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1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ของโลกเรานั้นไดพ้ฒันาไปอย่าง
รวดเร็วมาก ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นมากจากการท่ีวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มา
เป็นส่วนหน่ึงในความกา้วหนา้ดงักล่าว เพราะคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทในทุกๆ สาขาของ
วิทยาศาสตร์ และรวมไปถึงดา้นคณิตศาสตร์ด้วยเช่นกนั อาทิเช่น ทางด้านสถิติ ,เคมี ,ฟิสิกส์ ,
ชีววิทยา ,วิทยาศาสตร์การแพทย ์และในวิทยาศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีไดน้ าคอมพิวเตอร์
เขา้มาเป็นส่วนช่วยในการคน้ควา้วิจยั และหาค าตอบในเร่ืองต่างๆ และประโยชน์ของการน า
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนั้น มีหลายประการด้วยกันคือ ความถูกต้องแม่นย  าในการค านวณ ,
ความเร็วในการค านวณหาค าตอบ ,ความสะดวกในการท างานร่วมกบัผูร่้วมวิจยั ,สามารถจ าลอง
การทดลองเสมือนจริงได ้ เป็นตน้ ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดก้ล่าวถึงมาน้ีลว้นไดถู้กพฒันาเพิ่มข้ึนตาม
เทคโนโลยีท่ีไดพ้ฒันาไปดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น หน่วยประมวลของคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเร็ว
มากข้ึนก็ส่งผลให้การค านวณแบบเดิมท่ีตอ้งใชเ้วลานานนั้นใชเ้วลาในการค านวณท่ีนอ้ยลง โดย
ท่ียงัไดผ้ลการค านวณท่ีน่าเช่ือถือเช่นเดิม และอีกดา้นหน่ึงท่ีเม่ือเรามีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ท่ีถูกพฒันาข้ึน ก็จะส่งผลให้การติดต่อส่ือสารระหว่างผูร่้วมวิจยันั้นท าได้ง่ายมากยิ่งข้ึน แต่
ปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์นั้นไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเร็วมาก อีกทั้งยงัมีหลากหลาย
เทคโนโลยีท่ีรอให้เราได้เลือกใช้ เราจึงพิจารณาและเลือกให้เหมาะสมกับงานท่ีใช้ โดยใน
งานวจิยัน้ีจะเลือกท่ีจะพิจารณาวา่เราควรเลือกใชเ้ทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) อยา่งไรให้เหมาะกบัการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific Computing) ซ่ึง
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) นั้น เป็นแนวคิดใหม่ส าหรับแพลทฟอร์มของ
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นทางเลือกให้แก่ผู ้ใช้ในการลดภาระด้านการลงทุนในเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ทั้งในระดบัองค์กรธุรกิจ (Corporate Users) และ ผูใ้ช้
ระดบัส่วนบุคคล(Individual Users) การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆยงัน าทรัพยากรของระบบไอที 
ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์มาแบ่งปันในรูปแบบการให้บริการ (Software as a Services: SaaS) 
ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ระบบ ตลอดจนซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นจ านวนมากๆ เพื่อการท างานท่ีซับซ้อน
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แต่สามารถใชบ้ริการประมวลผล และแอพพลิเคชัน่ต่างๆ จากผูใ้ห้บริการระบบประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ และช าระค่าบริการตามอตัราการใช้งานท่ีเกิดข้ึนจริงเทคโนโลยีดงักล่าวสามารถตอบ
ความตอ้งการทางธุรกิจไดห้ลากหลาย ดว้ยเหตุน้ีหลายองค์กรในปัจจุบนัจึงไดเ้ร่ิมลงทุนกบัการ
พฒันาโครงสร้างของระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) ให้มีความยืดหยุน่เพื่อรองรับการ
ปรับเปล่ียนเขา้สู่ยุคของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกนัฝ่ายผู ้
ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายก็ไดเ้ร่ิมปฏิวติัรูปแบบและบริการใหม่ๆ 
โดยใชพ้ื้นฐานของการเช่าใชบ้ริการ (Software as a Service) (Robert L. Grossman, 2009) เพื่อท า
การตลาดในรูปแบบใหม่ 

 
รูป 1.1 บริษทัต่างๆ ท่ีใหบ้ริการ SaaS ของ Cloud Computing 

(ท่ีมา:Define Cloud Computing, 2011) 
 

ดงัจะเห็นไดจ้ากการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์บริการขององค์กรท่ีมีช่ือเสียง อาทิเช่น 
IBM, Google และ Amazon  ความส าคญัของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆต่อการด าเนินธุรกิจ
นั้นนอกจากเร่ืองของการประหยดัตน้ทุนแลว้ ยงัครอบคลุมไปถึงเร่ืองการจดัสรรทรัพยากร, การ
แปลงค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditures) ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
(Operating Expenditures) รวมทั้งความประหยดัเน่ืองจากขนาดของการลงทุน (Economies of 
Scale) ถูกมองวา่เป็นการลดค่าใชจ่้ายดา้นการลงทุนในระบบไอที โดยผูใ้ห้บริการเป็นผูล้งทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานของระบบไอที และผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นต้องลงทุนติดตั้ งหรือซ้ือไลเซนส์ของ
ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนหากองคก์รธุรกิจจะเพิ่มจ านวนพนกังาน (User) หรือตอ้งการ
อพัเกรดซอฟตแ์วร์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆยงัเพิ่มความสามารถในการแบ่งปันทรัพยากร
แบบรวมศูนย์ของโครงสร้างพื้นฐาน (Multitenancy) เพื่อลดต้นทุนทั้งค่าเช่าสถานท่ี และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และเพิ่มความสามารถในการรองรับช่วงเวลาท างานหนกั (Peak-load Capacity) 
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รวมทั้งยงัช่วยปรับปรุงประโยชน์ใช้สอยและประสิทธิภาพ (Utilization and Efficiency) ของ
ทรัพยากรไอที อาทิเช่น 

 ความสามารถในการปรับเปล่ียนขนาด (Scalability) โดยสามารถเลือกใช้ทรัพยากร
ไดอ้ยา่งยดืหยุน่ตามความตอ้งการใชง้านจริงในแต่ละช่วงเวลา 

 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยมีมาตรการป้องกนัระบบล้มเหลว เพื่อให้ระบบ
พร้อมใหบ้ริการตลอดเวลา (Redundant) 

 ความมัน่คง (Security) ส าหรับขอ้มูลและทรัพยากรของระบบ อย่างไรก็ตามยงัมี
ความกงัวลเก่ียวกบัการสูญเสียความสามารถในการก ากบัดูแลการเขา้ถึงและความปลอดภยัของ
ขอ้มูลอ่อนไหว 

 ประสิทธิภาพ (Performance) ซ่ึงสามารถก ากบัดูแลได้และมีความเสถียร แต่อาจ
ไดรั้บผลกระทบจากการส่ือสารบนอินเตอร์เน็ตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หรือช่วงเวลาท่ีมีการใชง้าน
พร้อมกนัจ านวนมาก 

 อุปกรณ์และสถานท่ี ท่ีอิสระต่อกนั (Device and Location Independence) ซ่ึงผูใ้ช้
สามารถเขา้ถึงระบบจากสถานท่ีใดก็ตาม และสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
คอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Qi Z.,L.,and R.Boutaba, 2010) 
 

 
รูป 1.2 Cloud Computing 

การใหบ้ริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนั้นแบ่งออกเป็น 
 Software as a Service (SaaS) เป็นการบริการให้เช่าใชง้าน Application ผา่นเครือข่าย

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆผูใ้ชบ้ริการสามารถใชง้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไดจ้ากทุกท่ี และ
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ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัหาและบริหารจดัการระบบเครือข่าย (Network) ระบบปฏิบติัการ (OS) ตลอดจน
เคร่ืองแม่ข่ายผูใ้ห้บริการ (Server) ดว้ยตนเอง ผูใ้ช้บริการเสียค่าบริการตามการใช้งานจริง (Pay 
per Used) 

 Platform as a Service (PaaS) เป็นการบริการให้ฝาก Application ส าหรับใชง้านใน
องคก์รบนเครือข่ายการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งน า Application ขององคก์รไป
ติดตั้งบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และตอ้งบริหารจดัการระบบ Application อยา่งไรก็
ดีผู ้ให้บ ริการไม่ต้องจ า เ ป็นต้องจัดหาและบริหารจัดการระบบเค รือข่ าย  (Network) 
ระบบปฏิบติัการ (OS) และเคร่ืองแม่ข่ายผูใ้หบ้ริการ (Server) ดว้ยตนเอง 

 Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการบริการให้เช่าใชง้านเครือข่ายขอ้มูลบน
เครือข่ายการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ผูใ้ช้บริการสามารถสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ีผูใ้ชบ้ริการไม่จ  าเป็นตอ้งจดัหาและบริหารจดัการเคร่ืองแม่
ข่ายผูใ้หบ้ริการ (Server) และแหล่งจดัเก็บขอ้มูล (Storage) ดว้ยตนเอง 

 

 
รูป 1.3 ลกัษณะการแบ่งประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

(ท่ีมา : Cloud computing fundamentals, 2010) 
 

แต่เน่ืองจากมีผูใ้ห้บริการ (Service Provider) ทางการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหลายราย 
ผูใ้ช้งานควรจะมีวิธีการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของตนเองมากท่ีสุด ซ่ึง
แนวทางการตดัสินนั้นก็สามารถพิจารณาไดจ้ากราคาค่าให้บริการทั้งหมด, ฟังก์ชนัการให้บริการ, 
การเขา้กนัไดข้องระบบ, ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวา่งการรับบริการ เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง เร่ืองความต่อเน่ืองในเร่ืองการให้บริการ (Reliability) ดงันั้นการเลือกใช้การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆใหเ้หมาะสมงานนั้น จึงเป็นส่ิงท่ีควรความส าคญัอยา่งมาก 
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1.2 วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการวจัิย 
 เพื่อวิเคราะห์ความตอ้งการของระบบส าหรับการประยุกต์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
อยา่งเหมาะสมกบัการประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์ 

1.3 ขอบเขตการวจัิย 
 งานวิจยัเป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์เพื่อท่ีจะ
เลือกใชป้ระเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และผูใ้ห้บริการระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing Provider) โดยอาศยัหลกัการวิเคราะห์ความตอ้งการ
ของระบบ (Requirement Analysis) 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษาเชิงทฤษฎแีละ / หรือเชิงประยุกต์ 
 1.4.1 เขา้ใจและทราบความตอ้งการของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Computing) 
 1.4.2 สามารถเลือกประเภทของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
และผูใ้ห้บริการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing Provider) ได้อย่าง
เหมาะสมกบัความตอ้งการของการประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์ (Scientific Computing) 

1.5.แผนการด าเนินการ ขอบเขตและวธีิการวจัิย  
1.5.1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและส าคญัต่อการวจิยั 
1.5.2 วเิคราะห์ความตอ้งการของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Computing) 
1.5.3 ศึกษาและวเิคราะห์คุณสมบติัของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 

Computing) 
1.5.4 วเิคราะห์และสรุปผล 

1.6สถานที่ทีใ่ช้ในการด าเนินการวจัิยและรวบรวมข้อมูล  
 วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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1.1   ระยะเวลาในการด าเนินการวจัิย  
 

ล าดบั รายการ 
เดือนท่ี 

(มี.ค. 2554  - ก.พ. 2555) 
1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 

1 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและส าคญั
ต่อการวจิยั 

    

2 
วเิคราะห์ความตอ้งการของการ
ประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์ 
(Scientific Computing) 

    

3 
ศึกษาและวเิคราะห์คุณสมบติัของระบบ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) 

    

4 วเิคราะห์และสรุปผล     
 


