
 
 

บทที ่4 

การวเิคราะห์ความต้องการของระบบส าหรับการประยุกต์ 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆอย่างเหมาะสมกบัการประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์ 

 
4.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis) ของการประมวลผลในงาน
วทิยาศาสตร์ (Scientific computing) 
 เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัวิวฒันาการของคอมพิวเตอร์มีความกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว จึงส่งผล
ให้การประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific computing) นั้นไดรั้บประโยชน์ดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
การประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์ (Scientific computing) ไดถู้กใชง้านในวทิยาศาสตร์หลากหลาย
แขนงท่ีตอ้งมีการค านวณทางคณิตศาสตร์เพื่อท่ีจะคน้หาค าตอบนั้น โดยการประมวลผลในงาน
วทิยาศาสตร์ (Scientific computing) มกัจะใหค้วามส าคญักบั 4 ประเด็นต่อไปน้ี คือ  

1) ท าอยา่งไรจึงจะไดรั้บทรัพยากรหรือขอ้มูลท่ีดีมาใชง้าน 
2) ท าอยา่งไรจึงจะสามารถบริหารจดัการทรัพยากรหรือขอ้มูลนั้นไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
3) ท าอยา่งไรจึงจะสามารถใชท้รัพยากรหรือขอ้มูลนั้นไดโ้ดยง่าย 
4) ท าอยา่งไรจึงจะการันตีทรัพยากรหรือขอ้มูลท่ีไดม้าและความปลอดของขอ้มูล 

โดย Bing, Y.et.al. (2011) ไดก้ล่าวถึงโมเดลการเปล่ียนแปลงความสามารถ (Capability Meta 
Model-CMM) ในการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific computing) วา่ควรท่ีจะมีการ
บริหารจดัการทรัพยากรและขอ้มูลใหมี้ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงในโมเดลการเปล่ียนแปลงความสามารถ 
(Capability Meta Model-CMM) นั้นมีอยู ่5 ส่วนคือ 

1) การบริหารจดัการทรัพยากร (Resource Management) 
เป็นการจดัการทรัพยากรและรวมไปถึงขอ้มูลดิบ (Raw Data) โดยจะตอ้งมีคุณภาพดี

และมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ แต่เน่ืองดว้ยในปัจจุบนันั้นการท างานร่วมกนักบัผูร่้วมงานเป็นอีกส่ิง
หน่ึงท่ีจ าเป็นอยา่ง ดงันั้นการแบ่งปันขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัจึงเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะท าให้บริหารจดั
ทรัพยากรและขอ้มูลดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2) การบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
การบริหารจดัการความรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งท าต่อการบริหารจดัการทรัพยากร 

เพราะทรัพยากรและข้อมูลนั้น มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลต่อองค์
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ความรู้ของหน่วยงานโดยตรง ดงันั้นการท าศูนยก์ลางขอ้มูล (Data center) ของโครงการหรือ
หน่วยงานจึงเป็นทางออกท่ีดีในการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น 

3) การบริหารจดัการคุณภาพ (Quality Management) 
การบริหารจดัการคุณภาพในการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์นั้นเป็นการพูดถึง

เร่ืองความถูกตอ้งในการประมวลผลฯ ซ่ึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนนั้นมกัจะเกิดจากระบบการท างานใน
การประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ ท่ีรวมไปถึง ระบบคอมพิวเตอร์ , ระบบเครือข่าย, ระบบรักษา
ความปลอดภยัในขอ้มูล เป็นตน้ 

4) การบริหารจดัการความปลอดภยั (Security management) 
จากหวัขอ้การบริหารจดัการคุณภาพไดมี้การพดูถึงระบบรักษาความปลอดภยัในขอ้มูล 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการความปลอดภยัโดยตรง โดยควรจะมีระบบท่ีน่าเช่ือในการดูแล
เร่ืองความปลอดภยัในขอ้มูลเหล่าน้ี เพราะเม่ือมีการแลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลต่อกนั จึงเป็น
ช่องวา่งท่ีขอ้มูลสามารถถูกน าออกไปไดอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 

5) การบริหารจดัการกลยทุธ์ (Strategic management) 
ความหมายของกลยุทธ์ในท่ีน้ีถูกแบ่งออกเป็นสองแง่มุม คือ 1) กลยุทธ์ท่ีกล่าวถึง

กระบวนการท่ีน าไปสู่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์, รูปแบบการท างานต่างๆ 
(framework) เพื่อท่ีจะหากระบวนการท่ีดีท่ีสุดในการไปสู่เป้าหมาย 2) กลยุทธ์ท่ีกล่าวถึงขอ้ตกลง
ร่วมกนั, นโยบาย, นโยบายในเร่ืองความปลอดภยั เพื่อท่ีจะท าใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จ 

Christian, V. et al. (2009) ไดก้ล่าวถึงในการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนัมี
ความตอ้งการท่ีจะน าข้อมูลปริมาณมากๆ ไปค านวณพร้อมๆกนั เพราะบ่อยคร้ังท่ีในการคน้หา
ค าตอบก็มกัจะมีปัจจยัต่างๆ มากมาย จึงส่งผลให้ขอ้มูลท่ีตอ้งน าไปประมวลผลฯ นั้นมีมากยิ่งข้ึน 
อีกทั้งความตอ้งการท่ีจะใหใ้ชเ้วลาในการประมวลผลฯ นอ้ยลง ก็เป็นอีกความตอ้งการท่ีส าคญั และ
การติดต่อส่ือสารกบัผูร่้วมงาน พร้อมๆ กบัการแลกเปล่ียนขอ้มูล ไปดว้ยกนั ยงัเป็นส่ิงท่ีนกัวิจยัท่ีใช้
การประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์ตอ้งการมากดว้ยเช่นกนั 

Alexandru, I. et al. (2011)ในปัจจุบนัน้ีการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific 
computing) ไดถู้กน าไปใช้ในงานท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ดงันั้นพลงัในการประมวลผลฯ จึงเป็นส่ิง
ส าคญั ดงัท่ีจะเห็นไดจ้ากวา่มีการพฒันาคอมพิวเตอร์ความสามารถสูง (Super computer) เพื่อท่ีจะ
รองรับการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific computing) ขนาดใหญ่ได้ หากแต่
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความสามารถสูง (Super computer) มีราคาสูง จึงอาจจะไม่ใช่ทางเลือกท่ีดี
ส าหรับโครงการท่ีมีงบประมาณไม่มากนกั 
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จากขอ้มูลขา้งตน้น้ี จะสามารถสรุปเป็นความตอ้งการของการประมวลผลในงานวทิยาาสตร์ไดด้งัน้ี 
 ตอ้งการหน่วยประมวลผล (Processor Unit) ท่ีมีขมุพลงัในการประมวลผลสูง 
 ตอ้งการหน่วยความจ า (Memory Unit) ท่ีมากพอในการประมวลผล 
 สามารถประมวลผลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 สามารถรองรับขอ้มูลปริมาณมากๆ ไดใ้นการประมวลผลแต่ละคร้ัง 
 ระบบส ารองขอ้มูล (Data back-up) เม่ือเกิดการสูญหายของขอ้มูล 
 ความถูกตอ้งและแม่นย  าในการประมวลผล 
 ความปลอดภยัของขอ้มูลในกรณีท่ีขอ้มูลเป็นความลบั 

4.2 การสร้างโครงสร้างของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ 
 จากท่ี Chaicharn, J. et al. (2010) ไดท้  าการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific 
computing) ท่ีใชใ้นการทดลองพยากรณ์ค่าปริมาณของฝุ่ น PM10 ซ่ึงการท าการทดลองดงักล่าวน้ีได้
น าขอ้มูลจริงของตวัแปรต่างๆท่ีเป็นปัจจยัหลกั และค่าปริมาณของฝุ่ น PM10 ไปหาความสัมพนัธ์
ต่อกนัแลว้จึงสร้างออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ โดยอาศยัเทคนิคของโครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural Network) ดงัจะเห็นจากรูป 4.1 
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รูป 4.1  กระบวนการทดลองพยากรณ์ค่าปริมาณของฝุ่ น PM10 

ซ่ึงหากน ากระบวนของทดลองพยากรณ์ค่าปริมาณของฝุ่ น PM10 ท่ีกล่าวมาน้ี เป็นตวัแทน
ในการสร้างโครงสร้างของการประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์จะสามารถสรุปดงัรูป 4.2 
 



27 
 

 
 

รูป 4.2 โครงสร้างของการประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์ 

จากรูป 4.2 นั้นเป็นกระบวนการในโครงสร้างของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ 
(Scientific computing) โดยจะมีกระบวนการดงัน้ีคือ  

1) การเก็บขอ้มูลดิบ เพื่อท่ีจะน าไปวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
2) การเตรียมขอ้มูลใหพ้ร้อมส าหรับการท างานหรือการประมวลผลฯ เช่น การแบ่ง

หมวดหมู่ของขอ้มูล และการตดัตวัแปรท่ีไม่มีความส าคญัออกไป เป็นตน้ 
3) การน าขอ้มูลไปประมวลผลโดยโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือเคร่ืองมือในการ

ค านวณ 
4) การวเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการประมวลผล แลว้สรุปผลวเิคราะห์ 

และจากตวัอยา่งการประมวลผลฯ ของ Chaicharn, J. et al. (2010) นั้นไดมี้การกล่าวถึงขอ้จ ากดั 
(Constrains) ในการประมวลผลฯ ไวด้งัน้ี 

1) ความเร็วของ CPU ท่ีจ  ากดั 
2) พื้นท่ีหน่วยความจ าในการประมวลผลท่ีจ ากดั 
3) ระบบเครือข่ายท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบับุคคลในทีมงาน

มีขีดความสามารถท่ีจ ากดั 
4) ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการประมวลผลฯ มีราคาแพง 
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4.3 การเช่ือมโยงปัญหาของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์กับคุณลักษณะของการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) 
 ในการหาความเช่ือมโยงปัญหาของการประมวลผลฯ นั้นจะตอ้งน าความต้องการ และ
ขอ้จ ากดัของการประมวลผลฯ มาคน้หาวา่คุณลกัษณะใดของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
computing) สามารถตอบสนองความต้องการและลดข้อจ ากัดของการประมวลผลในงาน
วิทยาศาสตร์ได้ โดยประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) นั้นมี
หลากหลายประเภทดว้ยกนั คือ  

1) ระบบพื้นฐานบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Infrastructure) คือ การ
ใหบ้ริการในดา้นระบบเชิงกายภาพ เช่น ระบบเซิฟเวอร์ (Server) 

 

รูป 4.3 หอ้งระบบเซิฟเวอร์(Server room) 

2) แพลตฟอร์มบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Platform) คือ ส่วนหน่ึงของ
ระบบพื้นฐานบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Infrastructure) โดยเน้นการ
ใหบ้ริการดา้นระบบเซิฟเวอร์ท่ีจ  าเพาะเจาะจงลงท่ีให้เหมาะกบังานท่ีใชม้ากยิ่งข้ึน เช่น 
Web server , App server เป็นตน้ 

3) แหล่งเก็บรักษาขอ้มูลบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Storage) คือ ส่วนหน่ึง
ของระบบพื้นฐานบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Infrastructure) โดยเป็น
เนน้การใหบ้ริการแหล่งเก็บขอ้มูลบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

4) การให้บริการระบบบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Services) คือ เป็นการ
ให้บริการโมดูลท่ีเฉพาะเจาะจงตามผูใ้ช้งาน เช่น Web service, GIS Data service    
เป็นตน้ 
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5) แอพพลิเคชัน่บนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Applications) คือการให้บริการ
แอพพลิเคชั่นบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เช่น Google doc, icloud, 
saleforce เป็นตน้ 

6) การใชง้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของผูใ้ช ้(Cloud Clients) คือ รูปแบบการใช้
งานระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของผูใ้ช้งาน เช่น เบราเซอร์ (Browser), 
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile device) เป็นตน้ 

 

รูป 4.4 การแบ่งการใชง้านบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 

โดยเม่ือท าการเช่ือมโยงความตอ้งการ และขอ้จ ากดัของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ 
กบัคุณลกัษณะของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) จะสามารถสรุปออกมา
ไดด้งัตาราง 4.1 
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ตาราง 4.1 การเช่ือมโยงความตอ้งการ และขอ้จ ากดัของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ กบั
คุณลกัษณะของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) 

 ส่ิงที ่Cloud 
computing 

สามารถแก้ไขได้ 

ส่ิงที ่Cloud 
computing 

สามารถแก้ไขไม่ได้ 

ชนิดของ  
Cloud 

computing 

ความต้องการของระบบ 
(Requirement) 

   

1. ตอ้งการหน่วย
ประมวลผล(Processor 
Unit) ท่ีมีขมุพลงัใน
การประมวลผลสูง 

✔ 
 

Infrastructure as 
a Service 

2. ตอ้งการหน่วยความจ า
(Memory Unit) ท่ีมาก
พอในการประมวลผล 

✔ 
 

Infrastructure as 
a Service 

3. สามารถประมวลผลได้
ตลอด 24 ชัว่โมง 

✔ 
 

Infrastructure as 
a Service 

& Components 
as a Service 

4. สามารถรองรับขอ้มูล
ปริมาณมากๆ ไดใ้น
การประมวลผลแต่ละ
คร้ัง 

✔ 
 

Infrastructure as 
a Service 

5. ระบบส ารองขอ้มูล
(Databack-up) เม่ือเกิด
การสูญหายของขอ้มูล 

✔  
Infrastructure as 

a Service 
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ตาราง 4.1 การเช่ือมโยงความตอ้งการ และขอ้จ ากดัของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ กบั
คุณลกัษณะของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) (ต่อ) 

 ส่ิงที ่Cloud 
computing 

สามารถแก้ไขได้ 

ส่ิงที ่Cloud 
computing 

สามารถแก้ไขไม่ได้ 

ชนิดของ  
Cloud 

computing 

6. ความถูกตอ้งและ
แม่นย  าในการ
ประมวลผล 

 ✔ - 

7. ความปลอดภยัของ
ขอ้มูลในกรณีท่ีขอ้มูล
เป็นความลบั 

✔  

Infrastructure as 
a Service 

& Components 
as a Service 

ข้อจ ากดัของระบบ 
(Constrains) 

   

1. ความเร็วของ CPU ท่ี
จ ากดั 

✔  
Infrastructure as 

a Service 

2. พื้นท่ีหน่วยความจ าใน
การประมวลผลท่ีจ ากดั 

✔  
Infrastructure as 

a Service 

3. ระบบเครือข่ายท่ีใชใ้น
การติดต่อส่ือสารและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกบั
บุคคลในทีมงานมีขีด
ความสามารถท่ีจ ากดั 

✔  
Infrastructure as 

a Service 

4. ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการ
ประมวลผลมีราคาแพง 

✔  
Software as a 

Service 
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4.4 การเลอืกประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) 
ในการเลือกประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนั้นจะพิจารณาจากการเช่ือมโยงของ

ความตอ้งการ และขอ้จ ากดัของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ กบัคุณลกัษณะของระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นตาราง 4.1 จากตาราง 4.1 นั้นจะ
สามารถเขียนเป็นเปอร์เซ็นความเช่ือมโยงไดด้งัรูป 4.5 

 
จากรูปท่ี 4.5 นั้นจะสามารถสรุปการเลือกประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มไดว้า่ คือ 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ประเภท Infrastructure as a service นั้นมีความเช่ือมโยงกบัความ
ต้องการและข้อจ ากัดของการประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ กับคุณลักษณะของระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) มากท่ีสุด หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของความตอ้งการ
และขอ้จ ากดัของการประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์ กบัคุณลกัษณะของระบบการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ (Cloud computing) 

4.5 การเลอืกผู้ให้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing Provider) 
จากการเลือกประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในหัวข้อท่ีผ่านนั้น ได้เลือก 

Infrastructure as a service เพราะมีความเช่ือมโยงกบัความตอ้งการและขอ้จ ากดัของการประมวลผล
ในงานวิทยาศาสตร์ กบัคุณลกัษณะของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) 
มากท่ีสุด โดยในหัวข้อน้ีจะท าการเลือกผูใ้ห้บริการด้านระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ี
สามารถให้บริการดา้น Infrastructure as a service ดีท่ีสุด จาก Alireza, A.et.al. (2011) ไดท้  าการ
ประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของผูใ้ห้บริการหลากหลาย

0

20

40

60

80

100

Software as a 
Service

Components as a 
Service

Infrastructure as a 
Service

รูป 4.5 เปอร์เซ็นความเช่ือมโยงความตอ้งการและขอ้จ ากดัของการประมวลผลในงาน
วทิยาศาสตร์ กบัคุณลกัษณะของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(Cloud computing)
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รายดว้ยกนั คือ Amazon, Google, Microsoft และ Rackspace โดยถือวา่ผูใ้ห้บริการรายดงักล่าวน้ี
เป็นผูใ้หบ้ริการรายใหญ่ของในปัจจุบนั ซ่ึงAlireza, A.et.al. (2011) ไดส้รุปไวด้งัน้ีคือ 

1. Amazon เป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ท่ีจดัอยูใ่นประเภท 
Infrastructure as a service 

2. Google เป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ท่ีจดัอยูใ่นประเภท 
Platform as a service 

3. Microsoft เป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ท่ีจดัอยูใ่นประเภท 
Platform as a service 

4. Rackspace เป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ท่ีจดัอยูใ่น
ประเภทInfrastructure as a service 

ดงันั้นผูใ้ห้บริการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) ท่ีเหมาะสมกบั
การประมวลผลในงานวิทยาศาสตร์ (Scientific computing) จึงเป็นของ Amazon กบั Rackspace 
เพราะทั้งสองต่างเป็นการให้บริการในระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม (Cloud computing) แบบ 
Infrastructure as a service หากแต่วา่ Alireza, A.et.al. (2011) ยงัไดส้รุปในเร่ืองของค่าใชจ่้าย (Cost) 
ของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของผูใ้ช้บริการแต่ละรายนั้นมีค่าใช้จ่ายท่ีต่างกันไป ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่ง Amazon กบั Rackspace นั้น ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของ 
Amazon มีค่านอ้ยกวา่ ดงันั้นผูใ้ห้บริการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) ท่ี
เหมาะสมกบัการประมวลผลในงานวทิยาศาสตร์จึงเป็นของ Amazon 

 
 

 

 


