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บทคดัย่อ  

การศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลส่งผลใหอ้งค์การตดัสนิใจยา้ยระบบงานของตนเองไปที่ผูใ้หบ้รกิารคลาวด์คอมพวิติ้ง
แบบ Infrastructure as a Service จะมสีว่นช่วยใหอ้งคก์ารต่างๆ สามารถน าเกณฑก์ารตดัสนิใจในงานวจิยัน้ีไปใช้
พจิารณาในการยา้ยระบบงานของตนเองไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service (IaaS) รวมถงึบรษิทัทีใ่ห้
ค าปรกึษาหรอืแมก้ระทัง่ผูใ้หบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติ้งในประเทศไทยสามารถน าไปศกึษาท าความเขา้ใจในการด าเนิน
ธุรกจิของตนเอง งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากองคก์ารในประเทศไทย 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เจ้าของธุรกิจ หวัหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ปรึกษาด้านธุรกิจหรอืเทคโลยี
สารสนเทศ จ านวน 156 ราย  

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายระบบงานขององค์การไปยงัผู้ให้บริการคลาวด์    
คอมพวิติง้แบบ Infrastructure as a Service ประกอบไปดว้ยปัจจยั 5 ปัจจยัดงัน้ี ความปลอดภยัของขอ้มลู ความ
ไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร ความส าคญัของระบบงานต่อกลยทุธ ์และความซบัซอ้นของระบบงาน  

 
ค าส าคญั: คลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service การยา้ยระบบงาน ขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารคลาวด์

คอมพวิติง้ 
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Abstract  

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

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

รปูแบบการใหบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติง้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคอื (1) Software as a Service ซึง่เป็นการทีใ่ช้
หรอืเช่าใชบ้รกิารระบบซอฟตแ์วรห์รอืแอพพลเิคชนั ผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยประมวลผลบนระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของผู้
ใหบ้รกิาร ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่ต้องลงทุนในการสรา้งระบบคอมพวิเตอร ์โดยเฉพาะซอฟต์แวรเ์อง รวมทัง้ค่าใชจ้่ายใน
การดแูลระบบ ผูใ้ชบ้รกิารมเีพยีงคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเพื่อเรยีกใชง้านระบบผ่าน Cloud จากทีไ่หน
กไ็ด ้(2) Platform as a Service คอืบรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารจดัเตรยีมทรพัยากรพืน้ฐาน เช่น ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และ 
ชุดค าสัง่ หรอืทีเ่รยีกวา่ แพลตฟอรม์ (Platform) ทีจ่ าเป็นในการพฒันาแอพพลเิคชนั เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถน าไป
พฒันาแอพพลเิคชนัต่อได ้(3) Infrastructure as a Service เป็นบรกิารใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทางคอมพวิเตอรอ์ยา่ง 
หน่วยประมวลผล ระบบจดัเกบ็ขอ้มลู ระบบเครอืขา่ย ในรปูแบบระบบเสมอืน (Virtualization) ผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้งลงทุน
เอง มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งระบบไอทขีองผูใ้ชบ้รกิารในทุกรปูแบบ สามารถขยายตามการเตบิโต
ของผูใ้ชบ้รกิาร และลดความยุง่ยากในการดแูล เพราะผูใ้หบ้รกิารเป็นคนดแูลระบบให ้(Ahson & Ilyas, 2011)  

การใหบ้รกิารของคลาวดค์อมพวิติง้ในรปูแบบ Infrastructure as a Service ท าใหผู้ร้บับรกิารสามารถจดัหากลุ่ม
ของหน่วยประมวลผลหรือระบบงานได้อย่างรวดเร็ว โดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณทรพัยากรที่
ผู้รบับรกิารใช้ไป ระบบคลาวด์สามารถช่วยลดเวลาการจดัหาให้ได้มาซึ่งกลุ่มของหน่วยประมวลหรอืระบบงานจาก
วธิกีารแบบดัง้เดมิทีใ่ชเ้วลาตัง้แต่ 1 ชม ถงึ 1 วนั ลดลงมาถงึระดบันาท ี (Ahson & Ilyas, 2011) โดยผูใ้ชบ้รกิารจะได้
ประโยชน์จากการที่ไม่ต้องลงทุนเกี่ยวกบัทรพัยากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการประมวลผล
หน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ผูดู้แลระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (System admin) และการปรบัปรุงระบบ โดยมสีทิธเ์ฉพาะ
ระบบปฏิบตัิการและแอพพลิเคชนัของตนเองเท่านัน้  แต่ผู้ใช้บรกิารจะไม่สามารถควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทัง้หมด (Onyegbula et al., 2011)  

เน่ืองดว้ยค่าใชจ้่ายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเช่น ค่าบรหิารจดัการ ค่าลขิสทิธิซ์อฟแวร ์ค่าบ ารุงรกัษา และค่า
บุคคลากรทางด้านไอทีสูงมากขึ้น ซึ่งสวนทางกบังบประมาณทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละองค์การที่มี
แนวโน้มลดลง คลาวด ์แบบ Infrastructure as a Service สามารถเขา้มาช่วยใหอ้งคก์ารสามารถประหยดัทรพัยากร
และคา่ใชจ้า่ยทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานทางดา้นไอทแีบบดัง้เดมิได ้

ปัจจุบนับรกิารคลาวดใ์นประเทศไทยแบบ Infrastructure as a Service ไดร้บัความนิยมและเตบิโตขึน้อยา่ง
รวดเรว็ ระบบคลาวดค์อมพวิติง้ไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อรปูแบบลกัษณะการด าเนินงานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ปัจจุบนั หลายองคก์ารมกีารตื่นตวักบัเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1 เพือ่ศกึษาและท าความเขา้ใจถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลใหอ้งคก์ารยา้ยระบบงานของตนเองไปใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร
คลาวดค์อมพวิติง้แบบ Infrastructure as a Service 

2 จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัที่มอีทิธพิลส่งผลให้องค์การตดัสนิใจยา้ยระบบงานของตนเองไปที่ผู้ให้บรกิาร
คลาวดค์อมพวิติง้แบบ Infrastructure as a Service  
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 หน้า 58 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลสง่ผลใหอ้งคก์ารตดัสนิใจยา้ยระบบงานของตนเองไปทีผู่ใ้หบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติง้

แบบ Infrastructure as a Service ไดน้ าทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรม (Transaction theory) และทฤษฎตีวัแทน (Agency 
theory) ร่วมกบั แนวคดิการจา้งงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากภายนอก ( IT Outsourcing) และ แนวคดิการ
ใหบ้รกิารแบบ Cloud Infrastructure as a Service มาใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาสมมตฐิานงานวจิยั 

 ทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรม ถูกพฒันาครัง้แรกโดยแนวคดิของ John Hick จากการไมเ่หน็ดว้ยกบัทฤษฎพีืน้ฐานการ
ขดัแย้งที่ว่า “การขดัแยง้ที่ชดัเจนที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัคอื ต้นทุนของการย้ายทรพัย์สนิของผู้หน่ึงไปยงัอกีผู้หน่ึง ” 
หลงัจากนัน้ปี 1970 Oliver Williamson ไดพ้ฒันาทฤษฎ ีTransaction cost economics ขึน้มาวา่ดว้ยการบรกิารจดัการ
ความสมัพนัธส์ญัญา (Hardt, 2009) ตน้ทุนธุรกรรม คอืตน้ทุนทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้ในกระบวนการผลติสนิคา้และบรกิาร
โดยตรงแต่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าธุรกรรม เช่น การคน้ควา้หาขอ้มูล การต่อรอง หรอืตน้ทุนของนโยบายและ
การบงัคบัใช ้ตน้ทุนจากการคน้หาขอ้มลูทีเ่กดิขึน้เมือ่มสีนิคา้และบรกิารในตลาดและคน้หาวา่ใครคอืผูต้ ัง้ราคาสนิคา้หรอื
บรกิารทีถู่กทีสุ่ด  ต้นทุนจากการต่อรองคอื ตน้ทุนต่างๆ ที่เกดิเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้ตกลงทีเ่ป็นทีย่อมรบัของทัง้สองฝ่าย 
(West, 2014) ซึ่งทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรมสามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจว่าการด าเนินงานสว่นใดขององคก์าร
ควรถูกน าไปใหผู้ใ้หบ้รกิารภายนอกด าเนินการและดูแลจดัการแทน  (Outsourcing) และยงัรวมถงึการเตรยีมความ
พรอ้มขององคก์ารเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงจากการว่าจ้าง (Vaxevanou & Konstantopoulos, 2015) ลกัษณะที่
ส าคญัของโครงการภายใต้ทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรม มคีวามจ าเพาะเกี่ยวกบัสนิทรพัย ์เช่นเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายโดยรวม 
การคุกคามโดยการฉวยโอกาสของผู้ให้บรกิารและความซบัซ้อนของการท าธุรกรรม ซึ่งหลายครัง้ที่ทฤษฎีต้นทุน
ธุรกรรมไดถู้กหยบิยกมาใชเ้กี่ยวกบัเรื่อง IT Outsourcing โดยวตัถุประสงคข์องทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรมคอื เพื่อการ
จดัการโครงสรา้งขององคก์ารเพือ่ลดตน้ทุนทางธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ (Yang et al., 2012) 

ทฤษฎตีวัแทน เป็นแนวคดิทีว่่าดว้ยความสมัพนัธร์ะหวา่งเจา้ของธุรกจิหรอืลกูคา้ และตวัแทนหรอืผูใ้หบ้รกิารซึง่มี
ความคาดหวงัในผลประโยชน์ต่างกนัและต่างมแีรงผลกัดนัเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัของแต่ละฝ่าย ใหส้ามารถที่จะ
ท างานร่วมกนัและผลติผลงานให้ตรงความต้องการของเจ้าของธุรกิจหรอืลูกค้า โดยผู้ให้บรกิารมกัหลีกเลี่ยงความ
รบัผดิชอบที่ท าใหเ้กดิค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้จากการใหบ้รกิาร และมกัหาโอกาสที่จะหารายไดเ้พิม่ขึน้จากการขยายงานใน
การบรกิารใหก้บัลกูคา้ (Tiwana & Bush, 2007) แต่เดมิทฤษฎตีวัแทน “มองวา่เจา้ของกจิการไมส่ามารถบรหิารงาน
เพยีงผู้เดยีวได้จงึท าใหต้้องมบีุคคลที่เขา้มาช่วยในการบรหิารงานแทนเจ้าของกจิการ ทฤษฎีน้ีอธบิายความสมัพนัธ์
ระหวา่งการเป็นตวัแทนวา่เกดิขึน้ระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย โดยฝ่ายทีม่อบอ านาจคอื ตวัการ (Principle) ในขณะทีอ่กีฝ่ายที่
ไดร้บัมอบอ านาจในการบรหิารงานคอืตวัแทน (Agent) ตราบใดที่ผูบ้รหิารซึ่งเป็นตวัแทนตดัสนิใจลงทุนเพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนในวิธีที่สอดคล้องกบัการสร้างผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตวัการแล้ว
ความสมัพนัธ์ของการเป็นตัวแทนระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารยงัคงมีประสทิธิผลที่ดีแต่ถ้าหากผลประโยชน์และ
วตัถุประสงคข์องผูถ้อืหุน้กบัผูบ้รหิารไมส่อดคลอ้งกนั จะท าใหเ้กดิปัญหาการเป็นตวัแทน (Agency Problem) ขึน้” ซึง่ผู้
ใหบ้รกิารสามารถทีจ่ะระบุความเสีย่งของการด าเนินงานและมคีุณภาพกว่าทีผู่ว้่าจา้งเป็นคนด าเนินงานเองเน่ืองจากมี
ความพรอ้มด้านความรูแ้ละทรพัยากรที่มากกว่า ซึ่งการน าเสนอของการบรกิารจะอยู่ในรูปแบบของความพรอ้มที่จะ
ใหบ้รกิารของระบบ (Availability) และความปลอดภยัของขอ้มลู (Data security) ส าหรบัการใหบ้รกิารคลาวดแ์บบ 
Infrastructure as a Service (IaaS) ขอ้มลูดา้นการเงนิของธุรกจินัน้ถูกจดัอยูใ่นแนวคดิเรื่องความปลอดภยัของขอ้มลู 
(Wiedemann & Strebel, 2011) 

แนวคดิการจา้งงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากภายนอก (IT Outsourcing) หมายถงึการวา่จา้งบรษิทัจาก
ภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาท างานให ้ไมว่า่จะเป็นการดแูลระบบเครอืขา่ย การพฒันา
ระบบเพือ่ใชใ้นองคก์าร โดยมสีญัญาเป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร (นงนุช องุน่ศร,ี 2553) 
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 การใหบ้รกิารคลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service วา่คอืรปูแบบของบรกิารทรพัยากรดา้นการประมวลผล 
พืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู ระบบเครอืขา่ยและทรพัยากรคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานอื่นๆ โดยผูใ้หบ้รกิารเป็นเจา้ของและเสนอบรกิาร
แก่ผู้ใช้บริการ ทรพัยากรดงักล่าวสามารถเพิ่มขยายได้ทนัท่วงที และมีการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง การ
ให้บรกิารคลาวด์แบบ IaaS นัน้ผู้บรโิภคมคีวามสามารถในการปรบัใช้และเรยีกใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งอาจรวมถึง
ระบบปฏิบตัิการและแอพพลิเคชนั ซึ่งการใช้บรกิารในลกัษะน้ีผู้ใช้บรกิารไม่สามารถจดัการหรอืควบคุมโครงสร้าง
พืน้ฐาน แต่สามารถควบคุมระบบปฏบิตักิารจดัเกบ็ขอ้มลูและแอพพลเิคชนั (Muniasamy et al., 2014)  

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากการศกึษาทฤษฎแีละทบทวนวรรณกรรมตามประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงัน้ี 
ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน (Relative Cost Advantage) คอืการลดค่าใชจ้่ายทีเ่กดิการจดัหาอุปกรณ์ฮารด์แวร ์

ซอฟต์แวร์ และค่าด าเนินงาน และ ค่าบ ารุงรกัษาที่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรบัระบบงาน การย้ายระบบงานไปสู่
คลาวดท์ าใหล้ดค่าใชจ้่ายในสว่นทีก่ล่าวมาท าใหส้รา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเชงิตน้ทุนไดม้ากขึน้ (West, 2014) 
ผูใ้หบ้รกิาร คลาวดส์ามารถลดตน้ทุนได ้เน่ืองจากในเทคโนโลยเีสมอืน (Virtualization) ท าใหส้ามารถจดัการทรพัยากร
ไดอ้ยา่งยดืหยุน่ และใชท้รพัยากรเมือ่มคีวามตอ้งการใชเ้ท่านัน้ (Rosenberg & Mateos, 2011) 

 
สมมตฐิานที ่1 (H1): ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุนมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย

ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
 
ความซบัซอ้นของระบบงาน (System Complexity) หมายถงึความซบัซอ้นขององคป์ระกอบของระบบงานซึ่ง

ประกอบไปดว้ย ขอบเขตของระบบงาน ความหลากหลายของเทคโนโลย ีอุปกรณ์ฮารด์แวร ์และซอรฟ์แวร ์ทัง้น้ียิง่ตอ้ง
ใชเ้ทคโนโลยทีีห่ลากหลายเท่าไหร ่กต็อ้งมทีรพัยากรและบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญมากขึน้เท่านัน้ (Tiwana & Bush, 
2007) การใชบ้รกิารคลาวด์ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดม้าซึ่งทรพัยากรที่จ าเป็นส าหรบัระบบงาน ไม่ว่าจะเป็นฮารด์แวร ์
ซอรฟ์แวร ์ทรพัยากรบุคคลรวมถงึทกัษะความรูท้ีจ่ าเป็น 

ทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรมกล่าววา่การทีผู่บ้รหิารตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดม์ดีว้ยกนั 2 หลกัเกณฑ ์คอื (1) เมื่อ
ความตอ้งการจดัหาทรพัยากรทีม่ทีกัษะความสามารถดา้นเทคนิคมากเทา่ไหร ่จะกระตุน้การตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสู่
คลาวดม์ากขึน้เท่านัน้  (2) การทีผู่บ้รหิารมอี านาจตดัสนิใจไดม้ากเท่าไรยิง่มแีนวโน้มทีจ่ะยา้ยระบบงานไปคลาวดไ์ด้
มากขึน้เท่านัน้ เพราะมคีวามตอ้งการดา้นทกัษะการจดัการและเทคโนโลยทีีจ่ าเป็นต่อระบบงานนัน้ๆ (Tiwana & Bush, 
2007) 
 

สมมตฐิานที ่2 (H2): ความซบัซอ้นของระบบงานมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

 
ความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธ ์(System Strategic Importance) กลยุทธเ์ป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุต่อการพฒันา

องคก์ารเป็นอย่างยิง่ ระบบงานทีม่คีวามส าคญัต่อการด าเนินงานกลยุทธ ์จะเป็นระบบงานทีม่คีวามส าคญัต่อองคก์าร
ดว้ยเชน่เดยีวกนั ระบบงานทีม่คีวามส าคญัต่อกลยุทธจ์ะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลจากองคก์ารเป็นอยา่งมาก โอกาส
ที่จะยา้ยไปคลาวด์จะมน้ีอยลง เวน้เสยีแต่ว่าทางองค์การจะตดัสนิใจยอมรบัความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ เพราะองค์การมี
ความตอ้งการความคุมระบบงานทีส่ าคญั การความคุมและจดัการสามารถท าไดง้า่ยกวา่ถา้ใชท้รพัยส์นิและบุคลากรของ
องคก์ารเองซึ่งองคก์ารสามารถก าหนดใช้กฎเกณฑก์ารท างานขององคก์ารไดเ้อง (Kirsch, 1996) ยิง่ระบบงานมี
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ความส าคญัต่อกลยุทธ์และพนัธกจิต่อองคก์ารมากเท่าไหร่ ยิง่ท าใหโ้อกาสที่จะยา้ยระบบงานไปคลาวดน้์อยลงเท่านัน้ 
เวน้เสยีแต่วา่องคก์ารจะตดัสนิใจยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

สมมตฐิานที ่3: (H3) ความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธ์มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัความเป็นไปได้ในการ
ตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

 
การวดัผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) การวดัผลของระบบงานคอื ความสามารถในการวดั

ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง และ การด าเนินงานของระบบงานหรอืการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารคลาวดเ์มื่อยา้ยระบบงานไป
คลาวด ์การวดัประสทิธภิาพของผูใ้หบ้รกิารเป็นเรือ่งส าคญั ถา้ไมม่เีครือ่งมอืหรอืมาตรวดั (Metric) การวดัประสทิธภิาพ
ของผูใ้หบ้รกิารกท็ าไดย้ากขึน้ และสง่ผลถงึความยากในเรื่องของการท าสญัญาและขอ้ตกลงของการใหบ้รกิาร (Service 
Level Agreement) ถา้การวดัผลและการตรวจสอบท าไดย้ากจะสง่ผลใหโ้อกาสในการยา้ยระบบไปคลาวด์น้อยลง 
(West, 2014)เมื่อการตรวจสอบและการวดัผลมคีวามชดัเจนและความก ากวมของการวดัประสทิธภิาพของการท างาน
ลดลง ท าใหก้ารจดัเตรยีมขอ้ตกลงของการใหบ้รกิารเป็นไปไดม้ากขึน้ (Ouchi, 1980) 

 
สมมตฐิานที ่4 (H4): การวดัผลของระบบงานมคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย

ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
 
การตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร (Vendor Behavior Observability) เป็นการตรวจสอบวา่ผูใ้หบ้รกิารราย

ไหนมชี่องทางให้ตรวจสอบพฤตกิรรมระหว่างการตดิตัง้และการด าเนินงานได้ดกีว่ากนั (Kirsch, 1996) โดย
ความสมัพนัธ์ของการวา่จา้งสามารถท าไดโ้ดยใช้กลไก 3 ประการ ดงัน้ี (1) ใหพ้นกังานของผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร
ท างานรว่มกนั (2) จดัล าดบังานและการสง่มอบงานใหช้ดัเจน (3) ใชเ้ครื่องมอืในงานตรวจสอบการด าเนินงานของผู้
ใหบ้รกิาร (Choudhury & Sabherwal, 2003) ซึง่การตรวจสอบอาจตอ้งระบุในขอ้ตกลงของการวา่จา้ง 

ทฤษฎีตวัแทน กล่าวไว้ว่า การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการมีความส าคญัส าหรบักระบวนการในการ
ควบคุมปัญหาทีอ่าจเกดิจากตวัแทน (Kirsch, 1996) งานวจิยัของ Ahson and llyas (2011) ระบุวา่การตรวจสอบ
พฤตกิรรมในการวา่จา้งอยา่งใกลช้ดิเป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหก้ารวา่จา้งประสบผลส าเรจ็ ซึง่การทีอ่งคก์ารสามารถตรวจสอบ
พฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิารไดม้ากกวา่ จะสง่ผลต่อโอกาสในการยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดท์ีม่ากขึน้  
 

สมมตฐิานที ่5 (H5): การตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้ห้บรกิารมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการ
ตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

 
ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร (Trust in Vendor) ความน่าเชื่อถอืหรอืความไวว้างใจเป็นสิง่ส าคญัส าหรบั

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร ความไว้วางใจคอื ความตัง้ใจของบุคคลหน่ึงที่เพิม่ความเสี่ยงของ
ตนเองต่อการกระท าของอกีบุคลหน่ึงทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้(Kim et al., 2005) ถา้ปราศจากความไวใ้จผูใ้หบ้รกิาร
จะต้องพสิูจน์ตนเองและมกัถูกตัง้ขอ้สงสยัเกี่ยวกบัผลงานและการปฏิบตังิาน การให้บรกิารของคลาวด์จ าเป็นต้องมี
ความรวดเรว็ในการสรา้งหรอืจดัหาทรพัยากร ความไวใ้จต่อผูใ้หบ้รกิารที่สามารถจดัหาทรพัยากรไดอ้ย่างรวดเรว็นัน้
เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัความส าเรจ็ของความสมัพนัธ์แบบหุ้นส่วน อีกด้านหน่ึงของความไว้ใจคอื ความกลวัที่จะเกิด
โอกาสทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมดา้นลบของผูใ้หบ้รกิารเกดิขึน้ (Wiedemann & Strebel, 2011) 
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ทฤษฎีตวัแทนกล่าวว่า ผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิารพยายามที่จะแสวงหาก าไรหรอืผลประโยชน์ให้ตนเองเมื่อมี
โอกาส เน่ืองจากความตอ้งการของแต่ละคนนัน้แตกต่างกนั (Pavlou et al., 2007) ยิง่ความไวว้างใจระหวา่งผู้ใหบ้รกิาร
และผูใ้ชบ้รกิารมมีากยิง่สง่ผลใหถ้งึโอกาสในการยา้ยระบบงานไปคลาวดม์ากขึน้  

 
สมมตฐิานที ่6 (H6): ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย

ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
 
ความปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) การรกัษาความมัน่คงและการควบคุมจะตอ้งถูกก าหนดอยา่งชดัเจนใน

ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารหรอื SLAs ระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารเรื่องความปลอดภยั (Onyegbula et al., 2011) 
การรกัษาความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศควรประกอบไปดว้ยการควบคุมความปลอดภยัและการด าเนินงานของ
ระบบงาน เพื่อลดความเสีย่งในดา้นต่างๆ ตัง้แต่ความเป็นสว่นตวั (Privacy) ความถูกตอ้ง (Integrity) ความปลอดภยั 
(Security) ชอ่งโหว ่(Vulnerability) (Balhara, 2013) 

ความกงัวลเกี่ยวกบัความปลอดภยัของข้อมูลคอื ความเชื่อของผู้ใช้บรกิารเกี่ยวกบัการไร้ความสามารถของผู้
ใหบ้รกิารและไม่เตม็ใจทีจ่ะปกป้องขอ้มลูของพวกเขาจากการละเมดิความปลอดภยัในระหว่างการด าเนินงานหรอืการ
เกบ็รกัษาเปลีย่นถ่ายขอ้มลู ในบรบิทของ IaaS แนวคดิของการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูรวมถงึขอ้มลูทางการเงนิ
เชน่เดยีวกบัขอ้มลูทางธุรกจิ 

 
สมมตฐิานที ่7 (H7): ความปลอดภยัของขอ้มลูมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย

ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
 
จากสมมตฐิานทีก่ลา่วมาสามารถน ามาสรา้งกรอบแนวคดิงานวจิยัไดด้งัภาพที ่1 
 

                              
                      IaaS 
(Infrastructure as a Services) 

                        
Relative Cost Advantage

                          
System Complexity

                               
System Strategic Importance

                   
System Outcome Measurability

                        
         

 Vendor Behavior Observability

                            
Trust in Vendor

                     
Data Security

H1+

H2+

H3-

H4+

H5+

H6+

H7+

                  
  (Transaction Cost Theory)

            
(Agency Theory)

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัปัจจยัทีม่อีทิธพิลสง่ผลใหอ้งคก์ารตดัสนิใจยา้ยระบบงานของตนเองไปทีผู่ใ้หบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติง้แบบ 

Infrastructure as a Service เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative Research) โดยรูปแบบการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ Online ดว้ย Google Doc โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคคลในองคก์ารที่มี
ต าแหน่งเจา้ของกจิการ ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Manager) ทีป่รกึษาทางธุรกจิและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Consultant) และผูม้สีว่นในการตดัสนิใจในโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์าร เป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ทัง้หมด 156 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีท่ างานในต าแหน่ง ทีป่รกึษาทางดา้นไอท ีหรอื ธุรกจิ มจี านวนมากทีส่ดุ 75 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 45 ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด รองลงมาคอื กลุ่มตวัอยา่งทีท่ างานในต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกไอท ี51 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 33 และกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีเ่หลอืมี
ต าแหน่งอื่นๆ 9 คน 

 
5. สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.1 การทดสอบค่าทางสถิติเบือ้งต้น 
 ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปตรวจสอบความถูกตอ้งพบวา่ขอ้มลูมกีารกระจายแบบปกต ิและเมื่อน าไปทดสอบ
ความเชื่อถอืได้ (Reliability) โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิค์รอนแบคอลัฟา (Cronbach’s Alpha) พบว่าค่า
สมัประสทิธิค์รอนแบคอลัฟาของตวัแปรอสิระทัง้หมดมคีา่มากกวา่ 0.7 ทุกตวัแปร ตามทีป่รากฎในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 คา่สมัประสทิธิค์รอนแบคอลัฟาของตวัแปรอสิระ 
ตวัแปรอิสระ ค่าสมัประสิทธ์ิ      

ครอนแบคอลัฟา 
ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน (Relative Cost Advantage) 0.800 
ความซบัซอ้นของระบบงาน (System Complexity) 0.822 
ความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธ ์(System Strategic Importance) 0.709 
การวดัผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) 0.791 
การตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร (Vendor Behavior Observability) 0.800 
ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร (Trust in Vendor) 0.783 
ความปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) 0.886 
ความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ IaaS (Infrastructure as a 

Services) 
0.919 

 
เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมปีระสบการณ์ท างาน

ระหวา่ง  1 – 4 ปี มากทีส่ดุ จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34 อนัดบัสองคอื มากกวา่ 10 ปี จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 23 อนัดบัสามคอื ระหวา่ง 4 – 7 ปี จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 รองลงมาคอื ระหวา่ง 7 – 10 ปี คดิเป็นรอ้ย
ละ 16 และสุดทา้ยคอืน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 กลุ่มตวัอย่างท างานในธุรกจิประเภท เทคโนโลย ี
มากทีส่ดุ จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 อนัดบัสองคอื ธุรกจิการเงนิและประกนัภยัจ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22  
อนัดบัสามคอื ธุรกจิสนิคา้อุตสาหกรรม จ านวน 26 คดิเป็นรอ้ยละ 17 อนัดบัสีค่อื ธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค จ านวน  
13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 รองลงมาคอื ธุรกจิการคมนาคมขนสง่ จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 และประเภทธุรกจิอื่นๆ 
เช่น รฐัวสิาหกจิ, การศกึษา, อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง, ทรพัยากร, พลงังาน, เกษตรและอุตสาหกรรม จ านวน 17 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 จากการสอบถามเกีย่วกบัการใชบ้รกิารคลาวดพ์บวา่ จ านวนองคก์ารทีใ่ชง้านคลาวด ์77 องคก์าร 
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คดิเป็นรอ้ยละ 49 เป็นการใชง้านคลาวดแ์บบ Software As a Service (SaaS) จ านวน 27 องคก์าร Platform as a 
Service (PaaS) จ านวน 5 องคก์าร Infrastructure as a Service (IaaS) จ านวน 11 องคก์าร ใชง้าน SaaS และ PaaS 
จ านวน 4 องคก์าร ใชง้าน SaaS และ IaaS จ านวน 14 องคก์าร ใชง้าน PaaS และ IaaS จ านวน 2 องคก์าร ใชง้าน 
SaaS, PaaS และ IaaS จ านวน 14 องคก์าร และไมม่กีารใชค้ลาวดจ์ านวน 79 องคก์าร คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง แตใ่นกลุม่นี้มคีวามสนใจใชบ้รกิารณ์คลาวดจ์ านวน 43 องคก์าร  

 
5. 2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 
 ในการทดสอบสมมตฐิานผูว้จิยัใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทีร่ะดบั
นัยส าคญั 0.05 ผลการทดสอบพบว่ามตีวัแปรอสิระ 5 ตวัแปรจากตวัแปรทัง้หมด 7 ตวัแปรมผีลต่อการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service ประกอบไปดว้ยตวัแปรความปลอดภยัของขอ้มลู (Data 
Security) สง่ผลต่อการตดัสนิใจยา้ยระบบงานขององคก์ารไปยงับรกิารคลาวดแ์บบ IaaS มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ความ
ไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน (Relative Cost Advantage) ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร (Trust in Vendor) ความซบัซอ้นของ
ระบบงาน (System Complexity) และความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธ์ (System Strategic Importance) 
ตามล าดบั  

 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
H1 ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุนมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย

ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
ยอมรบั 

H2 ความซบัซอ้นของระบบงานมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

ยอมรบั 

H3 ความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธม์คีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัความเป็นไปไดใ้นการ
ตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

ยอมรบั 

H4 การวดัผลของระบบงานมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

ปฏเิสธ 

H5 การตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการ
ตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

ปฏเิสธ 

H6 ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

ยอมรบั 

H7 ความปลอดภยัของขอ้มลูมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service  

ยอมรบั 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลของงานวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ ความปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน (Relative 
Cost Advantage) ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร (Trust in Vendor) ความซบัซอ้นของระบบงาน (System Complexity) 
และ ความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธ ์(System Strategic Importance) นัน้สง่ผลต่อการตดัสนิใจขององคก์ารต่อ
การยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวด ์เมื่อเรยีงล าดบัการสง่ผลต่อการตดัสนิใจพบวา่ ความปลอดภยัของขอ้มลูนัน้สง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจมากทีส่ดุ อนัเน่ืองมาจากองคก์ารในประเทศไทยนัน้ใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูทีอ่าจเกดิความเสีย่ง และกระทบ
ต่อองค์การในการด าเนินธุรกิจหรอืเสยีเปรยีบด้านการแข่งขนัหากขอ้มูลที่ส าคญันัน้ถูกรบัรู้โดยคู่แข่งทางธุรกิจของ
องคก์าร รองลงมาคอื ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน อนัดบัสามคอื ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร ความซบัซอ้นของขอ้มลู ที่
สง่ผลในเชงิบวกต่อการตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service และสดุทา้ยคอืความส าคญั
ของระบบงานต่อกลยุทธ ์ทีส่ง่ผลในเชงิลบต่อการตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
กลา่วคอืคอืระบบงานยิง่มคีวามส าคญัต่อกลยุทธม์ากเทา่ใด การตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปใชบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติง้ยิง่
น้อยลงเท่านัน้ ปัจจยัทีไ่มส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service ไดแ้ก่ การ
วดัผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) เน่ืองดว้ยประสทิธภิาพของระบบงานนัน้ถูกระบุไวใ้นสญัญา
ขอ้ตกลงของการใหบ้รกิารและมบีทปรบัถา้ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถท าไดต้ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้สญัญา อกีปัจจยัทีไ่มส่ง่ผลคอื 
การตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร (Vendor Behavior Observability) ซึง่มลีกัษณะของเหตุผลคลา้ยกบัการวดัผล
ของระบบงาน และ ผูใ้ชบ้รกิารถอืวา่เป็นความรบัผดิชอบของผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะตอ้งตรวจสอบพฤตกิรรมของพนกังานของ
ตนเอง และถ้าพฤติกรรมนัน้สรา้งความเสยีหายต่อระบบงานของผู้ใช้บรกิาร ก็มสีญัญาขอ้ตกลงในเรื่องของบทปรบั
รองรบั 
6.2 ประโยชน์ของงานวิจยั 

จากผลที่กล่าวมาขา้งต้นสามารถสรา้งประโยชน์ในเชงิปฏบิตัโิดยมรีายละเอยีดดงัน้ี ผลของงานวจิยัสามารถให้
องคก์ารหรอืผูก้ าลงัพจิารณาการยา้ยระบบงานไปยงัคลาวด์น าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัน้ีใชเ้ป็นเกณฑห์รอืเพื่อประกอบใน
การพจิารณายา้ยระบบงานขององคก์ารไปใชบ้รกิารคลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service ซึง่ผลการวจิยัแสดงให้
เหน็ว่าองคก์ารควรใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) เป็นอนัดบัแรก โดยพจิารณาถงึ
มาตรการรกัษาความปลอดภยัของผูใ้หบ้รกิาร วา่ตรงกบัความตอ้งการหรอืนโยบายขององคก์ารเกีย่วกบัเรื่องการรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูหรอืไม ่ถา้ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นหรอืเพิม่เตมิในสญัญาการวา่จา้งไดห้รอืไม ่ในสว่นถดัมาคอื
เรื่องความได้เปรยีบเชิงต้นทุน ซึ่งองค์การสามารถน าไปพจิารณาใช้คดัเลอืกระบบงานว่าเมื่อไปอยู่บนคลาวด์แล้ว
สามารถลดต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายขององค์การในการตดิตัง้ ด าเนินงาน หรอืดูแลรกัษา ระบบงานนัน้ได้มากหรอืน้อย
เพยีงใด ในเรื่องของความซบัซอ้นของระบบงาน (System Complexity) องคก์ารควรพจิารณาในการน าบางสว่นของ
ระบบงานที่มคีวามหลากหลายซบัซ้อนไปอยู่บนคลาวด์เพื่อลดทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศลง ไม่ว่าจะเป็น
ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์หรอืบุคคลากรลงเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัหา ดแูล และวา่จา้ง ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหก้ารตดัสนิใจ
ยา้ยระบบงานไปสู่คลาวด์นัน้มผีลส าเรจ็ที่มากขึน้ บรษิทัผู้ใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้สามารถน า
ผลการวจิยัไปเป็นเกณฑใ์นการใหค้ าปรกึษาไดต้รงจุดในสิง่ทีลู่กคา้ใหค้วามส าคญั เช่น ความส าคญัของระบบงานต่อ 
กลยุทธ ์(System Strategic Importance) โดยชีแ้จงและใหเ้หตุผลสนบัสนุนลกูคา้เพื่อจะพจิารณาระบบงานทีไ่มส่ าคญั
หรอืกระทบต่อกลยุทธข์ององคก์ารเพื่อทีจ่ะยา้ยไปสูค่ลาวด ์ซึ่งจะสง่ผลใหบ้รษิทัผูใ้หค้ าปรกึษานัน้มโีอกาสทีจ่ะประสบ
ความส าเรจ็ในโครงการมากขึน้ รวมถงึบรษิทัผูใ้หบ้รกิารคลาวด์ดว้ย โดยสามารถน าผลการวจิยัไปเพิม่หรอืพฒันา
บรกิารของตนเองใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ ตามปัจจยัทีก่ล่าวมาแลว้ และใหค้วามส าคญั
ในการสรา้งความมัน่ใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร เพราะความมัน่ใจนัน้ส่งผลต่อการตดัสนิใจยา้ยระบบงานระบบหน่ึงไปอยูใ่นความ
ดแูลของผูใ้หบ้รกิาร 
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6.3 ข้อจ ากดัในงานวิจยั 
ขอ้จ ากดัที่พบระหว่างการท าวจิยัคือ องค์การที่ร่วมท าแบบสอบถามนัน้มาจากอุตสาหกรรมไม่กี่ประเภทจาก

อุตสาหกรรมทัง้หมดในประเทศไทยท าให้ข้อมูลที่ได้มานัน้ไม่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย หรือไม่
หลากหลายมากพอ จงึไมส่ามารถน าผลการวจิยัไปใชก้บับางอุตสาหกรรมทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่ตวัอยา่งทีร่วบรวมมา 
6.4 งานวิจยัในอนาคต 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัในมุมมองทีอ่งค์การตอ้งการยา้ยระบบงานทีม่อียู่ไปยงัคลาวดแ์บบ Infrastructure as a 
Service หรอืการตดิตัง้ระบบงานใหมบ่นคลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service เน่ืองจากในปัจจุบนัรปูแบบของการ
ใหบ้รกิารคลาวดน์ัน้ถกูน าไปใชใ้นรปูแบบของการบรกิารดา้นอื่น เช่น การท าศนูยข์อ้มลูส ารองเพื่อรองรบัภยัพบิตั ิหรอื 
ไวใ้ชง้านเมื่อศูนยข์อ้มลูหลกัไม่สามารถเขา้ถงึการท างานได ้ซึ่งเป็นประโยชน์ของธุรกจิการใหบ้รกิารคลาวดท์ี่มคีวาม
น่าสนใจ เน่ืองจากบางองคก์ารนัน้ไม่มศีูนยข์อ้มลูส ารองและมองว่าเป็นการลงทุนทีส่ ิน้เปลอืง ดงันัน้การใหบ้รกิารของ
คลาวด์ซึ่งเป็นธุรกจิแบบเช่าใช้งานนัน้สามารถตอบโจทยข์องความต้องการส่วนน้ีได้ ระหว่างด าเนินการผูว้จิยัพบว่า
ปัจจยัหน่ึงทีอ่าจสง่ผลต่อการใชค้ลาวด ์คอืความสามารถในการเขา้สูต่ลาด (Time to market) ดว้ยการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 
การตดิตัง้หรอืทดสอบแอพพลเิคชนัจงึตอ้งมคีวามรวดเรว็ เพื่อตอบสนองการแขง่ขนัของธุรกจิทีต่อ้งการความรวดเรว็
เพื่อความไดเ้ปรยีบในเชงิการแขง่ขนั ท าใหป้ระเดน็น้ีมคีวามน่าสนใจทีอ่าจสง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลาวดแ์บบ 
Infrastructure as a Service 
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