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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสถานะการใช้บริการ ปัญหา และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการใช้
บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของผู้บริโภคระดับบุคคลในประเทศไทยข้อค้นพบที่ได้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูล
ในการพัฒนาความพร้อมในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภค นอกจากนี้ผลการศึกษายังจะอาจน�ำไปใช้ได้โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานคลาวด์ในประเทศได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการการศึกษานี้ใช้วิธีการทางสถิติการสุ่มตัวอย่าง
แบบผสมระหว่างการสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ กับวิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนหลาย
กลุ่มธุรกิจ และใช้แบบส�ำรวจข้อมูลส�ำหรับผู้ใช้บริการเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลมาท�ำการวิเคราะห์ นอกจากนี้
คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษางานวิจัยและงานทางวิชาการเพื่อสร้างความชัดเจนในผลลัพธ์ข้อค้นพบที่ส�ำคัญคือส่วนใหญ่มีการ
ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการต่างประเทศมากกว่าในประเทศ ปัญหาส�ำคัญของผู้ใช้บริการ
คือไม่มีผู้ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนราคาค่าใช้บริการสูงเกินไปและการย้ายระบบงานเดิมขึ้นคลาวด์
ท�ำได้ยาก สิง่ ส�ำคัญทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องการคือการพัฒนามาตรฐานของสัญญาและเงือ่ นไขระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ
คลาวด์ เช่น การครอบคลุมถึงประเด็นความเป็นเจ้าของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล
ค�ำส�ำคัญ : การค�ำนวณแบบคลาวด์ / บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ / ผู้ใช้บริการในประเทศ
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Abstract
The objective of this study was to assess the status of the use, problems and needs related to
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) of individual cloud users in Thailand. The findings would assistcloud
service providers to have information for developing their readinessto provide IaaS in the country, so as to
meet the requirements of the users. Furthermore, the study results could be used by related organizations
to foster cloud IaaS in the country, according to the problems and needs of the providers.This study used
the statistical methodology of mixed sampling between stratified random sampling method and purposive
sampling method; samples included both government and private sectors of various business types. A set
of questionnaires targeting providers was used as a tool to collect data for subsequent analysis. Study was
also made to investigate the existing research and scholarly works to arrive at the more clarified results.
The main findings of the study are that most of sampled IaaS users in Thailand utilized more oversea
than local services. The major problems encounteredby the users are lack of providers who meet all the
requirements, costly service and difficulty of data migration between different clouds. The priority demands
of users include the development of service level agreement (SLA) standard to cover, for instance, data
ownership, data storing, and data privacy.
Keywords : Cloud Computing / Infrastructure-as-a-Service / DomesticUsers
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1. บทน�ำ

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อผลักดัน
เศรษฐกิจของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนและทุกระดับของธุรกิจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การและ
เครือข่ายระหว่างองค์การและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ส�ำหรับพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
กระทรวงไอซีทีได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวโดยการ
ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์ดจิ ทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม [1]
ที่มีเป้าหมายส�ำคัญคือการมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่ง
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (hard infrastructure)
เช่นการตั้งศูนย์ข้อมูลให้บริการการค�ำนวณแบบคลาวด์
(cloud computing) [2] ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
ตอบสนองได้ทงั้ ความต้องการเชิงเทคนิคและความต้องการ
เชิงเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล [3, 4]
โดยเฉพาะบริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ (Infrastructure
as a Service) ซึง่ เป็นการให้บริการทรัพยากรการค�ำนวณ
เช่น หน่วยเก็บข้อมูลและเครื่องให้บริการเสมือน (virtual
servers) ทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูงในการน�ำไปใช้งานทุกประเภท
ธุรกิจ และมีผู้ให้บริการในประเทศทั้งแบบสาธารณะ
(public cloud provider) เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม
จ�ำกัด (มหาชน) [5] แบบชุมชน (community cloud
provider) เช่น ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) [6] และแบบส่วนบุคคล (private cloud
provider) ซึ่งได้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของผู้ให้
บริการคลาวด์แบบสาธารณะและหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อม
ในการจัดตั้งคลาวด์ในที่ตั้งของตนเอง
จากการส�ำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีผลการ
ส� ำ รวจความพร้ อ มด้ า นการค� ำ นวณแบบคลาวด์ ข อง
หน่วยงานในประเทศ [7] และแนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการคลาวด์ในประเทศ [8] แต่ยังขาดการศึกษา
รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในบริการโครงสร้างพื้นฐาน
คลาวด์ ดังนัน้ การศึกษาแบบมุง่ เน้นลักษณะบริการโครงสร้าง
พื้นฐานคลาวด์ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจในสถานะความ
พร้อม ปัญหา ความต้องการต่างๆ แนวโน้มในอนาคต
ตลอดจนความเชื่อมั่นในการใช้บริการของผู้บริโภค อันจะ
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น�ำไปสู่การส่งเสริมการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ในประเทศได้ อ ย่ า งเหมาะสมการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจสถานะการใช้บริการ ปัญหา และ
ความต้องการทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน
คลาวด์ของผู้บริโภคระดับบุคคลภายในประเทศ

2. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การค�ำนวณแบบคลาวด์

การค�ำนวณแบบคลาวด์ (cloud computing) ถูกให้
นิยามโดย Mell และGrance[9] ไว้ว่าเป็นตัวแบบที่ท�ำให้
การเข้าถึงแหล่งรวมทรัพยากรการค�ำนวณที่ใช้ร่วมกันและ
ปรับแต่งโครงแบบได้อันได้แก่ เครือข่าย, เครื่องให้บริการ,
หน่วยเก็บ, โปรแกรมประยุกต์, และบริการ สามารถด�ำเนิน
การผ่านเครือข่ายตามค�ำขอได้อย่างสะดวกซึ่งทรัพยากร
เหล่านี้สามารถจัดหาและคืนได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยการ
จัดการและการโต้ตอบกับผูใ้ ห้บริการน้อยทีส่ ดุ ปรากฏการณ์
การเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์ (paradigm shift) เข้าสู่การ
ค�ำนวณแบบคลาวด์ทเี่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในหลายองค์การ
ทั่วโลกสาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการช่วย
ลดความเสี่ยงเชิงเศรษฐศาสตร์ [10] โดยสามารถก�ำหนด
ค่าใช้จ่ายในลักษณะที่แปรผันตามปริมาณหรือระยะเวลา
ของการใช้งานจริง (pay-as-you-go) ของทรัพยากรการ
ค�ำนวณ (computing resources) เมื่อใดก็ตามที่ปริมาณ
ความต้องการใช้บริการของผู้ใช้แปรเปลี่ยนไป องค์การก็
สามารถท�ำการเพิม่ หรือลดการเช่าทรัพยากรการค�ำนวณให้
สอดคล้องกับปริมาณความต้องการจริงของผูใ้ ช้ได้ทนั ท่วงที
แนวคิดส�ำคัญในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้แก่ บริการโครงสร้างพืน้
ฐานคลาวด์ (Infrastructure as a Service: IaaS) คือ
บริการทรัพยากรการค�ำนวณอันได้แก่ หน่วยประมวลผล,
หน่วยเก็บข้อมูล, และเครือข่าย ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้
ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม
ประยุกต์ใดๆ ได้ตามต้องการ [9], คลาวด์สาธารณะ (public
cloud) คือ ตัวแบบการใช้งานที่โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ถูกจัดหามาส�ำหรับการใช้แบบเปิดโดยสาธารณะทัว่ ไป และ
อาจถูกเป็นเจ้าของ จัดการ และจัดด�ำเนินการโดยองค์การ
ธุรกิจ สถาบันการศึกษา และภาครัฐ หรือแบบผสม และ
ติดตั้งอยู่ที่ฝั่งผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ [9], คลาวด์
ส่วนบุคคล (private cloud) คือ ตัวแบบการใช้งานที่
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โครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ถกู จัดหามาส�ำหรับการใช้ประโยชน์
ขององค์การใดองค์การหนึง่ ทีป่ ระกอบด้วยผูบ้ ริโภคหลายคน
และอาจถูกเป็นเจ้าของ จัดการและจัดด�ำเนินการโดยองค์การ
บุคคลทีส่ าม หรือแบบผสม และอาจติดตัง้ อยูท่ ฝี่ ง่ั ผูใ้ ห้บริการ
คลาวด์สาธารณะหรือในองค์การของผู้ใช้บริการเอง [9]
คลาวด์ชุมชน (community cloud) คือ ตัวแบบการใช้
งานที่โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ถูกจัดหามาส�ำหรับชุมชน
ผู ้ บ ริ โ ภคจากหลายองค์ ก ารที่ มี เ ป้ า ประสงค์ บ างอย่ า ง
ร่วมกัน เช่น ภาระหน้าที่ ความต้องการด้านความมัน่ คง และ
อาจถูกเป็นเจ้าของ จัดการ และจัดด�ำเนินการโดยหนึง่ หรือ
หลายองค์การในชุมชน บุคคลทีส่ าม หรือแบบผสมและอาจ
ติดตั้งอยู่ที่ฝั่งผู้ให้บริการคลาวด์ชุมชนหรือในองค์การของ
ผู้ใช้บริการเอง [9], และคลาวด์ลูกผสม (hybrid cloud)
คือ ตัวแบบการใช้งานทีโ่ ครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ทปี่ ระกอบ
ด้วยหลายโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ถูกยึดเหนี่ยวกันโดย
เทคโนโลยีส�ำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลและโปรแกรม
ประยุกต์ได้ง่าย [9]

2.2 การท�ำเสมือน

เทคโนโลยีเปิดทาง (enabling technology) ของการ
ค�ำนวณแบบคลาวด์ท่ีส�ำคัญคือ การท�ำเสมือน (virtualization) ซึ่งหมายถึงการจ�ำลองการท�ำงานของซอฟต์แวร์
และ/หรือฮาร์ดแวร์ที่ซอฟต์แวร์อื่นด�ำเนินงานอยู่ข้างบน
สภาพแวดล้อมที่ถูกจ�ำลองขึ้นนี้เรียกว่าเครื่องจักรเสมือน
(virtual machine : VM) การท�ำเสมือนมีหลายแบบ
แต่แบบที่ส�ำคัญในการค�ำนวณแบบคลาวด์คือ การท�ำ
เสมือนแบบเต็ม (full virtualization) ซึ่งสามารถรองรับ
หลายระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่ด�ำเนินงาน
อยู่บนฮาร์ดแวร์เสมือน โดยแต่ละกรณีตัวอย่างของระบบ
ปฏิบัติการซึ่งเรียกว่าระบบปฏิบัติการเยือน (guest OS)
และโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการเยือนจะด�ำเนิน
งานอยู่ในเครื่องจักรเสมือนแยกกันจากเครื่องจักรเสมือน
อื่นภายใต้การจัดการโดยไฮเพอร์ไวเซอร์ (hypervisor)
หรืออาจเรียกว่า ตัวเฝ้าสังเกตเครื่องจักเสมือน (virtual
machine monitor : VMM) กรณีใช้งานที่ส�ำคัญของการ
ท�ำเสมือนแบบเต็มคือ การท�ำเสมือนเครื่องให้บริการ
(server virtualization) [11] ในส่วนของฮาร์ดแวร์เสมือน
โดยทั่วไปจะรวมถึงทรัพยากรการค�ำนวณที่ถูกท�ำเสมือน

ได้แก่ หน่วยเก็บเสมือน (virtualized storage) เครือข่าย
เสมือน (virtualized network) ไฮเพอร์ไวเซอร์อาจสร้าง
สวิตช์เสมือน (virtual switches), ฮับเสมือน (virtual
hubs) และอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนอื่นๆ และไฮเพอร์
ไวเซอร์อาจสร้างหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน (virtual storage)
ขึ้นจากหน่วยขับแบบแข็ง (hard drives) หรือโดยใช้
ส่วนต่อประสานหน่วยเก็บข้อมูลอื่น เช่น หน่วยเก็บติด
เครือข่าย (network-attached storage : NAS) และ
ข่ายงานบริเวณหน่วยเก็บ (storage area network :
SAN) [11]

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1) ผลส�ำรวจความพร้อมด้านการค�ำนวณแบบคลาวด์
ของหน่วยงานในประเทศไทย
ในปี 2557 สถาบันไอเอ็มซี [7] ท�ำการส�ำรวจความพร้อม
ด้านการค�ำนวณแบบคลาวด์ของหน่วยงานในประเทศไทย
จากกลุ่มตัวอย่างขนาด 177 หน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่
ร้อยละ 66 เป็นหน่วยงานขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ลักษณะของระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช้เป็นประเภท
การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (nonprobability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(accidental sampling) เพราะไม่มกี ารใช้วจิ ารณญาณของ
ผู้ส�ำรวจในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบส�ำรวจแต่
อย่างใดผลการส�ำรวจประกอบไปด้วย 3 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานการใช้บริการด้าน
คลาวด์ส่วนบุคคล 2) ด้านแผนงานและการใช้บริการด้าน
คลาวด์สาธารณะ และ 3) ด้านความพึงพอใจในภาพรวม
เหตุผลและปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการการค�ำนวณแบบ
คลาวด์อย่างไรก็ตาม การศึกษานีม้ ไิ ด้มงุ่ เน้นการส�ำรวจผูใ้ ห้
บริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์แบบสาธารณะและปัจเจกบุคคล
ผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบสาธารณะ
2) แนวทางการพัฒนาการให้บริการการค�ำนวณแบบ
คลาวด์ในประเทศไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
มอบหมายส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ท�ำการ
ศึกษาจัดท�ำแนวทางการพัฒนาการให้บริการการค�ำนวณแบบ
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คลาวด์ของประเทศไทย [8] โดยมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2555 ถึงพฤษภาคม 2556 และมีวตั ถุประสงค์
โครงการทีส่ ำ� คัญคือ 1) เพือ่ ศึกษาสถานภาพ ปัญหา อุปสรรค
ของการให้บริการการค�ำนวณแบบคลาวด์ของประเทศไทย
และต่างประเทศ และ 2) เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะและ
แนวทางการให้บริการการค�ำนวณแบบคลาวด์ทั้งบริการ
โครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ แพลตฟอร์มคลาวด์ และซอฟต์แวร์
คลาวด์ ที่เหมาะสมส�ำหรับประเทศไทย ในส่วนระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อก�ำหนดนิยามต่างๆ ในบริบทของการค�ำนวณ
แบบคลาวด์ ตัวชี้วัดการพัฒนา สถานภาพการพัฒนาการ
ค�ำนวณแบบคลาวด์ในประเทศและต่างประเทศ มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและความมั่นคงปลอดภัยที่
มีอยู่ พบว่าเป็นการค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร
(documentary method) ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวม
โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบทีไ่ ม่ใช้ความน่าจะเป็นคือวิธกี ารสุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อท�ำการ
สํารวจข้อคิดเห็นผู้ประกอบการผ่านทางแบบสอบถามและ
การเข้าพบเพือ่ สัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการรายใหญ่จากนัน้ จึงยกร่าง
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการให้บริการการค�ำนวณ
แบบคลาวด์ของประเทศไทยและจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 6 ครั้งซึ่งเป็นวิธีเก็บข้อมูลแบบ
การสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นที่มี
ต่อร่างฯ อย่างไรก็ตาม โครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้มิได้
มุ่งเน้นการศึกษาบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์โดยตรง
จึงไม่ปรากฏค�ำอธิบายในละเอียดและผลลัพธ์กำ� ลังขาดความ
เป็นปัจจุบนั คณะผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามของโครงการดังกล่าว
นีซ้ งึ่ มีรายละเอียดทีเ่ ป็นประโยชน์คอ่ นข้างมากเป็นตัวอย่าง
ในการศึกษาจัดท�ำแบบส�ำรวจครั้งนี้ด้วย
3) ผลส�ำรวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทย
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ท�ำการส�ำรวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี 2558 ระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม [12]
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกปี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และ
เพือ่ รวบรวมข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นความสนใจในปีทมี่ กี ารส�ำรวจ ซึง่
ผู้ที่สนใจสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันสถานการณ์
การส�ำรวจนี้ใช้ท�ำผ่านอินเทอร์เน็ตโดยน�ำแบบส�ำรวจไป
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วางในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ และกระจายผ่าน
โซเชียลมีเดีย ในส่วนของระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช้ วิธีการ
เลือกตัวอย่างเป็นแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นเนื่องจากไม่มี
รายชือ่ ของประชากรผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทัง้ หมด จ�ำนวนผูต้ อบ
แบบสอบถามอย่างสมบูรณ์และพ�ำนักอยูใ่ นประเทศไทยคือ
10,434 คน ในส่วนของระเบียบวิธีทางสถิติ เนื่องจากผู้ที่
เข้ามาตอบแบบส�ำรวจเป็นแบบสมัครใจท�ำให้เมือ่ พิจารณา
รายกลุม่ ย่อย สัดส่วนของจ�ำนวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตจากตัวอย่าง
ทีไ่ ด้จงึ แตกต่างกับสัดส่วนของจ�ำนวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทัง้ สิน้
ในประเทศไทย ดังนั้นการค�ำนวณค่าต่างๆ ในภาพรวมจึง
มีการถ่วงน�้ำหนักด้วยสัดส่วนของจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ทั้งสิ้นในประเทศไทยรายกลุ่มอายุที่ได้จากการส�ำรวจ
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน พ.ศ.2557 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติอย่างไร
ก็ตามโครงการส�ำรวจการให้บริการการโครงสร้างพื้นฐาน
คลาวด์ในประเทศไทยนี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้แนวทางการ
ปรับตรง (alignment) กับชุดข้อมูลของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติดงั กล่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะเห็นว่ารายงาน
ฉบับนี้มิได้เป็นการศึกษาบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
โดยตรงคณะผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีทางสถิติของรายงาน
ดังกล่าวนี้มาเป็นแนวทางทางสถิติของการศึกษาครั้งนี้
4) การส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ด�ำเนินการส�ำรวจการมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนใน
ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 [13] โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ทราบจ�ำนวนประชากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ใช้อนิ เทอร์เน็ตและ
ใช้โทรศัพท์มอื ถือ 2) เพือ่ ทราบจ�ำนวนครัวเรือนทีม่ อี ปุ กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในประเภทต่างๆ และ
3) เพือ่ ทราบรายละเอียดของการใช้คอมพิวเตอร์อนิ เทอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือของประชากรเช่นสถานที่ใช้กิจกรรม
ในการใช้เป็นต้น โดยมีครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือน
กลุม่ บุคคลทีต่ กเป็นตัวอย่างทัง้ สิน้ 83,880 ครัวเรือนส�ำหรับ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์หวั หน้าครัวเรือน
และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปโดยเจ้าหน้าที่
ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติเนือ่ งจากทราบจ�ำนวนประชากร
ทัง้ หมดทีช่ ดั เจนจึงใช้ระเบียบวิธที างสถิตใิ นการสุม่ ตัวอย่าง
แบบใช้ความน่าจะเป็นคือ Stratified two-stage sampling
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โดยมีจงั หวัดเป็นสตราตัมเขตแจงนับ (enumeration area)
เป็นหน่วยตัวอย่างขัน้ ทีห่ นึง่ ครัวเรือนส่วนบุคคลและสมาชิก
ในครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงานเป็นหน่วย
ตัวอย่างขั้นที่สองอย่างไรก็ตามการส�ำรวจนี้มิได้เป็นการ
ศึกษาบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์โดยตรงคณะผู้วิจัย
ได้ใช้ระเบียบวิธีทางสถิติของการส�ำรวจดังกล่าวนี้มาเป็น
แนวทางทางในการวิจัยครั้งนี้
5) การส�ำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2557
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ท�ำการส�ำรวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบ
การระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556
[14] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์การมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในสถานประกอบการ
ส�ำหรับน�ำไปก�ำหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานประกอบการให้มปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจากทราบจ�ำนวน
ประชากรทัง้ หมดทีช่ ดั เจนจึงใช้ระเบียบวิธที างสถิตใิ นการสุม่
ตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นคือการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น
แบบ Stratified systematic sampling โดยมีภาคเป็น
สตราตัม สถานประกอบการเป็นหน่วยตัวอย่างอย่างไรก็ตาม
การส�ำรวจนี้มิได้เป็นการศึกษาบริการโครงสร้างพื้นฐาน
คลาวด์โดยตรงอีกเช่นกัน ทัง้ นีค้ ณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้ระเบียบวิธที าง
สถิตกิ ารส�ำรวจดังกล่าวนีเ้ ป็นแนวทางในการวิจยั ครัง้ นีด้ ว้ ย
6) การส�ำรวจการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ
คลังสินค้า
Athikomrattanakul และ Tosem [15] ท�ำการศึกษา
ลักษณะเฉพาะ ฟังก์ชันและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ประชากร
เป้าหมายคือวิสาหกิจในเขตกรุงเทพมหานครจ�ำนวน 2,042
รายและก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ค�ำนวณได้ 100 ราย และใช้แบบสอบถาม
ทีผ่ า่ นการทดสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หาเพือ่ ส่งให้บริษทั
ในกลุ่มประชากรแบบสุ่ม โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลหลายวิธีรวม
ทัง้ การใช้แบบสอบถามออนไลน์ และใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทางเพือ่ ทดสอบสมมติฐานอย่างไรก็ตาม
ในงานวิจยั ดังกล่าวนีม้ ไิ ด้เป็นการศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น คือ การใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ระดับบุคคลในประเทศไทย ตัวแปรตาม คือสถานะ ปัญหา
และความต้องการด้านการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
คลาวด์ระดับบุคคลในประเทศไทย

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ศึกษาคือ องค์การผู้ให้บริการโครงสร้างพื้น
ฐานคลาวด์ในประเทศ องค์การผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้น
ฐานคลาวด์ทเี่ ป็นองค์การในประเทศซึง่ ใช้บริการโครงสร้าง
พืน้ ฐานคลาวด์ในประเทศ และบุคคลผูใ้ ช้บริการโครงสร้าง
พืน้ ฐานคลาวด์ทเี่ ป็นบุคคลในประเทศซึง่ ใช้บริการโครงสร้าง
พืน้ ฐานคลาวด์ในประเทศ กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกจากประชากร
ดังกล่าวได้แก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet service
providers : ISPs) ในประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาค
ส่วนอื่นๆ ในประเทศที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในประเทศ และของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของหน่วยงานภาค
ส่วนอื่นๆ ในประเทศที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช้เป็นประเภทการสุ่มตัวอย่าง
แบบผสม [16, 17] ระหว่างวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบใช้ความ
น่าจะเป็น (probability sampling) กับวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (nonprobability sampling)
กล่าวคือ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นถูกใช้
ในการก�ำหนดช่วงชั้น (strata) ของประชากรที่ศึกษา
ตามหลักการสุ่มตัวอย่างแบบชั้น (stratified random
sampling) ได้แก่ องค์การผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
คลาวด์ในประเทศ องค์การผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
คลาวด์ที่เป็นองค์การในประเทศซึ่งใช้บริการโครงสร้าง
พืน้ ฐานคลาวด์ในประเทศ และบุคคลผูใ้ ช้บริการโครงสร้าง
พืน้ ฐานคลาวด์ทเี่ ป็นบุคคลในประเทศซึง่ ใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานคลาวด์ในประเทศ แต่เนื่องจากประชากรในช่วง
ชั้นเหล่านี้ไม่มีระบบระเบียบ กระจัดกระจายทั่วไป และ
ไม่ทราบแน่ชดั ว่าแต่ละช่วงชัน้ ประกอบด้วยหน่วยงานและ
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บุคคลใดบ้าง ท�ำให้ไม่สามารถประมาณโอกาสทีแ่ ต่ละหน่วย
ของประชากรจะได้รบั การเลือกเป็นตัวอย่างได้ แต่ละหน่วย
มีโอกาสในการได้รับเลือกไม่เท่าเทียมกันจึงไม่สามารถใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็นมาประมาณค่าของประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างได้ จึงจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ของช่วงชัน้ ประชากรด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็นทั้งนี้เพราะไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน
ท�ำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละหน่วยประชากรมีโอกาส
เท่าใดในการได้รับเลือกมาอยู่ในกลุ่มตัวอย่างภายใต้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น คณะผู้วิจัยใช้
วิจารณญาณในการก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ การส�ำรวจด้วย
วิธีการที่เจาะจงยิ่งขึ้น เรียกว่า วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) สอดคล้องกับประชากร
ในช่วงชั้นข้างต้นตามล�ำดับดังนี้
1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแรกนี้คือ 15 แห่ง
2) บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บุคลากรของบริษัทเหล่านี้เป็น
ผูใ้ ช้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ของตนเอง (on-premise
IaaS) และของผูใ้ ห้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ภายนอก
ที่ตั้ง (off-premise IaaS) และกลุ่มตัวอย่างนี้ยังประกอบ
ด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอืน่ ๆ ทีต่ ง้ั อยูใ่ นประเทศ
และมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีความเป็นไปได้
ในการเป็นผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของผู้ให้
บริการภายนอกทีต่ งั้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีส่ องนีค้ อื 167
แห่งซึง่ มีหน่วยงานในกลุม่ ตัวอย่างแรกทีม่ กี ารจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์รวมอยู่ด้วย 4 แห่ง
3) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต และของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ใช้
บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในประเทศ และยังรวมถึง
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาคส่วน
อื่นๆ ในประเทศที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
ทั้งบุคคลทั่วไปที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างนี้คือ 191 คน

3.3 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

1) ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�ำประเด็น

453

ค�ำถามในแบบส�ำรวจ
2) ออกแบบและสร้างแบบส�ำรวจ
3) รวบรวมและคัดเลือกรายชือ่ และทีอ่ ยูข่ องหน่วยงาน
และกลุ่มบุคคลเพื่อตอบแบบส�ำรวจ
4) เผยแพร่แบบส�ำรวจ
5) รวบรวมข้อมูลจากแบบส�ำรวจในระยะเวลาตอบกลับ
4 เดือน
6) วิเคราะห์ข้อมูลผลการส�ำรวจ

3.4 เครื่องมือที่ใช้

คณะผู้วิจัยใช้แบบส�ำรวจ 3 ชุดได้แก่ 1) แบบส�ำรวจ
ส�ำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศ ซึ่งใช้ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างแรกและกลุ่มตัวอย่างที่
สอง 2) แบบส�ำรวจส�ำหรับผูบ้ ริโภคระดับองค์การในประเทศ
ที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของผู้ให้บริการภายใน
ประเทศ ซึ่งใช้ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างแรกและกลุ่มตัวอย่างที่
สองและ 3) แบบส�ำรวจส�ำหรับผู้บริโภคระดับบุคคลที่ใช้
บริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ในประเทศซึง่ ใช้สำ� หรับกลุม่
ตัวอย่างทีส่ ามดังแสดงในภาคผนวกการออกแบบแบบส�ำรวจ
ทัง้ สามนีม้ โี ครงสร้างเป็นไปตามหลักการสร้างแบบสอบถาม
[16, 17] กล่าวคือประกอบด้วยค�ำชี้แจง ข้อมูลส่วนตัว
และข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาและประกอบด้วย
ค�ำถามข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ทั้งแบบปลายเปิด
และปลายปิด ที่มีการตอบแบบเลือกตอบ (check list)
มาตรจัดอันดับ (rating scale) และอัตนัยนอกจากนี้
บริการซอฟต์แวร์คลาวด์ กูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form)[18]
ยังถูกน�ำมาใช้ในการสร้างแบบส�ำรวจข้างต้นทั้งหมด
เพื่อให้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ที่สะดวกต่อการตอบกลับ
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นหน่วยงานและบุคลากรด้านไอที

3.5 การรวบรวมข้อมูล

ในการก�ำหนดประเด็นค�ำถามเพือ่ จัดท�ำแบบส�ำรวจ คณะ
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดประเด็นค�ำถามขึน้ ใหม่โดยประเด็นส่วนหนึง่
ได้ศึกษาปรับปรุงขึ้นจากตัวอย่างแบบสอบถามและผลการ
ส�ำรวจที่เกี่ยวข้อง [19-23] และจากเอกสารมาตรฐานที่
เกีย่ วข้อง [9] เพือ่ สร้างความชัดเจนในประเด็นทางวิชาการ
โดยเฉพาะนิยามของตัวแบบบริการต่างๆ ของการค�ำนวณ
แบบคลาวด์เมื่อจัดท�ำแบบส�ำรวจออนไลน์แล้วเสร็จ คณะ
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ผู้วิจัยได้ท�ำการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
และท�ำการส่งจดหมายทางไปรษณีย์อย่างเป็นทางการแจ้ง
ไปยังประธานฝ่ายสารสนเทศ (CIO) ของทั้งกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุม่ แรก และบุคคลในกลุม่ ตัวอย่างทีส่ าม เพือ่ ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบส�ำรวจออนไลน์ โดยมีระยะเวลา
ตอบแบบส�ำรวจก่อนรวบรวมสรุป 4 เดือนระหว่างเดือน
สิงหาคม ถึง กลางเดือนพฤศจิกายน 2558 และครึ่งเดือน
แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

เนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการตรวจสอบสภาพทีเ่ ป็นอยู่
ปัจจุบนั ทีเ่ กีย่ วกับบริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ในประเทศ
ทั้งในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและส่วนที่เป็นข้อคิดเห็น การ
วิเคราะห์ข้อมูลจึงใช้หลักสถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) เพื่อรายงานผลการส�ำรวจด้านต่างๆ จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสามอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษากล่าวคือ “เพื่อส�ำรวจสถานะการใช้บริการ ปัญหา
และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานคลาวด์ของผู้บริโภคระดับบุคคลภายในประเทศ”
กลุ่มตัวอย่างที่น�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ กลุ่มที่ 1 :
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ กลุ่มที่ 2 : บริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงาน
ภาคส่วนอืน่ ๆ ในประเทศทีม่ กี ารใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกลุม่ ที่ 3 : บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใ้ ห้
บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ และของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของหน่วยงานภาค
ส่วนอื่นๆ ในประเทศที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.7 การรายงานผล

คณะผู้วิจัยรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
เครื่องมือแบบส�ำรวจและรายงานผลในภาพรวมโดยไม่
เปิดเผยข้อมูลระบุตวั ตนของหน่วยงานและบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูล
และไม่เจาะจงน�ำเสนอผลของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

4. ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ผลการตอบกลับแบบส�ำรวจของ
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มซึ่งมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมคือ

191 คนพบว่ามีจ�ำนวนผู้ตอบแบบส�ำรวจเท่ากับ 65 คน
คิดเป็นร้อยละ 34 ผู้ตอบแบบส�ำรวจมีลักษณะทางสถิติ
เบื้องต้นต่อไปนี้
• เป็นเพศชายร้อยละ 89.2 เพศหญิงร้อยละ 10.8
• อยู่ในช่วงอายุต�่ำกว่า 30 ปี ร้อยละ 32.3 อายุ 30
ถึง 40 ปี ร้อยละ 41.5  อายุ 40 ถึง 50 ปี ร้อยละ 21.5
อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 4.6
• อยูใ่ นกลุม่ สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 9.2 กลุม่ บริการ
ร้อยละ 7.7 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 4.6 กลุ่ม
เทคโนโลยีร้อยละ 32.3 หน่วยงานของรัฐร้อยละ 35.4
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างร้อยละ 1.5 เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารร้อยละ 1.5 ธุรกิจการเงินร้อยละ 6.2
ไม่สังกัดองค์การใดร้อยละ 1.5 (การแบ่งหมวดธุรกิจ [25]
และเพิ่มหมวดหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างความชัดเจนของ
การรายงานผลตามภาคส่วนของประเทศ)
• อยูใ่ นหน่วยงานขนาดใหญ่ (จ�ำนวนพนักงานมากกว่า
200 คน) ร้อยละ 75.4 ขนาดกลาง (จ�ำนวนพนักงาน 51
ถึง 200 คน) ร้อยละ 7.7 ขนาดเล็ก (จ�ำนวนพนักงาน
ไม่เกิน 50 คน) ร้อยละ 15.4 และไม่สังกัดองค์การใด
ร้อยละ 1.5 (การแบ่งขนาดองค์การ [25])
ผลส�ำรวจตามข้อค�ำถามรวมทัง้ สิน้ 25 ข้อ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) สถานะการใช้บริการคลาวด์แบบ IaaS
ไม่มี และยังไม่มีแผนจะใช้ร้อยละ 15.4, ยังไม่มี แต่
มีแผนจะใช้ร้อยละ 21.5, มี ร้อยละ 63.1 หมายเหตุ
ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถามนี้ซึ่งมี 65 คน
2) สถานะการใช้บริการ IaaS ที่เป็น Public cloud
นอกประเทศ
ไม่ใช้ร้อยละ 7.3, อยู่ระหว่างด�ำเนินการที่จะใช้ร้อยละ
3.2, ก�ำลังใช้ Dropbox ร้อยละ 25.8, ก�ำลังใช้ OneDrive
ร้อยละ 16.1, ก�ำลังใช้ Google Drive ร้อยละ 25.8,
ก�ำลังใช้ Apple iCloud ร้อยละ 13.7, ก�ำลังใช้ Amazon
AWS ร้อยละ 3.2, ก�ำลังใช้ Microsoft Azure ร้อยละ
1.6, ก�ำลังใช้ Google Compute ร้อยละ 1.6, ก�ำลังใช้
Rackspace ร้อยละ 0.8, อื่นๆ ได้แก่ Hostgator VPS
ร้อยละ 0.8 หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือ จ�ำนวนการใช้
หรือไม่ใช้บริการต่างๆ ทั้งหมดซึ่งเท่ากับ 124 บริการ
บางคนใช้มากกว่า 1 บริการขึ้นไป จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม
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นี้มีทั้งหมด 60 คน
3) สถานะการใช้บริการ IaaS ที่เป็น Public cloud
ในประเทศ
ไม่ใช้ร้อยละ 77.6, อยู่ระหว่างด�ำเนินการที่จะใช้
ร้อยละ 6.9, ก�ำลังใช้ G-Cloud ของ สรอ. ร้อยละ 1.7,
ก�ำลังใช้ของ INET ร้อยละ 1.7, ก�ำลังใช้ของ CSLoxinfo
ร้อยละ 1.7, ก�ำลังใช้ CAT IRIS ร้อยละ 1.7, ก�ำลังใช้ True
IDC ร้อยละ 1.7, ก�ำลังใช้ NetDesign Cloud Hosting
ร้อยละ 3.4, ผู้ให้บริการอื่นร้อยละ 3.4 หมายเหตุ ร้อยละ
100 คือ จ�ำนวนการใช้หรือไม่ใช้ผใู้ ห้บริการต่างๆ ทัง้ หมดซึง่
เท่ากับ 77 ผู้ให้บริการ บางคนใช้มากกว่า 1 บริการขึ้นไป
4) สถานะการใช้บริการ IaaS ทีเ่ ป็น Private cloud นอก
ประเทศ (เช่น บริการ IaaS ขององค์การที่ท่านสังกัดหรือ
ของส�ำนักงานใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ต่างประเทศ)
ไม่ใช้ร้อยละ 72.2, อยู่ระหว่างด�ำเนินการที่จะใช้
ร้อยละ 7.4, ใช้ ร้อยละ 20.4 หมายเหตุ ส�ำหรับข้อค�ำถาม
ที่ 4) ถึง 7) ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถามนี้
ซึ่งมี 56 คน
5) สถานะการใช้บริการ IaaS ที่เป็น Private cloud
ในประเทศ (เช่น บริการ IaaS ขององค์การที่ท่านสังกัด
หรือของส�ำนักงานใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ในประเทศ)
ไม่ใช้ร้อยละ 53.7, อยู่ระหว่างด�ำเนินการที่จะใช้
ร้อยละ 16.7, ใช้ ร้อยละ 29.6
6) สถานะการใช้บริการ IaaS ที่เป็น Community
cloud ในประเทศ (เช่น บริการ G-Cloud ที่หน่วยงาน
ของท่านใช้อยู่)
ไม่ใช้ร้อยละ 75.9, อยู่ระหว่างด�ำเนินการที่จะใช้
ร้อยละ 13, ใช้ ร้อยละ 11.1
7) สถานะการใช้บริการ IaaS ที่เป็น Hybrid cloud
ในประเทศ (เช่น บริการ Private IaaS แบบในที่ตั้งที่
เชื่อมต่อกับบริการ Public IaaS)
ไม่ใช้ร้อยละ 77.8, อยู่ระหว่างด�ำเนินการที่จะใช้
ร้อยละ 13, ใช้ ร้อยละ 9.3
8) เหตุผลทีท่ า่ นใช้บริการคลาวด์แบบ IaaS ในประเทศ
(ถ้าใช้)
ท�ำให้มีความพร้อมในการท�ำงานทั้งของตนเองและ
ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นร้อยละ 11.7, ช่วยให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอดเวลาร้อยละ 14.1, ช่วยเพิ่มความสะดวก
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รวดเร็วในการท�ำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ร้อยละ 14.1,
ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งานร้อยละ 8.3, ง่ายที่จะขอ
ความช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาในการใช้งานร้อยละ 8.3,
ง่ายในการเลือกหาผู้ให้บริการร้อยละ 5.9, ผู้ให้บริการ
สามารถปกป้องข้อมูลจากอันตรายได้ดีร้อยละ 5.9, ผู้ให้
บริการมีความเชีย่ วชาญในเทคโนโลยีอนั ทันสมัยเป็นอย่างดี
ร้อยละ 4.9, มีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่ดี เช่น ประมวล
ผล จัดเก็บข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วเพียงพอต่อ
การใช้งาน ร้อยละ 7.3, ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะคุ้มค่ากับ
ประโยชน์ที่ได้รับร้อยละ 8.8, ใช้ตามบุคคลรอบข้างซึ่งเป็น
แรงจูงใจร้อยละ 3.9, ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ร้อยละ
6.8 หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือ ความถี่ของการถูกเลือก
รวมทั้งหมดของทุกเหตุผลซึ่งเท่ากับ 205 จ�ำนวนเพราะ
หนึ่งคนอาจตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
9) ระยะเวลาทีม่ กี ารใช้บริการ IaaS ในประเทศมาแล้ว
ยังไม่เคยใช้ ร้อยละ 43.9, น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 19.5,
1-2 ปีร้อยละ 17.1, 2-5 ปีร้อยละ 9.8, มากกว่า 5 ปี
ร้อยละ 9.8 หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนผู้ตอบข้อ
ค�ำถามนี้ซึ่งมี51 คน
10) จ�ำนวนบริการ IaaS ในประเทศที่ท่านใช้อยู่แบบ
ส่วนตัว ณ ปัจจุบัน
ยังไม่ได้ใช้ ร้อยละ 34.1, ก�ำลังเริ่มใช้บริการแรก
ร้อยละ 22, 1 บริการร้อยละ 19.5, หลายบริการ ร้อยละ
24.4 หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนหน่วยงานที่ตอบ
ข้อค�ำถามนี้อย่างสอดคล้องกับค�ำถามข้อที่ 9 ซึ่งมี 41 คน
11) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ IaaS ในประเทศโดย
เฉลี่ย
ใช้บริการฟรีรอ้ ยละ 75, 1-1000 บาทต่อปีรอ้ ยละ 16.2,
1001-5000 บาทต่อปี ร้อยละ 13.9, 5000 - 10000 บาท
ต่อปี ร้อยละ 8.1, มากกว่า 10000 บาทต่อปี ร้อยละ 8.1
หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถามนี้ซึ่งมี
36 คน
12) รูปแบบ IaaS ในประเทศที่ท่านก�ำลังใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนร้อยละ 33.3, หน่วยเก็บ
ข้อมูลเสมือนร้อยละ 59.5, เครือข่ายเสมือนร้อยละ 7.1
หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือ ความถี่ของการถูกเลือกรวม
ทั้งหมดของทุกรูปแบบซึ่งเท่ากับ 48 จ�ำนวนผู้ตอบ (หนึ่ง
คนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
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13) ปริมาณการใช้บริการ IaaS ในประเทศในด้าน
ต่อไปนี้ : จ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนทั้งหมดโดย
เฉลี่ยต่อวัน
ไม่เกิน 2 เครื่องเสมือน ร้อยละ 63.6, 3-5 เครื่อง
เสมือน ร้อยละ 9.1, 6-10 เครื่องเสมือน ร้อยละ 9.1,
11-100 เครื่องเสมือน ร้อยละ 18.2, มากกว่า 101 เครื่อง
เสมือน ร้อยละ 0 หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนผู้ที่
ตอบข้อค�ำถามนี้ซึ่งมี 11 คน
14) ปริมาณการใช้บริการ IaaS ในประเทศในด้าน
ต่อไปนี้ : ขนาดหน่วยความจ�ำหลัก (RAM) ทั้งหมดโดย
เฉลี่ยต่อวัน
ไม่เกิน 32 GB ร้อยละ 81.8, 33-64 GB ร้อยละ 9.1,
มากกว่า 64 GB ร้อยละ 9.1 หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือ
จ�ำนวนผู้ที่ตอบข้อค�ำถามนี้ซึ่งมี 11 คน
15) ปริมาณการใช้บริการ IaaS ในประเทศในด้าน
ต่อไปนี้ : ขนาดหน่วยเก็บข้อมูล (storage) ทั้งหมดโดย
เฉลี่ยต่อวัน
ไม่เกิน 10 GB ร้อยละ 8.3, 11-100 GB ร้อยละ 0,
101 GB-1 TB ร้อยละ 75, มากกว่า 1 TB ร้อยละ 16.7
หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนผู้ที่ตอบข้อค�ำถามนี้ซึ่งมี
12 คน
16) ปริมาณการใช้บริการ IaaS ในประเทศในด้าน
ต่อไปนี้ : จ�ำนวนไอพีแอดเดรสบนเครือข่ายเสมือนโดย
เฉลี่ยต่อวัน
ไม่เกิน 4 ร้อยละ 80, 5-10 ร้อยละ 10, 11-15
ร้อยละ 0, มากกว่า 15 ร้อยละ 10 หมายเหตุ ร้อยละ 100
คือจ�ำนวนผูท้ ตี่ อบข้อค�ำถามนีอ้ ย่างสมเหตุสมผลซึง่ มี 10 คน
17) ท่านใช้ IaaS ในประเทศเพื่อท�ำหน้าที่อะไรบ้าง
ส�ำรองข้อมูลร้อยละ 22.1, เป็น Web เซิร์ฟเวอร์ร้อยละ
26.3, เป็น E-mail เซิร์ฟเวอร์ร้อยละ 13.7, เป็นเซิร์ฟเวอร์
ระบบงานต่างๆ ภายในองค์การ (Intranet) ร้อยละ 18.9,
บริหารจัดการเครือข่ายขององค์การร้อยละ 11.6, เป็นเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์สำ� หรับผูใ้ ช้ (Virtual Desktop Infrastructure :
VDI) ร้อยละ 7.4 หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือความถีท่ งั้ หมด
ของการถูกเลือกของหน้าทีซ่ งึ่ เท่ากับ 95 บางหน้าทีถ่ กู เลือก
โดยหลายคน จ�ำนวนผู้ที่ตอบข้อค�ำถามนี้มีทั้งหมด 42 คน
18) โดยส่วนตัวแล้ว ท่านต้องการใช้ IaaS ในประเทศ
รูปแบบใดนอกเหนือจากที่ก�ำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน

เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนร้อยละ 33.3, หน่วยเก็บข้อมูล
เสมือนร้อยละ 47.4, เครือข่ายเสมือนร้อยละ 11, อื่นๆ
ร้อยละ 19.3 หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือความถี่ทั้งหมด
ของการถูกเลือกของรูปแบบซึ่งเท่ากับ 57 บางรูปแบบถูก
เลือกโดยหลายคน จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถามนี้อย่างสมเหตุ
สมผลมีทั้งหมด 35 คน (หนึ่งคนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
19) ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้ IaaS ในประเทศ
รายละเอียดทางเทคนิค (ความสามารถและประสิทธิภาพ
ของบริการ) ร้อยละ 33, ราคาร้อยละ 36, ข้อตกลงระดับ
บริการ (SLA) ร้อยละ 23, ความมีชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
(visibility) ร้อยละ 27, การแนะน�ำโดยผูม้ ปี ระสบการณ์ใน
สายอาชีพ (referral from professionals) ร้อยละ 21,
อื่นๆ ได้แก่ security ร้อยละ 1 หมายเหตุ ร้อยละ 100
คือความถี่ทั้งหมดของการถูกเลือกของรูปแบบซึ่งเท่ากับ
144 บางรูปแบบถูกเลือกโดยหลายคน จ�ำนวนผู้ตอบข้อ
ค�ำถามนี้อย่างสมเหตุสมผลมีทั้งหมด 45 คน (หนึ่งคนตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
20) ความคิดเห็นอืน่ ๆ ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ การให้บริการ
คลาวด์ในประเทศ โปรดระบุ
ข้อค�ำถามนีเ้ ป็นแบบปลายเปิด จ�ำนวนผูต้ อบข้อค�ำถาม
นี้มีทั้งหมด 4 คน ค�ำตอบที่ได้รับได้แก่ขาดการโฆษณา,
ประเทศไทยยังขาดผู้มีประสบการณ์ในองค์การเกี่ยวกับ
คลาวด์, ควรมีการให้บริการด้านอื่นๆ ให้มากกว่านี้, ราคา
และความคุ้มค่า
21) แผนการใช้บริการ IaaS เพิ่มเติมในอนาคต
ไม่มี ร้อยละ 11.1, ไม่แน่ใจ ร้อยละ 25, มี ร้อยละ
63.9 หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนผู้ที่ตอบข้อค�ำถาม
นี้ซึ่งมี 44 คน
22) รูปแบบบริการ IaaS ที่ต้องการใช้เพิ่มเติม
เครือข่ายเสมือนร้อยละ 16.7, หน่วยเก็บข้อมูลบน
คลาวด์ร้อยละ 48.1, เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนร้อยละ
33.3, อื่นๆ ร้อยละ 1.9หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือความถี่
ทั้งหมดของการถูกเลือกของรูปแบบซึ่งเท่ากับ 54 บางรูป
แบบถูกเลือกโดยหลายคน จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถามนี้อย่าง
สมเหตุสมผลมีทั้งหมด 39 คน หนึ่งคนสามารถเลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ
23) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ IaaS ที่ติด
ตั้งอยู่ในประเทศรายงานตามล�ำดับของจ�ำนวนผู้เห็นด้วย
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จากมากไปน้อยดังนี้หมายเหตุ ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนผู้
ตอบข้อค�ำถามนี้มีทั้งหมด 37 คน
• ไม่มผี ใู้ ห้บริการทีต่ อบสนองความต้องการได้ครบถ้วน
มีผู้เห็นด้วย ร้อยละ 100
• ราคาค่าใช้บริการสูงเกินไปมีผู้เห็นด้วย ร้อยละ 98
• การย้ายระบบงานเดิมขึน้ คลาวด์ทำ� ได้ยากมีผเู้ ห็นด้วย
ร้อยละ 98
• ขาดทักษะความช�ำนาญในการปรับเปลีย่ นไปใช้บริการ
IaaSมีผู้เห็นด้วย ร้อยละ 98
• ไม่มั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของผู้ให้บริการมีผู้
เห็นด้วย ร้อยละ 98
• ไม่มั่นใจว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จริงหรือไม่มีผู้เห็น
ด้วย ร้อยละ 96
• กฎระเบียบขององค์การและของประเทศไม่เอือ้ อ�ำนวย
มีผู้เห็นด้วย ร้อยละ 96
• มีศนู ย์ขอ้ มูลแบบดัง้ เดิมอยูแ่ ล้วและยังไม่มคี วามจ�ำเป็น
ต้องใช้คลาวด์มีผู้เห็นด้วย ร้อยละ 95.9
• ไม่มนั่ ใจในความเป็นส่วนบุคคล (privacy) และความ
มั่นคงปลอดภัย (security) มีผู้เห็นด้วย ร้อยละ 95.8
• ไม่มีงบประมาณ  มีผู้เห็นด้วย ร้อยละ 94
• ระบบเครือข่ายที่มียังไม่พร้อมในการเปลี่ยนไปใช้
IaaS มีผู้เห็นด้วย ร้อยละ 94
• สูญเสียการควบคุมสินทรัพย์เมื่อย้ายขึ้นคลาวด์ มีผู้
เห็นด้วย ร้อยละ 92
• ยังไม่เล็งเห็นประโยชน์ทางเทคนิคของคลาวด์มีผู้
เห็นด้วย ร้อยละ 86
24) กลยุทธ์ราคาของผู้ให้บริการคลาวด์ที่ต้องการ
ใช้ฟรีไม่จ�ำกัดเวลาแต่ยกเว้นบางฟังก์ชันที่ต้องจ่ายค่า
ใช้บริการ (Freemium) ร้อยละ 78.6, ใช้ฟรีทุกความ
สามารถของตัวบริการแต่เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดจึง
คิดค่าใช้บริการร้อยละ 14.3, อื่นๆ ได้แก่ ราคาสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้งานตามความต้องการของผูใ้ ช้ทใี่ ช้งานจริง,
ใช้ฟรีเบื้องต้นและจัดเก็บเพิ่มตามสเปกที่ต้องการใช้เพิ่ม,
และ ใช้ฟรีในช่วงพัฒนา ทดสอบเรียนรู้ระบบ แล้วคิดเงิน
เมื่อเริ่มใช้ระบบจริง, ร้อยละ 7.2 หมายเหตุ ร้อยละ 100
คือจ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถามนี้มีทั้งหมด 42 คน หมายเหตุ
ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถามนี้มีทั้งหมด 42 คน
25) ข้อเสนอแนะของผู้บริโภคระดับบุคคลที่มีต่อผู้ให้
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บริการคลาวด์ในประเทศรายงานตามล�ำดับของจ�ำนวนผู้
เห็นด้วย (มากถึงมากทีส่ ดุ ) จากมากไปน้อยดังนี้ หมายเหตุ
ร้อยละ 100 คือจ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถามนี้มีทั้งหมด 51 คน
• พัฒนามาตรฐานของสัญญาและเงือ่ นไขระหว่างผูใ้ ห้
บริการและผูใ้ ช้บริการคลาวด์ เช่น การครอบคลุมถึงประเด็น
ความเป็นเจ้าของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการเปิด
เผยข้อมูล มีผู้เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 80.4
• สร้างและเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ กีย่ วกับความ
มั่นคงปลอดภัยของการใช้บริการคลาวด์ให้แก่ผู้บริโภคทุก
ภาคส่วนมีผู้เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 76.5
• ก�ำหนดมาตรฐานระดับวุฒิภาวะ (Maturity) ของ
การให้บริการคลาวด์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการให้
บริการมีผู้เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 76.5
• ส่งเสริมให้บคุ ลากรผูใ้ ห้บริการคลาวด์สอบประกาศนียบัตร
วิชาชีพด้านคลาวด์ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศ ระดับ AEC
และระดับสากล หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นใน
ด้านคลาวด์ มีผู้เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 76.5
• ส่งเสริมให้ภาคเอกชนผูใ้ ห้บริการร่วมกันสร้างแนวทาง
การปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของการให้บริการและสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั การให้บริการ
คลาวด์ของประเทศ มีผู้เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ
76.4
• ก�ำหนดให้ผู้ให้บริการทุกรายต้องมีกลไกในการตรวจ
สอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอและ
ได้มาตรฐานสากล มีผู้เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 76
• ถ้าท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐาน
ผู้ให้บริการคลาวด์ของประเทศ ท่านคิดว่าระบบการ
บริการ IaaS ของผูใ้ ห้บริการทุกรายควรแสดงข้อมูลเชิงลึก
นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปหรือไม่เพื่อช่วยผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของตนได้ก่อนการสมัครใช้งานจริง มีผู้เห็นด้วยมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 74.5
• ปรับปรุงกลไกในการจัดสรรงบประมาณและวิธกี ารจัด
ซื้อจัดจ้างทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับวิธีการคิดค่าบริการ
แบบใหม่ของคลาวด์ (Pay-per-use) มีผู้เห็นด้วยมากถึง
มากที่สุด ร้อยละ 72.6
• ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ให้
มีการส่งเสริมบริการคลาวด์ มีผู้เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด
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ร้อยละ 72.6
• ส่งเสริมให้มบี ริการบรอดแบนด์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึง
และเท่าเทียมตามแนวทางของกรอบนโยบาย ICT2020 มี
ผู้เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 72.6
• ผลักดันให้เกิดการเลือกใช้/ยอมรับมาตรฐานเปิดทีจ่ ะ
ท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงระบบ (Interoperability) การแลก
เปลี่ยนข้อมูล (Data Portability) และป้องกันอุปสรรคใน
การย้ายค่าย (Vendor lock-in) มีผู้เห็นด้วยมากถึงมาก
ที่สุด ร้อยละ 70.6
• ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและการใช้งานคลาวด์ราย
สาขา (vertical) ในลักษณะของคลาวด์ชมุ ชน (community
cloud) ซึ่งมีความต้องการ/รายละเอียดของการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านทีค่ ล้ายๆ กันของหลายๆ องค์การ เช่น ทางด้าน
การศึกษา การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ หรือบริการสุขภาพ มี
ผู้เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 68.6
• ส่งเสริมให้การพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการ
คลาวด์ เช่น Business Process-as-a-Service และบริการ
รูปแบบใหม่ๆ โดยจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือ หรือเงินกู้อัตรา
พิเศษ ให้กับการวิจัยและพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
มีผู้เห็นด้วยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 68.6
• รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดโรดโชว์ เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และแนวทางการเลือกใช้บริการ
คลาวด์ให้แก่ผบู้ ริโภคทุกภาคส่วนมีผเู้ ห็นด้วยมากถึงมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 66.6

5. สรุปผลการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นีค้ อื เพือ่ ส�ำรวจสถานะ
การใช้บริการ ปัญหา และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ของผูบ้ ริโภคระดับบุคคล
ภายในประเทศเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะผู้วิจัย
ได้ด�ำเนินการส�ำรวจโดยใช้เครื่องมือแบบส�ำรวจออนไลน์
โดยใช้วธิ กี ารทางสถิตกิ ารสุม่ ตัวอย่างแบบผสมระหว่างการ
สุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ กับวิธกี ารเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ใน
ส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้หลักสถิตเิ ชิงพรรณนามีจำ� นวน
ตัวอย่างที่ตอบแบบส�ำรวจทั้งสิ้น 191 ตัวอย่างคิดเป็น
ร้อยละ 34 จากขนาดกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดผูต้ อบแบบส�ำรวจ
มาจากระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จากภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยหลายประเภทธุรกิจ และจาก

หน่วยงานขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
ข้อค้นพบที่ส�ำคัญคือผู้ใช้ระดับบุคคลส่วนใหญ่มีการใช้
บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการ
ต่างประเทศมากกว่าในประเทศ เหตุผลหลักในการใช้บริการ
คือช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาและช่วยเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการท�ำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่ยังไม่มีการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ในประเทศ ในส่วนที่มีการใช้แล้วอยู่รูปแบบบริการหน่วย
เก็บข้อมูลเสมือนมากที่สุด ในส่วนปัญหาของผู้ใช้บริการ
ระดับบุคคลที่มีผู้เห็นด้วยมากที่สุดสามอันดับแรกคือ ไม่มี
ผู้ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน, ราคา
ค่าใช้บริการสูงเกินไป, และการย้ายระบบงานเดิมขึ้น
คลาวด์ท�ำได้ยากในส่วนของความต้องการของผู้ใช้บริการ
พบว่าต้องการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบส่วน
บุคคลเพือ่ ให้บริการองค์กรตนเองมากทีส่ ดุ ในรูปแบบหน่วย
เก็บข้อมูลบนคลาวด์ โดยมีปจั จัยส�ำคัญทีส่ ดุ ในการพิจารณา
เลือกใช้คือราคา ส่วนกลยุทธ์ราคาที่ต้องการใช้บริการมาก
ที่สุดคือการใช้ฟรีไม่จำ� กัดเวลาแต่ยกเว้นบางฟังก์ชันที่ต้อง
จ่ายค่าใช้บริการ
ผูใ้ ห้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานคลาวด์ในประเทศสามารถ
น�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้นไี้ ปพัฒนาความพร้อมในการให้บริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ดงั แนวทาง
ต่อไปนี้
• การพัฒนามาตรฐานของสัญญาและเงือ่ นไขระหว่าง
ผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการคลาวด์ควรครอบคลุมถึงประเด็น
ความเป็นเจ้าของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการเปิด
เผยข้อมูลและท�ำการเผยแพร่อาจในรูปแบบของข้อตกลง
ระดับบริการเพือ่ ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการให้แก่
ผูบ้ ริโภคในท�ำนองเดียวกับบริการคลาวด์ของต่างประเทศใน
ส่วนของการรักษามาตรฐานควรเปิดเผยผลการตรวจสอบ
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ สร้าง
ความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภค
• การสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับ
ความมัน่ คงปลอดภัยของการใช้บริการคลาวด์ให้แก่ผบู้ ริโภค
อย่างกว้างขวาง เช่น หน่วยงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านความมั่นคงควรน�ำระบบงานที่ไม่ได้มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งยวดมาใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ดูแล
โดยผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีความเชี่ยวชาญบริการคลาวด์ใน

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

ประเทศมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลทีเ่ หนือกว่าผูใ้ ห้บริการ
คลาวด์ตา่ งประเทศและมีความเหมาะสมต่อการจัดเก็บข้อมูล
ด้านความมัน่ คงของประเทศทีค่ วรอยูภ่ ายในราชอาณาจักร
• การก�ำหนดมาตรฐานระดับวุฒภิ าวะของการให้บริการ
คลาวด์เพือ่ กระตุน้ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดยความ
ครบถ้วนของลักษณะส�ำคัญของการค�ำนวณแบบคลาวด์
เช่น บริการตนเองได้เมื่อทวงถาม (on-demand self
service) ที่ยังขาดอยู่ในบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ของประเทศ
• การส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารคลาวด์ ส อบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านคลาวด์ทเี่ ป็นทีย่ อมรับในประเทศ
ระดับ AEC และระดับสากล หรือศึกษาต่อในระดับปริญญา
ที่สูงขึ้นในด้านคลาวด์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน
การค�ำนวณแบบคลาวด์ทมี่ งุ่ เน้นการลดต้นทุนบริการโครงสร้าง
พืน้ ฐานคลาวด์เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการคลาวด์
ต่างประเทศในระยะยาวได้

6. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติสำ� หรับการสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนิน
โครงการจนลุลว่ งด้วยดี ตัวแทนหน่วยงานและบุคคลทีก่ รุณา
สละเวลาร่วมให้ข้อมูลอันมีค่ายิ่ง และคณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒทิ ใี่ ห้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงการด�ำเนินโครงการ
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้กล่าวถึง ณ ที่นี้
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