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บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ ้นนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพิจารณานาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติง้ มาใช้
ภายในองค์ กร กรณี ศึกษา บริ ษัทจัดจาหน่ ายสิ นค้ าอุปกรณ์ สื่อสารแห่ งหนึ่ง ซึ่ งผู้วิจัยใช้ การสั มภาษณ์ เชิ งลึกเป็ น
เครื่ องมือในการทาวิจัย โดยเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่ างทั้งในระดับผู้บริ หาร และบุคคลากรที่เกี่ยวข้ องในสายงาน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการศึ กษาพบว่ า ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการพิ จารณานาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิ วติ ง้ มาใช้ ภายใน
องค์ กร ประกอบด้ วยปั จจัยหลัก 4 ด้ าน ได้ แก่ ปั จจัยภายในองค์ กร ปั จจัยสิ่ งแวดล้ อมภายนอกองค์ กร ปั จจัย
ทางด้ านเทคโนโลยี และปั จจัยทางด้ านผู้ให้ บริ การ สาหรั บปั จจัยย่ อย กลุ่มตัวอย่ างได้ ให้ ความสาคัญกับปั จจัย
ด้ านความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูล ความน่ าเชื่ อถือของผู้ให้ บริ การ และมาตรการในการจัดทาระบบสารอง
ข้ อมูล/การกู้ คืน โดยงานวิ จัยชิ ้นนี ้ไ ด้ นาเสนอแนวทางเพื่ อให้ ผ้ ูที่เกี่ ย วข้ องสามารถนาเอาเทคโนโลยี คลาวด์
คอมพิวติง้ ไปใช้ ได้ จริ งในองค์ กร
คาสาคัญ : คลาวด์ คอมพิวติ้ง, ผูใ้ ห้บริ การคลาวด์, นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract

The purpose of this research is to study factors that influence the decision to adopt cloud
computing in an enterprise, a case study of a telecommunications equipment distributor. The data was
collected through in-depth interviews with executives and IT staff for analyzing and providing guidelines for
implementing cloud computing in the organization.
The findings indicate that there are four main factors that influence the adoption of cloud
computing in the enterprise: internal factor, external environment, technology, and service provider.
Regarding sub-factors, the interviewees focus on information security, the reliability of service provider, and
measures for backup or recovery of the system. According to the results, guidelines for implementing cloud
computing is proposed for practical utilization.
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1. บทนา

ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้า มามี
บทบาทในการช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แ ข่ ง ขั น แ ล ะ ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม
กระบวนการ รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพขององค์ก รให้มีค วามสะดวกยิ่ง ขึ้ น
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิ วติ้ ง มี เป้ าหมายเพื่ อลด
ค่าใช้จ่ายขององค์กร สามารถใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
เพิ่มการทางานระหว่างเครื อข่ายหรื อองค์กร ซึ่ งเป็ น
การช่ ว ยเพิ่ ม แนวทางการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของผู ้
ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสามารถ
นาเสนอบริ ก ารใหม่ ๆ นอกจากนี้ บริ ษ ัท อื่ น ๆ ที่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุ รกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก็ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี คลาวด์
คอมพิ ว ติ้ ง ได้ เ ช่ น กั น (Stanoevska,
2009,
Grossman., 2009, and Sultan, 2010)
บริ ษ ทั จัดจาหน่ า ยสิ นค้า อุ ป กรณ์ สื่ อสาร
แห่งหนึ่ง เป็ นตัวแทนจาหน่าย วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์
สื่ อสาร และระบบสื่ อสารของ MOTOROLA
ปั จจุ บนั มี พนักงานทั้งสิ้ น 50 คน โดยดาเนิ นธุ รกิ จ
หลัก คื อ การจ าหน่ า ยวิ ท ยุ สื่ อ สาร อุ ป กรณ์ และ
ระบบสื่ อสาร บริ การออกแบบ ติ ด ตั้ง และวาง
ระบบสื่ อ สาร รวมถึ ง งานซ่ อมบ ารุ ง ทั้ง ตัว เครื่ อ ง
อุ ป กรณ์ และระบบ โดยมี เป้ าหมายส าคัญในการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริ การที่เป็ นเลิศ
ให้กบั ลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั แห่ งนี้ ได้เป็ นตัวแทนจาหน่าย
MOTOROLA ที่ มี ย อดจ าหน่ า ยสู ง สุ ด ประจ า
ประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
งานวิจยั นี้ จึงได้ทาการศึ กษาปั จจัยที่ มีผล
ต่อพิจารณาการนานโยบาย คลาวด์ คอมพิวติ้ง มา
ใช้ ภ ายในองค์ ก รแห่ งนี้ เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ช่ วย
ประกอบการตัดสิ นใจสาหรับผูท้ ี่เกี่ ยวข้องและเป็ น
แนวทางส าหรั บ องค์ ก รในการพิ จ ารณาน าเอา
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้งเข้ามาใช้ในองค์กร
2. ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ น วั ต ก ร ร ม
(Diffusion of innovation theory หรื อ DOI)

ทฤษฎี ก ารเผยแพร่ นวัตกรรม (Diffusion
of innovation theory หรื อ DOI) เป็ นทฤษฎีที่ถูก
นาเสนอโดย Roger ในช่วง 1960s สาหรับใช้ศึกษา
การเผยแพร่ นวัตกรรม โดยทฤษฎี น้ ี เน้นความเชื่ อ
ที่ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวัฒ นธรรม
เกิ ด ขึ้ น จากการแพร่ ก ระจายของสิ่ ง ใหม่ ๆ จาก
สังคมหนึ่ งไปยังอีกสังคมหนึ่ งและสังคมนั้นรับเข้า
ไปใช้ สิ่ งใหม่ ๆ นี้ คือ นวัตกรรม ซึ่ งเป็ นทั้งความรู ้
ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
โดยหลักการคุณลักษณะของนวัตกรรมที่
จะแสดงให้เห็ นว่า นวัตกรรมเป็ นสิ่ ง ที่ ง่ า ยต่ อการ
ยอมรับ ควรมีคุณลักษณะ 5 ประการดังนี้
1. นวัตกรรมนั้นมีขอ้ ได้เปรี ยบหรื อมีขอ้
ดี ก ว่า (Relative advantage) คื อ การรั บ รู ้ ว่ า
นวัตกรรมนั้นสามารถใช้งานได้ดีกว่าระบบที่มีอยู่
เดิ ม หรื อรั บรู้ ถึ งประ โยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากการน า
นวัตกรรมมาใช้
2. ความยุง่ ยากซับซ้อน (Complexity) คือ
การรั บ รู ้ ถึง ระดับ ความยากง่ า ยของนวัตกรรมนั้น
สามารถใช้ ง านได้ ง่ า ย ไม่ ยุ่ ง ยากไม่ มี ค วาม
สลับซับซ้อน
3. สามารถสังเกตเห็นได้ (Visibility) คือ
สามารถสังเกตเห็ นบุ คคลอื่ นๆในองค์การใช้งาน
ระบบสารสนเทศได้ เป็ นไปในแนวทางเดี ย วกับ
ค่านิยม
4. ความสอดคล้ อ งหรื อเหมาะสม
(Compatibility) คื อ ความสอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการหรื อประสบการณ์ ของกลุ่มผูม้ ีศกั ยภาพใน
การยอมรั บนวัตกรรม ว่าเหมาะสมกับการใช้งาน
หรื อไม่
5. ผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้เห็นก่อนได้
(Trialability) คื อ การสามารถแบ่ ง ทดลอง โดย
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองใช้นวัตกรรมนั้นจะต้อง
สามารถจับต้องได้ สังเกตได้และสามารถถ่ายทอด
ได้

2.2 แ น ว ค ว า ม คิ ด เ รื่ อ ง บ ริ บ ท ด้ า น
เทคโนโลยี องค์ก ร สภาพแวดล้อม (TechnologyOrganization-Environment Framework: TOE)
กรอบแนวความคิ ด เรื่ องบริ บทด้ า น
เทคโนโลยี องค์กร สภาพแวดล้อม หรื อ TOE ได้
ถู ก พัฒ นามาจากหลัก การของ Tornatzky และ
Fleischer ในปี ค.ศ.1990 ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
ตัด สิ น ใจในการน านวัต กรรมทางเทคโนโลยีม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ โ ด ย จ ะ เ ป็ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ถึ ง
กระบวนการประเมิน การตัดสิ นใจที่จะประยุต์ใช้
จนถึงการติดตั้ง Tornatzky and Fleischer (1990)
โดยมี อิ ท ธิ พ ลมาจากปั จ จัย ที่ ส าคัญ 3
ปั จจัย ที่จะส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจนามาใช้
ได้แก่
1. ปั จจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology
Context) คือ การพิจารณาถึงเทคโนโลยีท้ งั ภายใน
และภายนอกที่ มีค วามสั มพันธ์ ก ับองค์ก ร รวมถึ ง
เทคโนโลยี ที่ ย ัง ไม่ มี ก ารน ามาใช้ ก ั บ องค์ ก รใน
ขณะนั้น โดยต้อ งค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสม และ
ความเข้า กัน ได้ก ับ สภาพแวดล้อ มเทคโนโลยี ที่
องค์กรกาลังใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
2. ปั จจัย ทางด้านองค์ก ร (Organization
Context) คื อ การพิ จ ารณาถึ ง ขนาดขององค์ก ร
ลักษณะการดาเนิ นธุ รกิ จ ทรั พยากรขององค์กรใน
ทุกด้าน การติดต่อประสานกันระหว่างพนักงานใน
องค์กร
3.
ปั จ จัย ทางด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
(Environment Context) คือ การพิจารณาถึงลักษณะ
ประเภทอุ ต สาหกรรมที่ อ งค์ ก รด ารงอยู่ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ความรุ นแรงของตลาด
คู่ แ ข่ ง คู่ ค ้า นโยบายภาครั ฐ รวมถึ ง ข้อ กฏหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
โดยการพิจารณาปั จจัยทั้ง 3 ด้าน จะเป็ น
การพิจารณาต่อข้อจากัดและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการนาเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ใช้ในองค์กร ซึ่ งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจขององค์กร
ในการตัด สิ น ใจน านวัต กรรมทางเทคโนโลยีม า
ประยุกต์ใช้

3. สรุ ปผล
3.1 ปัจจัยภายในองค์กร
ทัศนคติ ความสนใจ และการสนับสนุ น
ของผู ้บ ริ หาร เป็ นปั จ จัย ย่ อ ยที่ อ งค์ ก รแห่ ง นี้ ให้
ความส าคัญ ที่ สุ ด ของปั จ จัย ภายในองค์ก ร เพราะ
เห็ น ว่ า ผู ้ บ ริ หารมี ส่ วนส าคั ญ อย่ า งสู งในการ
สนับสนุ นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์กร นอกจากนี้ นโยบายขององค์กรก็เป็ น
ปั จจัยย่อยที่สาคัญในลาดับต่อมาเนื่ องจากนโยบาย
ขององค์กรจะเป็ นตัวกาหนดทิศทางให้บุคลากรใน
องค์กรดาเนินการตามเป้ าหมายที่กาหนด และปั จจัย
ย่ อ ยที่ ต้ อ งพิ จ ารณาต่ อ มาคื อ ความพร้ อ มของ
ทรั พ ยากรเทคโนโลยีส ารสนเทศขององค์ก รและ
การลงทุ น ได้แ ก่ โครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั และเงินทุน
3.2 ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมภายนอกองค์กร
ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง
อุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบธุ รกิจ เป็ นปั จจัยย่อย
ที่ อ งค์ ก รแห่ ง นี้ ให้ ค วามส าคัญ ที่ สุ ดของปั จ จั ย
สิ่ ง แวดล้ อ มภายนอกองค์ ก ร เพราะเห็ น ว่ า การ
พิจารณานาเทคโนโลยีสารสนเทศใดเข้ามาจะต้อง
สามารถช่ วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันหรื อสร้ าง
ความได้เ ปรี ยบเหนื อ คู่ แ ข่ ง ขัน ให้ ก ับ องค์ ก รได้
นอกจากนี้ บ ริ บ ทปั จจัย ข้อก าหนดทางกฏหมายที่
เกี่ ย วข้อ ง ก็ เ ป็ นปั จ จัย ย่อ ยถัด มาในการพิ จ ารณา
เนื่ องจากเห็ นว่ากฏหมายหรื อข้อกาหนดเป็ นสิ่ ง ที่
ทุกองค์กรต้องปฏิบตั ิตามเพื่อไม่ให้ขดั ต่อกฏหมาย
หรื อมีความผิด ต่างจากบริ บทปั จจัยแรงกดดันจากคู่
ค้าที่ไม่มีความสาคัญต่อการพิจารณาต่อองค์กรแห่ ง
นี้ ม ากนัก เพราะเห็ นว่า เทคโนโลยีข องคู่ ค ้า ไม่ ไ ด้
ส่ งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนยั ยะสาคัญ
3.3 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล เป็ นปั จจัย
ย่อยของปั จจัยทางด้านเทคโนโลยีที่องค์กรแห่ งนี้ ให้
ความส าคัญ มากที่ สุ ด เพราะข้อ มู ล ถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความส าคั ญ อย่ า งสู งต่ อ องค์ ก ร ดั ง นั้ นจึ ง ต้ อ ง
พิจารณาต่อความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นได้เพราะข้อมูล
จะต้อ งถู ก จัด เก็ บ อยู่ ภ ายนอกองค์ ก ร ปั จ จัย ย่ อ ย

ต่อมาคื อการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กบั องค์กร โดยเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
นาเข้ามาใช้จะต้องช่ วยเพิ่มศักยภาพและปรั บปรุ ง
กระบวนการทางานให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ การใ ช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยไม่ตอ้ งการมีค่าใช้จ่ายที่สูง ก็เป็ น
ปั จ จัย ย่ อ ยที่ ต้อ งพิ จ ารณาในล าดับ ต่ อ มา เพราะ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น จะต้อ งไม่ สู ง มากโดยเฉพาะกับ องค์ก รขนาด
กลาง
3.4 ปัจจัยทางด้านผูใ้ ห้บริ การ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล เป็ นปั จจัยย่อยของปั จจัยทางด้านผูใ้ ห้บริ การ
ที่ องค์ก รให้ค วามส าคัญที่ สุ ด ซึ่ ง ต้องพิ จารณาถึ ง
มาตรการในการเก็บรั กษาข้อมูล ระบบตรวจสอบ
ในการเข้าถึงฐานข้อมูล และต้องสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ ปั จจัยความน่ าเชื่ อถื อและความมัน่ คง
ของผู ้ ใ ห้ บ ริ การ เป็ นปั จจั ย ย่ อ ยที่ อ งค์ ก รให้
ความสาคัญถัดมาที่จะต้องพิจารณา โดยผูใ้ ห้บริ การ
ต้องมี ความเป็ นมื ออาชี พ มี ค วามน่ า เชื่ อถื อ มี ก าร
ประกันคุณภาพการให้บริ การ และมีสถานที่จดั เก็บ
ข้อมู ล ที่ น่า เชื่ อถื อปลอดภัย และมาตรการในการ
จัดทาระบบสารองข้อมูล/การกูค้ ืน ก็เป็ นปั จจัยย่อย
ที่องค์กรแห่งนี้ให้ความสาคัญถัดมาในการพิจารณา
ผูใ้ ห้บ ริ ก าร โดยผูใ้ ห้ บ ริ ก ารจะต้อ งมี ก ารส ารอง
ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ มีหลักเกณท์มาตราฐานสากล
ในการแก้ไขข้อมูลและการกูค้ ืนระบบให้กลับคืนมา
ได้
4. อภิปรายผลการวิจัย
ปั จจัยมีผลต่อการพิจารณานาเทคโนโลยี
คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กรนั้น ในส่ วนของ
ปั จจัยภายในองค์กร องค์กรแห่ งนี้ เห็ นว่า ทัศนคติ
ความสนใจ และการสนับ สนุ นของผูบ้ ริ หาร เป็ น
ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญสู งสุ ด เพราะผูบ้ ริ หารจะ
เป็ นผูส้ นับ สนุ น และผูผ้ ลัก ดันที่ ส าคัญ ที่ สุ ด และ
นโยบายขององค์กร ก็เป็ นปั จจัยย่อยที่ตอ้ งพิจารณา
ถัดมา เพราะนโยบายเป็ นส่ วนสาคัญที่ จะผลักดัน
และขับเคลื่ อนให้บุคลากรในองค์กรสนองตอบต่อ

การนาเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nedev (2014) ที่กล่าวว่า
การสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารถูกระบุว่าเป็ นปั จจัยที่มี
ความสาคัญมากที่ สุด เนื่ องจากการนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ จ ะส าเร็ จ ไม่ ไ ด้ เ ลยถ้า ปราศจากการ
สนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารเพราะผูบ้ ริ ห ารจะเป็ นผูท้ ี่
สนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่จาเป็ น และงานวิจยั ของ
Berman et al. (2012) ที่ก ล่ าวว่าการนาเอา
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิ ว ติ้ ง มาใช้ ใ นการ
เสริ มสร้ า งนวัตกรรมเพื่อส่ งเสริ มธุ รกิ จ จะมาจาก
ปัจจัยการขับเคลื่อนของนโยบายองค์กร
ในส่ ว นของปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มภายนอก
องค์กร องค์กรแห่ งนี้ ให้ความสาคัญต่อการแข่งขัน
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมที่องค์กรประกอบ
ธุ รกิ จ ว่า เป็ นปั จจัย ย่อยที่ สาคัญในการผลัก ดันให้
องค์กรต้องพัฒนาเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างโอกาส
แล ะ ข้ อ ได้ เ ปรี ยบให้ เ กิ ดขึ้ นกั บ องค์ ก ร ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lee (2014) ที่ พบว่า
ปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรับการนาเอาระบบคลาวด์
มาใช้ของธุ รกิ จของเอกชนขนาดกลางและย่อม คือ
ผลประโยชน์ทางด้า นการเงิ น การตลาด และเพิ่ ม
โอกาสทางธุ รกิ จ จึ ง เป็ นแรงผลักดันที่ สาคัญ โดย
ปั จ จัย ข้ อ ก าหนดทางกฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น
ประเด็นรองที่ องค์กรต้องปฏิ บตั ิ ตามเพื่อไม่ให้ขดั
ต่อข้อกาหนดหรื อกฏหมาย สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ MARIAN (2012), Shimba (2010) และ
Morgan & Conboy (2013) กล่าวว่าข้อกาหนดทาง
กฏหมายหรื อกฏระเบียบอื่น ๆ เป็ นสิ่ งที่องค์กรต้อง
ศึกษาและปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ในส่ ว นของปั จ จัย ทางด้ า นเทคโนโลยี
ความมัน่ คงปลอดภัย ของข้อ มู ล เป็ นปั จ จัย ย่อ ยที่
สาคัญที่สุดในการพิจารณาเนื่ องจากข้อมูลเป็ นสิ่ งที่
ส าคัญ สู งสุ ด ขององค์ก ร และประเด็ น เรื่ อ งความ
ปลอดภัยของข้อมูลบนเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิ
วติ้ง ก็เป็ นเรื่ องที่ทา้ ทาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Sun et al. (2011) ที่ กล่ าวว่า ปั จจัยด้านความ
ปลอดภัย เป็ นภัย คุ ก คามต่ อ สภาพแวดล้ อ มของ
ระบบคลาวด์ คอมพิ ว ติ้ ง ดั ง นั้ นต้ อ งวิ เ คราะห์
แนวทาง นโยบายที่ สาคัญในการแก้ไขและก าจัด

ปั ญหาเหล่ า นี้ นอกจากนี้ ก ารนาเทคโนโลยีม าใช้
เพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพให้ก ับ องค์ก ร ก็ เป็ นปั จจัย ย่อยที่
ต้องพิ จารณาต่อมา ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
Shailja Tripathi & Nasina Jigeesh (2013) และ
Shimba (2010) ที่กล่าวว่าการรับรู ้ถึงประโยชน์ของ
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ความสามารถในการ
เลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถปรับขนาดได้ตามความ
ต้องการใช้งาน รองลงมาคือความเป็ นประโยชน์ต่อ
ความคล่ อ งตัว ทางธุ ร กิ จ เป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ เ กิ ด
ความสาเร็ จในการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์ คอม
พิวติ้ง
และในส่ วนของปั จจัยทางด้านผูใ้ ห้บริ การ
ความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของผูใ้ ห้บริ การ เป็ น
ปั จจัยย่อยที่ มี ความสาคัญ เนื่ องจากองค์กรมองว่า
ปั จจัยนี้ เป็ นสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับความมัน่ คงปลอดภัย
ต่อข้อมูลขององค์กรโดยตรง สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Lee (2014), Shailja Tripathi & Nasina Jigeesh
(2013) และ Yeboah-Boateng & Essandoh (2014)
ที่ ก ล่ า วว่า ความน่ า เชื่ อ ถื อ, ความพร้ อมในการ
ให้บ ริ ก ารของผูใ้ ห้บริ การเป็ นปั จจัยส าคัญในการ
พิ จ ารณา นอกจากนี้ มาตรการในการรั ก ษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลของผูใ้ ห้บริ การ ก็เป็ นปั จจัยย่อย
ที่องค์กรแห่ งนี้ ให้ความสาคัญในการพิจารณาเป็ น
ลาดับต่อไปด้วยเช่ นกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Chang Jin Koo & JeongYeon Kim (2014), (Nedev
2014), Sun et al. (2011) และ Shimba (2010) ที่
กล่ าวว่ามาตรการในการรั กษาความปลอดภัยของ
ข้อมู ล นโยบายความเป็ นส่ วนตัวของข้อมู ล และ
นโยบายการปกป้ องข้อมูล เป็ นปั จจัยสาคัญในการ
พิจารณา
5. ข้ อเสนอแนะ
1. จากข้อจากัดด้านองค์กรกรณี ศึกษา ผูท้ ี่
สนใจศึ ก ษาสามารถพัฒ นาต่ อ ยอดขอบเขตของ
บริ บ ทองค์ก รกรณี ศึ ก ษาให้มี ค วามครอบคลุ มใน
ประเภทการดาเนิ นธุ รกิ จ หรื อขนาดขององค์กรที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายและพัฒนาแนวทาง
ที่ใช้ในการพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อการพิจารณานา
เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ในองค์กรให้มี

ความครอบคลุ ม และสะท้อ นถึ ง บริ บ ทของกลุ่ ม
ประชากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. จากตัวแปรของปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการ
พิจารณานาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้ใน
องค์ ก ร ที่ ไ ด้จ ากผลการศึ ก ษานี้ ผู ้ที่ ส นใจศึ ก ษา
สามารถนาไปต่อยอดทาการวิจยั ในเชิ งปริ มาณ เพื่อ
ทดสอบนัยสาคัญและความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย
ต่าง ๆ ต่อไปได้
3. ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อมี บ ทบาทในการ
พิจารณาและนาเอาเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง
ไปใช้ในองค์กร สามารถนาบริ บทปั จจัย ทางด้าน
เทคโนโลยีและปั จจัยทางด้านผูใ้ ห้บริ การ ไปเป็ น
แนวทางในการศึ ก ษาถึ ง ประเด็ น ทางด้า นความ
ปลอดภัย และการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูล
และบริ ห ารจัด การระบบคลาวด์ คอมพิ ว ติ้ ง ใน
องค์กรต่อไป
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