน 5 คือ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4 คือ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัคะแนน 3 คือ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2 คือ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบัคะแนน 1 คือ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 5: ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ จ  านวน 25 ค าถาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ใชว้ดัตวัแปรสังเกตได ้จ านวน 4 ตวั  ไดแ้ก่  (1) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน โดยมีค าถามใช้
วดัจ านวน 5 ขอ้ (2) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมีค าถามใชว้ดัจ านวน 7 ขอ้ (3) 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน โดยมีค าถามใชว้ดัจ านวน 7 ขอ้ และ (4) ตวัวดัผล
ส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา โดยมีค าถามใช้วดัจ านวน 6 ขอ้ ทั้งน้ีแบบสอบถามมี
ลกัษณะการใหค้ะแนนแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี 
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ระดบัคะแนน 5 คือ ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4 คือ ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัคะแนน 3 คือ ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  คือ ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบัคะแนน 1 คือ ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

3.5 การทดสอบเคร่ืองมือ 
การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั จึงมีการทดสอบความตรง 

(Validity) และค่าความเช่ือเถือได ้(Reliability) ดงัน้ี 
การหาความตรง โดยน าแบบสอบถามชุดท่ี 2 ท่ีสร้างข้ึนใชเ้สนอต่อผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 

5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) การใชภ้าษา ตลอดจน
โครงสร้างของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมกบันิยามและวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีก าหนดโดยพิจารณา
ถึงความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบซ่ึงพิจารณาเป็นรายขอ้ดว้ยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective  Congruence : IOC)  โดยมีสูตรการ
ค านวณดงัน้ี 

                              
N

RIOC 
  

เม่ือ IOC  คือ  ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
  R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  N      คือ จ านวนผูท้รงคุณวฒิุ 
จากการตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา สามารถท าโดยน าแบบสอบถามชุดท่ี 2 ให้

ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาวา่ ขอ้ถามแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่อยา่งไร โดยถา้มี
ความสอดคลอ้ง ผูว้จิยัจะใหค้่าเป็น “+1” แต่ถา้เห็นวา่ขอ้ถามนั้น ไม่มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ จะใหค้่าเป็น “-1” และในกรณีท่ีไม่แน่ใจวา่ ขอ้ถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคห์รือไม่ก็จะให้ค่าเป็น “0”  โดยผลการทดสอบ พบวา่ แต่ละขอ้ถามมีค่า IOC ระหวา่ง  
0.8 – 1.0 กล่าวคือ ผูท้รงคุณวฒิุใหค้  าแนะน าวา่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เป็นไปตามแนวทางท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ และค านิยามศพัทท่ี์ก าหนดไว ้ นอกจากน้ี ยงัไดใ้หค้  าแนะน าเร่ือง การ
ใชภ้าษา รูปแบบค าถาม และตวัเลือก รวมถึงความชดัเจนของขอ้ถาม เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
เขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน (ดูภาคผนวก ง)  
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การทดสอบความเช่ือถือได ้(Reliability) โดยน าแบบสอบถามชุดท่ี 2 ซ่ึงมีการปรับปรุง
ตามค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้พิจารณาเพื่อหาความน่าเช่ือถือ โดยเคร่ืองมือท่ีมีความเช่ือมัน่สูง 
กล่าวคือ เคร่ืองมือท่ีมีคุณสมบติัสามารถวดัส่ิงเดียวกนัหลาย ๆ คร้ัง แลว้ไดค้่าหรือค าตอบใกลเ้คียง
กนัหรือแตกต่างกนันอ้ยมาก โดยน าไปทดสอบกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 25 คน เพื่อหาค่าความ
เช่ือมัน่ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาด (Alpha-Coefficient) ตามวธีิของครอนบาด 
(Cronbatch, 1971) โดยผลการวเิคราะห์ พบวา่ แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใชว้ดัตวัแปรในการ
วจิยัคร้ังน้ีมีค่าความเช่ือถือไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.767 – 0.959 ดงันั้น ค่าความเช่ือถือไดอ้ยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้ (ดูตารางท่ี 3.5)  
 
ตารางที ่3.5  ค่าความน่าเช่ือถือของตวัแปร 

 
ตวัแปร จ านวนขอ้ถาม ค่าความเช่ือถือได ้

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลย ี 13 0.886 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 4 0.767 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 6 0.855 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 4 0.824 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน 5 0.875 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 7 0.842 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน 7 0.805 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 6 0.959 

 
3.6  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 3 เพื่อตรวจสอบยืนยนัปัจจยั
ขบัเคล่ือนและสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์จากตวัอยา่งจ านวน 402 คน ซ่ึงผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และขอความร่วมมือกบัองคก์ารท่ีเป็นตวัอยา่งโดยด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

(1)   การติดต่อเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ ตลาดหลกัทรัพย ์ และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พร้อมจดัท า
ฐานขอ้มูลโดยรวบรวมรายช่ือองค์การ ช่ือผูติ้ดต่อ เบอร์โทรศพัท ์อีเมล์เพื่อเป็นทะเบียนคุมในการ
ติดต่อหาตวัอยา่งและติดตามผล  
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(2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยติดต่อกบัผูใ้ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ผ่านทางโทรศัพท์ โดยการแนะน าตัวของผู ้วิจ ัย  เพื่อขอสอบถามข้อมูลโดยอธิบายงานวิจัย 
จุดมุ่งหมาย ความส าคญัของงานวิจยั อธิบายความหมายของค านิยามศพัท์ รวมถึงขอ้มูลท่ีให้เป็น
ความลบัและใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น พร้อมสอบถามวา่องคก์ารมีการใชร้ะบบคลาวด์หรือไม่ หาก
ตอบวา่ไม่มีการใชร้ะบบคลาวด์ภายในองค์การ ทางผูว้ิจยัจะขอส้ินสุดการสนทนา แต่หากมีการใช้
ระบบคลาวด์ภายในองค์การ จะด าเนินการขอความอนุเคราะห์ในการให้ตัวอย่างช่วยตอบ
แบบสอบถามโดยแนวทางการปฏิบติัวิธีการส่งแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต เป็นวิธีท่ีสามารถส่ง
แบบสอบถามไดถึ้งแต่ละตวัอยา่งไดร้วดเร็ว และช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย รวมถึงขอ้มูลจะถูกจดัเก็บ
ไดท้นัที ไม่สูญหายระหวา่งทาง โดยการส่งลิงค ์(http://goo.gl/vxmr5c) พร้อมแนบจดหมายแนะน า
ตวัของผูว้ิจยัพร้อมก าหนดวนัและเวลาตอบกลบั รวมถึงตรวจสอบและติดตามผล กรณีท่ีไม่ไดรั้บ
การตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัด าเนินการติดตามทวงถามทางอีเมลแ์ละทางโทรศพัท ์  

(3)   การรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามดว้ยตวัผูว้จิยัเองตามงานสัมมนาต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกบัระบบคลาวด์ เป็นวิธีท่ีท าให้ไดเ้ขา้ถึงผูต้อบแบบสอบถามระหวา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
แต่มีค่าใชจ่้ายสูง และใชร้ะยะเวลานาน เน่ืองจากตอ้งคอยติดตามการจดังานสัมมนาท่ีเก่ียวกบัระบบ
คลาวด์ และผูว้ิจ ัยจะต้องเดินทางไปยงัสถานท่ีสัมมนา จากนั้ นผูว้ิจ ัยตรวจสอบตัวอย่างตาม
คุณสมบติัท่ีก าหนด และส ารวจดว้ยการแจกแบบสอบถามและรอผลการตอบกลบั  

(4)   ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งจ านวน 402 คน ผูว้ิจยัใชร้ะยะเวลา 
5 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556  ถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามชุดท่ี 2 ทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อการรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่ง  

 
3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล   

ผูว้ิจ ัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ คือ เพื่อตรวจสอบยืนยนัปัจจัย
ขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ โดยการรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งจ านวน 
402 คนดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เวอร์ชัน่ 20  จากการใช้แบบสอบถามชุดท่ี 2 
ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่  

(1)   ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และการจดัอนัดบั (Ranking) เป็นการหา
ความถ่ี สัดส่วน และการจดัเรียงอนัดบัจาก ค่ามากยงันอ้ยของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามใน
ดา้นขอ้มูลทัว่ไปขององคก์าร และขอ้มูลการใชร้ะบบคลาวด์  
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(2)  ค่าเฉล่ีย (Mean: X  ) เป็นการหาค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบั
เคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด ์และคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จของการ
ใชร้ะบบคลาวด ์โดยเกณฑพ์ิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนน (ชยัรัตน์ จุสปาโล, 2552, น. 117)  มีดงัน้ี  

1.00 – 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นของอยูใ่นระดบั “นอ้ยท่ีสุด”   
1.81 – 2.60 หมายถึง ความคิดเห็นของอยูใ่นระดบั “นอ้ย”   
2.61 – 3.40 หมายถึง ความคิดเห็นของอยูใ่นระดบั “ปานกลาง”   
3.41 – 4.20 หมายถึง ความคิดเห็นของอยูใ่นระดบั “มาก”   
4.20 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด”  
(3)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เป็น การวดัการกระจายของ

ขอ้มูลคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์และคะแนน
ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ เพื่อพิจารณาว่าค่าแต่ละตวัแตกต่างไป
จากค่ากลางมากนอ้ยเพียงใด  

(4)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: ANOVA) 
เป็น เป็นวธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจัยขบัเคล่ือน 
และค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป จ าแนกตามขนาด
องคก์ารและประเภทอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากค่า  F – Test หรือ ค่า P-Value หากมีค่านอ้ยกวา่
ค่าท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  หมายความวา่ มีค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ย 1 คู่ท่ีแตกต่างกนั และเม่ือ
ทราบความแตกต่างแลว้จึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe)    

(5)  การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เป็น การอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรสังเกตได้และองค์ประกอบ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิหรือน ้ าหนักของตวัแปร 
(Loading Factor) คือ ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัควรมีค่ามากกว่า 0.3 แสดงว่าตวัแปรนั้นอยู่ใน
องค์ประกอบ และค่าไอเกน (Eigen Value) คือ ค่าความผนัแปรของตวัแปรทั้งหมดภายใน
องคป์ระกอบ  

 
3.8 สรุป 

ระเบียบวิธีการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแนวทางการวิจยัแบบผสมผสานวิธี ระหว่างการวิจยัเชิง
คุณภาพ และการวจิยัเชิงปริมาณ ดงัภาพท่ี 3.1  
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สังเคราะ
ห์ขอ้มูล

ข้ันเตรียมการวจัิยกบัผู้เช่ียวชาญ

การวเิคราะห์ผลและการสร้าง
แบบสอบถาม 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้
และประสบการณ์

การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

การสร้างแบบสัมภาษณ์

ขั้นการตรวจสอบและยนืยนัปัจจัยขับเคลือ่นและตัววดัผลส าเร็จกับตัวอย่าง

ขั้นการหาปัจจัยขับเคลือ่นและสร้างตัววดัผลส าเร็จกบักลุ่มผู้เช่ียวชาญ

การส ารวจแบบสอบถามรอบท่ี 1 การวเิคราะห์ผลแบบสอบถาม 

การส ารวจแบบสอบถาม รอบท่ี 2

   การส ารวจแบบสอบถาม รอบท่ี 3 การวเิคราะห์ผลแบบสอบถามและสรุป

การวเิคราะห์ผลแบบสอบถาม 

การส ารวจแบบสอบถาม การวเิคราะห์ผล การสรุปและอภิปราย 

 
 

ภาพที ่3.1  สรุปขั้นตอนการวจิยั 
 
จากภาพท่ี 3.1 แสดงการสรุปขั้นตอนการวิจยัน้ี เร่ิมตน้จากการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมี

วตัถุประสงค ์เพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์และตวัวดัผลส าเร็จของ
การใชร้ะบบคลาวด์ ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 
คน ท่ีเป็นผูบ้ริหารองค์การธุรกิจในฐานะท่ีเป็นผูใ้ช้บริการและผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ ในขั้น
เตรียมการเพื่อสร้างแบบสอบถามชุดท่ี 1 จากนั้นส ารวจความคิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติจากกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 25 คน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารองค์การธุรกิจ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้
ระบบคลาวด ์ ดว้ยเทคนิคเดลฟาย โดยการตอบแบบสอบถามจ านวน 3 รอบ หรือ จนกวา่ขอ้มูลท่ีได้
จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคล้องกนัเป็นฉันทามติ จากนั้นน าผลมาวิเคราะห์ เพื่อพฒันาเป็น
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แบบสอบถามชุดท่ี 2 ในขั้นตอนถัดไปส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ โดยประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ องค์การธุรกิจท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจ านวน 433,314 องค์การ โดย
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิและจดัแบ่งเป็น 3 ชั้นภูมิ คือ องคก์ารขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ พร้อม
จดัสรรขนาดตวัอย่างของแต่ละชั้นภูมิให้จ  านวนใกลเ้คียงกนั โดยขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมจาก
องค์การในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 402 องค์การ โดยรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหารท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้ระบบคลาวด์องค์การละ 1 คน จากนั้นด าเนินการส ารวจตัวอย่างด้วย
แบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต   
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ีอง ปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การ

ธุรกิจในประเทศไทย ไดก้ าหนดแนวทางการวิจยัแบบผสมผสานวิธี คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ และ 
การวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1: ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือน และสร้างตวัวดัผลส าเร็จ
จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  

ส่วนท่ี 2: ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือน และตวัวดัผล
ส าเร็จจากตวัอยา่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
ส่วนที่ 1: ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อหาปัจจัยขับเคลื่อนและสร้างตัววัดผลส าเร็จจากกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 หัวขอ้ คือ การวิเคราะห์ในขั้น
เตรียมการจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลการใช้ระบบคลาวด์จากกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ การวิเคราะห์หาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์จากกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ และการวิเคราะห์สร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.1  การวเิคราะห์ในขั้นเตรียมการจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในขั้นเตรียมการวิจยั เพื่อสร้างแบบสอบถามก่อนการ
เก็บขอ้มูล โดยคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผูบ้ริหารองคก์ารธุรกิจท่ีมีความรู้และประสบการณ์ใน
การใชร้ะบบคลาวด์จ  านวน 7 คนดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญมาจากองคก์ารขนาด
ใหญ่ 2 คน ขนาดกลาง 2 คน และขนาดเล็ก 3 คน ซ่ึงเป็นประเภทอุตสาหกรรมดา้นการคา้และการ
บริการ รวมถึงกิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูบ้ริหารขององค์การใน
ระดบัต าแหน่งตน้ กลางและสูง โดยเป็นทั้งผูใ้ช้บริการและผูใ้ห้บริการ ซ่ึงมีประสบการณ์การใช้
ระบบคลาวดส่์วนใหญ่มากกวา่ 3 ปี  (ดูตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในขั้นเตรียมการ 
 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
ล าดบัท่ี 

ประเภทอุตสาหกรรม ขนาด
องคก์าร 

ระดบัต าแหน่ง 
 

ระยะเวลาท่ีใช้
ระบบคลาวด ์ 

1 
  

การคา้และการบริการ ใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัตน้ : 
หวัหนา้หน่วยงาน 

มากกวา่ 3 ปี 

2 การคา้และการบริการ 
 

กลาง ผูบ้ริหารระดบัสูง : 
ประธาน 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

มากกวา่ 3 ปี 

3 
  

การคา้และการบริการ 
 

เล็ก ผูบ้ริหารระดบัสูง : 
กรรมการผูจ้ดัการ 

มากกวา่ 3 ปี 

4 
  

กิจกรรมขอ้มูลข่าวสาร
และการส่ือสาร 

ใหญ่ ผูบ้ริหารระดบักลาง : 
ผูจ้ดัการอาวุโส 

มากกวา่ 3 ปี 

5 กิจกรรมขอ้มูลข่าวสาร
และการส่ือสาร 

กลาง ผูบ้ริหารระดบักลาง : 
รองผูอ้  านวยการ 

มากกวา่ 3 ปี 

6 
  

กิจกรรมขอ้มูลข่าวสาร
และการส่ือสาร 

เล็ก ผูบ้ริหารระดบักลาง : 
ผูอ้  านวยการ 

มากกวา่ 3 ปี 

7 
  

กิจกรรมขอ้มูลข่าวสาร
และการส่ือสาร 

เล็ก ผูบ้ริหารระดบัสูง : 
กรรมการผูจ้ดัการ 

มากกวา่ 3 ปี 

 
ผลการวิเคราะห์ด้านเน้ือหาของขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ี

เก่ียวกบัการใช้ระบบคลาวด์ โดยการจดักลุ่มองค์ประกอบของปัจจยัท่ีมีความคล้ายกนัจดัเขา้ไว้
ดว้ยกนั และมีการให้ช่ือตวัแปรซ่ึงเป็นตวัแปรต่าง ๆ ของปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้
ระบบคลาวด ์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ปัจจัยขับเคล่ือนด้านเทคโนโลยี พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความสอดคล้องและความ
แตกต่างกนัระหวา่งขอ้มูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวกับการใช้ระบบคลาวด์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ ส าหรับองค์การ มีความ
สอดคลอ้งกนั 11 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) ความเขา้กนัได ้กบัระบบงานเดิม  (2) ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน เช่น 
ประโยชน์จากการใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ (3) ความซบัซ้อน (4) ความง่ายต่อการใชง้าน (5) การ
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ขยายตามความตอ้งการ เช่น เน้ือท่ีจดัเก็บขอ้มูลหรือจ านวนผูใ้ช้ (6) สามารถทดลองใช้งานได้ (7) 
แสดงผลลพัธ์ของการใช้งาน (8) ความปลอดภยั เช่น การสูญหายของขอ้มูลและความเป็นส่วน
บุคคลของขอ้มูล (9) หนา้ท่ีการท างานของระบบงาน เช่น ฟังก์ชัน่งาน (10) สามารถเช่ือมต่อการ
ท างานกบัระบบงานอ่ืน ๆ (11) ความยืดหยุ่น  อย่างไรก็ตามมีความต่างกนั 4 ตวัแปร ซ่ึงเป็นขอ้
คน้พบท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ (1) การให้บริการตนเองตามความตอ้งการ (2) ความเร็วในการ
ติดตั้งและการน าไปใช ้  (3) สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่  เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเลต เป็นตน้ 
(4) สามารถวดัการบริการไดแ้ละจ่ายค่าบริการตามการใชง้านจริง นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัให้ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน เช่น ระบบ
การส่ือสารภายในองค์การ ระบบการจดัเก็บเอกสารและแชร์ขอ้มูล ระบบการจดัการดา้นความรู้ 
ระบบการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
บริหารงานบุคคล หรือระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิค เป็นต้น เม่ือพิจารณาขนาดองค์การ พบว่า 
องค์การขนาดใหญ่ส่วนมากมีรูปแบบการใช้งานระบบคลาวด์แบบส่วนบุคคล และมีรูปแบบการ
บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านซอฟต์แวร์เพื่อใช้ภายในองค์การ เพราะท าให้เกิดการ
ประหยดัทางเศรษฐศาสตร์ การใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และ การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการสูญหายและความเป็นส่วน
บุคคล  อย่างไรก็ตาม ตอ้งพิจารณาถึงประเภทของงานท่ีใช้ในระบบคลาวด์ว่ามีความส าคญัมาก 
หรือน้อยเพียงใด ในขณะท่ีองค์การขนาดกลางและเล็กมีรูปแบบการใช้งานระบบคลาวด์            
แบบสาธารณะ และรูปแบบการบริการด้านซอฟต์แวร์เพื่อใช้ภายในองค์การ เพราะสามารถช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายและการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจ่ายค่าบริการตามการใช้
งานจริง  รวมถึงความง่ายในการใช้งาน ความเร็วในการติดตั้ง ความยืดหยุ่น การขยายขนาดตาม
ความตอ้งการโดยผูใ้ช้บริการสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง ความสามารถของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การส่ือสารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ ความสามารถในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได้
ง่ายข้ึนและการมีแอพพลิเคชัน่เพื่อการใชง้านบนระบบคลาวดม์ากข้ึน (ดูตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที ่4.2  การเปรียบปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยรีะหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

1 ความเขา้กนัได ้ 
 

เป็นระดับท่ีมีความสอดคล้องกับการ
ท างานแบบเดิม หรือประสบการณ์เดิม 

Low et al. (2011) Powelson (2012);  
Al-Hudhaif & Abdullah (2011); 
Oliveira  & Martins (2010); Slyke et 
al. (2010); Chebrolu (2010); King & 
Gribbins (2002) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1 

2 ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน เป็นระดบัการรับรู้ประโยชน์จากการ 
ใชง้าน 

Ekufu (2012); Al-Hudhaif & 
Abdullah (2011); Powelson (2012);  
Chebrolu (2010); Slyke et al. (2010); 
Oliveira & Martins (2010); Kamhawi 
(2008); Valieret al. (2008); 
Jaruwachirathanakul & Fink (2005); 
King & Gribbins (2002) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)  
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

3 ความซบัซอ้น  
 

เป็นระดบัท่ีไดรั้บการมองวา่ยากต่อการ
ใชง้าน หรือ ยากต่อความเขา้ใจ 

Al-Hudhaif & Abdullah (2011); 
Powelson (2012); Chebrolu (2010); 
Valier et al. (2008) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2 

4 ความง่ายต่อการใชง้าน  เป็นขอบเขตท่ีเช่ือว่าการใช้ระบบจะ
เป็นอิสระจากความพยายาม 

Ekufu (2012); Slyke et al.  (2010); 
Kamhawi (2008); King & Gribbins 
(2002) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 3, 4 

5 การขยายตามความตอ้งการ  เป็นความ สามารถท่ียอมให้ผูใ้ช้ขยาย
ความต้องการ เช่น เน้ือท่ีจดัเก็บ หรือ
จ านวนผูใ้ชง้าน เป็นตน้ 

Obeidat & Turgay (2013) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 3, 4, 6 

6 สามารถทดลองใชง้านได ้ เป็นความสามารถทดลองใช้งานกับ
ระบบไดก่้อนการตดัสินใจใช ้ 

Chebrolu (2010); Valier et al. (2008) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 4 

7 แสดงผลลพัธ์ของการใชง้าน  เป็นการแสดงผลลพัธ์ของการใชง้านได้
อยา่งชดัเจน  

Chebrolu (2010); Valier et al. (2008)  ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 4 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

8 ความปลอดภยั   
 

เป็นระดับความเส่ียงในการควบคุม 
และความกงัวลท่ีเก่ียวกบัการใชง้าน 

Hailu (2012); Opala (2012); Obeidat 
& Turgay (2013); Oliveira & Martins 
(2010); Jaruwachirathanakul & Fink 
(2005) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 3, 4, 5, 6, 7 

9 หน้าท่ีการท างานของระบบงาน
ยอ่ย  

เ ป็นความสามารถด้านหน้า ท่ีและ
ฟังกช์ัน่งาน 

Low et al. (2011); 
Jaruwachirathanakul & Fink (2005) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2 

 10 สามารถเช่ือมต่อการท างานกับ
ระบบงานอ่ืน ๆ  

เป็นความสามารถเช่ือมต่อระบบงาน
อ่ืนๆ ได ้

Low et al. (2011);  
Oliveira & Martins (2010) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 7 

11 ความยดืหยุน่  เป็นความสามารถในการปรับเปล่ียน
ทรัพยากรได้ตามความต้องการโดย
อตัโนมติั 

Obeidat & Turgay (2013) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
4 

12 การใหบ้ริการตนเองตาม 
ความตอ้งการ  

เ ป็ น ค ว า มส า ม า ร ถ ใ นก า ร ข ย า ย
ทรัพยากรในการประมวลผลได้ตาม
ความตอ้งการ 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 4, 5, 6 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

13 ความเร็วในการติดตั้ งและการ
น าไปใช ้

เป็นความสามารถในการติดตั้งและการ
น าไปใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 6, 7 

14 สามารถวดัการบริการได้และจ่าย
ค่าบริการตามการใชง้านจริง  

เป็นความสามารถควบคุม และติดตาม
ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า รขอ ง ท รัพ ย า ก ร ไ ด้
อตัโนมติั และคิดค่าบริการตามการใช้
งานจริง 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 7 

15 สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่  เป็นความสามารถในการใช้งานบน
เคร่ืองมือส่ือสารด้านเทคโนโลยี เช่น 
สมาร์ทโฟน หรือแทป็แลต 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 3, 4, 6, 7 
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4.1.2 ปัจจัยขับเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ พบว่า  เม่ือเปรียบเทียบความ
สอดคลอ้งและความแตกต่างกนัระหวา่งขอ้มูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการใช้ระบบคลาวด์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆส าหรับ
องค์การ มีความสอดคลอ้งกนั 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) แรงกดดนัจากการแข่งขนั (2) แรงกดดนัจาก
พนัธมิตรทางธุรกิจ (3) กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง แต่อย่างไรก็ตามมีความ
ต่างกนั 4 ตวัแปรซ่ึงเป็นข้อคน้พบท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญ ได้แก่ (1) มาตรฐานการบริการของผู ้
ให้บริการ (2) การเขา้ถึงได้สะดวกเม่ือเกิดภาวะวิกฤต (3) การสร้างโอกาสทางการตลาด (4)     
ตลาดไร้พรมแดน นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัขบัเคล่ือนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์การว่า  แนวโน้มของตลาดของระบบคลาวด์มีมากข้ึนและเป็นเป้าหมาย
ของผูบ้ริหารองค์การธุรกิจและผูบ้ริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องค านึงถึงเร่ืองความ
น่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการในดา้นมาตรฐานการบริการ โดยค านึงถึงขอบเขตและรายละเอียดของการ
บริการ มาตรฐานความปลอดภยั ระยะเวลาการตอบสนองการบริการหากระบบหยุดชะงกั รวมถึง
การมีหน่วยงานท่ีรับรองในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูล  เม่ือพิจารณา
แรงกดดนัจากพนัธมิตรหรือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีการใชร้ะบบคลาวด์ พบวา่ มีแนวโนม้
ท่ีมีการใช้ตามกันโดยเม่ือมีองค์การอ่ืนใช้ระบบคลาวด์ ท าให้องค์การจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อ
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ และ การเปิดโอกาสส าหรับการสร้างตลาดของสินคา้หรือ
บริการแบบใหม่ เช่น การสร้างแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ เพื่อการพาณิชยบ์นระบบคลาวด์ ส่งผลให้เกิด
ตลาดไร้พรมแดน อย่างเช่น เขตการคา้เสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ องค์การการคา้โลก 
เป็นตน้ ดงันั้นประเด็นส าคญัท่ีผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นเหมือนกนัอีกเร่ือง คือ การเกิด
ภาวะวกิฤต กล่าวคือ จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนของประเทศไทยท่ีผา่นมา เช่น การชุมนุมทางการเมือง 
การจารจล หรือ น ้ าท่วม เป็นตน้ ส่งผลให้องคก์ารธุรกิจตอ้งใชร้ะบบคลาวด์ เพราะ ความตอ้งการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองภายใตภ้าวะวิกฤตเพื่อป้องกนัความเส่ียงและการหยุดชะงกัในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยระบบคลาวดช่์วยใหอ้งคก์ารธุรกิจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อการด าเนินงานไดอ้ยา่งสะดวก
และต่อเน่ือง (ดูตารางท่ี 4.3)  
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ตารางที ่4.3  การเปรียบเทียบปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ารระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

1 แรงกดดนัจากการแข่งขนั เป็นระดับความรู้สึกของแรงกดดันท่ี
องค์การตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งขนัท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

Al-Hudhaif & Abdullah (2011);  
Powelson (2012);  Low et al. (2011); 
Pan & Jang (2008); Oliveira & 
Martins (2010); King & Gribbins 
(2002) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 4, 6, 7 

2 
 

แรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ  เป็นระดับความรู้สึกของแรงกดดันท่ี
องคก์ารตอ้งเผชิญกบัลูกคา้ หรือผูข้ายท่ี
อยูใ่นอุตสาหกรรม 

Al-Hudhaif & Abdullah (2011); 
Powelson (2011);  Low et al. (2011) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2 

3 กฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบั  เป็นเร่ืองความคุ้มครองด้านการรักษา
ความเป็นส่วนบุคคลและการสูญหาย
ของขอ้มูล 

Opala (2012);  Obeidat & Turgay 
(2012); Al-Hudhaif & Abdullah 
(2011); Pan & Jang (2008); King & 
Gribbins (2002) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 6 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 
ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 

 การทบทวนวรรณกรรม 
ท่ีมาจาก 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
4 ม า ต ร ฐ า นก า รบ ริ ก า ร ข อ ง ผู ้

ใหบ้ริการ  
เป็นขอ้ตกลงหรือสัญญาในการประกนั
คุณภาพของการบริการของผูใ้หบ้ริการ 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 3, 4, 6 

5 การเขา้ถึงได้สะดวกเม่ือเกิดภาวะ
วกิฤต  

เป็นการด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองเม่ือ
เ กิดภัยน ้ าท่วม หรือการชุมนุมทาง
การเมือง เป็นตน้ 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 5, 6 

6 การสร้างโอกาสทางการตลาด  เป็นการสร้างสินคา้ หรือบริการส าหรับ
ตลาดใหม ่

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 4, 5 

7 ตลาดไร้พรมแดน  เป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีท าให้องค์การเกิดขอ้
ได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้ขาย
สินคา้หรือบริการไดท้ัว่โลก 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 4, 5, 7 
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4.1.3 ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบความสอดคลอ้ง
และความแตกต่างกนัระหว่างขอ้มูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการใชร้ะบบคลาวดแ์ละการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอ่ืน ๆ ส าหรับองคก์าร มี
ความสอดคลอ้งกนั 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) การก าหนดกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้สอดคลอ้ง
กบักลยุทธ์ดา้นธุรกิจ (2) ความพร้อมดา้นทรัพยากรภายในองคก์าร เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์  การ
เขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ารทุกสถานท่ีและทุกเวลา (3) ขนาดองคก์าร (4) ประเภท
อุตสาหกรรม (5) การลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ตน้ทุนประสิทธิผล 
การประหยดัตน้ทุน  ตน้ทุนการเป็นเจา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  (6) บุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (7) การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร (8) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ  แต่อยา่งไรก็
ตามมีความต่างกนั 2 ตวัแปรซ่ึงเป็นขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ (1) การบริหารขอ้มูลท่ีมี
ขนาดใหญ่ (2) นโยบายของส านักงานใหญ่  นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม
เก่ียวกบัปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์การว่า เป็นส่วนหน่ึงของการเกิดความเป็น
ศูนยก์ลางความร่วมมือภายในองค์การ การแลกเปล่ียนความรู้ และ การเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี ท าให้
องคก์ารธุรกิจท่ีมีส านกังานใหญ่ในต่างประเทศไดก้ าหนดนโยบายให้องคก์ารธุรกิจในประเทศไทย
ท่ีเป็นสาขาจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบคลาวด์ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหวา่งตน้ทุนของการเป็นเจา้ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการใชบ้ริการระบบคลาวด์ ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความส าคญัว่า
เป็นประเด็นส าคญั เพราะองคก์ารตอ้งการท่ีจะมีความพร้อมดา้นทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองคก์าร ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ฐานขอ้มูล แพลทฟอร์ม ขณะท่ีการ
ลงทุนซ้ือเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เป็นตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของการเป็นเจา้ของระบบซ่ึงมีมูลค่า
สูง รวมถึงยงัมีค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรในการดูแลระบบและค่าใชจ่้ายใน
การปรับรุ่นของซอฟตแ์วร์ใหท้นัสมยั ดงันั้นองคก์ารท่ีมีการใชบ้ริการระบบคลาวด์ พบวา่ มกัจะใช้
วิธีการจ่ายค่าบริการระบบคลาวด์เป็นรายเดือนตามการใช้งานจริงโดยไม่ตอ้งลงทุนท่ีมูลค่าสูงแต่
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในแต่ละปี ท าให้องค์การสามารถพยากรณ์ค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า 
รวมถึงไม่จ  าเป็นต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาคอยดูแลจึงเลือกใช้บริการระบบ
คลาวดผ์า่นผูใ้ห้บริการท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดค่าใชจ่้าย
ดา้นบุคลากร รวมถึงองคก์ารตอ้งการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่
เดิมแทนการลงทุนใหม่เพื่อเป็นจุดผลกัดนัใหใ้ชบ้ริการระบบคลาวด์แบบส่วนบุคคลโดยการจดัการ
บริหารทรัพยากรและจดัการศูนย์ข้อมูล เพื่อให้สามารถบริการได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา และทุก
เคร่ืองมือส่ือสาร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยพนกังานในองค์การสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดส้ะดวกท าให้องค์การตอ้งการเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็วและบุคลากรสามารถอยู่ใกลชิ้ดกบั
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ลูกคา้ไดม้ากข้ึน และผูเ้ช่ียวชาญให้ความคิดเห็นวา่ องค์การขนาดกลางและเล็กมกัจะตดัสินใจใช้
ระบบคลาวด์ได้เร็วกว่าขนาดใหญ่เพราะมีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูดู้แลไม่
เพียงพอและความไม่คุม้ค่าในการลงทุนซ้ือซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และค่าบ ารุงรักษา  รวมถึงการมี
จ านวนขอ้มูลท่ีมากข้ึนภายในองคก์าร ดงันั้นองคก์ารธุรกิจตอ้งมีการก าหนดกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ดา้นธุรกิจและผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนในการสนบัสนุนและผลกัดนั
ท่ีส าคญัในการใชร้ะบบคลาวด ์ (ดูตารางท่ี 4.4) DPU
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ตารางที ่4.4  การเปรียบเทียบปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ารระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 

 การทบทวนวรรณกรรม 
ท่ีมาจาก 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
1 การก าหนดกลยุทธ์ เทคโนโลยี

ส า รสน เทศให้สอดคล้อ งกับ      
กลยทุธ์ธุรกิจ   

เ ป็นความสอด  คล้องกลยุท ธ์ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นธุรกิจ 

ISACA (2011); Chebrolu (2010); 
King & Gribbins (2002); Mahmood 
& Soon (1991) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4 

2 ความพร้อมดา้นทรัพยากร 
ภายในองคก์าร   

เ ป็นคว ามพ ร้อมของก าร มี ร ะบบ
ฮา ร์ดแว ร์  และซอฟต์แว ร์  รวมถึ ง
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองคก์าร 

Powelson (2012); Low et al. (2011); 
Oliveira  & Martins (2010);  
Pan & Jang (2008) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3 การบริหารขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่  เป็นการจัดการ และจัดเก็บข้อมูลท่ีมี
ปริมาณมาก 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
4, 5 

4 ขนาดองคก์าร   เป็นการแบ่งขนาดองค์การเป็นขนาด
เล็ก กลาง หรือใหญ่ 

Al-Hudhaif & Abdullah (2011);  
Low et al. (2011); Pan & Jang 
(2008); Kamal (2006); Lin, Guo & 
Lee, (2006);  King & Gribbins 
(2002) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี  
1, 2, 3, 4, 5, 7 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 
ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 

 การทบทวนวรรณกรรม 
ท่ีมาจาก 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
5 ประเภทอุตสาหกรรม  เป็นการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ขององค์การ เช่น การผลิต การคา้ การ
บริการ 

Low et al. (2011); Lin et al. (2006) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี  
1, 2, 7 

6 การลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ   

เป็นความสามารถท่ีจะลดต้นทุนและ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในก า รด า เ นิ นก า รด้ า น
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

Ekufu (2012); Hailu (2012);  
Opala (2012); Géczy et al. (2012); 
Subashini & Kavitha (2011);  
ISACA (2011); Ross, (2010);  
Udoh (2010); Chebrolu (2010); 
Shimba (2010); King & Gribbins 
(2002) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

7 บุ ค ล า ก ร ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ   

เป็นผูมี้ความรู้ และความเช่ียวชาญใน
ระบบ 

Low et al. (2011); Farah (2010); 
King & Gribbins (2002) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 6, 7 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

8 การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  เ ป็นผู ้ มี บทบาทสนับส นุนกา รใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Low et al. (2011); Pan & Jang (2008)  ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

9 นโยบายของส านกังานใหญ่  เป็นขอ้ก าหนดของใหห้น่วยงานปฏิบติั
ตาม 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 7 

10 การปรับปรุงและ 
เพิ่มประสิทธิภาพ  

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานโดยเขา้ถึงระบบขอ้มูลได ้
ทุกสถานท่ี และทุกเวลา   

Nijanja et al. (2011); ISACA  (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
4, 7 
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4.1.4 ปัจจัยขับเคล่ือนด้านด้านคุณลักษณะของผูบ้ริหาร  พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความ
สอดคลอ้งและความแตกต่างกนัระหวา่งขอ้มูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการใชร้ะบบคลาวด์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ ส าหรับ
องคก์าร มีความสอดคลอ้งกนั 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหาร (2) ระดบั
การยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ของผูบ้ริหาร (3)  ความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหาร (4) 
บทบาทของผูบ้ริหาร แต่อยา่งไรก็ตามมีความต่างกนั 1 ตวัแปร ซ่ึงเป็นขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ
ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัให้ความคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารวา่ แนวโนม้ของผูบ้ริหารท่ีเป็นคนรุ่น
ใหม่มกัมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแบ่งปันขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ จึงเป็นส่วน
สนบัสนุนท าให้ผูบ้ริหารองค์การตอ้งการให้มีการปรับตวัในการใช้งานระดบัองค์การ เพื่อความ
รวดเร็ว ไม่ตอ้งลงทุน หรือพฒันากนัเอง ดงันั้นผูบ้ริหารองคก์ารท่ีมีความคิดทนัสมยัและมีวิสัยทศัน์
มกัยอมรับการใชบ้ริการระบบคลาวดไ์ดเ้ร็วกวา่ (ดูตารางท่ี 4.5) 
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ตารางที ่4.5  การเปรียบเทียบปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

1 พฤติกรรมการใชร้ะบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์  

เป็นความคุ้นเคยในการใช้งาน เช่น 
Gmail  Line หรือ Facebook เป็นตน้ 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 3, 4 

2 ความรู้และความเขา้ใจของ
ผูบ้ริหาร   

เป็นระดบัความรู้และความเขา้ใจท่ีมีต่อ
ระบบ 

Kamhawi (2008); ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 5, 6 

3 ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือ
เทคโนโลยใีหม่ของผูบ้ริหาร 

เป็นระดบัความช้าหรือเร็วของยอมรับ
นวตักรรมหรือเทคโนโลย ี

Rogers (2003) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

4 ความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหาร  เ ป็นระดับก ารบ ริหารงานภายใน
องคก์าร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัตน้ กลาง 
และสูง 

พชัสิรี ชมพคู า (2009) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

5 บทบาทของผูบ้ริหาร  เป็นมุมมองและทักษะท่ีเก่ียวข้องกับ
บทบาทระหว่างบุคคล ขอ้มูล และการ
ตดัสินใจ 

Al-Hudhaif & Abdullah (2011);  
พชัสิรี ชมพคู า, (2009) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 5, 7 
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เม่ือพิจารณาผลการวเิคราะห์ดา้นเน้ือหาตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์จากการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวกบัการใชร้ะบบคลาวดโ์ดยการจดักลุ่มองคป์ระกอบของตวัวดัท่ีมีความ 

คลา้ยกนัจดัเขา้ไวด้ว้ยกนัและมีการให้ช่ือตวัแปรซ่ึงเป็นองคป์ระกอบย่อยของตวัวดัผลส าเร็จของ

การใช้ระบบคลาวด์ ได้แก่ ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองด้านการเงิน ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองด้านผูมี้

ส่วนตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน และตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และ 

การพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี     

4.1.5  ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความสอดคลอ้งและความ

แตกต่างกนัระหวา่งขอ้มูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวกบัตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ มีความสอดคลอ้งกนั 7 ตวัแปรไดแ้ก่ (1) อตัรา

การเติบโตของสินค้าและบริการ (2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน  ตน้ทุนเกิดข้ึนจริง การลดลงของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (3) ร้อยละการลงทุน

ซ่ึงบรรลุตามความคาดหวงั (4) เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการใชร้ะบบคลาวด ์

เช่น การจดัสรรงบประมาณดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เปรียบเทียบระหวา่งงบประมาณค่าใชจ่้าย

ตามการใช้งาน และผลประโยชน์ท่ีได้ (5) เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามการใช้งานระบบคลาวด์กบั

ตน้ทุนของการเป็นเจา้ของเทคโนโลยี (6) ร้อยละของผลก าไรต่อปี (7) รายไดข้องสินคา้และบริการ

ต่อปี ซ่ึงเป็นข้อค้นพบท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญ  นอกจากน้ียงัพบว่า ตวัวดัผลส่วนใหญ่มาจากการ

ทบทวนวรรณกรรม และตวัวดัผลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองการค่าใชจ่้าย

ดา้นเทคโนโลยขีองระบบคลาวดเ์ปรียบเทียบกบัเงินลงทุนการซ้ือซอฟตแ์วร์ และฮารด์แวร์คร้ังแรก 

รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการใชง้าน เช่น ค่าบ ารุงรักษาทั้งของซอฟตแ์วร์และฮารด์แวร์ เป็น

ตน้ โดยพิจารณาถึงจุดคุม้ทุนและมูลค่าท่ีประหยดัได ้ และการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายก่อนและหลงั

การใชโ้ดยพิจารณาค่าใชจ่้ายในงบลงทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ส าหรับองคก์ารธุรกิจไดมี้

การสร้างโอกาสทางธุรกิจจากระบบคลาวด์ จะมีการวดัผลส าเร็จดา้นรายไดข้องสินคา้หรือบริการ

เฉพาะส่วน  (ดูตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที ่4.6  การเปรียบเทียบตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงินระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

1 รายไดข้องสินคา้และบริการต่อปี  รายไดข้องสินคา้และบริการท่ีมาจาก
ระบบคลาวด์ 

ISACA (2011), Cloudtweaks (2012) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 4 

2 อตัราการเติบโตของสินคา้และ
บริการต่อปี   

อตัราการเติบโตของสินคา้และบริการ
ท่ีมาจากระบบคลาวด์ 

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 2, 4 

3 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี   ค่าใชจ่้ายและตน้ทุนเกิดข้ึนท่ีเก่ียวกบั
ระบบคลาวด์ 

ISACA (2011); Cloudtweaks (2012); 
อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม และคณะ (2553)  

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

4 ร้อยละของผลก าไรต่อปี  ร้อยละของผลก าไรท่ีมาจาก 
ระบบคลาวด์ 

Cloudtweaks (2012) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1 

5 ร้อยละการลงทุนซ่ึงบรรลุ 
ตามความคาดหวงั  
 

ร้อยละการลงทุนซ่ึงบรรลุตามความ
คาดหวงั ความคุม้ค่าของการลงทุนดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและผลตอบแทน
จากการลงทุน 

ISACA (2011); อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม 
และคณะ (2553)  

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 4 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

6 เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้าย
ก่อนและหลงัการใชร้ะบบคลาวด ์ 

เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อน
และหลงัการใช ้ระบบคลาวด ์ 

ISACA (2011); อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม 
และคณะ (2553) 

ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 4, 7 

7 เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตามการใช้
งานระบบคลาวดก์บัตน้ทุนของ
การเป็นเจา้ของเทคโนโลยี  

เปรียบเทียบระหวา่งค่าใชจ่้ายตามการ
ใชง้านระบบคลาวดก์บัตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายหากตอ้งมีการลงทุนซ้ือระบบ 

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี  
2, 6 
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4.1.6 ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบความสอดคลอ้งและ
ความแตกต่างกันระหว่างข้อมูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกับข้อมูลท่ีได้จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ มีความสอดคลอ้งกนั 7  ตวัแปร ไดแ้ก่ 
(1) ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อผูใ้ห้บริการ (2) ร้อยละของความพึงพอใจของผูบ้ริหาร (3) 
ระดบัการตอบสนองด้านความตอ้งการของผูใ้ช้ตามสัญญาบริการ (4) ระยะเวลาเฉล่ียของการ
ตอบสนองของผูใ้ห้บริการตามสัญญาบริการ (5) ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการระบบ (6) จ านวน
คร้ังของการหยุดชะงกัในการใชง้านเน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์ในรอบ  1 ปีท่ีผา่นมา (7) จ านวน
ชัว่โมงท่ีสูญเสียในการด าเนินธุรกิจเน่ืองจากการหยุดการให้บริการระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผา่น
มา  แต่อย่างไรก็ตามมีความต่างกนั 3 ตวัแปรซ่ึงเป็นขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 
ไดแ้ก่ (1) จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของผูใ้ช้ในรอบ1ปีท่ีผ่านมา (2) จ านวนปัญหาเน่ืองจาก
ขอ้มูลไม่แม่นย  าในรอบ 1 ปี (3) ระดบัความเร่งด่วนในการแกปั้ญหาของผูใ้ห้บริการ นอกจากน้ีผล
การวิเคราะห์ยงัพบว่า ตวัวดัผลส่วนใหญ่มาจากการทบทวนวรรณกรรม และตวัวดัผลท่ีได้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองความพร้อมในการบริการ หากเม่ือมีการหยุดชะงกัตอ้ง
สามารถกูร้ะบบข้ึนมาให้ไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด การวดัความครบถว้นของขอ้มูลท่ีมีอยูโ่ดยไม่มี
การสูญหายและมีการส ารองขอ้มูล รวมถึงการวดัความเร็วในการตอบสนองของการบริการขอ้มูล
และการวดัระยะเวลาในการตอบสนองหากเกิดปัญหา (ดูตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที ่4.7  การเปรียบเทียบตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ช้
ต่อผูใ้หบ้ริการ    

ร้อยละของความพึงพอใจดา้นบริการ
ของผูใ้ชง้าน  

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
3, 4, 7 

2 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผูบ้ริหาร   

ร้อยละของความพึงพอใจดา้นบริการ
ของผูบ้ริหาร 

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
3, 4, 7 

3 ระดบัการตอบสนองดา้นความ
ตอ้งการของผูใ้ชต้ามสัญญาบริการ   

ระดบัการตอบสนองในดา้นการบริการ
ตามมาตรฐานบริการในสัญญา 

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 3, 4, 7 

4 ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนอง
ของผูใ้หบ้ริการตามสัญญาบริการ   

ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของ
ผูใ้หบ้ริการ  

ISACA (2011); Cloudtweaks (2012) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 3, 4, 7 

 5 ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ
ระบบ   

ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม และคณะ (2553)  ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ)   
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

6 จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของ
ผูใ้ชใ้นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา  

จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการ 

ISACA (2011) - 

7 จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัใน
การใชง้านเน่ืองจากปัญหาระบบ
คลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา  

จ านวนคร้ังของการหยดุ ชะงกัในการ
ใชง้านเน่ืองจากความผดิพลาดของ
ระบบหรือระบบล่ม 

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 3 

8 จ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการ
ด าเนินธุรกิจเน่ืองจากการหยุดการ
ใหบ้ริการระบบคลาวดใ์นรอบ 1 
ปีท่ีผา่น  

จ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการด าเนิน
ธุรกิจเน่ืองจากการหยุดการใหบ้ริการ
ระบบมาตรฐานความปลอดภยั 

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
3, 5 

9 จ านวนปัญหาเน่ืองจากขอ้มูลไม่
แม่นย  าในรอบ 1 ปี 

จ านวนปัญหาเน่ืองจากขอ้มูลไม่แม่นย  า ISACA (2011) - 

10 ระดบัความเร่งด่วนในการ
แกปั้ญหา  

ระดบัความเร่งด่วนในการแกปั้ญหา
ของผูใ้หบ้ริการ 

ISACA (2011) - 
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4.1.7 ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความสอดคลอ้ง
และความแตกต่างกนัระหว่างขอ้มูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ มีความสอดคลอ้งกนั 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
(1) ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน (2) ระยะเวลาเฉล่ียในการกูคื้นสภาพ  (3) จ านวนคร้ังของ
การหยดุชะงกัของกระบวนการท างานเน่ืองจากปัญหาระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา (4) จ านวน
คร้ังของขอ้มูลสูญหายจากระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา (5) ระดบัการประเมินความปลอดภยั
ของระบบคลาวด์  แต่อยา่งไรก็ตามมีความต่างกนั 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตาม
เวลาและอยูใ่นงบประมาณ  (2) ระยะเวลาเฉล่ียในการกูคื้นสภาพ (3) จ  านวนคร้ังของปัญหาท่ีถูกบุก
รุกขอ้มูลส่วนบุคคลในรอบ 1 ปี  ซ่ึงเป็นขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม และมีความ
ต่างกนั 1 ตวัแปร คือ ร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมส าหรับกระบวนการท างานภายในซ่ึงเป็น
ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ยงัพบว่า ตวัวดัผลส่วนใหญ่มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและตวัวดัผลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ืองการวดัผลิต
ภาพของการท างาน การวดัความเร็วในการตอบสนองและการวดัความพึงพอใจ (ดูตารางท่ี 4.8) 
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ตารางที ่4.8  การเปรียบเทียบตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายในระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

1 จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลา
และอยูใ่นงบประมาณ   

งานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยูใ่น
งบประมาณ 

ISACA (2011); Cloudtweaks (2012) - 

2 ประสิทธิภาพของกระบวน 
การท างาน   

ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม และคณะ (2553)  ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
4, 6, 7 

3 อตัราการเติบโตของจ านวน
ผูใ้ชง้านต่อปี   

อตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ชง้าน   ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
4 

4 ระยะเวลาเฉล่ียในการกูคื้นสภาพ การกูคื้นสภาพ และ การส ารองขอ้มูล ISACA (2011); Cloudtweaks (2012) - 
5 จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัของ

กระบวนการท างานเน่ืองจาก
ปัญหาระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปี 
ท่ีผา่นมา   

จ านวนคร้ังของการหยดุ ชะงกัของ
กระบวนการท า งานเน่ืองจากความ
ผดิพลาดระบบหรือระบบล่ม 

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 3, 7 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

6 จ านวนคร้ังของขอ้มูลสูญหายจาก
ระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา  

ระดบัการประเมินความปลอดภยั 
มาตรฐานความปลอดภยั 

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
3 

7 จ านวนคร้ังของปัญหาท่ีถูกบุกรุก
ขอ้มูลส่วนบุคคลในรอบ 1 ปี  

จ านวนคร้ังของปัญหาท่ีถูกบุกรุกขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

ISACA (2011) - 

8 ระดบัการประเมินความปลอดภยั
ของระบบคลาวด ์ 

ระดบัการประเมินความปลอดภยั 
มาตรฐานความปลอดภยั 

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี
ล าดบั 3 

9 ร้อยละของความพึงพอใจโดยรวม
ส าหรับกระบวนการท างานภายใน  

ร้อยละของความพึงพอใจ - ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
3, 7 
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4.1.8 ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความ
สอดคลอ้งและความแตกต่างกนัระหวา่งขอ้มูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ มีความสอดคลอ้งกนั 3 ตวั
แปร ไดแ้ก่ (1) ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนกังานดา้นความเช่ียวชาญและทกัษะใน
ระบบคลาวด ์ (2) ร้อยละความพึงพอใจของพนกังานต่อระบบคลาวด์ (3) ประสิทธิผลของบุคลากร
ท่ีได้หลงัจากใช้ระบบคลาวด์ แต่อย่างไรก็ตามมีความต่างกนั 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) ร้อยละของ
พนกังานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบคลาวด์  (2) จ านวนของแนวคิดใหม่ท่ีเกิดจากการ
ใชร้ะบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงเป็นขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและมีความ
ต่างกนั 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชร้ะบบคลาวด์ต่อปี  (2) อตัราการ
เพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบนระบบคลาวด์ต่อปี ซ่ึงเป็นขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ นอกจากน้ีผลการ
วิเคราะห์ยงัพบว่า ตัววดัผลส่วนใหญ่มาจากการทบทวนวรรณกรรมและตัววดัผลท่ีได้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการวดัความพึงพอใจกบัพนกังาน (ดูตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที ่4.9  การเปรียบเทียบตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาระหวา่งการทบทวนวรรณกรรมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

1 ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหาร
ท่ีมีต่อพนกังานดา้นความ
เช่ียวชาญและทกัษะ   

ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารดา้น
ความเช่ียวชาญและทกัษะต่อการใช้
ระบบคลาวด์ 

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
3, 7 

2 ร้อยละความพึงพอใจของ
พนกังานต่อระบบคลาวด ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของพนกังานต่อ
การใชร้ะบบคลาวด์ 

ISACA (2011) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
3, 7 

3 ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ
คลาวด ์  

ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้และ
ความเขา้ใจ 

อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม และคณะ (2553); 
ISACA (2011) 

- 

4 จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจาก
การใชร้ะบบคลาวดต่์อปี 

จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึน - ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
4 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ)  
 

ล าดบั ตวัแปร รายละเอียด ท่ีมาจาก 
 การทบทวนวรรณกรรม 

ท่ีมาจาก 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 

5 จ านวนของแนวคิดใหม่ท่ีเกิดจาก
การใชร้ะบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ี
ผา่นมา 

จ านวนของแนวคิดใหม่ท่ีเกิดจากการใช้
ระบบคลาวด์ 

ISACA (2011) - 

6 อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบน
ระบบคลาวดต่์อปี  

อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านระบบ
คลาวด ์

- ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
2, 4 

7 ประสิทธิผลของบุคลากรท่ีได้
หลงัจากใชร้ะบบคลาวด ์ 

ประสิทธิผลและผลิตภาพจากการใช้
ระบบคลาวด์ 

อุบลศิลป์ โพธ์ิพรม และคณะ (2553) ผูเ้ช่ียวชาญล าดบัท่ี 
1, 6, 7 
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นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญยงัให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของการใชร้ะบบคลาวด์

ส าหรับองคก์าร คือ ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารจดัการไดง่้าย 

น ามาใชง้านไดอ้ย่างรวดเร็ว  มีความยืดหยุ่นและขยายขนาดการใช้งานได ้เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังาน เพราะสามารถเขา้ถึงไดทุ้กสถานท่ีและทุกเวลา รวมถึงช่วยสร้างโอกาสในการ

แข่งขนัทางการตลาด  อยา่งไรก็ตามกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญยงัให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปสรรคของการใช้

ระบบคลาวด์ส าหรับองคก์ารท่ียงัไม่ไดย้อมรับการใชร้ะบบคลาวด์อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมี

สาเหตุดงัน้ี คือ ความกงัวลเร่ืองความน่าเช่ือถือของศูนยข์อ้มูลของระบบคลาวด์  เน่ืองจากขอ้มูล

บางอยา่งเป็นความลบัขององคก์ารและความกงัวลเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูลและการบุกรุกเขา้ไป

ในระบบ ความตอ้งการเป็นเจา้ของระบบเองเพราะหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์าร

มกัมีแนวคิดท่ีตอ้งการมีระบบเป็นของตนเอง เน่ืองจากความหวาดระแวงในการสูญเสียการควบคุม 

การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การความกงัวลในดา้นการเช่ือมต่อแอพพลิเคชั่น

จากระบบเดิมท่ีมีอยู่จ  านวนมากกับระบบคลาวด์โดยเฉพาะองค์การขนาดใหญ่ การขาดความรู้

เก่ียวกบัระบบคลาวดข์องทั้งผูบ้ริหารองคก์ารและผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนบัสนุน จาก

ภาครัฐทั้งในดา้นการโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายให้มีความรวดเร็วและสามารถครอบคลุม

พื้นท่ีและการก าหนดฎหมายท่ีรองรับมาตรฐานการบริการของระบบคลาวด ์ 

ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม

และการสัมภาษณ์จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในขั้นเตรียมการพบวา่ ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการ

ใชร้ะบบคลาวดไ์ดม้าจากทั้งการทบทวนวรรณกรรม และความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีจ านวน

รวม 37 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี มีจ  านวน 15 ตวัแปร (2) ปัจจยัขบัเคล่ือน

ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์การ มีจ านวน 7 ตวัแปร (3) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใน

องคก์าร มีจ านวน 10 ตวัแปร (4) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร มีจ านวน 5  ตวัแปร 

นอกจากน้ีพบว่า ตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส่วนใหญ่มาจากการทบทวนวรรณกรรม

และมีบางส่วนมาจากความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีจ านวนรวม 33 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) ตวัวดัผล

ส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน มีจ านวน 7 ตวัแปร (2) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มี

จ านวน 10 ตวัแปร (3) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน มีจ านวน 9 ตวัแปร (4) ตวั

วดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา มีจ านวน 7 ตวัแปร โดยผูว้ิจยัจะน าผลดงักล่าวไป
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เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามงานวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิคเดลฟายจากกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 25 คน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติในการหาปัจจยัขบัเคล่ือนและ

ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดใ์นหวัขอ้ถดัไป 

4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลการใช้ระบบคลาวด์จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
ผลการวเิคราะห์ทัว่ไปจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมาจากองคก์ารขนาดเล็ก 9 องคก์าร ขนาด

กลางและใหญ่ อยา่งละ 8 องคก์าร พบวา่ ส่วนใหญ่ผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 84.0 ส่วนท่ีเหลือคิดเป็นร้อยละ 4.0 ไดแ้ก่ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ
ภาคใต ้  และส่วนใหญ่เป็นองคก์ารธุรกิจท่ีเป็นประเภทอุตสาหกรรมการคา้และการบริการคิดเป็น
ร้อยละ 56.0  ส าหรับการผลิตและกิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสารมีสัดส่วนเท่ากนัคิดเป็น
ร้อยละ 16.0 และการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 12.0 นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ด ารงระดบั
ต าแหน่งผูบ้ริหารระดับกลางคิดเป็นร้อยละ 56.0  ผูบ้ริหารระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 24.0  และ
ผูบ้ริหารระดบัตน้ คิดเป็นร้อยละ 20.0  (ดูตารางท่ี 4.10)     
   
ตารางที ่4.10  จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ   

 
ขอ้มูลทัว่ไป ประเภทขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

1) ขนาดองคก์าร 
 

1.1)   ขนาดเล็ก   
1.2)   ขนาดกลาง  
1.3)   ขนาดใหญ่  

9 
8 
8 

36.0 
32.0 
32.0 

2) ท่ีตั้งขององคก์าร 
 

2.1)  กรุงเทพมหานคร 
2.2)  ปริมณฑล  
2.3)  ภาคกลาง  
2.4)  ภาคตะวนัออก 
2.5)  ภาคใต ้

21 
1 
1 
1 
1 

84.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 

3) ประเภทอุตสาหกรรม 
 

3.1)  การผลิต 
3.2)  การคา้และการบริการ 
3.3)  การก่อสร้าง 
3.4)  กิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร 

4 
14 
3 
4 

16.0 
56.0 
12.0 
16.0 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ)   
 

ขอ้มูลทัว่ไป ประเภทขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 
4) ร ะ ดั บ ต า แ ห น่ ง ใ น

องคก์าร 
 

4.1)  ผูบ้ริหารระดบัสูง 
4.2)  ผูบ้ริหารระดบักลาง 
4.3)  ผูบ้ริหารระดบัตน้ 

6 
14 
5 

24.0 
56.0 
20.0 

 
ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของขอ้มูลการใชร้ะบบคลาวด์  พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญท่ี

รู้จกัระบบคลาวดม์ากกวา่ 3 ปี คือ ร้อยละ 52.0  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีรู้จกัระบบคลาวด์ตั้งแต่ 1 – 3 ปี ร้อยละ 
48.0 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใชร้ะบบคลาวด์ตั้งแต่ 1 – 3 ปี ร้อยละ 48.0 รองลงมามี
ประสบการณ์ในการใชร้ะบบคลาวดม์ากกวา่ 3 ปี ร้อยละ 36.0 และทา้ยสุดมีประสบการณ์ในการใช้
ระบบคลาวดน์อ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 16.0 นอกจากน้ีส่วนใหญ่รูปแบบการบริการท่ีใชม้ากท่ีสุดร้อยละ 
76.0  คือ การบริการซอฟต์แวร์ รองลงมาคือการบริการโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 28.0  และการ
บริการแพลทฟอร์ม ร้อยละ 24.0 รูปแบบการใช้งานเป็นระบบคลาวด์สาธารณะ ร้อยละ 64.0 
รองลงมาเป็นระบบคลาวด์ส่วนบุคคล ร้อยละ 40.0  และระบบคลาวด์ลูกผสม ร้อยละ 12.0  ทั้งน้ี
ประเภทของงานท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญใชใ้นระบบคลาวด์ส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารไดแ้ก่ อีเมล์ ตาราง
ปฏิทิน การประชุมทางไกลออนไลน์ ร้อยละ 84.0  รองลงมาคือ จดัการเอกสาร ได้แก่ การ
ประมวลผลค า แผ่นตารางท าการ หรือการน าเสนอ และจดัเก็บและแชร์ขอ้มูลซ่ึงทั้ง 2 ระบบมี
สัดส่วนเท่ากนั คือ ร้อยละ 48.0  ล าดบัต่อมาคือ บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ร้อยละ 32.0  และจดัการดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก่  ฮาร์ดแวร์ และ อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสัดส่วนท่ีเท่ากนักบั
การจดัการด้านเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่น ร้อยละ 28.0  ส่วนถัดมาคือ 
จดัการดา้นแพลทฟอร์ม ไดแ้ก่  ระบบปฏิบติัการ และ ฐานขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 20.0 ถดัไป คือ การ
วางแผนทรัพยากรองค์กร ร้อยละ 12.0 และค่าน้อยท่ีสุดคือ การบริหารงานบุคคล และ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากนั คือ ร้อยละ 4.0 (ดูตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที ่4.11  จ  านวนและร้อยละของขอ้มูลการใชร้ะบบคลาวด์จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ   
 
ขอ้มูลการใชร้ะบบคลาวด์ ประเภทขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

1) ระยะเวลาท่ีรู้จกั 
ระบบคลาวด ์
 

1.1)  1 – 3  ปี 
1.2)  มากกวา่ 3 ปี 

12 
13 

48.0 
52.0 

2) ประสบการณ์ในการใช้
ระบบคลาวด ์
 

2.1)  นอ้ยกวา่ 1 ปี 
2.2)  1 – 3 ปี 
2.3)  มากกวา่ 3 ปี 

4 
12 
9 

16.0 
48.0 
36.0 

3) รูปแบบการบริการ 
ระบบคลาวด ์  

 

3.1)  การบริการโครงสร้างพื้นฐาน   
3.2)  การบริการแพลทฟอร์ม 
3.3)  การบริการซอฟตแ์วร์ 

7 
6 

19 

28.0 
24.0 
76.0 

4) รูปแบบการใชง้าน 
ระบบคลาวด ์

4.1)  ระบบคลาวดส์าธารณะ  
4.2)  ระบบคลาวดส่์วนบุคคล 
4.3)  ระบบคลาวดลู์กผสม     

16 
10 
3 

64.0 
40.0 
12.0 

5) ประ เภทงานท่ี ใช้ ใน
ระบบคลาวด ์

5.1)  การส่ือสาร 
5.2)  จดัการเอกสาร 
5.3)  บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 
5.4)  การวางแผนทรัพยากรองคก์ร 
5.5)  บริหารงานบุคคล 
5.6)  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

21 
12 
8 
3 
1 
1 

84.0 
48.0 
32.0 
12.0 
4.0 
4.0 

 5.7)  จดัเก็บและแชร์ขอ้มูล 
5.8)  จดัการเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม 
5.9)  จดัการดา้นแพลทฟอร์ม  
5.10)  จดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

12 
7 
 

5 
7 

48.0 
28.0 

 
20.0 
28.0 

 
4.3  การวเิคราะห์หาปัจจัยขับเคลือ่นของการใช้ระบบคลาวด์จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

วตัถุประสงค์ในหัวขอ้น้ี เพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด ์
โดยพิจารณาจากความคิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 25 คนดว้ยเทคนิคเดลฟาย 
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จ านวน 3 รอบ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ตวัแปรของปัจจยัขบัเคล่ือนแบ่งออกเป็น 4  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
เทคโนโลย ีดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร และ ดา้นคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหาร โดยมีเกณฑ์การพิจารณา (Dalkey and Helmer, 1963) คือ ค่ามธัยฐาน (Md) ท่ีค  านวณ
ไดจ้ากค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีค่าสูงกวา่หรือเท่ากบั 3.50 แสดงวา่ ค าตอบนั้นมีความเหมาะสม 
ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานกบัค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) ท่ีมีค่าไม่เกิน 1.00 จึงถือ
วา่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (IR) ท่ีค  านวณได ้หากมี
ไม่เกิน 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นมีความสอดคล้องกัน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยีมีจ  านวนตวัแปรทั้งหมด 15 ตวัแปร 
พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติ 13 ตวัแปร ได้แก่ ความเขา้กนัได้ ประโยชน์ท่ี
เพิ่มข้ึน ความง่ายต่อการใชง้าน การขยายตามความตอ้งการ แสดงผลลพัธ์ของการใชง้าน ความ
ปลอดภยั หนา้ท่ีการท างานของระบบงานยอ่ย สามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบงานอ่ืนๆ ความ
ยดืหยุน่  การใหบ้ริการตนเองตามความตอ้งการ ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช้ สามารถวดั
การบริการไดแ้ละจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง และ สามารถใช้ไดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่ โดย
พิจารณาจากค่า Md ของตวัแปรส่วนใหญ่มีค่าระหวา่ง 4.00 – 5.00 แสดงวา่ค าตอบของคะแนน
ความคิดเห็นมีความเหมาะสม  ค่า |Md-Mo| เป็น 1.00 และ ค่า IR เป็น 0.00 แสดงวา่ความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นมีความสอดคลอ้งกนั นอกจากน้ีพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ี
ไม่เป็นฉนัทามติ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  ความซบัซอ้นโดยพิจารณาจากค่า MD เป็น 2.00 แสดงวา่ ค าตอบ
นั้นไม่มีความเหมาะสม และ สามารถทดลองใช้งาน โดยพิจารณาจากค่า IR เป็น 2.00 แสดงว่า 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกนัซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญให้ความคิดเห็น
วา่ ความซบัซ้อนเป็นเร่ืองของผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์แต่ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่พิจารณาเร่ืองความ
ง่ายในการใชง้านและตอ้งสามารถท างานระบบไดด้ว้ยตนเอง (ดูตารางท่ี 4.12) 
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ตารางที ่4.12  ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์องปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
ความเขา้กนัได ้ 5.00 0.00 1.00 5.00 0.00 1.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

ความซบัซอ้น  2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.50 2.00 0.00 1.50 ไม่สอดคลอ้ง 

ความง่ายต่อการใชง้าน  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
การขยายตามความตอ้งการ  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
สามารถทดลองใชง้านได ้ 4.00 0.00 2.00 4.00 0.00 2.00 4.00 0.00 2.00 ไม่สอดคลอ้ง 
แสดงผลลพัธ์ของการใชง้าน  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
ความปลอดภยั  4.00 0.00 1.50 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
หนา้ท่ีการท างานของระบบงานยอ่ย  4.00 0.00 1.50 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
สามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบ 
งานอ่ืน ๆ 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

ความยดืหยุน่  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
การใหบ้ริการตนเองตามความตอ้งการ  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช ้ 4.00 1.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
สามารถวดัการบริการไดแ้ละจ่ายค่าบริการตาม
การใชง้านจริง 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การมีจ านวนตวัแปร
ทั้งหมด 7 ตวัแปร พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเป็นฉนัทามติ 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ แรงกดดนัจากการ
แข่งขนั มาตรฐานการบริการของผูใ้ห้บริการ การเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือเกิดภาวะวิกฤต และการสร้าง
โอกาสทางการตลาด โดยพิจารณาจากค่า Md ของตวัแปรมีค่าเป็น 4.00 แสดงว่า ค  าตอบของ
คะแนนความคิดเห็นมีความเหมาะสม ค่า |Md-Mo| เป็น 0.00 และ ค่า IR ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 1.50 
แสดงว่า ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นมีความสอดคล้องกัน นอกจากน้ีพบว่า
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีไม่เป็นฉันทามติ 3 ตวัแปร ไดแ้ก่  แรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ 
กฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบั และตลาดไร้พรมแดน โดยพิจารณาจากค่า Md เป็น 3.00 แสดง
วา่ ค าตอบนั้นไม่มีความเหมาะสม ส าหรับแรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยพิจารณาจากค่า IR 
เป็น 2.00 แสดงว่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นไม่มีความสอดคล้องกนัซ่ึง
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามคิดเห็นวา่ปัจจุบนัพนัธมิตรทางธุรกิจขององคก์าร เช่น ลูกคา้ หรือ ผูข้าย ไม่ไดมี้
เง่ือนไขทางธุรกิจในการเช่ือมต่อระบบคลาวดก์บัองคก์ารธุรกิจ รวมถึงประเภทของงานท่ีใชบ้ริการ
ของระบบคลาวด์ส่วนใหญ่มกัใช้ในเร่ือง การส่ือสาร การแชร์และจดัเก็บเอกสาร การจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นตน้ โดยขอ้มูลท่ีมีความส าคญัมาก องคก์ารธุรกิจตอ้งการให้มีการรองรับจาก
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั รวมถึงให้ความส าคญักบัมาตรฐานการบริการของผูใ้ห้บริการ 
(ดูตารางท่ี 4.13)     
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ตารางที ่4.13  ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์องปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ารจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
แรงกดดนัจากการแข่งขนั  3.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
แรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ  3.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 3.00 0.00 2.00 ไม่สอดคลอ้ง 
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 3.00 0.00 1.50 3.00 0.00 1.50 3.00 0.00 1.50 ไม่สอดคลอ้ง 
มาตรฐานการบริการของผูใ้หบ้ริการ 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.50 4.00 0.00 0.50 สอดคลอ้ง 
การเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือเกิดภาวะวกิฤต  4.00 0.00 1.50 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
การสร้างโอกาสทางการตลาด 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
ตลาดไร้พรมแดน 3.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 ไม่สอดคลอ้ง 

DPU
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ผลการวคิราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ารมีจ านวนตวัแปรทั้งหมด 
10 ตวัแปร พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเป็นฉนัทามติ 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ด้านธุรกิจ ความพร้อมด้านทรัพยากรภายในองค์การ ขนาด
องค์การ การลดค่าใช้จ่ายและตน้ทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร การ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากค่า Md ของตวัแปรมีค่าเป็น 4.00 แสดงวา่ ค าตอบ
ของคะแนนความคิดเห็นมีความเหมาะสม ค่า |Md-Mo| เป็น 0.00 และค่า IR เป็น 1.00 แสดงว่า 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นมีความสอดคลอ้งกนั นอกจากน้ีพบว่าผูเ้ช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นไม่ท่ีเป็นฉันทามติ 4 ตวัแปร ได้แก่ การบริหารข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่และประเภท
อุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากค่า Md เป็น 3.00 แสดงวา่ ค าตอบนั้นไม่มีความเหมาะสม ส าหรับ
บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายของส านกังานใหญ่ โดยพิจารณาจากค่า IR เป็น 
2.00 แสดงวา่ ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกนัซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ
ใหค้วามคิดเห็นวา่ แมว้า่บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์ารจะมีไม่เพียงพอทั้งดา้น
จ านวนและความรู้ในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในก็ตาม รวมถึงนโยบายของ
ส านักงานใหญ่ในการก าหนดให้มีการใช้ระบบคลาวด์หรือไม่ใช้ เพราะหลายองค์การไม่ได้มี
ส านักงานใหญ่และองค์การสามารถมีอิสระในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายได้เอง               
(ดูตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที ่4.14  ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์องปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ารจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

  Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
การก าหนดกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ธุรกิจ 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

ความพร้อมดา้นทรัพยากรภายในองคก์าร  4.00 1.00 1.50 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
การบริหารขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่  3.00 0.00 1.50 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 ไม่สอดคลอ้ง 
ขนาดองคก์าร  4.00 0.00 1.50 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
ประเภทอุตสาหกรรม  3.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 ไม่สอดคลอ้ง 
การลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.00 1.00 2.00 4.00 0.00 2.00 4.00 0.00 2.00 ไม่สอดคลอ้ง 

การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร   4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

นโยบายของส านกังานใหญ่ 4.00 0.00 2.00 4.00 0.00 2.00 4.00 0.00 2.00 ไม่สอดคลอ้ง 

การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ 4.00 1.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
 

DPU



145 
 

                           

ผลการวคิราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารมีจ านวนตวัแปรทั้งหมด 5   
ตวัแปร พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเป็นฉันทามติ 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรู้และความเขา้ใจของ
ผูบ้ริหาร ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ของผูบ้ริหาร ความแตกต่างของระดบั
ผูบ้ริหาร และบทบาทของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากค่า Md ของตวัแปรส่วนใหญ่มีค่าระหวา่ง 4.00 
– 5.00 แสดงวา่ ค าตอบของคะแนนความคิดเห็นมีความเหมาะสม ค่า |Md-Mo| เป็น 0.00 และค่า IR 
มีค่าส่วนใหญ่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.0 แสดงวา่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นมีความ
สอดคล้องกัน นอกจากน้ีพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีไม่เป็นฉันทามติ 1 ตวัแปร ได้แก่ 
พฤติกรรมการใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยพิจารณาจากค่า IR เป็น 2.00 แสดงวา่ความ
คิด เ ห็นของผู ้ เ ช่ี ย วช าญ ท่ี มี ต่อค าตอบนั้ นไม่ มี ค วามสอดคล้อ งกัน  (ดู ตา ร าง ท่ี  4.15) DPU
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ตารางที ่4.15  ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์องปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารจากผูเ้ช่ียวชาญ 
  

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

 Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
พฤติกรรมการใชร้ะบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์   4.00 0.00 2.00 4.00 0.00 2.00 4.00 0.00 2.00 

 
ไม่สอดคลอ้ง 

ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหาร 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยี
ใหม่ของผูบ้ริหาร 5.00 0.00 1.00 5.00 0.00 1.00 5.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

ความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหาร  5.00 0.00 1.00 5.00 0.00 1.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
บทบาทของผูบ้ริหาร 4.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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4.4 การวเิคราะห์สร้างตัววดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
วตัถุประสงคใ์นหวัขอ้น้ี  เพื่อสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ โดยพิจารณา

จากความคิดเห็นท่ีเป็นฉนัทามติของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 25 คนดว้ยเทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ ซ่ึง
ผลการวิเคราะห์ตวัแปรของตวัวดัผลส าเร็จแบ่งออกเป็น 4  มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน 
มุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มุมมองดา้นกระบวนการภายใน และ มุมมองดา้นการเรียนรู้และการ
พฒันา โดยมีเกณฑ์การพิจารณา (Dalkey & Helmer, 1963) คือ ค่ามธัยฐาน (Md) ท่ีค  านวณไดจ้าก
ค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงหากมีค่าสูงกวา่หรือเท่ากบั 3.50 แสดงวา่ ค าตอบนั้นมีความเหมาะสม ค่า
สัมบูรณ์ของความแตกต่างระหวา่งค่ามธัยฐานกบัค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) ท่ีมีค่าไม่เกิน 1.00 จึงถือวา่
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (IR) ท่ีค  านวณได ้หากมีค่า
ไม่เกิน 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นมีความสอดคล้องกนั โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ผลการวิเคราะห์ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงินมีจ านวนตวัแปรทั้งหมด 7 ตวัแปร 
พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีเป็นฉนัทามติ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ รายไดข้องสินคา้และบริการต่อปี 
อัตราการเติบโตของสินค้าและบริการต่อปี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปี เปรียบเทียบ
งบประมาณค่าใช้จ่ายก่อนและหลงัการใช้ระบบคลาวด์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน
ระบบคลาวด์กบัตน้ทุนของการเป็นเจา้ของเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากค่า Md ของตวัแปรส่วน
ใหญ่มีค่าเป็น 4.0 แสดงวา่ ค  าตอบของคะแนนมีความเหมาะสม ค่า |Md-Mo| เป็น 0.00 และ ค่า IR มี
ค่าส่วนใหญ่ไม่เกิน 1.0 แสดงวา่ ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นมีความสอดคลอ้งกนั 
นอกจากน้ีพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีไม่เป็นฉนัทามติ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  ร้อยละของผลก าไร
ต่อปี โดยพิจารณาจากค่า Md เป็น 3.00 แสดงวา่ ค าตอบนั้นไม่มีความเหมาะสม ส าหรับร้อยละการ
ลงทุนซ่ึงบรรลุตามความคาดหวงั โดยพิจารณาจากค่า IR เป็น 2.00 แสดงว่าความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกนั (ดูตารางท่ี 4.16) 
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ตารางที ่4.16  ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์องตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงินจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

 Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
รายไดข้องสินคา้และบริการต่อปี  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
อตัราการเติบโตของสินคา้และบริการต่อปี 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 
ร้อยละของผลก าไรต่อปี 3.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.50 3.00 0.00 1.50 ไม่สอดคลอ้ง 
ร้อยละการลงทุนซ่ึงบรรลุตามความคาดหวงั 4.00 1.00 2.00 4.00 1.00 2.00 4.00 1.00 2.00 ไม่สอดคลอ้ง 
เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อนและ
หลงัการใชร้ะบบคลาวด ์ 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตามการใชง้านระบบ
คลาวดก์บัตน้ทุนของการเป็นเจา้ของ
เทคโนโลย ี 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
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ผลการวเิคราะห์ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีจ านวนตวัแปรทั้งหมด 10   
ตวัแปร พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีเป็นฉนัทามติ 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู ้ใช้ต่อผู ้ให้บริการ ระดับการตอบสนองด้านความต้องการของผู ้ใช้ตามสัญญาบริการ 
ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของผูใ้ห้บริการตามสัญญาบริการ  ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้
บริการระบบ จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของผูใ้ช้ในรอบ 1ปีท่ีผ่านมา จ านวนคร้ังของการ
หยุดชะงกัในการใช้งาน เน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาและจ านวนชัว่โมงท่ี
สูญเสียในการด าเนินธุรกิจเน่ืองจากการหยุดการให้บริการระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา โดย
พิจารณาจากค่า Md ของตวัแปรมีค่าระหว่าง 4.00 – 5.00 แสดงว่า ค  าตอบของคะแนนมีความ
เหมาะสม ค่า |Md-Mo| เป็น 0.00 และ ค่า IR ไม่เกิน 1.0 แสดงวา่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ
ค าตอบนั้นมีความสอดคลอ้งกนั นอกจากน้ีพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีไม่เป็นฉนัทามติ 3 ตวั
แปร ไดแ้ก่ ร้อยละของความพึงพอใจของผูบ้ริหาร จ านวนปัญหาเน่ืองจากขอ้มูลไม่แม่นย  าในรอบ 
1 ปี และ ระดบัความเร่งด่วนในการแกปั้ญหาของผูใ้ห้บริการ โดยพิจารณาจากค่า IR เป็น 2.50 
แสดงวา่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกนั  (ดูตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที ่4.17  ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์องตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ  
 

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ช ้
ต่อผูใ้หบ้ริการ   4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

ร้อยละของความพึงพอใจของผูบ้ริหาร 4.00 0.00 2.5 4.00 0.00 2.50 4.00 0.00 2.50 ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการของ
ผูใ้ชต้ามสัญญาบริการ 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

 
สอดคลอ้ง 

ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของผู ้
ใหบ้ริการตามสัญญาบริการ  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการระบบ  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของผูใ้ชใ้น 
รอบ 1 ปี 4.00 0.00 0.50 4.00 0.00 0.50 4.00 0.00 0.50 

 
สอดคลอ้ง 

จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัในการใชง้าน
เน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปี 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

 Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
จ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการด าเนินธุรกิจ
เน่ืองจากการหยดุการใหบ้ริการระบบคลาวด์
ในรอบ 1 ปี   5.00 0.00 1.00 5.00 0.00 1.00 5.00 0.00 1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
จ านวนปัญหาเน่ืองจากขอ้มูลไม่แม่นย  าในรอบ 
1 ปี 4.00 0.00 2.50 4.00 0.00 2.50 4.00 0.00 2.50 

 
ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัความเร่งด่วนในการแกปั้ญหาของผู ้
ใหบ้ริการ  4.00 0.00 2.50 4.00 0.00 2.50 4.00 0.00 2.50 

 
ไม่สอดคลอ้ง 
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ผลการวเิคราะห์ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายในมีจ านวนตวัแปรทั้งหมด 
9 ตวัแปร พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดท่ีเป็นฉนัทามติ 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ จ  านวนงานท่ีส าเร็จตรงตาม
เวลาและอยู่ในงบประมาณ ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน อตัราการเติบโตของจ านวน
ผูใ้ชง้านต่อปี จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัของกระบวนการท างานเน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์ใน
รอบ 1 ปีท่ีผ่านมา จ านวนคร้ังของขอ้มูลสูญหายจากระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ระดบัการ
ประเมินความปลอดภยัของระบบคลาวด์  ร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมส าหรับกระบวนการ
ท างานภายใน โดยพิจารณาจากค่า Md ของตวัแปรส่วนมีค่าเป็น 4.00 แสดงวา่ ค าตอบของคะแนนมี
ความเหมาะสม ค่า |Md-Mo| มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1.00  แสดงว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นท่ี
สอดคลอ้งกนัในตวัแปรเหล่าน้ี และค่า IR มีค่าส่วนใหญ่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.0 แสดงว่า ความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นมีความสอดคลอ้งกนั นอกจากน้ีพบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นท่ีไม่เป็นฉนัทามติ  2 ตวัแปร ไดแ้ก่  ระยะเวลาเฉล่ียในการกูคื้นสภาพ  และ จ านวนคร้ังของ
ปัญหาท่ีถูกบุกรุกขอ้มูลส่วนบุคคลในรอบ 1 ปี โดยพิจารณาจากค่า IR อยูร่ะหวา่ง 2.00 – 2.5 แสดง
วา่ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกนั (ดูตารางท่ี 4.18) 
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ตารางที ่4.18  ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์องตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายในจากผูเ้ช่ียวชาญ  
 

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

 Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยูใ่น
งบประมาณ  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
อตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ชง้านต่อปี 4.00 0.00 0.50 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
ระยะเวลาเฉล่ียในการกูคื้นสภาพ  4.00 0.00 2.50 4.00 0.00 2.50 4.00 0.00 2.50 ไม่สอดคลอ้ง 
จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัของ
กระบวนการท างานเน่ืองจากปัญหาระบบ
คลาวดใ์นรอบ 1 ปี 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
จ านวนคร้ังของขอ้มูลสูญหายจากระบบคลาวด์
ในรอบ 1 ปี 4.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

จ านวนคร้ังของปัญหาท่ีถูกบุกรุกขอ้มูลส่วน
บุคคลในรอบ 1 ปี 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 2.00 4.00 0.00 2.00 

 
ไม่สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ)  

 

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

 Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
ระดบัการประเมินความปลอดภยั 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
ร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมส าหรับ
กระบวนการท างานภายใน  4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.50 4.00 0.00 0.50 

 
สอดคลอ้ง 
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ผลการวิเคราะห์ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันามีจ านวนตวัแปร
ทั้งหมด 7 ตวัแปร พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีเป็นฉนัทามติ 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ระดบัความพึง
พอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนกังานดา้นความเช่ียวชาญและทกัษะในระบบคลาวด์ ร้อยละความพึง
พอใจของพนกังานต่อระบบคลาวด์  ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ
คลาวด ์จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชร้ะบบคลาวด์ต่อปี อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบน
ระบบคลาวด์ต่อปีและประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจากใช้ระบบคลาวด์ โดยพิจารณาจากค่า 
Md ของตวัแปรส่วนมีค่าเป็น 4.00 แสดงวา่ ค  าตอบของคะแนนมีความเหมาะสม ค่า |Md-Mo| มีค่า
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.00  และ ค่า IR มีค่าส่วนใหญ่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.00 แสดงวา่ความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อค าตอบนั้นมีความสอดคลอ้งกนั นอกจากน้ีพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ี
ไม่เป็นฉนัทามติ 1 ตวัแปร ไดแ้ก่  จ  านวนของแนวคิดใหม่ท่ีเกิดจากการใชร้ะบบคลาวด์ในรอบ 1 ปี
ท่ีผ่านมา โดยพิจารณาจากค่า Md เป็น 3.00 แสดงว่า ค  าตอบนั้นไม่มีความเหมาะสม                    
(ดูตารางท่ี 4.19) 
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ตารางที ่4.19  ค่ามธัยฐาน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างและค่าพิสัยระหวา่งควอไทลข์องตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
  

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

 Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ
พนกังานดา้นความเช่ียวชาญและทกัษะใน
ระบบคลาวด์ 4.00 1.00 1.50 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
ร้อยละความพึงพอใจของพนกังานต่อระบบ
คลาวด ์ 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบคลาวด์ 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

 
สอดคลอ้ง 

จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชร้ะบบ
คลาวดต่์อปี 4.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบนระบบคลาวด์
ต่อปี  4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 

 

ตวัแปร 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 ความคิดเห็น 

 Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR Md |Md-Mo| IR 
ประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจากใช้
ระบบคลาวด์ 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 4.00 0.00 1.00 

 
สอดคลอ้ง 

จ านวนของแนวคิดใหม่ท่ีเกิดจากการใชร้ะบบ
คลาวดใ์นรอบ 1 ปี 4.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 

 
ไม่สอดคลอ้ง 
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กล่าวโดยสรุปผลการหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์ สามารถ
แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ (1) ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยี (2) ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อม
ภายนอกองค์การ (3) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การ (4) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้น
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร โดยส่วนใหญ่ไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมและจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
และผลการศึกษาพบว่า มีจ านวน  27  ตวัแปรท่ีได้รับความคิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติจากกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญในการใช้เป็นปัจจยัขบัเคล่ือน คิดเป็นร้อยละ 72.97 และส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 10 ตวั
แปรไม่เหมาะสมท่ีใชเ้ป็นปัจจยัขบัเคล่ือน คิดเป็นร้อยละ 27.03 (ดูตารางท่ี 4.20) 

  
ตารางที ่4.20  จ  านวนตวัแปรจ าแนกตามปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด ์
 

ปัจจยัขบัเคล่ือน จ านวนตวัแปร
ทั้งหมด 

ฉนัทามติจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวนตวัแปรท่ี
ใชเ้ป็นปัจจยั 

จ านวนตวัแปรท่ี 
ไม่ใชเ้ป็นปัจจยั 

ดา้นเทคโนโลย ี 15 13 2 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 7 4 3 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 10 6 4 
ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 5 4 1 
รวม 37 27 10 
ร้อยละ 100 72.97 27.03 

 
นอกจากน้ีสรุปตวัวดัผลส าเร็จการใช้ระบบคลาวด์ สามารถแบ่งเป็น 4 มุมมอง คือ (1) 

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน (2) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (3) ตวัวดัผล
ส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน (4) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา โดย
ส่วนใหญ่ไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรม เน่ืองจากระบบคลาวด์ส าหรับองคก์ารในประเทศไทย
ยงัเป็นเร่ืองใหม่ ท าให้ตวัวดัผลส าเร็จจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญยงัมีไม่มาก ซ่ึงส่วนใหญ่ผูเ้ช่ียวชาญมกั
มุ่งเน้นตวัวดัผลส าเร็จในเร่ืองตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ประสิทธิภาพ ระยะเวลาการตอบสนองการบริการ 
และความพึงพอใจของการบริการ เป็นตน้ และผลการศึกษาพบวา่ มีจ านวน  25  ตวัแปรท่ีไดรั้บควา 
มคิดเห็นท่ีเป็นฉนัทามติจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการใชเ้ป็นตวัวดัผลส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 75.76  และ
จ านวน 8 ตวัแปรไม่เหมาะสมในการใชเ้ป็นตวัวดัผลส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 24.24  (ดูตารางท่ี 4.21) 
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ตารางที ่4.21  จ านวนตวัแปรจ าแนกตามตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์
 

ตวัวดัผลส าเร็จ จ านวนตวัแปร
ทั้งหมด 

 

ฉนัทามติจากผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 
ตวัแปรท่ี 

ใชเ้ป็นตวัวดั 

จ านวน 
ตวัแปรท่ี 

ไม่ใชเ้ป็นตวัวดั 
มุมมองดา้นการเงิน 7 5 2 
มุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 10 7 3 
มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 9 7 2 
มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 7 6 1 
รวม 33 25 8 
ร้อยละ 100 75.76 24.24 

 
อย่างไรก็ตามเม่ือทราบปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์และตวั

วดัผลส าเร็จการใชร้ะบบคลาวด์ส าหรับองคก์ารธุรกิจแลว้ การศึกษาในขั้นถดัไปคือ การตรวจสอบ
ยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จดงักล่าวจากองคก์ารตวัอยา่งในหวัขอ้ถดัไป   

 
ส่วนที่ 2: ผลการเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบยืนยันปัจจัยขับเคลื่อนและตัววัดผลส าเร็จจาก
ตัวอย่าง  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในหวัขอ้น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือนท่ี
เป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวดแ์ละตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์โดยการศึกษาส่วนน้ี
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการส ารวจด้วยแบบสอบถามจากองค์การตัวอย่างท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการใชร้ะบบคลาวด์จ  านวน 402 องคก์าร โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน 
คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลการใช้ระบบคลาวด์จากตวัอย่าง  การวิเคราะห์ปัจจยั
ขบัเคล่ือนของการใช้ระบบคลาวด์จากตวัอย่าง และการวิเคราะห์ตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบ
คลาวดจ์ากตวัอยา่ง 
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4.5  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลการใช้ระบบคลาวด์จากตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปขององค์การตัวอย่าง ซ่ึงประกอบด้วย ขนาดองค์การ 

ประเภทอุตสาหกรรม ระดบัต าแหน่งผูบ้ริหาร และ ระดบัการศึกษา โดยจากการวิจยัมีการก าหนด
ขนาดตวัอยา่งองค์การธุรกิจในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ องค์การขนาดเล็ก (34.8) องคก์าร
ขนาดกลางและใหญ่มีสัดส่วนเท่ากนั (32.6) และองคก์ารตวัอยา่งอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมาก
ท่ีสุด (76.9) เน่ืองจากระบบคลาวด์เป็นเร่ืองใหม่และมีการใช้กนัมากในองค์การธุรกิจท่ีตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีน้ี  ส่วนองค์การท่ีตั้ งในเขตปริมณฑล ได้แก่ จังหวดัสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 
นครปฐม และสมุทรสาคร (11.9)  องคก์ารท่ีตั้งในภาคตะวนัออก (3.0) ภาคกลาง (2.7) ภาคเหนือ 
(2.5) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (1.2) ภาคใต ้(1.00) และภาคตะวนัตก (0.7) นอกจากน้ี ตวัอยา่งมา
จากประเภทอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับกิจกรรมข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร เช่น การบริการ
เทคโนโลยีและการส่ือสาร จ านวน 186 องคก์าร หรือร้อยละ 46.3  การคา้และการบริการ เช่น การ
ขายส่ง ขายปลีก การให้บริการดา้นต่าง ๆ เช่น สถาบนัการเงิน การบริการมีจ านวน 105 องค์การ
หรือร้อยละ 26.1 การผลิตมีจ านวน 75 องคก์าร หรือร้อยละ 18.7 และอ่ืนๆ เช่น การก่อสร้าง การ
ขนส่งทางบก โรงพยาบาลเอกชน และสถาบนัการศึกษาเอกชน เป็นตน้ จ านวน 36 องค์การหรือ
ร้อยละ 9.0  (ดูตารางท่ี 4.22) 
 
ตารางที ่4.22  จ  านวนและร้อยละขององคก์ารตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป  
 

ขอ้มูลทัว่ไป ประเภทขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 
1) ขนาดองคก์าร 1.1)   ขนาดเล็ก 

1.2)   ขนาดกลาง 
1.3)   ขนาดใหญ่ 

140 
131 
131 

34.8 
32.6 
32.6 

2) ท่ีตั้งขององคก์าร 
 

2.1)  กรุงเทพมหานคร 
2.2)  ปริมณฑล  
2.3)  ภาคกลาง  
2.4)  ภาคเหนือ 
2.5)  ภาคตะวนัออก 
2.6)  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2.7)  ภาคตะวนัตก 
2.8)  ภาคใต ้

309 
48 
11 
10 
12 
5 
3 
4 

76.9 
11.9 
2.7 
2.5 
3.0 
1.2 
0.7 
1.0 
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ตารางที ่4.22  (ต่อ)  
 

ขอ้มูลทัว่ไป ประเภทขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 
3) ประเภทอุตสาหกรรม 

 
3.1)  การผลิต 
3.2)  การคา้ และการบริการ 
3.3)  กิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร 
3.4)  อ่ืนๆ 

75 
105 
186 
36 

18.7 
26.1 
46.3 
9.0 

 
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลผูบ้ริหารองค์การตวัอย่าง ได้แก่ ระดับต าแหน่ง

ผูบ้ริหาร และระดบัการศึกษา พบวา่ มีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ (40.5)  ผูบ้ริหารระดบักลาง 
(37.6)  และผูบ้ริหารระดบัสูง (21.9) โดยผูบ้ริหารองคก์ารส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท 
ร้อยละ 46.8 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัระดบัปริญญาตรี (46.3)  และส่วนนอ้ยจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก
(4.0) และต ่ากวา่ปริญญาตรี (3.0) นอกจากน้ีพบวา่ผูบ้ริหารระดบัตน้ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี (60.1) ในขณะท่ีผูบ้ริหารระดบักลางส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท (58.3)     
(ดูตารางท่ี 4.23) 

 
ตารางที่ 4.23  จ  านวนและร้อยละของตวัอย่าง จ าแนกตามระดับต าแหน่งผูบ้ริหาร และระดับ
การศึกษา  
 

ระดบั
การศึกษา 

ผูบ้ริหาร 
ระดบัสูง 

ผูบ้ริหาร
ระดบักลาง 

ผูบ้ริหาร 
ระดบัตน้ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 4 4.5 3 2.0 5 3.1 12 3.0 
ปริญญาตรี 39 44.3 49 32.5 98 60.1 186 46.3 
ปริญญาโท 41 46.6 88 58.3 59 36.2 188 46.8 
ปริญญาเอก 4 4.5 11 7.3 1 0.6 16 4.0 
รวม 88 21.9 151 37.6 163 40.5 402 100.0 
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29.4%

14.4%
56.2%

                        IaaS)                  PaaS)
                 SaaS)

               

 
ภาพที ่4.1  ร้อยละขององคก์ารตวัอยา่ง จ าแนกตามรูปแบบการบริการของระบบคลาวด ์

 
จากภาพท่ี 4.1 แสดงให้เห็นถึง ร้อยละขององค์การตวัอย่างจ าแนกตามรูปแบบการ

บริการของระบบคลาวด์ โดย รูปแบบการบริการซอฟตแ์วร์พบมากท่ีสุด ร้อยละ 56.2 รูปแบบการ
บริการโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 29.4 และรูปแบบการบริการแพลทฟอร์ม ร้อยละ 14.4   

นอกจากน้ี รูปแบบบริการระบบคลาวด์แยกตามขนาดองคก์าร พบวา่ องคก์ารขนาดเล็ก
มีรูปแบบการบริการของระบบคลาวดเ์ป็นแบบบริการซอฟตแ์วร์มากท่ีสุด ร้อยละ 61.4 รองลงมาคือ 
รูปแบบการบริการโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 27.2   และรูปแบบการบริการแพลทฟอร์ม ร้อยละ 
11.4  ส าหรับองคก์ารขนาดกลางมีรูปแบบการบริการซอฟตแ์วร์ ร้อยละ 51.2 รองลงมารูปแบบการ
บริการโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 32.3   และรูปแบบการบริการแพลทฟอร์ม ร้อยละ  16.4 ส าหรับ
องค์การขนาดใหญ่มีรูปแบบการบริการซอฟต์แวร์ ร้อยละ 55.0 รองลงมารูปแบบการบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 28. 9   และรูปแบบการบริการแพลทฟอร์มร้อยละ 16.1 (ดูตารางท่ี 4.24) 
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ตารางที ่4.24  จ  านวนและร้อยละขององคก์ารขนาดต่างๆ จ าแนกตามรูปแบบบริการระบบคลาวด ์ 
 

รูปแบบ
บริการ 

องคก์าร 
ขนาดเล็ก 

องคก์าร 
ขนาดกลาง 

องคก์าร 
ขนาดใหญ่ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน   62 27.2 65 32.3 43 28.9 170 29.4 
แพลทฟอร์ม  26 11.4 33 16.4 24 16.1 83 14.4 
ซอฟตแ์วร์  140 61.4 103 51.2 82 55.0 325 56.2 
รวม 228 100.0 201 100.0 149 100.0 578 100.0 

 

48.4%

41.8%

9.9%

                   Public Cloud)
                     Private Cloud)
                  Hybrid Cloud)

               

 

ภาพที ่4.2  ร้อยละขององคก์ารตวัอยา่งจ าแนกตามรูปแบบการใชง้านของระบบคลาวด ์
 
จากภาพท่ี 4.2 แสดงให้เห็นถึง ร้อยละขององคก์ารตวัอยา่งจ าแนกตามรูปแบบการใช้

งานของระบบคลาวด์ พบว่า ระบบคลาวด์สาธารณะมีมากท่ีสุด ร้อยละ 48.4 ระบบคลาวด์         
ส่วนบุคคล ร้อยละ 41.8  และระบบคลาวดลู์กผสม ร้อยละ 9.9  
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เม่ือพิจารณารูปแบบการใช้งานระบบคลาวด์แยกตามขนาดองค์การ พบว่า องค์การ
ขนาดเล็กมีรูปแบบการใชง้านของระบบคลาวดส์าธารณะมากท่ีสุด ร้อยละ 67.6 รองลงมาคือ ระบบ
คลาวด์ส่วนบุคคล ร้อยละ 29.7   และระบบคลาวด์ลูกผสม ร้อยล 2.7 เม่ือเทียบกบัองคก์ารขนาด
กลางซ่ึงมีลกัษณะสัดส่วนของรูปแบบการใช้งานคลา้ยกนั กล่าวคือ องค์การขนาดกลางใช้ระบบ
คลาวด์สาธารณะ ร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ ระบบคลาวด์ส่วนบุคคล ร้อยละ 34.8   และระบบ
คลาวดลู์กผสม ร้อยละ 12.3  ขณะท่ีองคก์ารขนาดใหญ่มีรูปแบบการใชง้านระบบคลาวด์ส่วนบุคคล
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาคือ ระบบคลาวด์สาธารณะ ร้อยละ 19.2 และระบบคลาวด์
ลูกผสม ร้อยละ 16.4 (ดูตารางท่ี 4.25) 
 
ตารางที่ 4.25  จ านวนและร้อยละขององคก์ารขนาดต่าง ๆ จ าแนกตามรูปแบบการใช้งานระบบ
คลาวด ์
 

รูปแบบ 
การใชง้าน 

ขนาดองคก์าร 
เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระบบคลาวด ์
สาธารณะ 125 67.6 82 52.9 28 19.2 235 48.4 
ระบบคลาวด ์
ส่วนบุคคล  55 29.7 54 34.8 94 64.4 203 41.8 
ระบบคลาวด์
ลูกผสม  5 2.7 19 12.3 24 16.4 48 9.9 
รวม 185 100.0 155 100.0 146 100.0 486 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมขององค์การตวัอย่างเก่ียวกบัประเภทงานท่ีมีการใช้บน

ระบบคลาวด์ พบวา่ อนัดบัท่ี 1 คือ ระบบการส่ือสาร ร้อยละ 23.0 อนัดบัท่ี 2  คือ ระบบการจดัเก็บ
และแชร์ขอ้มูล ร้อยละ 18.4   อนัดบัท่ี 3 คือ การจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 14.2 อนัดบัท่ี 
4 คือ การจดัการเอกสาร ร้อยละ 13.5 และอนัดบัท่ี 5 คือ ระบบจดัการดา้นแพลทฟอร์ม ร้อยละ 7.9 
(ดูภาพท่ี 4.3) 
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ภาพที ่4.3  การจดัอนัดบัองคก์ารตวัอยา่ง จ าแนกตามประเภทงานท่ีมีการใชบ้นระบบคลาวด ์

 
จากภาพท่ี 4.3 แสดงให้เห็นการจดัอนัดบัองคก์ารตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทงานท่ีมี

การใชบ้นระบบคลาวด ์โดยใน 3 อนัดบัแรก พบวา่  อนัดบัท่ี 1 คือ ระบบการส่ือสาร อนัดบัท่ี 2  คือ 
ระบบการจดัเก็บและแชร์ขอ้มูล อนัดบัท่ี 3 คือ ระบบจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน หากตามแยก
ตามขนาดองค์การ พบว่า ส าหรับองค์การขนาดเล็กมีการใช้ประเภทงานบนระบบคลาวด์ใน 3 
อนัดบัแรก คือ อนัดบัท่ี 1 คือ ระบบการส่ือสาร ร้อยละ 20.9  อนัดบัท่ี 2  คือ ระบบการจดัเก็บและ
แชร์ขอ้มูล ร้อยละ 19.5   อนัดบัท่ี 3 คือ ระบบจดัการเอกสาร ร้อยละ 12.5 ในขณะท่ีองคก์ารขนาด
กลางมีการใช้ประเภทงานบนระบบคลาวด์ใน 3 อนัดบัแรก คือ อนัดบัท่ี 1 คือ ระบบการส่ือสาร 
ร้อยละ 24.2  อนัดบัท่ี 2 คือ ระบบการจดัเก็บและแชร์ขอ้มูล ร้อยละ 17.7 อนัดบัท่ี 3 คือ ระบบ
จดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 15.1 และส าหรับองคก์ารขนาดใหญ่มีการใชป้ระเภทงานบน
ระบบคลาวด์ใน 3 อนัดบัแรก คือ อนัดบัท่ี 1 คือ ระบบการส่ือสาร ร้อยละ 25.1  อนัดบัท่ี 2 คือ 
ระบบการจดัเก็บและแชร์ขอ้มูล ร้อยละ 17.5   อนัดบัท่ี 3 คือ ระบบจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ร้อยละ 16.3 (ดูตารางท่ี 4.26)  
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ตารางที่ 4.26  จ านวนและร้อยละขององค์การขนาดต่างๆ จ าแนกตามประเภทการใช้งานระบบ
คลาวด ์
 

ประเภท 
การใชง้าน 

องคก์าร 
ขนาดเล็ก 

องคก์ารขนาด
กลาง 

องคก์าร 
ขนาดใหญ่ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การส่ือสาร  105 20.9 104 24.2 66 25.1 275 23.0 
จดัการเอกสาร  63 12.5 57 13.3 41 15.6 161 13.5 
บริหารลูกคา้
สัมพนัธ์ 24 4.8 34 7.9 29 11.0 87 7.3 
การวางแผน
ทรัพยากร
องคก์าร  14 2.8 6 1.4 0 0.0 20 1.7 
บริหารงาน
บุคคล  16 3.2 15 3.5 1 0.4 32 2.7 
จดัเก็บและ
แชร์ขอ้มูล  98 19.5 76 17.7 46 17.5 220 18.4 
จดัการ
เคร่ืองมือ 
ในการพฒันา
โปรแกรม  44 8.7 16 3.7 2 0.8 62 5.2 
จดัการดา้น 
แพลทฟอร์ม   44 8.7 30 7.0 21 8.0 95 7.9 
จดัการดา้น
โครงสร้าง
พื้นฐาน  62 12.3 65 15.1 43 16.3 170 14.2 
อ่ืน ๆ 2 0.4 5 1.2 1 0.4 8 0.7 
รวม 503 100.0 430 100.0 263 100.0 1,196 100.0 
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4.6  การวเิคราะห์ปัจจัยขับเคลือ่นของใช้ระบบคลาวด์จากตัวอย่าง 
เร่ิมจากการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็น

สาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด ์ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean : X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Diviation : S.D.) ซ่ึงเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็น (ชยัรัตน์ จุสปาโล , 2552)  

มีดงัน้ี ค่าระหวา่ง  1.00 – 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนอยู่ในระดบั       “นอ้ย

ท่ีสุด”  ค่าระหวา่ง  1.81 – 2.60 หมายถึง ความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนอยูใ่นระดบั “นอ้ย” ค่า

ระหว่าง  2.61 – 3.40 หมายถึง ความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนอยู่ในระดบั “ปานกลาง”  ค่า

ระหวา่ง  3.41 – 4.20 หมายถึง ความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนอยูใ่นระดบั “มาก”  ค่าระหวา่ง 

4.20 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด”  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยีรวมท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบ

คลาวด ์พบวา่ มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยั 4.04 อยูใ่นระดบัมาก และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.49 โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สามารถใช้ได้กบัอุปกรณ์สมยัใหม่ และค่า X  

ต ่าสุด คือ สามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบงานอ่ืนๆ (3.84)  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก

โดยแยกตามขนาดองค์การ พบว่า ส าหรับองค์การขนาดเล็กมีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ ประโยชน์ท่ี

เพิ่มข้ึนและการขยายตามความตอ้งการโดยมีค่าเท่ากนั (4.37) อนัดบั 2 คือ ความง่ายต่อการใชง้าน 

(4.30) และอนัดบั 3 คือ สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่ (4.29) ส าหรับองคก์ารขนาดกลางมี

ค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่ (4.24) อนัดบั 2 คือ ความเร็วในการติดตั้ง

และการน าไปใช้ (4.14) และอนัดบั 3 คือ ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน (4.11) ส าหรับองคก์ารขนาดใหญ่มี

ค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่ (4.27) อนัดบั 2 คือ ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน 

(4.24) และอนัดบั 3 คือ การขยายตามความตอ้งการ (4.18)  (ดูตารางท่ี 4.27)  
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ตารางที ่4.27  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยท่ีีเป็นของการใชร้ะบบคลาวด์ 
                         

 
ตวัแปร 

ขนาดองคก์าร  
เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. ความเขา้กนัได ้  4.04 0.88 3.89 0.99 3.87 0.96 3.94 0.94 
2. ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน  4.37 0.70 4.11 0.84 4.24 0.74 4.24 0.77 
3. ความง่ายต่อการใชง้าน  4.30 0.75 4.07 0.77 4.14 0.77 4.17 0.77 
4. การขยายตามความตอ้งการ  4.37 0.73 4.02 0.83 4.12 0.81 4.18 0.80 
5. แสดงผลลพัธ์ของการใชง้าน  3.96 0.74 3.79 0.82 3.95 0.75 3.90 0.77 
6. ความปลอดภยั    3.98 0.89 3.98 0.94 4.04 0.87 4.00 0.90 
7. หนา้ท่ีการท างานของระบบงานยอ่ย  3.92 0.72 3.87 0.77 3.92 0.72 3.90 0.74 
8. สามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบงานอ่ืนๆ  3.86 0.79 3.79 0.83 3.88 0.79 3.84 0.80 
9. ความยดืหยุน่  4.12 0.71 3.99 0.71 4.08 0.80 4.07 0.75 
10. การใหบ้ริการตนเองตามความตอ้งการ 4.03 0.77 3.88 0.81 3.96 0.74 3.96 0.77 
11. ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช ้ 4.15 0.78 4.14 0.84 4.11 0.73 4.13 0.78 
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ตารางที ่4.27  (ต่อ) 
                         

 
ตวัแปร 

ขนาดองคก์าร  
เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
12. สามารถวดัการบริการไดแ้ละจ่ายค่าบริการตามการใชง้านจริง  3.86 0.94 4.02 0.92 3.92 0.87 3.93 0.91 
13. สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่  4.29 0.75 4.24 0.74 4.28 0.76 4.27 0.75 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีรวม 4.10 0.48 3.98 0.52 4.04 0.47 4.04  0.49  
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ผลการวเิคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ารรวมท่ีเป็นสาเหตุของ

การใชร้ะบบคลาวด์ พบวา่ มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยั 3.81 อยูใ่นระดบัมาก และมีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.65 โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือเกิดภาวะ

วิกฤต (4.00) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ แรงกดดนัจากการแข่งขนั (3.46)   เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียใน 3 

อนัดบัแรกโดยแยกตามขนาดองคก์าร พบวา่ ส าหรับองคก์ารขนาดเล็กมีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ การ

สร้างโอกาสทางการตลาด (4.14) อนัดบั 2 คือ การเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือเกิดภาวะวิกฤต (4.08) และ

อนัดบั 3 คือ มาตรฐานการบริการของผูใ้ห้บริการ (3.94) ส าหรับองค์การขนาดกลางมีค่าเฉล่ีย 

อนัดบั 1 คือ การเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือเกิดภาวะวกิฤต (4.00)  อนัดบั 2 คือ มาตรฐานการบริการของผู ้

ใหบ้ริการ (3.89) และอนัดบั 3 คือ การสร้างโอกาสทางการตลาด (3.85) ส าหรับองคก์ารขนาดใหญ่

มีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ การเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือเกิดภาวะวิกฤต (3.92) อนัดบั 2 คือ มาตรฐานการ

บริการของผู ้ให้บริการ (3.79) และอันดับ 3 คือ การสร้างโอกาสทางการตลาด (3.76)                        

(ดูตารางท่ี 4.28)        
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ตารางที ่4.28  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ารของการใชร้ะบบคลาวด์  
 

 
ตวัแปร 

ขนาดองคก์าร  
เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. แรงกดดนัจากการแข่งขนั   3.61 0.92 3.44 0.99 3.31 0.95 3.46 0.96 
2. มาตรฐานการบริการของผูใ้หบ้ริการ  3.94 0.77 3.89 0.81 3.79 0.91 3.87 0.83 
3. การเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือเกิดภาวะวกิฤต  4.08 0.84 4.00 0.92 3.92 0.98 4.00 0.91 
4. การสร้างโอกาสทางการตลาด  4.14 0.85 3.85 0.85 3.76 0.88 3.93 0.87 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ารรวม 3.94 0.61 3.79 0.65 3.69 0.68  3.81 0.65  
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ผลการวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การรวมท่ีเป็นสาเหตุของ

การใชร้ะบบคลาวด์ พบวา่ มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยั 4.08 อยูใ่นระดบัมาก และมีค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59 โดยค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ (4.34) และ

ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขนาดองค์การ (3.72) เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียใน 3 อนัดบัแรกโดยแยกตามขนาด

องคก์าร พบวา่ ส าหรับองคก์ารขนาดเล็กมีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ 

(4.39) อนัดบั 2 คือ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและความพร้อมดา้นทรัพยากรภายในองคก์ารโดยมี

ค่าเท่ากนั (4.19) และอนัดบั 3 คือ การก าหนดกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคลอ้งกบั

กลยทุธ์ดา้นธุรกิจและการลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเท่ากนั (4.16) 

ส าหรับองคก์ารขนาดกลางมีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ (4.34) อนัดบั 

2 คือ การก าหนดกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ดา้นธุรกิจ (4.11) และ

อนัดบั 3 คือ การลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.09) ส าหรับองคก์ารขนาด

ใหญ่มีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ (4.28) อนัดบั 2 คือ การลดค่าใชจ่้าย

และตน้ทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.20) และอนัดบั 3 คือ ความพร้อมดา้นทรัพยากรภายใน

องคก์าร (3.98) (ดูตารางท่ี 4.29)     
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ตารางที ่4.29  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ารของการใชร้ะบบคลาวด ์ 
 

 
ตวัแปร 

ขนาดองคก์าร  
เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. การก าหนดกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ 
ดา้นธุรกิจ  

4.16 0.75 4.11 0.78 3.95 0.85 4.08 0.80 

2. ความพร้อมดา้นทรัพยากรภายในองคก์าร  4.19 0.77 4.02 0.81 3.98 0.81 4.06 0.80 
3. ขนาดองคก์าร  3.70 0.95 3.56 0.87 3.90 0.89 3.72 0.91 
4. การลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  4.16 0.90 4.09 0.86 4.20 0.83 4.15 0.87 
5. การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  4.19 0.84 4.03 0.86 4.11 0.85 4.11 0.85 
6. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ  4.39 0.74 4.34 0.80 4.28 0.76 4.34 0.76 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ารรวม 4.13 0.59 4.03 0.58 4.07 0.58  4.08 0.59  
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ผลการวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารรวมท่ีเป็นสาเหตุของการ

ใช้ระบบคลาวด์ มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยั 4.02 อยู่ในระดับมาก และมีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.71  โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือ

เทคโนโลยีใหม่ของผูบ้ริหาร (4.20) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหาร (3.75)  

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียใน 3 อนัดบัแรกโดยแยกตามขนาดองคก์าร พบวา่ ส าหรับองคก์ารขนาดเล็กมี

ค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ของผูบ้ริหาร (4.30) อนัดบั 2 

คือ ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหาร (4.24) และอนัดบั 3 คือ บทบาทของผูบ้ริหาร (4.07) 

ส าหรับองคก์ารขนาดกลางมีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่

ของผูบ้ริหาร (4.12) อนัดบั 2 คือ บทบาทของผูบ้ริหาร (4.00) และอนัดบั 3 คือ ความรู้และความ

เขา้ใจของผูบ้ริหาร (3.94) ส าหรับองค์การขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ ระดบัการยอมรับ

นวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ของผูบ้ริหาร (4.18) อนัดบั 2 คือ ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหาร 

(4.09) และอนัดบั 3 คือ บทบาทของผูบ้ริหาร (3.99) (ดูตารางท่ี 4.30) 
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ตารางที ่4.30  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารของการใชร้ะบบคลาวด ์ 
 

 
ตวัแปร 

ขนาดองคก์าร  
เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหาร 4.24 0.84 3.94 0.85 4.09 0.85 4.09 0.85 
2. ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ของผูบ้ริหาร 4.30 0.84 4.12 0.83 4.18 0.87 4.20 0.85 
3. ความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหาร  3.90 0.90 3.67 0.96 3.68 0.96 3.75 0.95 
4. บทบาทของผูบ้ริหาร 4.07 0.81 4.00 0.88 3.99 0.87 4.02 0.85 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารรวม 4.13 0.69 3.93 0.69 3.98 0.72  4.02 0.71  
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อย่างไรก็ตามการศึกษาน้ียงัไดว้ิเคราะห์เพื่อช้ีให้เห็นวา่ องค์การท่ีมีขนาดต่างกนั หรือ
ประเภทอุตสาหกรรมต่างกนั จะมีความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบ
คลาวด์แตกต่างกนัหรือไม่ โดยการความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน
ความคิดเห็นของปัจจยัขยัเคล่ือนเทคโนโลยี  ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร และ ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
โดยจ าแนกตามขนาดองคก์ารและประเภทอุตสาหกรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
ตารางที ่4.31  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนของการใช ้
ระบบคลาวด ์จ าแนกตามขนาดองคก์าร 
 

ปัจจยัขบัเคล่ือน ผลการทดสอบ 
เชิงสถิติ 

ขนาดองคก์าร 

F-Test P-Value เล็ก กลาง ใหญ่ 
เทคโนโลย ี 1.782 0.170 4.10 3.98 4.04 

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 5.140 0.006* 3.94* 3.79 3.69* 

ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 1.066 0.345 4.13 4.03 4.07 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 2.841 0.060 4.13 3.93 3.98 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์การท่ีมีขนาดต่างกนั ได้แก่ ขนาดเล็ก กลางและใหญ่  มี

ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี  ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร และปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01  นอกจากน้ีพบวา่ องคก์ารท่ีมีขนาดต่างกนั มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยั
ขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การแตกต่างกนั  โดยเม่ือพิจารณาความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มของขนาดองคก์ารโดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ Scheffe พบวา่ มีความแตกต่างกนั
ระหว่างองค์การขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ องค์การ
ขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกมากกว่า
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องค์การขนาดใหญ่ (ดูตารางท่ี 4.31) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัขบัเคล่ือนแยก
ตามขนาดองคก์าร (ดูภาคผนวก จ) 

       
ตารางที ่4.32  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของของปัจจยัขบัเคล่ือนของการใช ้     
ระบบคลาวด ์จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

ปัจจยัขบัเคล่ือน ผลการทดสอบ 
เชิงสถิติ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

F-Test P-Value การผลิต การคา้
และการ
บริการ 

กิจกรรม
ขอ้มูล
ข่าวสาร
และการ
ส่ือสาร 

อ่ืนๆ 

เทคโนโลย ี 3.066 0.028 4.09 3.94 4.10 3.95 

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 0.819 0.484 3.85 3.74 3.85 3.81 

ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 0.673 0.569 4.09 4.05 4.11 3.97 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 3.582 0.014 3.96 3.91 4.14 3.84 

 
หมายเหตุ. * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมต่างกนั ได้แก่ การผลิต การคา้และการ
บริการ กิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร และประเภทอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จะมีค่าเฉล่ียคะแนน
ความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลย ี ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การและปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนความความคิดเห็นขององคก์าร
ขนาดเล็กมีค่ามากกวา่ขนาดใหญ่ (ดูตารางท่ี 4.32) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยั
ขบัเคล่ือนแยกตามประเภทอุตสาหกรรม (ดูภาคผนวก จ) 

นอกจากน้ีหากพิจารณาตวัแปรท่ีอยูใ่นปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี พบวา่ มีจ านวน

ตวัแปรจ านวนมากถึง 13 ตวัแปร ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงไดว้ิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อตรวจสอบ 
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ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆกบัองคป์ระกอบของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี โดยพิจารณา

ค่าไอเกน (Eigen Value) และค่าน ้ าหนกัของตวัแปร (Loading Factor) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ พบว่า 

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลย ีสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มโดยผูว้ิจยัก าหนดช่ือขององคป์ระกอบใหม่

ดงัน้ี คือ ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีท่ีมีแนวคิดเฉพาะ และปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีท่ีมี

แนวคิดดั้งเดิม ซ่ึงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยี  (ดูภาคผนวก จ) 

โดยสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี               

 (1)  ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีท่ีมีแนวคิดเฉพาะ (Specific Technology Factor) 

พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของระบบคลาวด์จากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีผ่านมา (Shimba, 2010; Grance & Mell, 2011) โดยแต่ละตวัแปรมีค่าน ้ าหนัก 

(Loading Factor) คือ ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช ้(0.81) สามารถวดัการบริการไดแ้ละ

จ่ายค่าบริการตามการใชง้านจริง (0.69)  การให้บริการตนเองตามความตอ้งการ (0.67)  การขยาย

ตามความตอ้งการ (0.62)  ความยดืหยุน่  (0.60) และสามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่ (0.51)  

 (2)  ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีท่ีมีแนวคิดดั้งเดิม (Traditional Technology Factor) 

พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะแบบแนวคิดของแบบจ าลองการ

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี (Davis et al., 1989) และ ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Rogers, 2003) 

สอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัระบบคลาวด์ผ่านมา (Ekufu, 2012; Powelson, 

2012; Hailu, 2012) โดยแต่ละตวัแปรมีค่าน ้ าหนกัดงัน้ี สามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบงาน

อ่ืนๆ (0.70) ความเขา้กนัได ้(0.68) ความปลอดภยั (0.66) ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน (0.60) แสดงผลลพัธ์

ของการใชง้าน (0.56) ความง่ายต่อการใชง้าน (0.52) และหนา้ท่ีการท างานของระบบงานยอ่ย (0.50)  

 กล่าวโดยสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้

ระบบคลาวด์จากองคก์ารตวัอยา่งทั้ง 402 พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนักบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 25 คน 

โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ (1) ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยี (2) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้น

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (3) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การ และ (4) ปัจจยั

ขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร นอกจากน้ีพบวา่ องคก์ารตวัอยา่งท่ีมีขนาดองคก์ารต่างกนั 

มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์การแตกต่างกนั 

กล่าวคือ องค์การขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อม
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ภายนอกมากกวา่องคก์ารขนาดใหญ่ ขณะท่ีประเภทอุตสาหกรรมท่ีต่างกนั มีค่าเฉล่ียคะแนนความ

คิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนไม่แตกต่างกนั    

4.7 การวเิคราะห์ตัววดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์จากตัวอย่าง    
การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation : S.D.) ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณา

ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสม (ชยัรัตน์ จุสปาโล , 2552) มีดงัน้ี ค่าระหวา่ง  1.00 – 1.80  หมายถึง 

ความเหมาะสมของตวัวดัอยูใ่นระดบั  “นอ้ยท่ีสุด” ค่าระหวา่ง  1.81 – 2.60 หมายถึง ความเหมาะสม

ของตวัวดัอยูใ่นระดบั “นอ้ย” ค่าระหวา่ง  2.61 – 3.40 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัอยูใ่น

ระดบั “ปานกลาง”  ค่าระหวา่ง  3.41 – 4.20 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัอยูใ่นระดบั “มาก”  

ค่าระหวา่ง 4.20 – 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด”  

ผลการวเิคราะห์ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงินรวมของการใชร้ะบบคลาวด์ พบวา่ มี

ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดั 3.88 อยูใ่นระดบัมาก และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.70 โดยค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตามการใชง้านระบบคลาวด์กบัตน้ทุนของ

การเป็นเจา้ของเทคโนโลยี (4.05) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ รายไดข้องสินคา้และบริการต่อปี (3.61)  

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียใน 3 อนัดบัแรกโดยแยกตามขนาดองคก์าร พบวา่ ส าหรับองคก์ารขนาดเล็กมี

ค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามการใช้งานระบบคลาวด์กบัตน้ทุนของการเป็น

เจา้ของเทคโนโลย ี(4.03) อนัดบั 2 คือ เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการใชร้ะบบ

คลาวด ์(3.95) และอนัดบั 3 คือ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี  (3.87) ส าหรับองคก์ารขนาดกลาง

มีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามการใช้งานระบบคลาวด์กบัตน้ทุนของการเป็น

เจา้ของเทคโนโลยี (4.05) อนัดบั 2 คือ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี (3.93) และอนัดบั 3 คือ 

เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการใช้ระบบคลาวด์ (3.88) ส าหรับองคก์ารขนาด

ใหญ่มีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตามการใชง้านระบบคลาวดก์บัตน้ทุนของการเป็น

เจา้ของเทคโนโลย ี(4.08) อนัดบั 2 คือ เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการใชร้ะบบ

คลาวดแ์ละค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปีโดยมีค่าเท่ากนั (4.09) และอนัดบั 3 คือ อตัราการเติบโต

ของสินคา้และบริการต่อปี (3.73) (ดูตารางท่ี 4.33)     
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ตารางที ่4.33  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงินของการใชร้ะบบคลาวด์ 

 
 

ตวัแปร 
ขนาดองคก์าร  

เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

1. รายไดข้องสินคา้และบริการต่อปี 3.71 0.93 3.56 0.94 3.54 0.92 3.61 0.93 
2. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี  3.87 0.92 3.93 0.84 3.98 0.86 3.93 0.88 
3. อตัราการเติบโตของสินคา้และบริการต่อปี 3.81 0.91 3.65 0.88 3.73 0.85 3.73 0.88 
4. เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตามการใชง้านระบบคลาวดก์บัตน้ทุนของการเป็น
เจา้ของเทคโนโลยี  

4.03 0.88 4.05 0.87 4.08 0.85 4.05 0.87 

5. เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการใชร้ะบบคลาวด ์ 3.95 0.88 3.88 0.95 3.98 0.84 3.94 0.89 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงินรวม 3.87 0.75 3.81 0.68 3.86 0.66  3.85 0.70  
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ผลการวิเคราะห์ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองด้านผูมี้ส่วนเก่ียวข้องรวมของการใช้ระบบ

คลาวด์ พบว่า มีค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดั 3.85 อยู่ในระดับมาก และมีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ระดับการตอบสนองด้านความต้องการตาม

มาตรฐานการบริการ (4.04) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ จ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการด าเนินธุรกิจ

เน่ืองจากการหยุดการให้บริการระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา (3.62)  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของ

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 3 อนัดบัแรกโดยแยกตามขนาดองคก์าร พบวา่ ส าหรับ

องคก์ารขนาดเล็กมีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชต้่อผูใ้ห้บริการ (4.10) 

อนัดบั 2 คือ ระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการตามมาตรฐานการบริการ (4.09) และอนัดบั 3 

คือ ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของผูใ้ห้บริการ (4.03) ส าหรับองคก์ารขนาดกลางมีค่าเฉล่ีย 

อนัดบั 1 คือ ระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการตามมาตรฐานการบริการ (4.01) อนัดบั 2 คือ 

ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของผูใ้ห้บริการและร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อผู ้

ให้บริการโดยมีค่าเท่ากนั (3.99) และอนัดบั 3 คือ ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ (3.89) ส าหรับ

องคก์ารขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ ระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการตามมาตรฐานการ

บริการและร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อผูใ้ห้บริการโดยมีค่าเท่ากนั (4.01) อนัดบั 2 คือ 

ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของผูใ้ห้บริการ (3.82) และอนัดบั 3 คือ จ านวนคร้ังของการ

ร้องเรียนของผูใ้ชใ้นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา (3.79) (ดูตารางท่ี 4.34)  
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ตารางที ่4.34  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของการใชร้ะบบคลาวด์ 
 

 
ตวัแปร 

ขนาดองคก์าร  
เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อผูใ้หบ้ริการ 4.10 0.66 3.99 0.78 4.01 0.84 4.03 0.76 
2. ระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการตามมาตรฐานการบริการ 4.09 0.73 4.01 0.78 4.01 0.67 4.04 0.74 
3. ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของผูใ้หบ้ริการ 4.03 0.77 3.99 0.86 3.82 0.83 3.95 0.82 
4. ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ  3.94 0.72 3.89 0.83 3.75 0.84 3.86 0.80 
5. จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของผูใ้ชใ้นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 3.93 0.73 3.80 0.83 3.79 0.86 3.84 0.83 
6. จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัในการใชง้าน เน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์
ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

3.66 1.14 3.58 1.14 3.66 1.17 3.63 1.15 

7. จ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากการหยดุการใหบ้ริการ
ระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา  

3.65 1.18 3.61 1.22 3.60 1.19 3.62 1.19 

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรวม 3.91 0.59 3.84 0.66 3.81 0.67  3.85 0.64  
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ผลการวิเคราะห์ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายในรวมของการใช้ระบบ

คลาวด์ พบว่า มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมของตวัวดั 3.88 อยู่ในระดบัมาก และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูร่ะหวา่ง 0.66 โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน (4.08) และ

ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ จ านวนคร้ังของขอ้มูลสูญหายจากระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา (3.51)  เม่ือ

พิจารณาค่าเฉล่ียของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน 3 อนัดบัแรกโดยแยกตามขนาด

องค์การ พบวา่ ส าหรับองคก์ารขนาดเล็กมีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ

ท างานและจ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยู่ในงบประมาณโดยมีค่าเท่ากนั (4.16) อนัดบั 2 

คือ ร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมส าหรับกระบวนการท างาน (4.12) และอนัดบั 3 คือ ระดบั

การประเมินความปลอดภยัตามมาตรฐานการบริการ (4.06) ส าหรับองคก์ารขนาดกลางมีค่าเฉล่ีย 

อนัดบั 1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน (4.10) อนัดบั 2 คือ ร้อยละของความพึงพอใจ

โดยรวมส าหรับกระบวนการท างาน (3.98) และอนัดบั 3 คือ ระดบัการประเมินความปลอดภยัตาม

มาตรฐานการบริการ (3.97) ส าหรับองคก์ารขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ ระดบัการประเมิน

ความปลอดภยัตามมาตรฐานการบริการ (4.07) อนัดบั 2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน

และร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมส าหรับกระบวนการท างานโดยมีค่าเท่ากนั (3.98) และอนัดบั 

3 คือ จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยูใ่นงบประมาณ (3.93) (ดูตารางท่ี 4.35)  
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ตารางที ่4.35  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายในของการใชร้ะบบคลาวด ์
 

 
ตวัแปร 

ขนาดองคก์าร  
เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยูใ่นงบประมาณ   4.16 0.71 3.96 0.78 3.93 0.84 4.02 0.78 
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน   4.16 0.74 4.10 0.81 3.98 0.92 4.08 0.83 
3. อตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ชง้านต่อปี   3.94 0.83 3.84 0.87 3.81 0.90 3.87 0.87 
4. จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัของกระบวนการท างานเน่ืองจากปัญหา
ระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา   

3.67 1.11 3.63 1.05 3.55 1.18 3.62 1.11 

5. จ านวนคร้ังของขอ้มูลสูญหายจากระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา  3.53 1.31 3.47 1.24 3.54 1.23 3.51 1.26 
6. ระดบัการประเมินความปลอดภยัตามมาตรฐานการบริการ 4.06 0.75 3.97 0.83 4.07 0.82 4.03 0.80 
7. ร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมส าหรับกระบวนการท างาน  4.12 0.74 3.98 0.78 3.98 0.82 4.03 0.79 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายในรวม 3.95 0.62 3.85 0.66 3.84 0.69 3.88 0.66 

 

DPU



185 
 

 

ผลการวิเคราะห์ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาของการใช้ระบบ
คลาวด์ พบว่า มีค่าเฉล่ียความเหมาะสมของตวัวดั 3.81 อยู่ในระดบัมาก และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.71 โดยค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจากใชร้ะบบ
คลาวด์ (3.94) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้ระบบคลาวด์ต่อปี 
(3.67)    เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูก้ารเรียนรู้และการพฒันา 3 อนัดบั
แรกโดยแยกตามขนาดองคก์าร พบวา่ ส าหรับองคก์ารขนาดเล็กมีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ ร้อยละความ
พึงพอใจของพนกังานต่อระบบคลาวด ์(4.11) อนัดบั 2 คือ ประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจากใช้
ระบบคลาวด์ (4.10) และอนัดบั 3 คือ ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนกังานดา้นความ
เช่ียวชาญและทกัษะในระบบคลาวด์ (4.06) ส าหรับองคก์ารขนาดกลางมีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ ระดบั
ความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนักงานด้านความเช่ียวชาญและทกัษะในระบบคลาวด์และ
ประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจากใชร้ะบบคลาวด์โดยมีค่าเท่ากนั (3.86) อนัดบั 2 คือ ร้อยละ
ความพึงพอใจของพนกังานต่อระบบคลาวด ์(3.85) และอนัดบั 3 คือ ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบคลาวด์ (3.63) ส าหรับองค์การขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ีย อนัดบั 1 คือ 
ประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจากใชร้ะบบคลาวด์ (3.85) อนัดบั 2 คือ ร้อยละความพึงพอใจ
ของพนกังานต่อระบบคลาวด์ (3.80) และอนัดบั 3 คือ ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ
พนกังานดา้นความเช่ียวชาญและทกัษะในระบบคลาวด์ (3.74)  (ดูตารางท่ี 4.36) 
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ตารางที ่4.36  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาของการใชร้ะบบคลาวด ์
 

 
ตวัแปร 

ขนาดองคก์าร  
เล็ก กลาง ใหญ่ รวม 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
1. ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนกังานดา้นความเช่ียวชาญและ
ทกัษะในระบบคลาวด ์  

4.06 0.73 3.86 0.90 3.74 0.92 3.89 0.86 

2. ร้อยละความพึงพอใจของพนกังานต่อระบบคลาวด์   4.11 0.71 3.85 0.88 3.80 0.86 3.93 0.83 
3. ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบคลาวด ์ 3.86 0.86 3.63 0.91 3.63 0.94 3.71 0.91 
4. จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชร้ะบบคลาวด์ต่อปี  3.85 0.85 3.50 0.92 3.64 0.96 3.67 0.92 
5. อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบนระบบคลาวด์ต่อปี  3.97 0.80 3.61 0.88 3.64 1.01 3.75 0.91 
6. ประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจากใชร้ะบบคลาวด์  4.10 0.74 3.86 0.92 3.85 0.88 3.94 0.85 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันารวม 3.99 0.64 3.72 0.73 3.72 0.73 3.81 0.71 
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อย่างไรก็ตามการศึกษาน้ียงัไดว้ิเคราะห์เพื่อช้ีให้เห็นว่า องค์การท่ีมีขนาดต่างกนัหรือ
ประเภทอุตสาหกรรมต่างกนั จะมีตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์แตกต่างกนัหรือไม่ โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของ
ตวัวดัผลส าเร็จทั้ง 4 มุมมองดังกล่าว แยกตามขนาดองค์การและประเภทอุตสาหกรรม ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี ผลการวเิคราะห์ พบวา่ องคก์ารท่ีมีขนาดต่างกนั ไดแ้ก่ ขนาดเล็ก กลางและใหญ่  มี
ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง และตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายในไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.01  นอกจากน้ีพบว่า องคก์ารท่ีมีขนาดต่างกนั มีค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวั
วดัผลส าเร็จมุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันาแตกต่างกัน  โดยเม่ือพิจารณาความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มของขนาดองคก์ารโดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ Scheffe พบวา่ มี 2 คู่ท่ีมี
ความแตกต่างกนั คือ องค์การขนาดเล็กกบัขนาดกลาง และ องค์การขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่  มี
ค่าเฉล่ียคะแนนความความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนความความเหมาะสมของ
องค์การขนาดเล็กมีค่ามากกว่าองค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่ (ดูตารางท่ี 4.37) ซ่ึงผลการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัวดัผลส าเร็จแยกตามขนาดองคก์าร (ดูภาคผนวก จ) 

 
ตารางที ่4.37  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จของการใช ้              
ระบบคลาวด ์จ าแนกตามขนาดองคก์าร  
 

ตวัวดัผลส าเร็จ ผลการทดสอบ 
เชิงสถิติ 

ขนาดองคก์าร 

F-Test P-Value เล็ก กลาง ใหญ่ 

มุมมองดา้นการเงิน 0.28 0.756 3.87 3.81 3.86 

มุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 1.00 0.368 3.91 3.84 3.81 

มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 1.21 0.301 3.95 3.85 3.84 

มุมมองดา้นการเรียนรู้และ 
การพฒันา 

6.98 0.001* 3.99* 3.72* 3.72* 

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ พบวา่ ประเภทอุตสาหกรรมต่างกนั ไดแ้ก่ การผลิต การคา้
และการบริการ กิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร และประเภทอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน และตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการ
เรียนรู้และการพฒันาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  (ดูตารางท่ี 4.38) 

 
ตารางที ่4.38  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จของการใช ้         
ระบบคลาวด ์จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

ตวัวดัผลส าเร็จ ผลการทดสอบ 
เชิงสถิติ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

F-Test P-Value การผลิต การคา้
และการ
บริการ 

กิจกรรม
ขอ้มูล
ข่าวสาร
และการ
ส่ือสาร 

อ่ืนๆ 

มุมมองดา้นการเงิน 0.374 0.722 3.90 3.79 3.86 3.87 

มุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 1.180 0.317 3.87 3.81 3.90 3.70 

มุมมองดา้นกระบวนการ
ภายใน 

1.333 0.263 3.97 3.87 3.89 3.70 

มุมมองดา้นการเรียนรู้และ 
การพฒันา 

2.774 0.041 3.79 3.71 3.92 3.64 

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 กล่าวโดยสรุปผลการวิเคราะห์ตรวจสอบยืนยนัตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ 
จากองคก์ารตวัอยา่งทั้ง 402  พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนักบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 25 คน โดยสามารถ
แบ่งเป็น 4 มุมมอง คือ (1) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นเงิน (2) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง (3) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน และ (4) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้น
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การเรียนรู้และการพฒันา  นอกจากน้ีพบว่า องค์การตวัอย่างท่ีมีขนาดองคก์ารต่างกนั มีค่าเฉล่ีย
คะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาแตกต่างกนั และ
ประเภทอุตสาหกรรมท่ีต่างกนั มีค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จไม่แตกต่างกนั 
 
4.8 สรุป   

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็น
สาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์และการสร้างตัววดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์จากกลุ่ม
ผูเ้ ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในระบบคลาวด์ รวมถึงการตรวจสอบยืนยนั ปัจจัย
ขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของดงักล่าว จากตวัอย่างองค์การธุรกิจท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตซ่ึง
จ าแนกตามขนาดองค์การ พบว่า  ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์สามารถ
แบ่งเป็น  4  ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ปัจจยั
ขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยท่ีีมีแนวคิดเฉพาะ ไดแ้ก่  สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่ การขยายตาม
ความตอ้งการ ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช ้ความยืดหยุน่ การให้บริการตนเองตามความ
ตอ้งการ และสามารถวดัการบริการไดแ้ละจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง และปัจจยัขบัเคล่ือน
ดา้นเทคโนโลยท่ีีมีแนวคิดดั้งเดิม ไดแ้ก่ ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน ความง่ายต่อการใชง้าน ความปลอดภยั 
ความเขา้กนัได ้หนา้ท่ีการท างานของระบบงานยอ่ย แสดงผลลพัธ์ของการใชง้าน สามารถเช่ือมต่อ
การท างานกบัระบบงานอ่ืนๆ  (2) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ารท่ีเป็นสาเหตุให้
องคก์ารใช้ระบบคลาวด์ ไดแ้ก่ มาตรฐานการบริการของผูใ้ห้บริการการสร้างโอกาสทางการตลาด 
การเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือเกิดภาวะวิกฤตและแรงกดดนัจากการแข่งขนั (3) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้น
ส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การท่ีเป็นสาเหตุให้องคก์ารใช้ระบบคลาวด์ ไดแ้ก่ การก าหนดกลยุทธ์ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ดา้นธุรกิจ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ความพร้อมดา้นทรัพยากรภายในองคก์าร การลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขนาดองค์การ (4) ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีเป็น
สาเหตุให้องค์การใช้ระบบคลาวด์ ไดแ้ก่ ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ของ
ผูบ้ริหาร บทบาทของผูบ้ริหาร ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหารและความแตกต่างของระดบั
ผูบ้ริหาร  เม่ือพิจารณา ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์สามารถแบ่งเป็น  4  มุมมอง ไดแ้ก่ 
(1) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน (2) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (3) ตวัวดัผล
ส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน และ (4) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  
ดงันั้นผลการวเิคราะห์ตรวจสอบยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์และตวั
วดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์จากตวัอย่างมีความสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติ

DPU



190 
 

                           

จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ นอกจากน้ีส าหรับองค์การท่ีมีขนาดต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นของปัจจยั
ขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองค์การท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์แตกต่างกนั และ
ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาของการใช้ระบบคลาวด์
แตกต่างกนั ส าหรับประเภทอุตสาหกรรมท่ีต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็น
สาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์และความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ไม่
แตกต่างกนั   
 DPU



 
 

บทที ่5 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ  
 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การ
ธุรกิจในประเทศไทย มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ (1) เพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการ
ใชร้ะบบคลาวด ์(2) เพื่อสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ (3) เพื่อตรวจสอบยืนยนัปัจจยั
ขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ 

ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยในคร้ังน้ี มาจากแนวคิดการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตใ์ชง้านโดยสามารถแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่ออธิบายวิธีการและเหตุผลของการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีโดยศึกษาจากทฤษฎี ตัวแบบ และกรอบแนวคิดต่าง ๆ จากตัวแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี (Davis, 1989)  ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Rogers, 2003)  กรอบแนวคิด
เทคโนโลยี-องค์การ-ส่ิงแวดลอ้ม (Tornatzky & Fleischer, 1990) และกลุ่มท่ีสองเป็นแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวดัผลส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาตวัวดัผลส าเร็จของการใช้
ระบบคลาวด์โดยการใช้ตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Delone & Mclean,1992) และ
กรอบแนวคิดโคบิต (ISACA, 2011)  

การศึกษาคร้ังน้ี มีแนวทางการวิจยัแบบผสมผสานวิธีระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพ และ 
การวิจยัเชิงปริมาณ เร่ิมตน้จากการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้
ระบบคลาวด์ และสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์  ด้วยการรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูบ้ริหารองค์การธุรกิจท่ีให้บริการและใช้บริการระบบ
คลาวดจ์  านวน 7 คนในขั้นเตรียมการ แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างแบบสอบถามส ารวจความ
คิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติจากกลุ่มผู ้เ ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผู ้บริหารองค์การธุรกิจท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้ระบบคลาวด์จ  านวน 25 คน โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย เพื่อการยืนยนัค าตอบ
เป็นจ านวน 3 รอบ  เพื่อพฒันาแบบสอบถาม พร้อมกับทดสอบความเช่ือถือได้ หลังจากนั้น
ด าเนินการวจิยัเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบ
คลาวด์โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ องค์การธุรกิจท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
จ านวน 433,314 องค์การ โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิและจดัแบ่งเป็น 3 ชั้นภูมิ คือ องคก์าร
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ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ พร้อมจดัสรรขนาดตวัอย่างของแต่ละชั้นภูมิให้จ  านวนใกล้เคียงกัน 
เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ โดยขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมจากองคก์ารในการศึกษา
คร้ังน้ี คือ 402 องคก์าร โดยรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการใชร้ะบบ
คลาวด์องค์การละ 1 คน ด้วยแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต จากผลการศึกษาสามารถสรุปผล 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  
5.1  สรุปผลการวจัิย 

ผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอในหวัขอ้น้ีเป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยัขบั
เคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์ และตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

5.1.1  ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 25 คน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจากองคก์ารธุรกิจขนาด

เล็กจ านวน 9 คน จากองคก์ารขนาดกลางและขนาดใหญ่อยา่งละเท่ากนั คือ จ านวน 8 คน ส่วนใหญ่
มาจากประเภทธุรกิจการคา้และการบริการ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบักลางท่ีรู้จกัระบบคลาวด์มากกว่า  
3 ปี และมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบคลาวด์เป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี โดยใชรู้ปแบบการบริการ
ซอฟต์แวร์ รูปแบบการใช้งาน เป็นระบบคลาวด์สาธารณะ และประเภทงานท่ีใช้เป็นเร่ืองการ
ส่ือสาร เช่น อีเมล ์ตารางปฏิทิน การประชุมทางไกลออนไลน์         

ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอย่าง 402 คน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจากองค์การธุรกิจขนาดเล็ก จ านวน 
140 คน องค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างละเท่ากัน คือ จ านวน 131 คน ส่วนใหญ่เป็น
องคก์ารท่ีอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 76.9) และประเภทอุตสาหกรรมดา้นกิจกรรมขอ้มูล
ข่าวสารและการส่ือสาร (ร้อยละ 46.3) เช่น การบริการเทคโนโลยีและการส่ือสาร รองลงมา คือ 
การคา้และการบริการ การใชง้านระบบคลาวด์จากตวัอย่าง พบว่า รูปแบบการบริการซอฟต์แวร์มี
มากท่ีสุด (ร้อยละ 56.2) รูปแบบการบริการโครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ 29.4) และรูปแบบการ
บริการแพลทฟอร์ม (ร้อยละ 14.4) เม่ือพิจารณารูปแบบการใช้งานของระบบคลาวด์ พบวา่ ระบบ
คลาวด์สาธารณะมีมากท่ีสุด (ร้อยละ 48.4) ระบบคลาวด์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 41.8) และระบบ
คลาวดลู์กผสม (ร้อยละ 9.9) นอกจากน้ีประเภทงานท่ีมีการใชบ้นระบบคลาวด์มีการใชห้ลากหลาย 
โดยส่วนมากเป็นระบบการส่ือสาร (ร้อยละ 20.9)  รองลงมา คือ ระบบการจดัเก็บและแชร์ขอ้มูล 
(ร้อยละ 19.5)  ถดัมาเป็นระบบจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (รัอยละ 12.5)  ส่วนท่ีเหลือไดแ้ก่ 
ระบบจดัการเอกสาร เช่น การประมวลผลค า แผน่ตารางท าการ หรือ การน าเสนอ เป็นตน้ ระบบ
จัดการด้านแพลทฟอร์ม และระบบแอพลิเคชั่นอ่ืน ๆ เช่น บริหารลูกค้าสัมพันธ์ พาณิชย์
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อิเลคทรอนิค จดัการเคร่ืองมือในการพฒันา บริหารงานบุคคล และการวางแผนทรัพยากรองค์การ 
เป็นตน้    

5.1.2  ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์ ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
(1) การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์ 

จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีไดรั้บความคิดเห็นท่ีเป็นฉนัทามติมีจ านวน 27 ตวัแปร
จากทั้งหมด 37 ตวัแปร โดยสามารถแบ่งปัจจยัขบัเคล่ือนเป็น 4 ดา้น คือ  

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี พบว่า มีจ  านวน 13 ตวัแปร ประกอบดว้ย ความเขา้กนั
ได ้ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน ความง่ายต่อการใชง้าน การขยายตามความตอ้งการ แสดงผลลพัธ์ของการใช้
งาน ความปลอดภยั หนา้ท่ีการท างานของระบบงานย่อย สามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบงาน
อ่ืน ๆ ความยืดหยุน่ การให้บริการตนเองตามความตอ้งการ ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช ้ 
สามารถวดัการบริการได้และจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์
สมยัใหม่ 

ปัจจัยขับเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ พบว่า มีจ านวน 4 ตัวแปร 
ประกอบดว้ย แรงกดดนัจากการแข่งขนั มาตรฐานการบริการของผูใ้ห้บริการ การเขา้ถึงไดส้ะดวก
เม่ือเกิดภาวะวกิฤต และการสร้างโอกาสทางการตลาด 

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร พบวา่ มีจ านวน 6 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
ก าหนดกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ธุรกิจ ความพร้อมด้านทรัพยากร
ภายในองคก์าร ขนาดองคก์าร การลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การสนบัสนุน
จากผูบ้ริหาร และการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร พบวา่ มีจ านวน 4 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหาร ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ของผูบ้ริหาร 
ความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหาร และบทบาทของผูบ้ริหาร  

(2) การวิจยัเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้
ระบบคลาวด์จากตวัอย่าง พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนทั้ง 4 ดา้นใน
ภาพรวมอยูร่ะหวา่ง 3.81 – 4.08 จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถจดัล าดบั
ค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี อนัดบัแรก คือ ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การโดยให้ความส าคญั
เร่ืองการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ เน่ืองจากบุคลากรภายในองคก์ารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อ
การท างานไดส้ะดวกในทุกสถานท่ี และทุกเวลา ขณะท่ีอนัดบัรองลงมา คือ ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้น
เทคโนโลยี โดยให้ความส าคญัเร่ืองความสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์สมยัใหม่ เพื่อส่ือสารและ
ประสานงานระหว่างกนัไดส้ะดวกรวดเร็ว อนัดบัถดัมา คือ ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของ
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ผูบ้ริหาร โดยให้ความส าคญัเร่ือง ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ของผูบ้ริหาร 
และปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ โดยให้ความส าคญัในเร่ืองการเขา้ถึงได้
สะดวกเม่ือเกิดภาวะวิกฤต เช่น น ้ าท่วม แผ่นดินไหว หรือ การชุมนุมทางการเมือง เป็นตน้ ท าให้
สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้นผลการตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุ
ของการใชร้ะบบคลาวด ์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัตวัอยา่ง 

(3) ความแตกต่างของขนาดองคก์ารกบัปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบ
คลาวด์ พบว่า องค์การขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนในภาพรวม
สูงสุด โดยองค์การขนาดเล็กให้ความส าคญัในเร่ืองการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ (4.39) 
ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน (4.37) ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ของผูบ้ริหาร (4.30) และ
การสร้างโอกาสทางการตลาด (4.14) นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบองคก์ารท่ีมีขนาดต่างกนั พบวา่ 
มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลย ี ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายในองค์การ และ ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านคุณลักษณะของผูบ้ริหารไม่แตกต่าง ยกเวน้ค่าเฉล่ีย
คะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ารมีความแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ส าหรับคู่ท่ีมีความแตกต่างกนั คือ องคก์ารขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ โดย
องคก์ารขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่องคก์ารขนาดใหญ่  

(4) ความแตกต่างของประเภทอุตสาหกรรมกบัปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการ
ใช้ระบบคลาวด์ พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมท่ีต่างกนั มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยั
ขบัเคล่ือนทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

(5) องค์ประกอบของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบ
คลาวด์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีท่ีมีแนวคิดเฉพาะ เช่น 
ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช ้สามารถวดัการบริการไดแ้ละจ่ายค่าบริการตามการใชง้าน
จริง การใหบ้ริการตนเองตามความตอ้งการ การขยายตามความตอ้งการ ความยืดหยุน่ และ สามารถ
ใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่  ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีท่ีมีแนวคิดดั้งเดิม เช่น ความง่ายต่อการ
ใชง้าน ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน ความเขา้กนัได ้ความปลอดภยั แสดงผลลพัธ์ของการใชง้าน หนา้ท่ีการ
ท างานของระบบงานยอ่ย และสามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบงานอ่ืนๆ  

5.1.3  ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์
(1) การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อสร้างตัววดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์จากกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ตวัวดัผลส าเร็จท่ีได้รับความคิดเห็นท่ีเป็นฉันทามติมีจ านวน 25 ตวัแปรจาก
ทั้งหมด 33 ตวัแปร โดยสามารถแบ่งตวัวดัผลส าเร็จเป็น 4 มุมมอง คือ  
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ตวัวดัผลส าเร็จมุมองดา้นการเงิน พบว่า มีจ  านวน 5 ตวัแปร ประกอบดว้ย รายไดข้อง
สินคา้และบริการต่อปี ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี อตัราการเติบโตของสินคา้และบริการต่อปี  
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามการใช้งานระบบคลาวด์กบัตน้ทุนของการเป็นเจา้ของเทคโนโลยี และ 
เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการใชร้ะบบคลาวด ์ 

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง พบว่า มีจ  านวน 7 ตวัแปร ประกอบดว้ย      
ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ช้ต่อผูใ้ห้บริการ ระดบัการตอบสนองด้านความตอ้งการตาม
มาตรฐานการบริการ ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของผูใ้ห้บริการ ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้
บริการ จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของผูใ้ชใ้นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา จ านวนคร้ังของการหยุดชะงกัใน
การใช้งานเน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา และจ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการ
ด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากการหยดุการใหบ้ริการระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน พบวา่ มีจ  านวน 7 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยู่ในงบประมาณ ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน   
อตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ช้งานต่อปี จ  านวนคร้ังของการหยุดชะงกัของกระบวนการท างาน
เน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา  จ  านวนคร้ังของขอ้มูลสูญหายจากระบบคลาวด์
ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ระดบัการประเมินความปลอดภยัตามมาตรฐานการบริการ และร้อยละของ
ความพึงพอใจโดยรวมส าหรับกระบวนการท างาน 

ตัววดัผลส าเร็จมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  พบว่า มีจ  านวน 6 ตัวแปร 
ประกอบดว้ย  ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนกังานดา้นความเช่ียวชาญและทกัษะใน 
ระบบคลาวด์ ร้อยละความพึงพอใจของพนกังานต่อระบบคลาวด์ ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้
และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบคลาวด์ จ  านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้ระบบคลาวด์ต่อปี 
อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบนระบบคลาวด์ต่อปี และประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจากใช้
ระบบคลาวด ์

(2) การวิจยัเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบยืนยนัตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์
จากตวัอยา่ง พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จของทั้ง 4 มุมมองในภาพรวม
อยูร่ะหวา่ง 3.81 – 3.88 จากคะแนนเตม็ 5 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถจดัล าดบัค่าเฉล่ียได้
ดังน้ี อนัดับแรก คือ ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองด้านกระบวนการภายใน โดยให้ความส าคญัเร่ือง
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน อนัดบัรองลงมา คือ ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน โดย
ให้ความส าคญัเร่ืองการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามการใช้งานระบบคลาวด์กบัตน้ทุนของการเป็น
เจ้าของเทคโนโลยี  อนัดับถัดมา คือ ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองด้านผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง โดยให้
ความส าคญัเร่ืองระดับการตอบสนองด้านความต้องการตามมาตรฐานการบริการ  และตัววดั 
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ผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา โดยให้ความส าคญัเร่ืองประสิทธิผลของบุคลากรท่ี
ไดห้ลงัจากใช้ระบบคลาวด์ ดงันั้นผลการตรวจสอบยืนยนัตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ 
พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัตวัอยา่ง 

(3)  ความแตกต่างของขนาดองคก์ารกบัตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ พบว่า 
องค์การขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จทั้ง 4 มุมมองในภาพรวม
สูงสุด โดยองค์การขนาดเล็กให้ความส าคญัในเร่ือง ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน (4.16) 
จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยูใ่นงบประมาณ (4.16) ร้อยละความพึงพอใจของพนกังาน
ต่อระบบคลาวด ์(4.11) ระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการตามมาตรฐานการบริการ (4.09) และ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามการใชง้านระบบคลาวด์กบัตน้ทุนของการเป็นเจา้ของเทคโนโลยี (4.03)  
นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบองคก์ารท่ีมีขนาดต่างกนั พบวา่ มีค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของ
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และตวัวดัผลส าเร็จ
มุมมองดา้นกระบวนการภายในไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการ
พฒันามีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ส าหรับคู่ท่ีต่างกนั คือ องคก์ารขนาดเล็กกบั
ขนาดใหญ่ และองค์การขนาดเล็กกบัขนาดกลาง โดยองคก์ารขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียมากกวา่องค์การ
ขนาดกลางและขนาดใหญ่  

(4)  ความแตกต่างของประเภทอุตสาหกรรมกบัค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวั
วดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ พบวา่ ประเภทอุตสาหกรรมท่ีต่างกนั มีค่าเฉล่ียคะแนนความ
เหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จทั้ง 4 มุมมองไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับองคก์ารธุรกิจใน
ประเทศไทย มีแนวทางในการอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.2.1  การหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์ 
ผลการวิเคราะห์ดา้นเน้ือหาโดยภาพรวมปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบ

คลาวด์ ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมโดยอ้างอิงแนวคิดตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Davis, 1989)  ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Rogers, 2003)  และกรอบแนวคิด
เทคโนโลยี-องคก์าร-ส่ิงแวดลอ้ม (Tornatzky & Fleischer, 1990)  แมว้า่แนวคิดและทฤษฎีดงักล่าว
จะมีมานาน แต่ก็ยงัไดรั้บการยอมรับในการอา้งอิงส าหรับงานวิจยัต่าง ๆ กนัอยา่งแพร่หลาย รวมถึง
งานวิจยัควรท่ีจะผสมผสานการน าหลายตวัแบบทางทฤษฎีเพื่อใช้อธิบายความซับซ้อนของการ
ยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีไดดี้ข้ึน นอกจากน้ีรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการส ารวจความ
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คิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสรุปปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์สามารถ
แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี  (2)  ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกองค์การ (3) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดล้อมภายในองค์การ (4) ปัจจยัขบัเคล่ือนด้าน
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร โดยมีจ านวนทั้งหมด 37 ตวัแปร หลงัจากวิเคราะห์ผลความคิดเห็นจาก
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดว้ยเทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ พบวา่ มีเพียง 27 ตวัแปรท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งอยา่งเป็นฉนัทามติ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

(1) ปัจจยัขับเคล่ือนด้านเทคโนโลยี เป็นคุณสมบติัด้านหลักการ ความคิด ความรู้ 
เทคนิค และกระบวนการมาปฏิบติัใชเ้พื่อช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการท างานให้ดียิ่งข้ึน โดย
ตวัแปรท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องเป็นฉันทามติ ได้แก่ ความง่ายต่อการใช้งาน 
ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน ความเขา้กนัได ้และแสดงผลลพัธ์ของการใช้งาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Ekufu (2012) ซ่ึงกล่าวถึง ความง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการใช้ระบบคลาวด์ ขณะท่ีงานวิจยัของ 
Powelson (2012) กล่าวถึง ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน ความเขา้กนัได ้และแสดงผลลพัธ์ของการใชง้านมี
ความสัมพนัธ์กบัการใชร้ะบบคลาวด์ นอกจากน้ีความปลอดภยั เป็นเร่ืองท่ีองค์การตอ้งการไดรั้บ
ความเช่ือมัน่ในเร่ืองการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลและการรักษาความลบั และการคุม้ครอง
ความปลอดภยัท่ีเก่ียวกับการป้องกันการสูญหายของขอ้มูลและความเป็นส่วนบุคคลของขอ้มูล 
สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีกล่าวถึง ความปลอดภยัมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบคลาวด์ (Opala, 2012; 
Hailu, 2012; Géczy et al., 2012)  อยา่งไรก็ตามยงัมีหลายตวัแปรท่ียงัไม่มีการน ามาศึกษาในการเป็น
ปัจจยัขบัเคล่ือนของการใช้ระบบคลาวด์ ไดแ้ก่ การขยายตามความตอ้งการ การให้บริการตนเอง
ตามความต้องการ ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช้ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์สมยัใหม่ 
รวมถึงสามารถวดัการบริการไดแ้ละจ่ายค่าบริการตามการใชง้านจริง 

(2) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยูภ่ายนอก
องค์การโดยไม่สามารถบริหารและควบคุมได ้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้บริการ ลูกคา้ ผูข้าย คู่แข่งขนั 
ตลาด หรือ กฎหมาย โดยตวัแปรท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งเป็นฉันทามติ ไดแ้ก่ 
แรงกดดนัจากการแข่งขนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Low et al. (2011) กล่าววา่ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การใช้ระบบคลาวด์ ขณะท่ีแรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจกลบัไม่ไดรั้บความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัท่ีผ่านมา เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญกล่าวว่า การใช้ระบบคลาวด์
ส าหรับองค์การธุรกิจในประเทศไทยยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบในการด าเนินงานทางธุรกิจ
ระหว่างลูกค้าหรือผูข้ายขององค์การ นอกจากน้ีมาตรฐานการบริการของผูใ้ห้บริการ เป็นการ
พิจารณาถึงความมัน่คงและความน่าเช่ือถือของคุณภาพการบริการรวมถึงความน่าจะเป็นในการเกิด
ปัญหาและระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหา สอดคล้องกบั Hailu (2012) ได้กล่าวถึง การใช้ระบบ
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คลาวดมี์ประเมินในมุมมองดา้นความปลอดภยั เม่ือพิจารณาการสร้างโอกาสทางการตลาด เป็นการ
เพิ่มโอกาสให้กบัองคก์าร สอดคลอ้งกบั Low et al. (2011) กล่าววา่ ระบบคลาวด์ช่วยสร้างโอกาส
ของความยืดหยุ่นและความสามารถน ามาปรับใช้เพื่อท่ีจะสร้างความตอ้งการของตลาด อย่างไรก็
ตามผูว้ิจยัไดศึ้กษาตวัแปรท่ีไดจ้ากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญว่าเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนของการใช้ระบบคลาวด ์
ไดแ้ก่ การเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือเกิดภาวะวิกฤต เช่น น ้ าท่วม หรือ การชุมนุมทางการเมืองท่ีผา่นมา
ของประเทศไทย เป็นสาเหตุท าให้องค์การตดัสินใจใช้ระบบคลาวด์เพื่อการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง  

(3) ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร เป็นสภาพแวดลอ้มในองคก์ารท่ี
สามารถบริหารและควบคุมได ้โดยตวัแปรท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งเป็นฉนัทามติ 
ไดแ้ก่ การลดค่าใช้จ่ายและตน้ทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ระบบคลาวด์สามารถช่วยให้
องคก์ารประหยดัตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (Ross, 2010; Shimba, 2010; Opala, 2012; Géczy et al., 
2012; Hailu, 2012) โดยเป็นตวัแปรท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าองค์การไม่ตอ้ง
จ่ายเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายในการดูแลบ ารุงรักษาในทรัพยากรโดยเปล่ียนรูปแบบการใชเ้งินเพื่อการ
ลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ีมาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานซ่ึงเป็น
ตน้ทุนผนัแปรไปตามการใช้งานจริง  เม่ือพิจารณาการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและขนาดองค์การ 
เป็นคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัในกระบวนการตดัสินใจใช้ระบบคลาวด์  (Low et al., 2011) 
นอกจากน้ีความพร้อมดา้นทรัพยากรภายในองคก์าร ถึงแมจ้ะไม่พบว่ามีผลต่อการใชร้ะบบคลาวด์
ในงานวิจยัของ  Low et al. (2011) แต่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากงานวิจยัน้ีให้ความเห็นแตกต่างกนัโดย
พิจารณาวา่ องคก์ารตอ้งมีความพร้อมดา้นทรัพยากร เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และความเช่ียวชาญ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกบักระบวนการท างานดา้นธุรกิจ 
อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปรท่ีไดจ้ากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญวา่เป็นปัจจยัขบัเคล่ือนของการใชร้ะบบ
คลาวด์ ได้แก่ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพและการก าหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ดา้นธุรกิจ    

(4) ปัจจัยขบัเคล่ือนด้านคุณลักษณะของผูบ้ริหาร เป็นคุณสมบัติของผูบ้ริหารใน
องค์การ โดยตวัแปรท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องเป็นฉันทามติ ได้แก่ ระดบัการ
ยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ของผูบ้ริหาร ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหาร บทบาท
ของผูบ้ริหาร และความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบั Al-Hudhaif and Abdullah (2011) 
กล่าววา่ ผูบ้ริหารองคก์ารมีบทบาทส าคญัในการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดงันั้นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญให้ความเห็นท่ีเป็นฉนัทามติและสอดคลอ้งกบัตวัแปรต่าง ๆ ของ
ปัจจยัขบัเคล่ือนทั้ง 4 ด้านท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม และขอ้คน้พบเพิ่มเติมท่ีได้จาก
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งานวิจยัน้ี ได้แก่ การให้บริการตนเองตามความตอ้งการ ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช ้ 
สามารถใช้ไดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่  เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเลต เป็นตน้ สามารถวดัการบริการได้
และจ่ายค่าบริการตามการใชง้านจริง มาตรฐานการบริการโดยค านึงถึงขอบเขตและรายละเอียดของ
การบริการ มาตรฐานความปลอดภยั ระยะเวลาการตอบสนองการบริการหากระบบหยุดชะงกั การ
สร้างโอกาสทางการตลาดของสินคา้หรือบริการแบบใหม่ และการเขา้ถึงไดส้ะดวกเม่ือเกิดภาวะ
วกิฤต   

5.2.2  การสร้างตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ 
ผลการวิเคราะห์ดา้นเน้ือหาโดยภาพรวมตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบไดม้าจากการ

ทบทวนวรรณกรรม โดยอา้งอิงแนวคิดตวัแบบการวดัผลส าเร็จ หรือประสิทธิผลการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท าให้องคก์ารมีผลิตภาพท่ีดีข้ึน (Delon & Mclean, 1992)  และ กรอบ
แนวคิด COBIT เพื่อเป็นกรอบแนวคิดและแนวปฏิบติัท่ีดีของกระบวนการบริหารจดัการงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ISACA, 2011) นอกจากน้ีการรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการ
ส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสรุปตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์สามารถ
แบ่งเป็น 4 มุมมอง ไดแ้ก่ (1) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน (2) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง  (3) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน และ (4) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมอง
ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา โดยมีจ านวนทั้งหมด 33 ตวัแปร หลงัจากวิเคราะห์ผลความคิดเห็นท่ี
เป็นฉนัทามติจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดว้ยเทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ พบวา่ มีเพียง 25 ตวัแปรท่ีกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

(1) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน เป็นการวดัผลดา้นการเงินท่ีเก่ียวกบัค่าใช้จ่าย
และรายไดข้ององคก์ารท่ีมาจากระบบคลาวด์ โดยตวัแปรท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง
เป็นฉันทามติ ไดแ้ก่ รายไดข้องสินคา้และบริการต่อปี อตัราการเติบโตของสินคา้และบริการต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการใชร้ะบบคลาวด์
และ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามการใช้งานระบบคลาวด์กบัตน้ทุนของการเป็นเจา้ของเทคโนโลย ี
สอดคลอ้งกบั ISACA (2011) ท่ีไดก้  าหนดตวัวดัผลการปฏิบติัการของกรอบแนวคิด COBIT ใน
ระดบัองคก์าร นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญักบัตวัวดัผลส าเร็จน้ีในดา้นค่าใชจ่้ายของระบบ
คลาวดเ์พื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองคก์ารธุรกิจ 

(2) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นการวดัผลผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
องคก์ารในฐานะท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ โดยตวัแปรท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งเป็นฉนัทา
มติ ไดแ้ก่ ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อผูใ้ห้บริการ ระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ตามสัญญาบริการ ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของผูใ้ห้บริการตามสัญญาบริการ 
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ระยะเวลาเฉล่ียในการใช้บริการระบบ จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของผูใ้ช้ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
จ านวนคร้ังของการหยุดชะงกัในการใชง้านเน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา และ 
จ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการด าเนินธุรกิจเน่ืองจากการหยดุการให้บริการระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปี
ท่ีผ่านมา สอดคลอ้งกบั ISACA (2011) ท่ีไดก้  าหนดตวัวดัผลการปฏิบติัการของกรอบแนวคิด 
COBIT ในระดบัองค์การ นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญให้ความส าคญักบัตวัวดัผลส าเร็จน้ีในดา้นความ
ปลอดภยัของขอ้มูลและการตอบสนองการบริการเพื่อเป็นแนวทางในมาตรฐานการบริการของผู ้
ใหบ้ริการระบบคลาวดส์ าหรับองคก์ารธุรกิจ 

(3) ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน เป็นการวดัผลส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อ
กระบวนการท างานภายในองค์การธุรกิจจากการใช้ระบบคลาวด์ โดยตวัแปรท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งเป็นฉนัทามติ ไดแ้ก่ จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยูใ่นงบประมาณ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน อตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ชง้านต่อปี จ  านวนคร้ังของการ
หยุดชะงกัของกระบวนการท างานเน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา จ านวนคร้ัง
ของขอ้มูลสูญหายจากระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ระดบัการประเมินความปลอดภยัของ
ระบบคลาวด์ ร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมส าหรับกระบวนการท างานภายใน  สอดคลอ้งกบั 
ISACA (2011) ท่ีไดก้  าหนดตวัวดัผลการปฏิบติัการของกรอบแนวคิด COBIT ในระดบัองค์การ 
นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามส าคญักบัตวัวดัผลส าเร็จน้ีตวัวดัผลส าเร็จน้ีในดา้นความปลอดภยัของ
ระบบ ความพึงพอใจของกระบวนการท างานและงานท่ีท าส าเร็จ เพราะระบบคลาวด์สามารถให้
พนกังานขององค์การสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กสถานท่ีและทุกเวลา เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างานขององคก์าร 

(4) ตัววดัผลส าเร็จมุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา  เป็นการวดัผลในเร่ือง
ความสามารถของบุคลากร ความสามารถของระบบ และ แรงจูงใจจากการใชร้ะบบคลาวด์ โดยตวั
แปรท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องเป็นฉันทามติ ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของ
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนกังานดา้นความเช่ียวชาญและทกัษะในระบบคลาวด์  ร้อยละความพึงพอใจของ
พนักงานต่อระบบคลาวด์  ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบคลาวด ์
จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชร้ะบบคลาวด์ต่อปี อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบนระบบ
คลาวด์ต่อปีและประสิทธิผลของบุคลากรท่ีได้หลงัจากใช้ระบบคลาวด์ สอดคล้องกบั ISACA 
(2011) ท่ีไดก้  าหนดตวัวดัผลการปฏิบติัการของกรอบแนวคิด COBIT ในระดบัองคก์าร  

ดงันั้นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามเห็นท่ีสอคลอ้งกบัตวัแปรต่าง ๆ ของตวัวดัผลส าเร็จทั้ง 4 
มุมมองท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม และข้อค้นพบเพิ่มเติมท่ีได้จากงานวิจัยน้ี ได้แก่  
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตามการใชง้านระบบคลาวด์กบัตน้ทุนของการเป็นเจา้ของเทคโนโลยี  ซ่ึงเป็น
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เร่ืองการค่าใช้จ่ายของระบบคลาวด์เปรียบเทียบกบัเงินลงทุนการซ้ือซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์คร้ัง
แรก รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการใชง้าน ค่าบ ารุงรักษา โดยพิจารณาถึงจุดคุม้ทุนและมูลค่า
ท่ีประหยดัได ้และการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการใชโ้ดยพิจารณาค่าใชจ่้ายในงบลงทุน
และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน นอกจากน้ีความพร้อมในการบริการ หากมีการหยุดชะงกัของการ
บริการของระบบตอ้งสามารถกูร้ะบบข้ึนมาให้ไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด  การวดัความครบถว้นของ
ขอ้มูลท่ีมีอยู่โดยไม่มีการสูญหายและมีการส ารองขอ้มูล รวมถึงการวดัความเร็วในการตอบสนอง
ของการบริการขอ้มูลและการวดัระยะเวลาในการตอบสนองหากเกิดปัญหา การวดัผลิตภาพของ
การท างาน การวดัความเร็วในการตอบสนอง และการวดัความพึงพอใจ   

5.2.3  การตรวจสอบยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด ์ 
ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยี  ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การ 

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร และปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
พบวา่ มีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้เห็นวา่ มีความสอดคลอ้งกนัระหวา่ง
ตวัอย่างกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกบัปัจจยัขบัเคล่ือนของการใชร้ะบบคลาวด์ เม่ือพิจารณาความแตกต่าง
ของขนาดองคก์าร พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอก
องคก์ารแตกต่างกนั กล่าวคือ องคก์ารขนาดเล็กมีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกมากกวา่องคก์ารขนาดใหญ่ ในขณะท่ีองคก์ารขนาดเล็กและขนาดกลางมี
ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ีองค์การขนาดเล็กมี
ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนในภาพรวมสูงสุด ได้แก่ การปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน ระดบัการยอมรับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ของผูบ้ริหาร 
และการสร้างโอกาสทางการตลาด แสดงให้เห็นว่า องค์การขนาดเล็กให้ความส าคญักับการใช้
ระบบคลาวด์มากกวา่องค์การขนาดกลางและใหญ่ เน่ืองจากความตอ้งการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัทางธุรกิจเพื่อเทียบเท่ากบัองคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ในเร่ืองความพร้อมดา้นทรัพยากร
ภายในองค์การ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีกล่าวว่า ขนาด
องค์การ เป็นตวัแปรของปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การท่ีเป็นสาเหตุของการใช้
ระบบคลาวด์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Low et al. (2011) และ Powelson (2012) กล่าวว่า 
องค์การขนาดเล็กสามารถชนะข้อจ ากดัด้านทรัพยากรองค์การจากระบบคลาวด์ เพราะท าให้มี
ความสามารถในการแข่งขนัไดเ้ทียบเท่ากบัองค์การท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ นอกจากน้ีจากการรวบรวม
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า องค์การขนาดเล็กตอ้งการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัและการสร้างโอกาสทางการตลาดโดยท่ีไม่ตอ้งลงทุนในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
องค์การขนาดใหญ่ให้ความส าคญัเร่ืองมาตรฐานการบริการของผูใ้ห้บริการเพื่อสร้างความมัน่คง
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และความน่าเช่ือถือของการบริการ เม่ือพิจารณาความแตกต่างของประเภทอุตสาหกรรม พบว่า 
ค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนทั้ง 4 ดา้นไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงผลการศึกษาไม่
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีกล่าวว่า ประเภทอุตสาหกรรม เป็นตวัแปรของ
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ารท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์ แต่ผลการวิจยั
ท่ีไดไ้ม่พบความแตกต่างจากประเภทอุตสาหกรรม อาจเป็นเพราะตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาส่วน
ใหญ่มาจากประเภทอุตสาหกรรมด้านกิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร ได้แก่ องค์การท่ี
ด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้วยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.3 
มากกวา่ประเภทอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ     

นอกจากน้ีปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีสามารถแบ่งองคป์ระกอบไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
(1)  ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีท่ีมีแนวคิดเฉพาะ พบวา่ ตวัแปรส่วนใหญ่จะความสอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะของระบบคลาวด์จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา  (Shimba, 2010; Grance & 
Mell, 2011) ได้แก่ ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช้ สามารถวดัการบริการได้และจ่าย
ค่าบริการตามการใช้งานจริง การให้บริการตนเองตามความตอ้งการ การขยายตามความตอ้งการ 
ความยดืหยุน่  และ สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่  และ (2)  ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยีท่ีมี
แนวคิดดั้งเดิม พบวา่ ตวัแปรส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะแบบแนวคิดของแบบจ าลอง
การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี (Davis et al., 1989) และ ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Rogers, 
2003) สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับระบบคลาวด์ผ่านมา (Ekufu, 2012; 
Powelson, 2012; Hailu, 2012) ไดแ้ก่ สามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบงานอ่ืน ๆ ความเขา้กนัได ้
ความปลอดภยั ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน แสดงผลลพัธ์ของการใชง้าน ความง่ายต่อการใชง้าน และหนา้ท่ี
การท างานของระบบงานยอ่ย แสดงให้เห็นวา่องคก์ารธุรกิจยงัคงให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะต่าง 
ๆ ท่ีเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยเีพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจใชร้ะบบคลาวด์โดยท่ีตวัแปร
ของปัจจยัดา้นเทคโนโลยท่ีีเป็นแนวคิดเฉพาะจะมีการแปรเปล่ียนไปตามยคุสมยัของการเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่อยา่งไรก็ตามองคก์ารก็ยงัค  านึงถึงตวัแปรดา้นเทคโนโลยีท่ีเป็นแนวคิดดั้งเดิมในการ
เป็นพื้นฐานเพื่อยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.2.4  การตรวจสอบยนืยนัตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์ 
ตัววดัผลส าเร็จมุมมองด้านการเงิน ตัววดัผลส าเร็จมุมมองด้านผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง          

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน และตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการ
พฒันา พบว่า มีค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า มีความ
สอดคลอ้งกนัระหว่างตวัอย่างกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ 
เม่ือพิจารณาความแตกต่างของขนาดองค์การ พบว่า  ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน ตวัวดัผล
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ส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายในไม่แตกต่าง 
อยา่งไรก็ตามขนาดองคก์ารต่างกนั มีค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้น
การเรียนรู้และการพฒันาแตกต่างกนัระหวา่งองค์การขนาดเล็กกบัขนาดกลาง  และองค์การขนาด
เล็กกบัขนาดใหญ่  โดยค่าเฉล่ียคะแนนเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จขององคก์ารขนาดเล็กมากกวา่
ขนาดกลางและขนาดใหญ่  แสดงใหเ้ห็นวา่ องคก์ารขนาดเล็กพิจารณาความเหมาะสมของตวัวดัผล
ส าเร็จน้ีมากกว่าขนาดกลางและขนาดใหญ่  เม่ือพิจารณาความแตกต่างของประเภทอุตสาหกรรม 
พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จทั้ง 4 มุมมองไม่มีความแตกต่างกนั  

ดงันั้นงานวิจยัน้ี ช่วยสร้างกรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัปัจจยั
ขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ส าหรับองคก์ารธุรกิจในประเทศ
ไทย โดยทราบถึงตวัแปรต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยผสมผสานการน าหลาย
ตวัแบบทางทฤษฎีเพื่อใชอ้ธิบายความซบัซอ้นของการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีให้ไดดี้ และช่วยให้
องค์การธุรกิจสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Porter (1985) 
กล่าววา่ องคก์ารธุรกิจจะรักษาไวซ่ึ้งการไดเ้ปรียบในแข่งขนันั้น จะตอ้งสร้างความสามารถหลกัโดย
พยายามเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนและการสร้างความแตกต่าง ดงันั้นการใชร้ะบบคลาวด์ส าหรับองคก์าร
ธุรกิจ เพื่อช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการลงทุนทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบริหาร
จดัการไดง่้าย สามารถการน ามาใชง้านไดอ้ย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุน่และสามารถขยายขนาดการ
ใช้งานได ้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานและช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขนัทาง
การตลาด  
 
5.3  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ขอ้เสนอแนะดา้นองคค์วามรู้ทาง
วชิาการ ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารเพื่อน าไปปฏิบติั และขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปโดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.3.1   ขอ้เสนอแนะดา้นองคค์วามรู้ทางวชิาการ   
เป็นฐานการศึกษาเก่ียวกบัการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพฒันาเป็น

กรอบแนวความคิดส าหรับอา้งอิงของนกัวิจยัและนกัวิชาการในการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือ
การพยากรณ์ของการยอมรับการใช้และการวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การ
ธุรกิจ  เพื่อเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีในการบริหารงานและผสมผสานการน าหลายตวัแบบทางทฤษฎี
ส าหรับการอธิบายความซบัซ้อนของการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี เพื่ออธิบายปัจจยัขบัเคล่ือนและ
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การวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดข์ององคก์ารธุรกิจในประเทศไทยไดอ้ยา่งมีหลกัการในการ
เป็นแนวทางส าหรับงานวจิยัต่าง ๆ  เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในเชิงวชิาการ   

5.3.2   ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารเพื่อน าไปปฏิบติั   
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัขบัเคล่ือนทั้ง 4 ดา้น และตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบ

คลาวด์ทั้ง 4 มุมมองส าหรับองค์การธุรกิจในประเทศไทย และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อให้
ผูบ้ริหารองคก์ารท่ีมีฐานะท่ีต่างกนัน าไปปฏิบติัใชง้านไดด้งัน้ี  

(1) ผูบ้ริหารองค์การธุรกิจในฐานะท่ีเป็นผูใ้ช้บริการระบบคลาวด์ ควรตระหนักถึง
ความรู้ ความเขา้ใจ ประโยชน์ และอุปสรรคของการใชร้ะบบคลาวด ์รวมถึงทราบปัจจยัขบัเคล่ือนท่ี
เป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือพิจารณาก่อนการตดัสินใจใชร้ะบบคลาวด ์
หรือ หากองค์การธุรกิจมีการใช้ระบบคลาวด์อยู่แลว้จะมีการวดัผลส าเร็จของการใช้อย่างไร ทั้งน้ี
องค์การตอ้งน ามาใช้ให้เหมาะสมกบัประเภทงานต่าง ๆ และเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนซ้ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการใช้บริการระบบคลาวด์ เน่ืองจากประโยชน์และคุณค่าของการใช้
ระบบต่อองค์การธุรกิจ เพื่อช่วยให้ประหยดัตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริหารจดัการไดง่้าย น ามาใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว  มีความยดืหยุน่และขยายขนาดการใชง้านได ้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน เพราะสามารถเขา้ถึงไดทุ้กสถานท่ีและทุกเวลา ช่วยสร้าง
โอกาสในการแข่งขนัทางการตลาด รวมถึงสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดว้ยความพร้อมดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ   

(2) ผูบ้ริหารองคก์ารในฐานะท่ีเป็นผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ ควรสร้างความเช่ือมัน่ใน
การให้บริการโดยพิจารณาถึง มาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานความปลอดภยั มาตรฐานของการ
ให้บริการและการก าหนดเง่ือนไขของการให้บริการและก าหนดสัญญาการบริการ โดยคุม้ครอง
ขอ้มูลสูญหาย ความเป็นส่วนบุคคลของขอ้มูลปราศจากการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลท่ีสาม และความ
พร้อมในการใหบ้ริการ รวมถึง การก าหนดระยะการตอบสนองการบริการหากระบบหยุดชะงกัโดย
ไม่ส่งผลต่อองค์การธุรกิจท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการ นอกจากน้ียงัช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้กบัผูใ้ห้
บริการระบบคลาวดใ์นการวางแผนการตลาดและการพฒันาสินคา้หรือบริการใหม่บนระบบคลาวด์ 
และการสร้างขีดความสามารถในการใหบ้ริการระบบคลาวด์    

(3) ผูบ้ริหารองค์การภาครัฐบาล ควรสร้างความคุ้มครองกับองค์การธุรกิจท่ีเป็น
ผูใ้ช้บริการระบบคลาวด์ ในด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ไดแ้ก่ ความพร้อมของระบบเครือข่ายการส่งขอ้มูลความเร็วสูงท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
การใชง้านใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี การส่งเสริมในการใหผู้ป้ระกอบการขององคก์ารธุรกิจในประเทศ
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ไทยหนัมาใชห้รือพฒันาแอพพลิเคชัน่บนระบบคลาวด์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางทางการตลาด
ของสินคา้และบริการ การส่งเสริมพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับการพฒันาระบบคลาวด์ และน าร่องใน
การใชร้ะบบคลาวด์ของภาครัฐบาล พร้อมจดัท าและส่งเสริมแผนการใช้ระบบงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ บนระบบคลาวด ์ 

 5.3.3 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป   
จากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถน ามาเป็นแนวทางในการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
(1) งานวิจยัน้ีได้ศึกษาและพฒันากรอบแนวคิดปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จ

ของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองคก์ารธุรกิจ ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอ กรอบแนวคิด ส าหรับการวิจยั
คร้ังต่อไป 

 

ปัจจยัขบัเคล่ือน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร

ปัจจยัขบัเคล่ือน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร

ตวัวดัผลส าเร็จ
- มุมองดา้นการเงิน
- มุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
- มุมมองดา้นกระบวนการภายใน
- มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

ปัจจยัขบัเคล่ือน
ดา้นเทคโนโลยี

- ท่ีมีแนวคิดเฉพาะ
- ท่ีมีแนวคิดดั้งเดิม

ปัจจยัขบัเคล่ือน
ดา้นคุณลกัษณะ
ของผูจ้ดัการ

การใชบ้ริการระบบคลาวด์

 
 

ภาพที ่5.1   กรอบแนวคิดปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับองคก์าร 
ธุรกิจในประเทศไทยท่ีผา่นการตรวจสอบยนืยนัจากงานวจิยั 
 

จากภาพท่ี 5.1 แสดงใหเ้ห็นถึง กรอบแนวคิดของการใชร้ะบบคลาวด์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการพิจารณาองคป์ระกอบของปัจจยัขบัเคล่ือนทั้ง 4 ดา้น และองคป์ระกอบของตวัวดัผลส าเร็จทั้ง 
4 มุมมอง  

(2) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม จากกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ และจากตวัอย่างองค์การธุรกิจท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ระบบคลาวด ์
ดงันั้นการวจิยัคร้ังถดัไป ควรน าเคร่ืองมือท่ีพฒันาไดไ้ปศึกษาในรายละเอียดต่อไปดว้ยการน าไปใช้
วดัจริง เช่น ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน ไดแ้ก่ เปรียบเทียบงบประมาณค่าใช้จ่ายก่อนและ
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หลงัการใชร้ะบบคลาวด์ วดัโดยเก็บขอ้มูลดา้นมูลค่าของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์การ หรือ ตัววดัผลส าเร็จมุมมองด้านกระบวนการภายใน ได้แก่ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานสามารถวดัไดใ้นหลายวธีิ เช่น การเก็บขอ้มูลดา้นระยะเวลาของการท างาน หรือ 
การวดัร้อยละของจ านวนงานท่ีท าส าเร็จ เป็นตน้  ทั้งน้ีการน าเคร่ืองมือดงักล่าวไปใชใ้นการวดัจริง
ไดต้อ้งค านึงถึงวธีิการวดัเน่ืองจากสามารถวดัไดห้ลายวธีิ  

(3) การวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าเคร่ืองมือไปใชว้ดั เน่ืองจาก
เคร่ืองมือท่ีพฒันาน้ีมีจ านวนตวัแปรมาก จึงตอ้งน าเคร่ืองมือไปทดสอบยืนยนั เพื่อให้มัน่ใจวา่ควร
ใชต้วัแปรใดท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขนาดองคก์าร เพราะองคก์ารขนาดเล็ก กลาง ใหญ่อาจมี
ความแตกต่างกันในการวดั  อย่างไรก็ตามอาจพบว่า ตวัแปรบางตวัมีความยุ่งยากในการวดัซ่ึง
ในทางปฏิบติัอาจไม่สามารถวดัได้จริง หรือสามารถวดัได้แต่ต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมาก
เกินไปในการจดัเก็บขอ้มูล 

(4) กรอบแนวคิดท่ีได้จากงานวิจัยน้ี ควรน าไปรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบของปัจจยัขบัเคล่ือนและองคป์ระกอบของตวัวดัผล
ส าเร็จในการใช้ระบบคลาวด์ หรือการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีมีผลต่อตวัวดัผล
ส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ เป็นตน้ หรือควรศึกษาความสัมพนัธ์ในมุมมองดา้นอ่ืน ๆ  เช่น การ
ยอมรับการใช้ระบบคลาวด์ ความสอดคล้องด้านกลยุทธ์ธุรกิจท่ีมีต่อการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การ หรือการพิจารณาในมุมมองยอ้นกลบั 
เช่น ประสิทธิผลการด าเนินงานมีอิทธิพลต่อการใชร้ะบบคลาวด์ เป็นตน้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์
ความรู้เก่ียวกบัการยอมรับการใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับองคก์ารใหม้ากยิง่ข้ึน  

(5) การวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ไดแ้ก่ กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อศึกษาอย่างละเอียดกบัผูบ้ริหารองค์การธุรกิจและ
ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเขา้ใจขอ้มูลในเชิงลึกของปัจจยัขบัเคล่ือน ประโยชน์และปัญหา
อุปสรรคของการใชร้ะบบคลาวด์และการวดัผลส าเร็จต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลและน ามาบูรณาการในการปรับปรุงกระบวนการท างานส าหรับองคก์าร 

(6) งานวจิยัน้ีเนน้ศึกษาองคก์ารธุรกิจโดยสุ่มตวัอยา่งตามขนาดองคก์ารเท่านั้น ดงันั้น
การวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิตามประเภทอุตสาหกรรมและจดัสรรขนาด
ตวัอยา่งของแต่ละชั้นภูมิใหจ้  านวนใกลเ้คียงกนัเพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรม ซ่ึงจะท า
ใหผ้ลการวจิยัดงักล่าวสามารถสรุปในวงกวา้งไดม้ากข้ึน   

(7) การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การธุรกิจในประเทศ
ไทยซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมต้นจึงท าให้ยงัไม่แพร่หลายในการใช้งาน ดังนั้ นการวิจัยคร้ังต่อไปควร
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ท าการศึกษาความก้าวหน้าของระบบคลาวด์ ซ่ึงเป็นการศึกษาเป็นระยะเวลายาวต่อเน่ือง 
(Longitudinal Study) และการศึกษาแนวโนม้ (Trend Study) รวมถึงการศึกษารูปแบบ และ ทิศทาง
ของความเปล่ียนแปลง เพื่อการพยากรณ์วา่อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคตเก่ียวกบัระบบคลาวด ์   
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แบบสัมภาษณ์ เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือการวจัิยจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 7 คน 
 
เร่ือง ปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับองคก์ารธุรกิจในประเทศไทย 
 
ช่ือ-สกุล ผูเ้ช่ียวชาญ:______________________________________________________________ 
องคก์าร:_______________________________________________________________________ 
ประเภทอุตสาหกรรม:______________________  ต าแหน่ง:_____________________________ 
วนัท่ีสัมภาษณ์:___________________________  สถานท่ีสัมภาษณ์:________________________ 
เวลาเร่ิมตน้สัมภาษณ์:_____________________   เวลาส้ินสุดสัมภาษณ์:___________________ 
รวมระยะเวลาทั้งส้ิน:________________________ 
 
1.  ขอให้ท่านบอกถึงรูปแบบบริการ รูปแบบการใชง้าน และประเภทการใชง้านของระบบคลาวด์

ภายในองคก์ารของท่าน ? 
2.  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัประโยชน์ของการใชร้ะบบคลาวดใ์นประเทศไทย ? 
3.  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคของการใชร้ะบบคลาวดใ์นประเทศไทย ? 
4.  ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี ท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์ ท่านคิดวา่ ประกอบดว้ย

อะไรบา้ง ?  
5.  ปัจจัยขับเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์การท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด ์

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง ?   
6.  ปัจจัยขับเคล่ือนด้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์การท่ีเป็นสาเหตุของการใช้ระบบคลาวด์

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง  ? 
7.  ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์ ประกอบดว้ย

อะไรบา้ง ?     
8.  ท่านคิดวา่ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดใ์นมุมมองดา้นการเงินมีอะไรบา้ง และวดัผลได้

อยา่งไร? 
9. ท่านคิดว่าตัววดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ในมุมมองด้านผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น                

ผูใ้หบ้ริการ คู่คา้ หรือ ลูกคา้ มีอะไรบา้ง และวดัผลไดอ้ยา่งไร? 
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10.  ท่านคิดวา่ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดใ์นมุมมองดา้นกระบวนการภายในมีอะไรบา้ง   
       และวดัผลไดอ้ยา่งไร? 
11.  ท่านคิดว่าตัววดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ในมุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา               

มีอะไรบา้ง และวดัไดผ้ลอยา่งไร? 
 

ขอบคุณในการให้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 ส าหรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 25 คน 
 

เร่ือง ปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับองคก์ารธุรกิจในประเทศไทย 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ี เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย โดยมี

วตัถุประสงค ์เพื่อหาปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์ และเพื่อสร้างตวั

วดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ 

2. โปรดตอบขอ้ค าถามทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่าน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัน้ี 

3. แบบสอบถามชุดน้ี ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1:  ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2:  ขอ้มูลองคก์ารธุรกิจ 

ส่วนท่ี 3:  ขอ้มูลการใชง้านระบบคลาวด์  

ส่วนท่ี 4:  ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด ์ 

ส่วนท่ี 5:  ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด ์ 

4. เลือกค าตอบในขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ดว้ยการท า

เคร่ืองหมาย  X  ลงใน (   )  และกรอกขอ้มูลในช่องวา่งท่ีเป็นขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืน ๆ โปรดระบุ 
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ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไป  

1.  เพศ  
 (   )  ชาย                                                            (   )  หญิง                                       

2.  อาย ุ_____________________ปี 

3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 (   )  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี          (   )  ปริญญาตรี        (   )  ปริญญาโท         (   )  ปริญญาเอก 

4.  ต  าแหน่งปัจจุบนั 

(   )  ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร ประธาน ผูช่้วยประธาน เจา้หนา้ท่ีบริหาร
ระดบัสูงกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทัว่ไป หรือเทียบเท่า 

(   )  ผูบ้ริหารระดบักลาง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการหน่วยงาน หรือ
เทียบเท่า  

(   )  ผูบ้ริหารระดบัตน้ ไดแ้ก่ หวัหนา้งาน ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือเทียบเท่า  
5.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 (   )  ดา้นการบริหาร   (   )  ดา้นบญัชีหรือการเงิน 

 (   )  ดา้นการขายหรือการตลาด  (   )  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                         

(   )  ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล                        (   )  อ่ืน ๆ  โปรดระบุ 

____________________ 

6.  ประเภทอุตสาหกรรม 

(   )   การผลิต                                                     (   )  การคา้และการบริการ 

(   )  การก่อสร้าง                                            (   )  การขนส่งทางบกและสถานท่ีเก็บสินคา้ 

(   )  โรงพยาบาลเอกชน                                    (   )   กิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร 

(   )  อ่ืน ๆ  โปรดระบุ ____________________                  

7.  จ  านวนพนกังานในองคก์าร 

 (   )  1 – 9 คน                 (   )  10 – 15 คน              (   )   16 – 25 คน               (   )  26 – 30 คน     

 (   )  31 – 50 คน             (   )  51-200 คน               (   )  มากกวา่ 200 คน  
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ส่วนที ่2:  ข้อมูลการใช้งานของระบบคลาวด์  

1.  ท่านรู้จกัระบบคลาวดม์าเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

 (   )   นอ้ยกวา่ 1 ปี                        (   )   1 – 3 ปี                           (   )   มากกวา่ 3 ปี 

2.  ท่านมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบคลาวดม์าเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

(   )   นอ้ยกวา่ 1 ปี                        (   )   1 – 3 ปี                           (   )   มากกวา่ 3 ปี  

3.  รูปแบบการบริการระบบคลาวดท่ี์ใชใ้นปัจจุบนั (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )   การใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS)  

(   )   การใหบ้ริการแพลทฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) 

(   )   การใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ (Software as a Service: SaaS) 

4.  รูปแบบการใชง้านระบบคลาวด์ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (   )  ระบบคลาวดส์าธารณะ (Public Cloud)             

 (   )  ระบบคลาวดส่์วนบุคคล (Private Cloud) 

 (   )  ระบบคลาวดลู์กผสม (Hybrid Cloud)              

5.  ประเภทงานท่ีใชใ้นระบบคลาวด ์(เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )  ระบบการส่ือสาร เช่น อีเมล ์ตาราง ปฏิทิน การประชุมทางไกลออนไลน์  

(   )  ระบบจดัการเอกสาร เช่น การประมวลผลค า แผน่ตารางท าการ หรือการน าเสนอ      

(   )  ระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  

(   )  ระบบวางแผนทรัพยากรองคก์าร   

(   )  ระบบบริหารงานบุคคล      

(   )  ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์          

(   )  ระบบปฏิบติัการ ระบบฐานขอ้มูล หรือระบบมิดเด้ิลแวร์  

(   )  ระบบเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม หรือแอพลิเคชัน่  

(   )  ระบบฮาร์ดแวร์ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ ระบบเครือข่ายในรูปแบบเวอร์ชวลไลเซชัน่     

(   )  อ่ืน ๆ  โปรดระบุ ____________________  
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ส่วนที ่3:  ปัจจัยขับเคลือ่นทีเ่ป็นสาเหตุท าให้องค์การต้องใช้ระบบคลาวด์ 
ขอใหพ้ิจารณาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของใชร้ะบบคลาวดใ์ชใ้นองคก์ารโดยเกณฑมี์การพิจารณา คือ 
- ระดบั 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” 
- ระดบั 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “มาก” 
- ระดบั 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “ปานกลาง”   

- ระดบั 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “นอ้ย” 

- ระดบั 1 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “นอ้ยท่ีสุด”    

 

ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์: ดา้นเทคโนโลยี 

 

ล าดบั ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลย ี
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ระบบคลาวดมี์ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม             

2 
ระบบคลาวดท์  าใหเ้กิดประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้
งาน 

     

3 
ระบบคลาวดมี์ความซบัซอ้นหรือความยากล าบากใน
การใชง้าน   

          

4 ระบบคลาวดมี์ความง่ายต่อการใชง้าน      

 5  
ระบบคลาวดส์ามารถขยายขนาดตามความตอ้งการ
ในดา้นเน้ือท่ีจดัเก็บขอ้มูลหรือจ านวนผูใ้ช ้

          

6 
ระบบคลาวดส์ามารถทดลองใชง้านไดโ้ดยยงัไม่ตอ้ง
เสียค่าบริการ เช่นการทดลองใชง้านฟรี 30 วนั  

     

7 
ระบบคลาวดส์ามารถแสดงผลลพัธ์ของการใชง้านท่ี
อธิบายได ้  

          

8 
การมีระบบความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัการสูญหายและ
ความเป็นส่วนบุคคลของขอ้มูล 

     

9 
ระบบคลาวดมี์หนา้ท่ีการท างานของระบบ เช่น 
ฟีเจอร์และฟังกช์ัน่ 
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ล าดบั ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลย ี
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 10 
ระบบคลาวดส์ามารถในเช่ือมต่อการท างานกบั
ระบบงานอ่ืน ๆภายในองคก์ารของท่านได ้ 

          

11 ระบบคลาวดมี์ความยดืหยุน่ในการใชง้าน      

 12 
ระบบคลาวดส์ามารถใหบ้ริการตนเองตามความ
ตอ้งการโดยท่านสามารถเขา้ใชง้านทางอินเทอร์เน็ต   

     

 13 ความเร็วในการติดตั้งพร้อมการใชง้านไดท้นัที      

 14 
ระบบคลาวดส์ามารถวดัการบริการไดแ้ละจ่ายค่า 
บริการตามการใชง้านจริง 

     

15 
สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน  
แทบ็เลต เป็นตน้ 

     

 

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยอ่ืีน ๆ โปรดระบุ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์: ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 

 

ล าดบั ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 1 
แรงกดดนัจากการแข่งขนัเป็นสาเหตุในการใช ้
ระบบคลาวด์  

          

2 
แรงกดดนัจากพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสาเหตุในการ
ใชร้ะบบคลาวด ์

     

 3 
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัระบบคลาวด ์เช่น 
ความคุม้ครองดา้นความปลอดภยั   

          

4 
มาตรฐานการบริการของผูใ้หบ้ริการของระบบ
คลาวด ์เช่น การก าหนดระยะเวลาในตอบสนองการ
บริการ   

          

5 
การเขา้ถึงไดเ้ม่ือเกิดภาวะวกิฤต เช่น น ้าท่วม การ
จลาจล เป็นตน้ 

     

6 ระบบคลาวดช่์วยในการสร้างโอกาสทางการตลาด      

7 
ตลาดไร้พรมแดน เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(AEC) หรือ เขตการคา้เสรี (FTA) เป็นตน้เป็น
แรงผลกัดนัใหใ้ชร้ะบบคลาวด ์ 

          

 

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ารอ่ืน ๆ โปรดระบุ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์: ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 

 

ล าดบั ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 1 
การก าหนดกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบั 
กลยทุธ์ดา้นธุรกิจ  เช่น กลยทุธ์การลดค่าใชจ่้าย  

          

2 
ความพร้อมดา้นเทคโนโลยภีายในองคก์าร เช่น 
ฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ท่ีท่านตอ้งเตรียมเพื่อรองรับ
การท างานมีส่วนสนบัสนุนการใชร้ะบบคลาวด์ 

     

3 
การบริหารขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น การจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีมีปริมาณมาก 

     

 4 
ขนาดองคก์าร ไดแ้ก่  ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ มีผล
ต่อการใชร้ะบบคลาวด์ 

          

5 
ประเภทอุตสาหกรรม เช่น การคา้  การบริการ หรือ 
การผลิต เป็นตน้ มีผลต่อการใชร้ะบบคลาวด ์   

     

6 
การลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเช่น ค่าฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

          

7 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

     

8 
การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารมีส่วนผลกัดนัใหมี้การใช้
ระบบคลาวด์ 

          

9 
นโยบายของส านกังานใหญ่ผลกัดนัใหใ้ช ้
ระบบคลาวด ์ 

          

10 
การปรับปรุงการท างาน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานโดยเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กท่ีและทุกเวลา 

     

 11 
ความร่วมมือและการส่ือสารภายในองคก์ารเป็นส่วน
สนบัสนุนในการใชร้ะบบคลาวด ์ 
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ล าดบั ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 12 
การก าหนดความส าคญัของประเภทงานในระบบ
คลาวดโ์ดยเป็นงานท่ีส าคญันอ้ยและไม่เป็นความลบั 

          

13 
การประหยดัทางดา้นเศรษฐศาสตร์โดยการใช้
ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยใีหเ้กิดความคุม้ค่า   

     

 

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ารอ่ืน ๆ โปรดระบุ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์: ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 

 

ล าดบั ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 
พฤติกรรมการใชร้ะบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
เป็น ระบบคลาวดส่์วนบุคคล ไม่วา่จะเป็น FaceBook, 
Gmail, DropBox, Skype  เป็นตน้ 

          

2 ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหารต่อระบบคลาวด์      
3 ระดบัการยอมรับเทคโนโลยใีหม่ของผูบ้ริหาร           

4 
ความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหารไดแ้ก่ ระดบัสูง 
ระดบักลาง หรือ ระดบัตน้ มีส่วนสนบัสนุนในการใช้
ระบบคลาวด ์ 

     

5 
บทบาทของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ การตดัสินใจ การใช้
ขอ้มูล หรือ การเป็นผูน้ า มีส่วนสนบัสนุนการใช้
ระบบคลาวด์ 

          

 

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารอ่ืน ๆ โปรดระบุ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ส่วนที ่4:  ตัววดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์        
ขอใหท้่านประเมินตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดท่ี์มีความเหมาะสมในการน ามาใชใ้น
องคก์าร 
เกณฑใ์นการพิจารณาตวัวดั 
- ระดบั 5 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” 
- ระดบั 4 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบั “มาก” 
- ระดบั 3 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบั “ปานกลาง”   

- ระดบั 2 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบั “นอ้ย” 

- ระดบั 1 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบั “นอ้ยท่ีสุด”   

 

ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์: มุมมองดา้นการเงิน 

 

ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน 
ความเหมาะสมของตวัวดั 

5 4 3 2 1 
1 รายไดข้องสินคา้และบริการต่อปี            
2 ร้อยละของผลก าไรท่ีเกิดจากระบบคลาวด์           
3 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี           
4 อตัราการเติบโตของสินคา้และบริการต่อปี           

5 
ร้อยละการลงทุนซ่ึงสร้างคุณค่าไดบ้รรลุตามความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

     

6 
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตามการใชง้านระบบคลาวดก์บั
ตน้ทุนของการเป็นเจา้ของเทคโนโลยี 

          

7 
เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการ
ใชร้ะบบคลาวด ์

          

 

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงินอ่ืน ๆ โปรดระบุ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์: มุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

 

ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ความเหมาะสมของตวัวดั 

5 4 3 2 1 

1 ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อผูใ้หบ้ริการ           

2 
ระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการตามมาตรฐาน
การบริการ 

          

3 ร้อยละของความพึงพอใจของผูบ้ริหาร      
4 ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของผูใ้หบ้ริการ           
5 ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ           

6 
จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของผูใ้ชใ้นรอบ 1 ปีท่ี
ผา่นมา 

          

7 
จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัในการใชง้านเน่ืองจาก
ปัญหาระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

     

8 
จ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการด าเนินธุรกิจเน่ืองจาก
การหยดุการใหบ้ริการระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ี 
ผา่นมา 

     

9 
จ านวนปัญหาซ่ึงมีสาเหตุจากความผดิพลาดในการ
ตดัสินใจดา้นธุรกิจเน่ืองจากความไม่แม่นย  าขอ้มูลใน
ระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

     

10 ระดบัความเร่งด่วนในการแกปั้ญหาของผูใ้หบ้ริการ           
 

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ โปรดระบุ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์: มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 

 

ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
ความเหมาะสมของตวัวดั 

5 4 3 2 1 

1 
จ านวนของงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยูภ่ายใน
งบประมาณจากการใชร้ะบบคลาวด์ 

          

2 ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน           

3 อตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ชง้านต่อปี      

4 ระยะเวลาเฉล่ียในการกูคื้นสภาพของระบบคลาวด์           

5 
จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัการใชง้านเน่ืองจาก
ปัญหาระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

          

6 
จ านวนคร้ังของขอ้มูลสูญหายจากระบบคลาวดใ์น
รอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

          

7 
จ านวนคร้ังของปัญหาท่ีถูกบุกรุกขอ้มูลส่วนบุคคล
ในรอบ 1 ปี 

          

8 
ระดบัการประเมินความปลอดภยัตามมาตรฐานการ
บริการ 

          

10 
ร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมส าหรับ
กระบวนการท างาน 

          

 

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายในอ่ืน ๆ โปรดระบุ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์: มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
 

ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
ความเหมาะสมของตวัวดั 

5 4 3 2 1 

1 
ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนกังานดา้น
ความเชียวชาญและทกัษะในระบบคลาวด์ 

          

2 ร้อยละความพึงพอใจของพนกังานต่อระบบคลาวด์      

3 
ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบคลาวด์ 

     

4 
จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชร้ะบบคลาวด์
ต่อปี 

          

5 
จ านวนของแนวคิดใหม่ท่ีเกิดจากการใชร้ะบบคลาวด์
ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

          

6 อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบนระบบคลาวดต่์อปี      
7 ประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจากใชร้ะบบคลาวด ์      

 

ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันาอ่ืน ๆ โปรดระบุ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ขอบคุณในการให้ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามชุดที่ 2  
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แบบสอบถามชุดที่ 2 ส าหรับตัวอย่างองค์การธุรกจิ 402 คน 
 

เร่ือง ปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับองคก์ารธุรกิจในประเทศไทย 
แบบสอบถามชุดน้ี  เ ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะ

ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อองค์การของท่าน ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยขอรับรองว่าข้อมูลท่ีท่านตอบจะถือเป็น

ความลบั และจะน าขอ้มูลท่ีไดส้รุปในภาพรวมเพื่อเป็นการศึกษาทางดา้นวิชาการเท่านั้น ทางผูว้ิจยั

ขอขอบคุณผูท่ี้กรุณาตอบแบบสอบถามทุกท่านในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ี เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบการวิจยั โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อตรวจสอบยนืยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ 

2. โปรดตอบขอ้ค าถามทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่าน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัน้ี 

3. แบบสอบถามชุดน้ี ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1:  ขอ้มูลทัว่ไป     

ส่วนท่ี 2:  ขอ้มูลองคก์ารธุรกิจ    

ส่วนท่ี 3:  ขอ้มูลการใชง้านระบบคลาวด ์  

ส่วนท่ี 4:  ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุท าใหอ้งคก์ารตดัสินใจใชร้ะบบคลาวด ์  

ส่วนท่ี 5:  ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดส์ าหรับองคก์าร 

4. เลือกค าตอบในขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ดว้ยการท า

เคร่ืองหมาย  X  ลงใน (   )    
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  

1.1 ระดบัต าแหน่งงานของท่านในองคก์าร 

(   )  ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร ประธาน ผูช่้วยประธาน เจา้หนา้ท่ีบริหาร

ระดบัสูง กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ หรือเทียบเท่า โดยรับผดิชอบดา้นการ

บริหาร 

(   )  ผูบ้ริหารระดบักลาง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ หรือเทียบเท่า โดย

รับผดิชอบดา้นการขายและตลาด เทคโนโลยสีารสนเทศ บริหารทรัพยากรบุคคล การผลิต หรือ

การบญัชีและการเงิน เป็นตน้            

(   )  ผูบ้ริหารระดบัตน้หวัหนา้งาน หรือเทียบเท่า   โดยรับผดิชอบดา้นการขายและตลาด 

เทคโนโลยสีารสนเทศ บริหารทรัพยากรบุคคล การผลิต หรือการบญัชีและการเงิน เป็นตน้                      

1.2 ระดบัการศึกษาของท่าน 

(   )  ต ่ากวา่ปริญญาตรี          (   )  ปริญญาตรี        (   )  ปริญญาโท         (   )  ปริญญาเอก 

1.3 อาย ุ_____________________ปี 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลองค์การธุรกจิ  

2.1 สถานท่ีตั้งองคก์าร 

(   )   กรุงเทพมหานคร      

(   )   ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรีปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 

(   ) ภาคกลาง  (ยกเวน้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)                                                    

(   ) ภาคเหนือ  (   )   ภาคตะวนัออก (   )   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(   ) ภาคตะวนัตก  (   )   ภาคใต ้ 

2.2 จ านวนพนกังานในองคก์าร 

(   )  1 – 9 คน                 (   )  10 – 15 คน              (   )   16 – 25 คน               (   )  26 – 30 คน     

(   )  31 – 50 คน             (   )  51-200 คน               (   )  มากกวา่ 200 คน  
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2.3 ประเภทอุตสาหกรรม 

(   )   การผลิต เช่น ผลิตภณัฑ์อาหาร เคร่ืองด่ืม ยาสูบ ส่ิงทอ เคมี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า 

ยานยนต ์โลหะ เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 

(   )   การคา้ เช่น การขายส่ง ขายปลีก เป็นตน้ 

(   ) การบริการดา้นท่ีพกัแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 (   ) การบริการดา้นกิจกรรมทางวิชาชีพ เช่น ส านกังานกฎหมาย บญัชี สถาปัตยกรรม 

วศิวกรรม โฆษณาและวจิยัตลาด เป็นตน้                                                     

(   ) การบริการดา้นกิจกรรมการบริหารและการสนบัสนุน เช่น การให้เช่า การจา้งงาน ธุรกิจ

ท่องเท่ียว รักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

(   ) การบริการดา้นศิลปะ ความบนัเทิง และนนัทนาการ                                          

(   ) การบริการอสังหาริมทรัพย ์

  (   ) การบริการกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบนัการเงิน การประกนัภยั การบริการซ่อมของใชใ้น

ครัวเรือน เป็นตน้ 

(   ) การก่อสร้าง เช่น อาคาร วศิวกรรมโยธา  เป็นตน้ 

(   ) การขนส่งทางบกและสถานท่ีเก็บสินคา้ 

(   ) โรงพยาบาลเอกชน กิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 

(   ) กิจกรรมขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร เช่น การจดัพิมพจ์  าหน่ายหรือเผยแพร่ การผลิต  

ภาพยนตร์ วีดีทศัน์ รายการโทรทศัน์ ดนตรี เป็นตน้ 

(   ) กิจกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ การบริการสารสนเทศ การจดัท าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

(   ) อ่ืน ๆ  โปรดระบุ ____________________                  
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ส่วนที ่3 ข้อมูลการใช้งานระบบคลาวด์  

3.1 รูปแบบการบริการระบบคลาวดท่ี์ใชใ้นปัจจุบนั (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )  การใชบ้ริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS)  

(   )   การใชบ้ริการแพลทฟอร์ม (Platform as a Service: PaaS) 

(   )   การใชบ้ริการซอฟตแ์วร์ (Software as a Service: SaaS) 

3.2 รูปแบบการใชง้านระบบคลาวด์ท่ีใชใ้นองคก์าร (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )  ระบบคลาวดส์าธารณะ (Public Cloud)             

(   )  ระบบคลาวดส่์วนบุคคล (Private Cloud) 

(   )  ระบบคลาวดลู์กผสม (Hybrid Cloud)               

3.3 ประเภทงานในองคก์ารของท่านท่ีใชร้ะบบคลาวด ์(เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )  การส่ือสาร ไดแ้ก่ อีเมล ์ตารางนดัหมาย ปฏิทิน การส่งขอ้ความ/เสียง/รูปภาพ หรือ การ

ประชุมทางไกลออนไลน์ เป็นตน้ 

(   )  จดัการเอกสาร ไดแ้ก่ การประมวลผลค า แผน่ตารางท าการ หรือ การน าเสนอ เป็นตน้ 

(   )  บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลลูกคา้ ลูกคา้มุ่งหวงั โอกาสการขาย เป็นตน้ 

(   )  การวางแผนทรัพยากรองคก์าร ไดแ้ก่ บญัชี จดัซ้ือ ขาย คลงัสินคา้ การผลิต เป็นตน้  

(   )  บริหารงานบุคคล ไดแ้ก่ ขอ้มูลพนกังาน ผลตอบแทน สวสัดิการ เงินเดือน การบนัทึก

เวลาเขา้ออกงาน เป็นตน้              

(   )  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การโฆษณา หรือการขายสินคา้ออนไลน์ เป็นตน้ 

(   )  จดัเก็บและแชร์ขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสาร รูปภาพ เสียง หรือ วีดีโอ เป็นตน้ 

(   )  จดัการเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมระบบงาน 

(   )   จดัการดา้นแพลทฟอร์ม ไดแ้ก่ ระบบปฏิบติัการ ฐานขอ้มูล การสนบัสนุนใหซ้อฟตแ์วร์

ท างาน หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลร่วมกนัได ้

(   )   จดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ เครือข่าย หรือ                    

เวอร์ชวลแมชีน เป็นตน้     

(   )  อ่ืน ๆ  โปรดระบุ ____________________ 
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ส่วนที ่4:  ปัจจัยขับเคลือ่นทีเ่ป็นสาเหตุท าให้องค์การต้องใช้ระบบคลาวด์ 
ขอใหพ้ิจารณาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวดใ์นองคก์ารโดยเกณฑใ์นการพิจารณา  คือ 
- ระดบั 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “เห็นดว้ยมากท่ีสุด” 
- ระดบั 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “เห็นดว้ยมาก” 
- ระดบั 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “เห็นดว้ยปานกลาง”   

- ระดบั 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “เห็นดว้ยนอ้ย” 

- ระดบั 1 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบั “เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด”    

 

4.1 ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์: ดา้นเทคโนโลยี 

ล าดบั ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลย ี
ความคิดเห็นของปัจจยั 

5 4 3 2 1 
1 ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม           
2 ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชง้าน      
3 ความง่ายต่อการใชง้าน           

4 
การขยายขนาดตามความตอ้งการในดา้นเน้ือท่ีจดัเก็บ
ขอ้มูลหรือจ านวนผูใ้ช้ 

     

 5  ผลลพัธ์ของการใชง้านท่ีอธิบายได ้           

6 
การมีระบบความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัการสูญหายและ
ความเป็นส่วนบุคคลของขอ้มูล 

     

7 หนา้ท่ีการท างานของระบบ เช่น ฟีเจอร์และฟังกช์ัน่           
8 สามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบงานอ่ืนๆ      
9 ความยดืหยุน่ในการใชง้าน           

 10 การใหบ้ริการตนเองตามความตอ้งการ           
11 ความเร็วในการติดตั้งพร้อมการใชง้านไดท้นัที      

12 
สามารถวดัการบริการไดแ้ละจ่ายค่าบริการตาม 
การใชง้านจริง 

     

13 
สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน 
 แทป็แลต เป็นตน้ 
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4.2 ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์: ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 

ล าดบั ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 
ความคิดเห็นของปัจจยั 

5 4 3 2 1 
 1 แรงกดดนัจากการแข่งขนั           
2 มาตรฐานการบริการของผูใ้หบ้ริการ      

 3 
การเขา้ถึงไดเ้ม่ือเกิดภาวะวกิฤต เช่น น ้าท่วม การ
จลาจล เป็นตน้ 

          

4 การสร้างโอกาสทางการตลาด           
 

4.3 ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์: ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 

ล าดบั ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 
ความคิดเห็นของปัจจยั 

5 4 3 2 1 

 1 
การก าหนดกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบั
กลยทุธ์ดา้นธุรกิจ 

          

2 
ความพร้อมดา้นเทคโนโลยภีายในองคก์าร ไดแ้ก่ 
ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟตแ์วร์ 

     

3 ขนาดองคก์าร      

 4 
การลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้นเทคโนโลย ีไดแ้ก่ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

          

5 การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร      

6 
การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดย
เขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กท่ีและทุกเวลา 
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4.4 ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีเป็นสาเหตุของการใชร้ะบบคลาวด์: ดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 

ล าดบั ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
ความคิดเห็นของปัจจยั 

5 4 3 2 1 
1 ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหารต่อระบบคลาวด์           
2 ระดบัการยอมรับเทคโนโลยใีหม่ของผูบ้ริหาร      
3 ความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหาร           
4 บทบาทของผูบ้ริหาร      

 

ส่วนที ่5:  ตัววดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์        

ขอใหป้ระเมินตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวดท่ี์มีความเหมาะสมในการน ามาใชใ้นองคก์าร
เกณฑใ์นการพิจารณาตวัวดั คือ 
- ระดบั 5 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” 
- ระดบั 4 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบั “มาก” 
- ระดบั 3 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบั “ปานกลาง”   

- ระดบั 2 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบั “นอ้ย” 

- ระดบั 1 หมายถึง ความเหมาะสมของตวัวดัผลส าเร็จอยูใ่นระดบั “นอ้ยท่ีสุด”   

 

5.1 ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์: มุมมองดา้นการเงิน 

ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน 
ความเหมาะสมของตวัวดั 

5 4 3 2 1 
1 รายไดข้องสินคา้และบริการต่อปี           
2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี           
3 อตัราการเติบโตของสินคา้และบริการต่อปี      

4 
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตามการใชง้านระบบคลาวดก์บั
ตน้ทุนของการเป็นเจา้ของเทคโนโลยี 

          

5 
เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อนและหลงัการ
ใชร้ะบบคลาวด ์

     

DPU



243 
 

5.2 ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์: มุมมองดา้นมีส่วนเก่ียวขอ้ง  

ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ความเหมาะสมของตวัวดั 

5 4 3 2 1 
1 ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชต่้อผูใ้หบ้ริการ           

2 
ระดบัการตอบสนองดา้นความตอ้งการตามมาตรฐาน
การบริการ 

          

3 ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนองของผูใ้หบ้ริการ      
4 ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ           

5 
จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของผูใ้ชใ้นรอบ1ปีท่ี
ผา่นมา 

          

6 
จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัในการใชง้าน เน่ืองจาก
ปัญหาระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

          

7 
จ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจาก
การหยดุการใหบ้ริการระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ี 
ผา่นมา 

     

 

5.3 ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์: มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 

ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
ความเหมาะสมของตวัวดั 

5 4 3 2 1 

1 
จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและอยูใ่น
งบประมาณ 

          

2 ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน           

3 อตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ชง้านต่อปี      

4 
จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัของกระบวนการท างาน
เน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 

          

5 
จ านวนคร้ังของขอ้มูลสูญหายจากระบบคลาวดใ์น
รอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
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ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
ความเหมาะสมของตวัวดั 

5 4 3 2 1 

6 
ระดบัการประเมินความปลอดภยัตามมาตรฐานการ
บริการ 

          

7 
ร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมส าหรับ
กระบวนการท างาน 

          

 

5.4 ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์: มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

ล าดบั ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
ความเหมาะสมของตวัวดั 

5 4 3 2 1 

1 
ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อพนกังาน
ดา้นความเช่ียวชาญและทกัษะในระบบคลาวด์ 

          

2 ร้อยละความพึงพอใจของพนกังานต่อระบบคลาวด์      

3 
ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบคลาวด์ 

     

4 
จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชร้ะบบคลาวด์
ต่อปี 

          

5 อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบนระบบคลาวดต่์อปี      

6 
ประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจากใช ้
ระบบคลาวด์ 

          

 
 

ขอบคุณในการใหข้อ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 
ผลการทดสอบเคร่ืองมือ 
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ตารางที ่ง1  ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (IOC) จากแบบสอบถามการวจิยั 
 

ขอ้ถาม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC 

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นเทคโนโลยี 

ความเขา้กนัไดก้บัระบบงานเดิม 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชง้าน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ความง่ายต่อการใชง้าน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
การขยายขนาดตามความตอ้งการ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ผลลพัธ์ของการใชง้านท่ีอธิบายได ้ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
การมีระบบความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบั
การสูญหาย และความเป็นส่วนบุคคล
ของขอ้มูล 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
หนา้ท่ีการท างานของระบบ เช่น 
ฟีเจอร์และฟังกช์ัน่ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
สามารถเช่ือมต่อการท างานกบั
ระบบงานอ่ืนๆ  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ความยดืหยุน่ในการใชง้าน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
การใหบ้ริการตนเองตามความ
ตอ้งการ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ความเร็วในการติดตั้งพร้อมการใช้
งานไดท้นัที 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
สามารถวดัการบริการไดแ้ละจ่าย
ค่าบริการตามการใชง้านจริง 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางที ่ง1  (ต่อ) 

 

ขอ้ถาม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC 

ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 

แรงกดดนัจากการแข่งขนั 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
มาตรฐานการบริการของผูใ้หบ้ริการ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
การเขา้ถึงไดเ้ม่ือเกิดภาวะวกิฤต เช่น 
น ้าท่วม การจลาจล เป็นตน้ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
การสร้างโอกาสทางการตลาด 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 

การก าหนดกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยใีห้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ดา้นธุรกิจ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ความพร้อมดา้นเทคโนโลยภีายใน
องคก์าร ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ หรือ 
ซอฟตแ์วร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ขนาดองคก์าร  0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 
การลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนดา้น
เทคโนโลย ีไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานโดยเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กท่ี
และทุกเวลา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ปัจจยัขบัเคล่ือนดา้นคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 
ความรู้และความเขา้ใจของผูบ้ริหาร
ต่อระบบคลาวด์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางที ่ง1  (ต่อ) 

 

ขอ้ถาม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC 
ระดบัการยอมรับเทคโนโลยใีหม่ของ
ผูบ้ริหาร 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ความแตกต่างของระดบัผูบ้ริหาร 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
บทบาทของผูบ้ริหาร 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเงิน 

รายไดข้องสินคา้และบริการต่อปี 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
อตัราการเติบโตของสินคา้และบริการ
ต่อปี 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตามการใชง้าน
ระบบคลาวดก์บัตน้ทุนของการเป็น
เจา้ของเทคโนโลยี 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

เปรียบเทียบงบประมาณค่าใชจ่้ายก่อน
และหลงัการใชร้ะบบคลาวด์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มี
ต่อผูใ้หบ้ริการ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ระดบัการตอบสนองดา้นความ
ตอ้งการตามมาตรฐานการบริการ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ระยะเวลาเฉล่ียของการตอบสนอง
ของผูใ้หบ้ริการ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางที ่ง1  (ต่อ) 

 

ขอ้ถาม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC 

ระยะเวลาเฉล่ียในการใชบ้ริการ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
จ านวนคร้ังของการร้องเรียนของผูใ้ช้
ในรอบ1ปีท่ีผา่นมา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัในการ
ใชง้านเน่ืองจากปัญหาระบบคลาวด์
ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
จ านวนชัว่โมงท่ีสูญเสียในการด าเนิน
ธุรกิจเน่ืองจากการหยุดการใหบ้ริการ
ระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
จ านวนงานท่ีส าเร็จตรงตามเวลาและ
อยูใ่นงบประมาณ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
อตัราการเติบโตของจ านวน 
ผูใ้ชง้านต่อปี 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
จ านวนคร้ังของการหยดุชะงกัของ
กระบวนการท างานเน่ืองจากปัญหา
ระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

จ านวนคร้ังของขอ้มูลสูญหายจาก
ระบบคลาวดใ์นรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ระดบัการประเมินความปลอดภยัตาม
มาตรฐานการบริการ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางที ่ง1  (ต่อ) 

 

ขอ้ถาม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC 
ร้อยละของความพึงพอใจโดยรวม
ส าหรับกระบวนการท างาน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ตวัวดัผลส าเร็จมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารท่ีมี
ต่อพนกังานดา้นความเช่ียวชาญและ
ทกัษะในระบบคลาวด์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ร้อยละความพึงพอใจของพนกังานต่อ
ระบบคลาวด์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

ร้อยละของพนกังานท่ีมีความรู้และ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบคลาวด์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
จ านวนประเภทงานท่ีเพิ่มข้ึนจากการ
ใชร้ะบบคลาวดต่์อปี 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านบน
ระบบคลาวดต่์อปี 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ประสิทธิผลของบุคลากรท่ีไดห้ลงัจาก
ใชร้ะบบคลาวด ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

 

  

 

 

 

  

DPU



251 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการวเิคราะห์ 
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ตารางที ่จ1  การเปรียบเทียบความแปรปรวนของค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นปัจจยัขบัเคล่ือนของ 

การใชร้ะบบคลาวด ์จ าแนกตามขนาดองคก์าร 
 
ปัจจยัขบัเคล่ือน แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F P-value 

ดา้นเทคโนโลย ี ระหวา่งกลุ่ม 0.867 2 0.434 1.782 0.170 
ภายในกลุ่ม 97.073 399 0.243   
รวม 97.940 401    

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 4.308 2 2.154 5.140 0.006* 
ภายในกลุ่ม 167.230 399 0.42   
รวม 171.538 401    

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.730 2 0.365 1.066 0.345 
ภายในกลุ่ม 136.615 399 0.342   
รวม 137.345 401    

ดา้นคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหาร 

ระหวา่งกลุ่ม 2.799 2 1.399 2.841 0.060 
ภายในกลุ่ม 196.508 399 0.493   
รวม 199.307 401    

 
หมายเหตุ.   * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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ตารางที่ จ2  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของปัจจยัขบัเคล่ือนของการใชร้ะบบ
คลาวดจ์  าแนกตามขนาดองคก์ารเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการ Scheffe 
 
ปัจจยัขบัเคล่ือน ขนาดองคก์าร ขนาดองคก์าร Mean Difference Std. Error Sig. 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 0.15075 0.0787 0.161 

  ขนาดใหญ่ 0.24999 0.0787 0.007* 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก -0.15075 0.0787 0.161 

  ขนาดใหญ่ 0.09924 0.07999 0.464 

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก -0.24999 0.0787 0.007* 

  ขนาดกลาง -0.09924 0.07999 0.464 
 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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ตารางที ่จ3  การเปรียบเทียบความแปรปรวนของค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นปัจจยัขบัเคล่ือนของ 
การใชร้ะบบคลาวด ์จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

ปัจจยัขบั เคล่ือน แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F P-value 

ดา้นเทคโนโลย ี ระหวา่งกลุ่ม 2.212 3 0.737 3.066 0.028 
ภายในกลุ่ม 95.728 398 0.241   
รวม 97.940 401    

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.053 3 0.351 0.819 0.484 
ภายในกลุ่ม 170.485 398 0.428   
รวม 171.538 401    

ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใน
องคก์าร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.693 3 0.231 0.673 0.569 
ภายในกลุ่ม 136.652 398 0.343   
รวม 137.345 401    

ดา้นคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหาร 

ระหวา่งกลุ่ม 5.239 3 1.746 3.5842 0.014 
ภายในกลุ่ม 194.067 398 0.488   
รวม 199.307 401    

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที ่จ4  การเปรียบเทียบความแปรปรวนของค่าเฉล่ียคะแนนนความเหมาะสมตวัวดัผลส าเร็จ

ของการใชร้ะบบคลาวด ์จ าแนกตามขนาดองคก์าร 

 
ตวัวดัผลส าเร็จ แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F P-value 

มุมมองดา้นการเงิน ระหวา่งกลุ่ม 0.28 2 0.14 0.28 0.756 
ภายในกลุ่ม 196.37 399 0.49   
รวม 196.65 401    

มุมมองดา้นผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.82 2 0.41 1.00 0.368 
ภายในกลุ่ม 163.71 399 0.41   
รวม 164.53 401    

มุมมองดา้น
กระบวนการภายใน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.05 2 0.52 1.21 0.301 
ภายในกลุ่ม 173.43 399 0.44   
รวม 174.48 401    

มุมมองดา้นการเรียนรู้
และการพฒันา 

ระหวา่งกลุ่ม 6.86 2 3.43 6.98 0.001* 
ภายในกลุ่ม 196.24 399 0.49   
รวม 203.10 401    

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ตารางที ่จ5  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมตวัวดัผลส าเร็จจ าของการใชร้ะบบ

คลาวดจ์  าแนกตามขนาดองคก์ารเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการ Scheffe 

 
ตวัวดัผลส าเร็จ ขนาดองคก์าร ขนาดองคก์าร Mean Difference Std. Error Sig. 

มุมมองดา้นการ
เรียนรู้และการ
พฒันา 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 0.27279 0.08525 0.006* 

  ขนาดใหญ่ 0.27569 0.08525 0.006* 

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก -0.27279 0.08525 0.006* 

  ขนาดใหญ่ 0.0029 0.08665 0.999 

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก -0.27569 0.08525 0.006* 

  ขนาดกลาง -0.0029 0.08665 0.999 
 
หมายเหตุ.   * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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ตารางที่ จ6  การเปรียบเทียบความแปรปรวนของค่าเฉล่ียคะแนนนความเหมาะสมตวัวดัผลส าเร็จ
ของการใชร้ะบบคลาวด์ จ  าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
 

ตวัวดัผลส าเร็จ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F P-value 

มุมมองดา้นการเงิน ระหวา่งกลุ่ม 0.553 3 0.184 0.374 0.772 
ภายในกลุ่ม 196.092 398 0.493   
รวม 196.645 401    

มุมมองดา้นผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

ระหวา่งกลุ่ม 1.450 3 0.483 1.180 0.317 
ภายในกลุ่ม 163.077 398 0.410   
รวม 164.527 401    

มุมมองดา้น
กระบวนการ
ภายใน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.736 3 0.579 1.333 0.263 
ภายในกลุ่ม 172.737 398 0.434   
รวม 174.473 401    

มุมมองดา้นการ
เรียนรู้และการ
พฒันา 

ระหวา่งกลุ่ม 4.160 3 1.387 2.774 0.041 
ภายในกลุ่ม 198.944 398 0.50   
รวม 203.104 401    

 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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ตารางที ่จ7  การสกดัองคป์ระกอบและการหมุนแกนปัจจยัขบัเคล่ือนเทคโนโลยี 
 

ตวัแปรสังเกตได ้
 

Communality 
Extraction 

องคป์ระกอบ 
1 

องคป์ระกอบ 
2 

ค่าไอเกน 
3.25 

ค่าไอเกน 
2.88 

ความเร็วในการติดตั้งและการน าไปใช ้
(TE_SPEED) 

0.67 0.81 0.10 

สามารถวดัการบริการไดแ้ละจ่ายค่าบริการตาม
การใชง้านจริง (TE_PAY) 

0.52 0.69 0.20 

การใหบ้ริการตนเองตามความตอ้งการ 
(TE_SELFSERV) 

0.48 0.67 0.19 

การขยายตามความตอ้งการ (TE_SCALE) 0.41 0.62 0.17 
ความยดืหยุน่  (TE_FLEX) 0.43 0.60 0.27 
สามารถใชไ้ดก้บัอุปกรณ์สมยัใหม่ 
(TE_DEVICE) 

0.38 0.51 0.35 

สามารถเช่ือมต่อการท างานกบัระบบงานอ่ืนๆ 
(TE_CONNECT) 

0.52 0.17 0.70 

ความเขา้กนัได ้ (TE_COMPAT) 0.46 0.07 0.68 
ความปลอดภยั  (TE_SECURE) 0.45 0.13 0.66 
ประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน (TE_ADVANTAGE) 0.47 0.33 0.60 
แสดงผลลพัธ์ของการใชง้าน (TE_DEMON) 0.48 0.40 0.56 
ความง่ายต่อการใชง้าน (TE_EASE) 0.46 0.43 0.52 
หนา้ท่ีการท างานของระบบงานยอ่ย 
(TE_MODULE) 

0.42 0.42 0.50 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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จดหมายการขอสัมภาษณ์เชิงลกึจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 7 คน  

 
เรียน ท่านผูเ้ช่ียวชาญ 

ด้วย ผมนายสมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขา

บริหารธุรกิจ ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะท าการค้นควา้หาข้อมูล

ประกอบการท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง  “ปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับ

องค์การธุรกิจในประเทศไทย”  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัโดยใช้

เทคนิคเดลฟายดว้ยการเก็บขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบคลาวด์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน ามา

สรุปเป็นเคร่ืองมือการวิจัยโดยการพฒันาเป็นแบบสอบถามต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน

ผูเ้ช่ียวชาญโปรดให้ขอ้มูลในทศันะและประสบการณ์การท างานของท่านเก่ียวกบัปัจจยัขบัเคล่ือนท่ี

เป็นเหตุผล ประโยชน์ อุปสรรค และตวัวดัผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การใน

ประเทศไทย โดยขอ้มูลท่ีไดม้าจะใชส้ าหรับการท าดุษฎีนิพนธ์เท่านั้น ซ่ึงผมขออนุญาตให้ท่านช่วย

แจง้วนั เวลา และสถานท่ีท่ีท่านสะดวก เพื่อผมจกัด าเนินการนดัหมายเพื่อการสัมภาษณ์ต่อไป จึง

เรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ 

หากมีขอ้สงสัยประการใดติดต่อไดท่ี้อีเมล ์skltae_lee@hotmail.com  หรือ โทร 087-798-2400   

                                                                                         ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 

                 นายสมเกียรติ ลีลาทววีฒิุ 

                 นกัศึกษาปริญญาเอก  
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จดหมายขอเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 25 คน 

 
เรียน ผูเ้ช่ียวชาญ 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์  เร่ือง ปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใช้ระบบ

คลาวดส์ าหรับองคก์ารธุรกิจในประเทศ    ข้อมู ล ท่ี ได้จ ากก ารตอบแบบสอบถามจะไม่ มี

ผลกระทบใดๆ ต่อองค์การของท่าน ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีท่านตอบจะถือเป็นความลบั 

และจะน าข้อมูลท่ีได้สรุปในภาพรวมเพื่อเป็นการศึกษาทางด้านวิชาการเท่านั้ น ทางผู ้วิจ ัย

ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถามทุกท่านในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาในคร้ังน้ี หากมีขอ้สงสัยประการใดติดต่อไดท่ี้อีเมล์ skltae_lee@hotmail.com   หรือ โทร 

087-798-2400  

                                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                  นายสมเกียรติ ลีลาทววีฒิุ 

                                                                                                  นกัศึกษาปริญญาเอก     

                                                                                                      มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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จดหมายขอเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่าง 402 คน  
 

เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์  เร่ือง ปัจจยัขบัเคล่ือนและผลส าเร็จของการใช้ระบบ

คลาวดส์ าหรับองคก์ารธุรกิจในประเทศ  วตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบยืนยนัปัจจยัขบัเคล่ือนและ

ตวัวดัผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆ 

ต่อองคก์ารของท่าน ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีท่านตอบจะถือเป็นความลบั และจะน าขอ้มูลท่ี

ไดส้รุปในภาพรวมเพื่อเป็นการศึกษาทางดา้นวิชาการเท่านั้น ทางผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูท่ี้กรุณา

ตอบแบบสอบถามทุกท่านในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี หากมีขอ้สงสัย

ประการใดติดต่อไดท่ี้อีเมล ์skltae_lee@hotmail.com   หรือ โทร 087-798-2400 

                                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                 นายสมเกียรติ ลีลาทววีฒิุ 

                                                                                                 นกัศึกษาปริญญาเอก     

                                                                                                 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ – นามสกุล สมเกียรติ ลีลาทววีฒิุ 
ประวติัการศึกษา 2535    สถิติศาตร์บณัฑิต 

            จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2544    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
            สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2556    บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
             มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั 
 
ผลงานทางวชิาการ 
  

ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
บทความวิจัยเร่ือง “ ปัจจัยขับเคล่ือนและ
ผลส าเร็จของการใชร้ะบบคลาวด์ส าหรับองคก์าร
ธุรกิจในประเทศไทย ”  ในงานประชุมวิชาการ
ระดบัชาติดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี 6 
ณ โรงแรมทองสมบูรณ์คลบั  
จงัหวดันครราชสีมา 
วนัท่ี 27 – 28 กุมภาพนัธ์ 2557 
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