
 

 

 

บทที ่2 

หลกัการ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1 ความรู้เกีย่วกบัการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)  
2.1.1 ความหมายและประเภทของการใหบ้ริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็นการน าคอมพิวเตอร์จ านวนมากมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัและ

ประมวลผล (Processing) ประสานกนัซ่ึงคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั 
แต่จะเช่ือมต่อกนัผา่นเครือข่ายส่ือสารความเร็วสูง และคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบติัการท่ีเหมือนกนั หรืออาจกล่าวไดว้า่ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็น
การจดัสรรทรัพยากรของระบบ IT ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาแบ่งปันในลกัษณะของการ
ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทรัพยากรเหล่าน้ีจะมีผูใ้ห้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
เป็นเจา้ของและจดัการดูแล ซ่ึงจะรวมทรัพยากรเหล่าน้ีไวท่ี้ศูนยข์อ้มูล (Data Center) ผูท่ี้จะใช้
บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะซ้ือบริการเหล่านั้นตามจ านวนหรือขนาดของความสามารถ
ของทรัพยากรตามความต้องการท่ีจะใช้งาน โดยไม่จ  าเป็นต้องทราบว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่นั้นมี
ประสิทธิภาพหรือศกัยภาพมากน้อยเพียงใด และไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้หรือมีความเช่ียวชาญใดๆ 
เก่ียวกับเทคโนโลยีของทรัพยากรท่ีถูกจัดสรรไว้ให้ด้วยเช่นกัน  โดยพื้นฐานแล้วบริการท่ีผู ้
ใหบ้ริการจดัสรรไวจ้ะมีโครงสร้างพื้นฐานแพลทฟอร์มและซอฟตแ์วร์ท่ีถูกจดัสรรไวเ้ป็นบริการให้
ใชไ้ดท้นัที ผูใ้ชบ้ริการไม่จ  าเป็นตอ้งมีคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงหรือตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์ก่อน
การใช้งาน แต่จะใช้เพียงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์(Device) ท่ีสามารถเช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไดเ้ช่น โทรศพัทแ์บบ VOIP สมาร์ทโฟน หรือ PDA เท่านั้น 

Weinhardt และAnandasivam (2009) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการให้บริการของการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆหากแบ่งตามประเภทของการใหบ้ริการอาจประกอบไปดว้ยการใหบ้ริการ 3 แบบ คือ 

 1. การให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (Cloud Infrastructure) หรือ Infrastructure-as-a-
Service (IaaS) ซ่ึงเป็นการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานและบริการดา้นพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูล 
(Storage)  IaaS เหมาะสมกบัองคก์รท่ีไม่ตอ้งการลงทุนทางดา้นฮาร์ดแวร์ ผูใ้ห้บริการจะจดัสรร
ทรัพยากร(Resource) ต่างๆในรูปของ Service เช่น Server, Memory, CPU, Disk Space หรือ
Network Equipment เป็นตน้ และการก าหนดการขยายขนาดของInfrastructure สามารถปรับขนาด
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ไดข้ึ้นอยูก่บัความตอ้งการของ Application ผูใ้ห้บริการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบนัประกอบดว้ย 
RightScale, Amazon’s EC2, GoGrid, Linodeเป็นตน้  

2. การให้บริการดา้นแพลทฟอร์มกลุ่มเมฆ (Cloud Platform) หรือPlatform-as-a-Service 
(PaaS) เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมมาจาก Software-as-a-Service หรือ SaaS โดย PaaS คือส่วนท่ีจะคอย
รองรับกระบวนการพฒันา Web Application หรือ Service ต่างๆตั้งแต่เร่ิมจนจบกระบวนการพฒันา
โดยทุกอย่างนั้นอยู่ในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ช้สามารถท่ีจะสร้างแอพพลิเคชั่นใดก็ได้ ใช้
ฐานขอ้มูล (Database) ของค่ายใดก็ไดเ้ช่นกนั (Michael et al.,2010) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเตรียมความ
พร้อมส าหรับองคก์รต่างๆ เขา้มาพฒันา Software เพื่อท่ีจะให้บริการในระดบัของ Software-as-a-
Service ต่อไป  

3. การให้บริการดา้นแอพลิเคชัน่ (Cloud Application) หรือSoftware-as-a-Service (SaaS) 
เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์บนเครือข่าย ผูใ้ห้บริการมีหน้าท่ีให้บริการและสร้าง Service ใหม่ๆ 
ข้ึนมา และดูแลระบบต่างๆให้สามารถให้บริการตวั Service นั้นไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ใน
ส่วนผูใ้ชง้านไม่ตอ้งติดตั้งซอฟต์แวร์ไวใ้นเคร่ือง แต่สามารถเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่จากผูใ้ห้บริการ
ผ่านเว็บหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เพียงเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น บริการดังกล่าวมักเป็น
ลักษณะของการให้บริการแบบ Application Hostingเหมาะกับผูป้ระกอบการท่ีต้องการใช้
Application แต่มีเงินทุนนอ้ย ผูใ้ห้ริการประเภทน้ี ไดแ้ก่ Hotmail, Gmail, Google Doc,SalesForce, 
Online banking service เป็นตน้ (Bernhard et al.,2010) 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆจึงสามารถช่วยลดตน้ทุนดา้นการลงทุนในระบบ IT 
ของผูใ้ชโ้ดยท่ีผูใ้ห้บริการเป็นผูล้งทุนระบบ IT ผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนติดตั้งหรือซ้ือไลเซนตข์อง
ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงเป็นการลดภาระแก่ผูใ้ชใ้นเร่ืองของตน้ทุนและก าลงัคนเป็นอยา่งมาก 
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รูป 2.1 ลกัษณะของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.2 ลกัษณะการแบ่งประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆโดยจ าแนกตามการใหบ้ริการ 
(Michael, A., F. Armando, et al., 2009) 

 

 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส่วนติดต่อกบัลูกคา้ = Cloud Client 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ = SaaS 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการใหบ้ริการแพลตฟ์อร์ม = PaaS 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐาน  = IaaS 

เคร่ืองมือฮาร์ดแวร์ = Physical Hardware 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส่วนติดต่อกบัลูกคา้ 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการ

ใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการ

ใหบ้ริการแพลตฟ์อร์ม 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการ

ใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐาน 

เคร่ืองมือฮาร์ดแวร์ 
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การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบ

ผสม 

ในสถานท่ี  นอกสถานท่ี  

การประมวลผลแบบ

กลุ่มเมฆแบบส่วนตวั   

 

  

The Cloud 
การประมวลผลแบบกลุ่ม

เมฆแบบสาธารณะ  

Michael Armbrust et al (2010) ไดแ้บ่งประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไวใ้น
บทความเร่ือง A View of Cloud Computing ไวต้ามการลกัษณะการใชง้านในองคก์รแบ่งออก เป็น 
3 ประเภทดงัน้ี 

1.การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบส่วนตวั (Private Cloud หรือ Internal Cloud) เป็นการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีมีการบริการภายในองคก์ร  

2.การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบสาธารณะ (Public Cloud หรือ External Cloud) การ
ใหบ้ริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีมีการใหบ้ริการแก่องคก์รอ่ืน โดยจะมีทรัพยากรเป็นสาธารณะ 

3.การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบผสม (Hybrid Cloud) เป็นการรวมกันของการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสองแบบขา้งตน้ โดยผูใ้ชบ้ริการประเภทน้ีมกัเป็นผูใ้ชบ้ริการองคก์รดา้น
รัฐวสิาหกิจเป็นส่วนมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
รูป 2.3 การแบ่งประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆตามลกัษณะการใชง้านในองคก์ร 

 
2.1.2 โครงสร้างของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Architecture) 

 Michael et al (2011) ไดก้ล่าวถึงโครงสร้างโดยภาพรวมของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
วา่ โครงสร้างของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ  

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบส่วนตวั = Private Cloud 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบสาธารณะ = Public Cloud 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบผสม = Hybrid Cloud 
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 1. ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ (Cloud Service Consumer) เป็นส่วนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนและติดต่อ
ลูกคา้เพื่อให้การสนบัสนุนและจดัหาการบริการท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ในการให้บริการนั้นๆ โดยผู ้
ให้บริการในส่วนน้ีจะสามารถคิดค่าบริการในการจดัหาบริการ (Service) จากทั้งผูใ้ห้การและ
ผูรั้บบริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไดท้ั้งสองฝ่าย เช่น ในการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครดิต
การ์ด ซ่ึงการใหบ้ริการในส่วนน้ีจะเป็นการติดต่อกบัลูกคา้ท่ีท าหนา้ท่ีทางดา้นการเงิน โดยท่ีลูกคา้มี
หน้าท่ีเพียงเรียกใช้บริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีไดมี้การจดัเตรียมไวใ้ห้โดยไม่ตอ้ง
ค านึงถึงกระบวนการทางดา้นเทคนิคท่ีเกิดข้ึนในระบบ เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นการช่วยลดโครงสร้าง
พื้นฐานบุคคลในแต่ละส่วนงานลงอีกดว้ย 
 2. ส่วนของผูใ้ห้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Service Provider) เป็นส่วนท่ี
รับผิดชอบในการให้บริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆให้แก่การบริการในส่วนแรก (Cloud 
Service Consumer) โดยรูปแบบของการให้บริการโดยทัว่ไปแลว้จะข้ึนอยูก่บัเจา้ของแพลตฟอร์ม 
(Cloud Management Platform (CCMP)) เป็นผูก้  าหนดว่าจะให้บริการนั้นๆดว้ยตนเองหรือใช้
บริการจากแพลตฟอร์มของผูใ้ห้บริการอ่ืน  โดยส่วนมากแลว้ส่วนของผูใ้ห้บริการ และของผู ้
ใหบ้ริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆจะเป็นผูใ้หบ้ริการรายเดียวกนั  
 3. ส่วนของผูส้ร้างและพฒันาบริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Service 
Creator) เป็นส่วนท่ีรับผิดชอบในการสร้างและพฒันาบริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ให้แก่ ผูใ้ห้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Service Provider) โดยรูปแบบของการ
ให้บริการจะถูกก าหนดโดยเจ้าของแพลตฟอร์มท่ีให้บริการ (Cloud management platform 
(CCMP)) โดยท่ีและพฒันาบริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Service Creator) มี
หนา้ท่ีในการ ออกแบบ พฒันา และบ ารุงรักษารวมไปถึงจดัการการบริการของการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 
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การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบส่วนการให้บริการลูกคา้  บริการโครงส้รางพ้ืนฐาน  
= Cloud Service Consumer    =  Infrastructure As a Service 

เคร่ืองมือการรวมการให้บริการ     ส่วนจดัการแพลตฟอร์มของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
= Cloud Service Integration Tool    =  Common Cloud Management platform (CCMP) 

หน่วยการให้บริการดา้นเทคโนลีสารสนเทศ    ส่วนสนบัสนุนการปฎิบติังานดา้นการให้บริการ  
=  Consumer In- house IT    =  Operational Support Service (OSS) 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส่วนผูใ้ห้บริการ    ส่วนสนบัสนุนการปฎิบติังานดา้นธุรกิจ  
= Cloud Service Provider    =  Business Support Service (BSS) 

การให้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ    โครงสร้างพ้ืนฐาน  
= Cloud Service     =  Infrastructure 

ระบบผูใ้ห้บริการบุคคลท่ีสาม     การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส่วนผูส้ร้างการให้บริการ   
=  3rd Party System     = Cloud Service Creator 

บริการดา้นธุรกิจ      เคร่ืองมือในการสร้างการให้บริการ 
=  Business As a Service    = Service Creation Tools 

บริการดา้นแพลตฟอร์ม  
=  Platform As a Service 

รูป 2.4 โครงสร้างของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
(ท่ีมา : Michael et al., 2011) 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส่วนผูใ้หบ้ริการ  การประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ

ส่วนผูส้ร้างการ

ใหบ้ริการ 

เคร่ืองมือในการ

สร้างการ

ใหบ้ริการ 

การใหบ้ริการการประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ  

 

 

 

        

ส่วนจดัการแพลตฟอร์มของ

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

ส่วน

สนบัสนุน

การ

ปฎิบติังาน 

ส่วน

สนบัสนุน

การ

ปฎิบติังาน

ดา้นธุรกิจ 

บริการดา้นธุรกิจ 

บริการดา้นซอฟตแ์วร์ 

บริการดา้น

แพลตฟอร์ม 

บริการโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบ

ผูใ้ห ้

บริการ

บุคคล

ท่ีสาม 

โครงสร้างพื้นฐาน 

การประมวลผลแบบกลุ่ม

เมฆแบบส่วนการใหบ้ริการ

ลูกคา้ 

 

หน่วยการใหบ้ริการดา้น 

เทคโนลีสารสนเทศ 

เคร่ืองมือการรวมการ

ใหบ้ริการ 
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2.1.3 ผูใ้หบ้ริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 ปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Provider) จ านวนมาก บริษทั
ทางด้านซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ต่างๆได้มีการให้บริการเพิ่มข้ึนจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบริษทั 
ไมโครซอฟต์ อเมซอน ไอบีเอม รวมไปถึงกูเก้ิล และ แร็กสเปซ ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีไดพ้ยายาม
พฒันาการใหบ้ริการเพื่อใหร้องรับความตอ้งการการใชทรัพยากรของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริษทั อเมซอน กูเก้ิล และ ไมโครซอฟต ์
ไดถู้กจดัอนัดบัใหเ้ป็นบริษทัท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดในปี 2010 (Andrew R Hickey, 2010) 
 Michael Armbrust et al (2011) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการให้บริการของผูใ้ห้บริการของการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3 รายหลกั คือAmazon Web Services Microsoft Azure และ Google 
AppEngine โดยกล่าวถึงการให้บริการทรัพยากรและของผูใ้ห้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ในแต่ละผูใ้หบ้ริการ โดยแบ่งตามรูปแบบ เช่น การให้บริการดา้นการค านวน (Computation model) 
การให้บริการด้านการเก็บรักษาข้อมูล (Storage model) การให้บริการด้านระบบเครือข่าย 
(Networking model) ซ่ึงไดอ้ธิบายลกัษณะของการใหบ้ริการไวด้งัน้ี 
 Amazon EC2 เป็นการให้บริการฮาร์ดแวร์หรือคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual machine) ของ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของบริษทั อเมซอนโดยใชบ้ริการผ่านทางโปรแกรมควบคุม เช่น 
Remote Desktop Connection เป็นตน้ แต่เน่ืองจากโปรแกรมท่ีใชใ้นการควบคุมสามารถไดใ้นระดบั
ต ่า (lowlevel of virtualization) จึงไม่สามารถจดัการสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมได ้ทั้งยงัมีปัญหาใน
การท่ีนกัพฒันาโปรแกรมจะสามารถประยุกค์พฒันาโปรแกรมดว้ยตนเองมาใช้กบัระบบได ้ ดว้ย
เหตุน้ีท าใหบ้ริษทั อเมซอน มีปัญหาดา้นความยดืหยุน่ทางพฒันาโปรแกรมเพื่อท างานร่วมกบัระบบ
อ่ืน บริษทั อเมซอนจึงไดพ้ยายามแกปั้ญหาน้ีโดยการผลิตการบริการระดบัสูงมากข้ึนเพื่อใชร่้วมกบั 
EC2 แต่ยงัมีปัญหาเร่ืองความน่าเช่ือถือและความลา้ชา้ในการพฒันาอยู ่ การให้บริการในส่วนน้ีจึง
ไม่เป็น่ีนิยมเท่ากบับริการอ่ืนๆของบริษทั อเมซอน  
 ในส่วนของบริษทัอ่ืนๆท่ีให้บริการในลกัษณะเดียวกนั เช่น Google AppEngine ของบริษทั 
กเูก้ิลและ Force.com ของบริษทั เซลฟอส มีเป้าหมายทางธุรกิจท่ีต่างออกไปโดยจะมีการให้บริการ
ทางดา้นการเก็บรักษาขอ้มูลแยกส่วนกบัการให้บริการทางดา้นแอพลิเคชัน่อยา่งชดัเจนเพื่อท่ีจะได้
ตอบสนองความต้องการในเร่ืองของความต้องการในด้านความเร็วของซีพียูท่ีแตกต่างกัน 
AppEngine ของบริษทั กเูก้ิล มีลกัษณะเด่นในเร่ืองของความสามารถในการขยายระบบ เพิ่มจ านวน
ในการเก็บขอ้มูล (MegaStore) อตัโนมติัซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการใช้ค  านวณในานท่ี
ต้องการประสิทธิภาพในการค านวณสูง  โดยลักษณะดังกล่าวจะคล้ายคลึงกับการออกแบบ 
Force.com ซึงผลิตข้ึนมาเพื่อใชง้านกบัธุรกิจท่ีสนบัสนุนโดยฐานขอ้มูล salesforce.com  
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 Microsoft’s Azure ของบริษทั ไมโครซอฟต์ ถือวา่เป็นมีลกัษณะการให้บริการท่ีมีความ
ยืดหยุน่สูงส าหรับนกัขียนโปรแกรมในการพฒันาแอพลิเคชัน่บนการประมวลผลของผูใ้ห้บริการ
รายน้ีจะใช ้ .NET libraries และท ากา รประมวลผลโดยใช้ Common language Runtime โดยผูใ้ช้
สามารถเลือกภาษาในการพฒันาได้ แต่จะไม่สามารถเลือกระบบปฎิบติัการได ้ หากกล่าวถึงเร่ือง
ของการติดตั้งระบบเครือข่ายแลว้ยงัถือไดว้า่ยงัตอ้งมีการเตรียมพร้อมเพื่อพฒันาเร่ืองของการติดตั้ง
เครือข่ายเพื่อให้รองรับกบัแอพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึน จึงอาจกล่าวไดว้า่ บริษทั ไมโครซอฟต์ ยงัอยูใ่ช่
วงของก าลงัการพฒันาเทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

บริษทั Torris Harris (Torris Harris, 2010) ไดท้  าการรวบรวมลกัษณะการผูใ้ห้บริการ 5 ราย
ใหญ่ โดยไดก้ล่าวถึง ประเภทของการใหบ้ริการแพลตฟอร์มท่ีรองรับ และ รวมไปถึงภาษาท่ีรองรับ 
โดยดดัแปลงเน้ือหามาแสดงดงัตารางดงัต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบชนิด แพลตฟอร์ม และภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมของผูใ้หบ้ริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในแต่ละชนิด 
 Amazon AWS Google AppEngine Microsoft Azure Force.com 
Cloud 
Service 

PaaS 
IaaS 

PaaS PaaS 
IaaS 

PaaS 

     
Platform 
Supported 

Operating systems  

 Red Hat Enterprise Linux  
 Windows Server 2003/2008  
 Oracle Enterprise Linux  
 OpenSolaris  
 OpenSUSE Linux  
 Ubuntu Linux  
 Fedora Gentoo Linux  
 Debian  
 Software  
 IBM DB2  
 IBM Informix Dynamic Server  
 Microsoft SQL Server Standard 2005  
 MySQL Enterprise  
 Oracle Database 11g  
 Hadoop 
 Condor  
 Open MPI  
 Apache HTTP  
 IIS/Asp.Net  
 IBM Lotus Web Content Management   

Runtime  
 Java Runtime Environment  
 Python Runtime Environment  
 Features  
 Integration with Google Accounts  
 URL Fetch  
 Mail  
 Memcache  
 Image Manipulation  
 Scheduled Tasks and Task Queues  
 XMPP  
 Blobstore (which supports objects 

upto 50MB in size)  
 

 Software  
 External software like AppServers 

Databases cannot be installed  

Operating systems  
 Windows 7  
 Windows Server 2008  
 Windows Vista  

 

Software  
 Unlimited real-time database 

customizations  
 Programmable user interface  
 Programmable cloud logic  
 Real-time workflow and approvals  
 Real-time web sites  
 Real-time mobile deployment  
 Integrated content library  
 Real-time analytics  
 Granular security and sharing  
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบชนิด แพลตฟอร์ม และภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมของผูใ้หบ้ริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในแต่ละชนิด (ต่อ) 
 Amazon AWS Google AppEngine Microsoft Azure Force.com 
  IBM WebSphere Portal Server  

 IBM sMash  
 JBoss Enterprise Application Platform  
 Ruby on Rails  
 IBM WebSphere Application Server  
 Java Application Server  
 Oracle WebLogic  
 Wowza Media Server Pro  
 Windows Media Server  
 Zeus software  

      
 

     
Languages 
Supported 

Any  Java 
  Python  

 VB.NET 
 C# 
 PHP 

 

 Apex  
 Java  
 VB.Net  
 Perl  
 PHP  
 Python  
 Ruby  
 Windows language including 

VBA  
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2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัวศิวกรรมความรู้ 
วิศวกรรมความรู้  (Knowledge Engineer) เป็นการหาความตอ้งการ การออกแบบ การ

ควบคุมงานเขียนโปรแกรม การทดสอบ และการติดตั้งการใชง้านระบบความรู้หรือปัญญาประดิษฐ ์
ประกอบไปดว้ยเทคนิคและเคร่ืองมือโดยการน าความรู้ไปสร้างเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
มีพฤติกรรมในการแกปั้ญหา หรือตดัสินใจคลา้ยมนุษย ์ซ่ึงจะไดผ้ลลพัธ์ในรูปของระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
ระบบช่วยตดัสินใจ ระบบจดัการความรู้ และเอกสารความรู้ โดยมีกิจกรรมวิศวกรรมความรู้ ไดแ้ก่ 
การหาและจบัความรู้ การแสดงหรือแทนความรู้ การตรวจสอบความถูกตอ้งของความรู้ และการน า
ความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหา และการหาเหตุผล  

การสร้างแบบจ าลองความรู้ KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) มี
กระบวนการดงัน้ี 

1) การจบัความรู้ (Knowledge Capture) 
2) การวเิคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) 
3) การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) 
4) การน าความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilization) 

โดยจ าลองความคิดหรือความรู้ของมนุษย์ ให้อยู่ในรูปแบบของแบบจ าลองความรู้ 
(Knowledge Model) ท่ีมนุษยใ์ช้ในการแก้ปัญหา ตดัสินใจ และเรียนรู้จากความรู้ท่ีสะสมในตวั
บุคคล (Tacit Knowledge) โดยความรู้ดงักล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

1) ระดบังาน (Task Level) คือความรู้เก่ียวกบัเป้าหมาย ของงานต่างๆ 
2) ระดบัคิด (Inference Level) คือความรู้ในขั้นตอนของการคิด  
3) ระดบัปัญหา (Domain Level) คือความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีคิดเฉพาะปัญหานั้นๆ 

หลกัการท่ีเป็นเหตุผลและความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผลท่ีใชใ้นการท างาน 
แกปั้ญหาและตดัสินใจ 

โดยใช้กรอบวิธีคิดน้ีไปใช้ในการด าเนินการตามวิธีการวิศวกรรมความรู้  CommonKADS 
ดงักล่าว คือ การจบัความรู้ (Knowledge Capture) การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) การ
สังเคราะห์ความรู้หรือสร้างแบบจ าลองความรู้ (Knowledge Modeling) และการน าความรู้ไปใช้
ตลอดกระบวนการสร้างระบบจดัการความรู้ จากนั้นน าไปเปล่ียนถ่ายกบัความรู้ชดัแจง้ท่ีสามารถ
คน้หาไดจ้ากเอกสาร (Explicit Knowledge) อยา่งเป็นระบบจนเกิดการสร้างและพฒันาความรู้ใหม่
และสามารถน าไปใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารในการตัดสินใจ และในการ
แกปั้ญหาหรือในการท างานของผูป้ฏิบติังานต่อไป (Guus et al.,1999) 
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ความรู้ = Knowledge-Intensive task   การสงัเคราะห์งาน = Synthesis task 

การวิเคราะห์งาน = Analytic task    ออกแบบ = Design 

การแบ่งประเภทงาน = Classification   ออกแบบการตั้งค่า = Configuration Design 

การประเมินผล = Assessment    การสร้างแบบจ าลอง = Modeling 

การวินิจฉยั = Diagnosis    การวางแผน = Planning 

การตรวจสอบ = Monitoring    การก าหนดเวลา = Scheduling 

การท านาย = Prediction    การมอบหมาย = Assignment 

รูป 2.5 ล าดบัขั้นของการจดัการความรู้ประเภทต่างๆ  
(ท่ีมา : Guus et al.,1999) 

 2.2.1 วศิวกรรมความรู้แบบวเิคราะห์ (Synthesis) (Guus et al.,1999) 
ลกัษณะทัว่ไปของวศิวกรรมความรู้แบบวเิคราะห์ 

  เป้าหมาย เป็นการออกแบบชุดของความตอ้งการของระบบ  
โครงสร้างของระบบ ระบบจะถูกวิเคราะห์โดยลกัษณะทางกายภาพ การวางแผน 

และตารางงาน 

ความรู้ 

การวิเคราะห์งาน การสงัเคราะห์งาน 

การแบ่งประเภท

งาน 

การประเมินผล 

การวินิจฉยั 

การตรวจสอบ 

การท านาย ออกแบบ 

ออกแบบการตั้งค่า 

การสร้างแบบจ าลอง 

การวางแผน 

การมอบหมาย 

การก าหนดเวลา 
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ข้อจ ากัด และ ความต้องการ ในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบนั้น เรา
สามารถสร้างมาจากความตอ้งการ 2 ประเภทคือ ความตอ้งการแบบช้ีเฉพาะ และความ
ตอ้งการท่ีผ่อนปรนได ้โดยท่ีความตอ้งการแบบช้ีเฉพาะจะมีขอ้จ ากดัและถูกน าเสนอใน
ลกัษณะเช่นเดียวกบั ขอ้จ ากดัของระบบ ซ่ึงจะเป็นการบอกขอบเขตของความตอ้งการของ
ระบบนั้นๆ บางคร้ังขอ้จ ากดัแบบช้ีเฉพาะจะถูกเรียกวา่ ขอ้จ ากดัจากภายนอก ในส่วนของ
ความตอ้งการท่ีผอ่นปรนไดจ้ะเป็นการบอกถึงขอ้จ ากดัและหนา้ท่ีต่างๆของระบบ 

อนิพุต กลุ่มของความตอ้งการ 
เอ้าท์พุต ความตอ้งการของระบบในลกัษณะการบรรยาย 
หน้าที ่หลกัการน้ีสามารถน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ลกัษณะและหนา้ท่ีท่ี พึงมีใน 

แอพลิเคชัน่ท่ีจะสร้างข้ึนโดยหลกัการน้ีสามารถก าหนดขอบเขตของระบบไดอี้กดว้ย  

2.3 ลกัษณะทัว่ไปของลอจิสติก 
2.3.1 ความหมายของลอจิสติก 
ลอจิสติก หมายถึง กระบวนการวางแผน การปฏิบติัการและการควบคุม การเคล่ือนยา้ย 

และการจดัเก็บสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการให้บริการและสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้อง ตั้ งแต่จุดเร่ิมต้นจนถึงจุดการบริโภคสินค้าเพื่อวตัถุประสงค์ในการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค (จามร, 2550) 

2.3.2 กิจกรรมหลกัของลอจิสติก 
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิและคณะ(2547:12-15) กล่าวถึงกิจกรรมหลกัของ 

ลอจิสติก คือ กิจกรรมท่ีใชเ้พื่ออ านวยความสะดวก ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดก าเนิดไปยงัจุด
บริโภค ไดแ้ก่ 

1. การบริการลูกคา้ เป็นการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้ตามสถานท่ีท่ีก าหนดโดยอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขและเวลาท่ีเหมาะสม 

2. การพยากรณ์ยากรวางแผนอุปสงค์ เป็นการวางแผนการผลิตและการตลาด โดย
อาศยัพื้นฐานการส่งเสริมการขายเพื่อเช่ือมต่อกบัการวางแผนทางดา้นการผลิตและการตลาด ซ่ึงมกั
เก่ียวขอ้งกนัการพยากรณ์ปริมาณสินคา้จากผูจ้ดัส่งสินคา้และวตัถุดิบและปริมาณการส่งไปในตลาด 

3. การบริหารคลงัสินคา้ เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจดัการระดบัสินคา้คงคลงั 
ซ่ึงมีตน้ทุนการดูแลสินคา้คงคลงัสูง โดยเฉพาะในธุรกิจพาณิชยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีมี
เทคโนโลยีชั้นสูงรถยนต์และสินคา้ตามฤดูกาล ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีจะมีความลา้สมยัไดร้วดเร็วมาก 
และจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อลดตน้ทุน 



18 

 

 

4. การติดต่อส่ือสารด้านลอจิสติก เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละหน่วยงานและ
องค์กรอย่างกวา้งขวาง เช่น การติดต่อระหว่างกิจกรรมทางดา้นลอจิสติก การติดต่อระหว่าง
หน่วยงานหลกัภายในองค์กร การติดต่อระหว่างองค์กรกบัผูจ้ดัส่งสินคา้/วตัถุดิบและลูกคา้ การ
ติดต่อระหวา่งลูกคา้หรือผูจ้ดัส่งสินคา้/วตัถุดิบซ่ึงไม่ไดติ้ดต่อกบักิจการโดยตรง 

5. การจดัการวตัถุดิบ มีวตัถุประสงค์ เพื่อลดระยะทางลดปัญหาคอขวดของระดบั
สินคา้คงคลงั ลดการสูญเสียและการสูญหาย ของวตัถุดิบ เก่ียวขอ้งตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การ
ปฏิบติังานระหวา่งผลิตภายในโรงงาน หรือการปฏิบติังานสินคา้ส าเร็จรูปในคลงัสินคา้  

6. กระบวนการสั่งซ้ือ เก่ียวขอ้งกบัการรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ การตรวจสอบสถานะ
ค าสั่งซ้ือและการติดต่อส่ือสารไปยงัลูกคา้ การเปิดค าสั่งซ้ือ และการส่งมอบสินคา้ ตามค าสั่งซ้ือนั้น 
รวมถึง การตรวจสอบยอดสินคา้คงคลงั เครดิตลูกคา้ ไดมี้การน าระบบการสั่งซ้ืออตัโนมติัมาใช ้
เช่น ระบบ EDI (Electronic Data Interchange), EFT (Electronic Funds Transfer) เป็นตน้ 

7. การหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ เพื่อรักษา จดัเก็บและขนส่งตวัสินคา้ได้อย่าง
สะดวกสบายเพื่อถ่ยาทอดขอ้มูลไปยงัผูบ้ริโภคได ้

8. อะไหล่และการให้บริการ เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัการให้บริการหลงัการขาย ไดแ้ก่ 
การจดัส่งอะไหล่ไปยงัผูแ้ทนจ าหน่าย การจดัเก็บอะไหล่ไวอ้ย่าง และการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการอะไหล่และบริการอยา่งรวดเร็ว 

9. การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ เป็นการตดัสินใจท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบและสินคา้ รวมถึงระดบัการให้บริการเพื่อตอบสนองลูกคา้ โดยพิจารณา
สถานท่ีตั้งของลูกคา้ ผูจ้ดัส่งสินคา้/วตัถุดิบ ผูใ้ห้บริการขนส่ง จ านวน และค่าจา้งแรงงาน การให้
ความร่วมมือจากภาครัฐ เป็นตน้ 

10. การจดัหาสินคา้/วตัถุดิบ เป็นการจดัซ้ือ การบริหารอุปทาน การคดัเลือก ผู้
จดัส่งสินคา้/วตัถุดิบ การเจรจาต่อรองราคา เง่ือนไข และปริมาณการสั่งซ้ือ รวมถึงการประเมิน 
คุณภาพของผูจ้ดัส่งสินคา้/วตัถุดิบ ซ่ึงการซ้ือวตัถุดิบและการบริการจากองคก์รภายนอกเพื่อรองรับ
การปฏิบติังานตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาด การขาย และลอจิสติก 

11. การจดัการสินคา้รับคืน เป็นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีรับคืนจากลูกคา้ เน่ืองจาก 
ปัญหาตวัสินคา้เองหรือจากการเปล่ียนใจของลูกคา้ มีกระบวนการท่ีซบัซ้อนและสินคา้ และเสีย
ค่าใชจ่้ายจ านวนมาก 

12. ลอจิสติกยอ้นกลบั เก่ียวขอ้งกบัการขนยา้ยหรือท าลายขยะท่ีเกิดข้ึน จากการ 
ผลิต การจดัส่ง หรือกระบวนการบรรจุ ซ่ึงอาจมีการจดัเก็บไวช้ัว่คราวขนส่งไปยงัสถานท่ีท าลาย 
หรือน ากลบัมาใชใ้หม่ 
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13. การจราจรและการขนส่ง เป็นการเลือกเส้นทางในการขนส่งประเภทต่างๆ เช่น 
ทางอากาศ ทางรถไฟ ทางน ้ า ทางรถบรรทุก หรือทางท่อ เพื่อสร้างความมัน่ใจในวา่การขนส่ง มี
ความถูกตอ้งตามกฎระเบียบของภูมิภาคท่ีสินคา้ส่งผา่นและการเลือกผูข้นส่ง 

14. คลงัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ เป็นกิจกรรมดา้นคลงัสินคา้และการจดัเก็บ
สินคา้เก่ียวขอ้งกบัการวางโครงสร้าง การออกแบบ ความเป็นเจา้ของ ระบบอตัโนมติัและการ
ฝึกอบรมพนกังาน สถานท่ีอ านวยความสะดวก ทั้งดา้นเวลาและสถานท่ี ช่วยให้สินคา้ท่ีผลิตข้ึนได้
ถูกพกัเพื่อรอการบริโภค  

2.3.3 ประเภทธุรกิจลอจิสติก 
ค าจ ากดัความจากของลอจิสติกของ The Council of Logistics Management (LCM) คือ

กระบวนการเคล่ือนยา้ยและการล่ืนไหล ของสินคา้และบริการ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ 
ตลอดจนการจดัการขั้นสุดทา้ย การขจดั การแปรสภาพหรือการน าสินคา้กลบัมาใช้(กมลชนก สุทธิ
วาทนฤพุฒิและคณะ(2547) เน่ืองจากลอจิสติกมีขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน เช่น การขจดั
หีบห่อวตัถุดิบเม่ือส่งสินคา้ถึงจุดหมายปลายทาง และการก าจดัอุปกรณ์เก่าท่ีไม่ใชแ้ลว้ เป็นตน้ 
ธุรกิจลอจิสติกแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท (จามร, 2550) คือ 

1. ผูรั้บเหมาช่วง (Subcontractor) รูปแบบการให้บริการเป็นแบบดั้งเดิมโดยการตดั
ช่วงงานแบ่งงานท่ีไม่ซับซ้อนไปให้ผูบ้ริการภายนอกรับเหมาไปจดัการ ลกัษณะงานไม่ตอ้งอาศยั
ทกัษะหรือเทคโนโลยมีากนกั 

2. ผูใ้ห้บริการลอจิสติก (Logistics Provider) รูปแบบการให้บริการเป็นกิจกรรมท่ี
สัมพนัธ์เป็นกระบวนการ ลกัษณะงานมีความซับซ้อนกว่า Subcontractor ตอ้งใช้ทกัษะความ
ช านาญเฉพาะดา้น และเทคโนโลยี แต่ผูว้า่จา้งอาจใชผู้ป้ระกอบการหลายราย และเขา้ไปมีส่วนใน
การจดัการใหผู้ป้ระกอบการทางดา้นลอจิสติกมีการเช่ือมโยงกนั 

3. ผูป้ระกอบการลอจิสติกบุคคลท่ีสาม (Third Party Logistics (3PL)) รูปแบบการ
ใหบ้ริการตอ้งอาศยัทกัษะ และเครือข่ายธุรกิจในระดบั Global Network โดยมีเคร่ืองมือ เทคโนโลยี 
และการลงทุนสูง ลกัษณะงานมีขอบเขตความรับผิดชอบท่ีกวา้งขวาง เป็นตวัแทนของผูว้า่จา้ง กบั
ลูกคา้ และการเช่ือมโยง 

 4.ผูป้ระกอบการลอจิสติกบุคคลท่ีส่ี (Fourth Party Logistics (4PL)) รูปแบบการ
ใหบ้ริการเป็นผูรั้บผดิชอบบริหารจดัการ ควบคุมผูใ้ห้บริการ 3PL ในแต่ละรายให้สามารถเช่ือมโยง
การท างานตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ 
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 2.3.4 โครงสร้างธุรกิจลอจิสติกของไทย 
 การแบ่งการให้บริการของผูป้ระกอบการในประเทศไทย เป็นไปตามลกัษณะความเป็นมา 
และพฒันาการของแต่ละธุรกิจไม่ไดย้ึดถือเป็นรูปแบบหรือทฤษฎี ส าหรับผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นของ
คนไทยจะอยูใ่นระดบั Subcontractor และ Logistics Provider จะมีเพียงนอ้ยรายส าหรับ Third Party 
Logistics ทั้งหมดเป็นของบริษทัขา้มชาติ โครงสร้างของผูใ้หบ้ริการ (จามร, 2550) เป็นดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการลอจิสติกแบบรับช่วงต่อ (Subcontractor Logistics Provider) ผู ้
ให้บริการรับเหมาช่วงงานต่อ เป็นการให้บริการลักษณะท่ีความรับผิดชอบเป็นช่วงงานไม่
รับผิดชอบตลอดกระบวนการ ซ่ึงช่วงงานท่ีให้บริการเป็นกิจกรรมท่ีผูป้ระกอบการเองมีความถนดั
และมีความเช่ียวชาญ ลกัษณะของผูป้ระกอบการมีดงัน้ี ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของคนเดียว เป็นคน
ไทย และส่วนใหญ่เป็น SMEs หรืออาจเป็นการบริหารเป็นลกัษณะครอบครัว อาจตั้งเป็นนิติบุคคล 
หรือไม่มีการจดัตั้งนิติบุคคล ประเภทของงานบริการ เป็นงานท่ีมีการเหมาะเป็นช่วง มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะอยา่งเฉพาะอาชีพ เช่น ตวัแทนออกของ(Customers Broker) ผูใ้ห้บริการแรงงาน ติด
ฉลากติดบาร์โค๊ด แบ่งบรรจุ การยกขน ผูป้ระกอบการขนส่ง (Road & Water Inland Transport) 
ผูป้ระกอบการคลงัสินคา้ (Warehouse Provider) เป็นตน้ 

• ปัญหาของผูใ้หบ้ริการประเภทน้ี 
1.) ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการลอจิสติก ท าใหไ้ม่สามารถ 

เช่ือมโยงเป็นผูใ้หบ้ริการแบบ Logistics Provider 
2.) ขาดความสามารถดา้นการจดัการพื้นฐาน ขาดวสิัยทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

Supply Chain ไม่เขา้ใจ Change Management 
3.) ขาดเทคโนโลยทีางดา้นการจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.) ขาดเงินทุนหรือไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้
5.) กรณีใชทุ้นของตนเองมกัมีการลงทุนโดยขาดหลกัการและความรู้ 

2. ผูป้ระกอบการลอจิสติก (Logistics Provider) เป็นการให้บริการโดยการรับงาน
จาก ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมโดยตรง ด าเนินการเองเฉพาะงานท่ีส าคญั โดยส่วนงานท่ีตอ้งอาศยั
ความเช่ียวชาญพิเศษจะให้ Subcontractor ท า รวมถึงงานท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะ ให้ผูอ่ื้นท าจะไดต้น้ทุน
ท่ีต ่ากวา่ลกัษณะของธุรกิจ จดัตั้งเป็นนิติบุคคล ส่วนใหญ่เป็นบริษทัขา้มชาติเป็นผูป้ระกอบการไทย
นอ้ยราย การบริหารจดัการจะเป็นเชิงระบบ 

• ประเภทของงานบริหาร แยกออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ 
1) ผูป้ระกอบการสายการเดินเรือ หรือเอเยน่ตข์นส่งระหวา่งประเทศ (Air-

Sea Carriers Agency) ให้บริการขนส่งทางเรือ อากาศ และทางถนนระหวา่งประเทศ โดยจะมี
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ทรัพยสิ์นไดแ้ก่ เรือ เคร่ืองบิน คลงัสินคา้ และ สินทรัพยถ์าวร เป็นของตนเอง นอกจากน้ียงัมีการ
พฒันาการใหบ้ริการประเภทอ่ืน ๆ เช่น กระจายสินคา้ งานเก่ียวกบั VMI และ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ลอจิสติกอยา่งครบวงจร ลกัษณะธุรกิจมีความเช่ียวชาญงานขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ มีเครือข่าย
ทัว่โลกมีทุนมาก เป็นเจา้ของหรือเป็นเอเยน่ตส์ายการเดินเรือหรือเคร่ืองบินท่ีให้บริการขนส่งสินคา้
มีเทคโนโลยีสูง เปิดเสรีภาคบริการทั้งจาก WTO FTA รวมถึง Incoterms ซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้
ครอบคลุมถึง Term ท่ีเป็น DDP แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจต่างชาติ 

 2) ผูป้ระกอบการ Freight Forwarder ให้บริการเป็นตวัแทนรับจดัการ
ขนส่งและขยายขอบเขตการให้บริการ โดยอาศยัความต่อเน่ืองของงานและการให้บริการอยา่งครบ
วงจรมีตน้ทุนสูงกวา่ผูป้ระกอบการสายการเดินเรือ มีการเช่ือมโยงระดบัโลก มีเทคโนโลยีทั้งดา้น
การจดัการและเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงทรัพยากรมนุษย ์แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการร่วมทุนกบั 
ต่างชาติ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลอจิสติก บางบริษทัเป็นผูรู้้ใหค้  าแนะน ากบัภาครัฐ 

3) ผูใ้หบ้ริการ License Customs Broker เป็นตวัแทนขนส่งของ (ชิปป้ิง) มี
ขนาดของธุรกิจตั้งแต่ SMEs จนถึงขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยส่วนใหญ่แลว้บริษทัเป็นของคน
ไทย และบริษทัขา้มชาติ 

• ปัญหาของผูใ้หบ้ริการประเภทน้ี 
1) ขาดเครือข่ายทางธุรกิจในระดบัโลก 
2) ตอ้งท าการตลาดมากกวา่บริษทัขา้มชาติ 
3) มีตน้ทุนด าเนินงานสูง 
4) ขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นการบริหารจดัการ 
5) ทุนจ ากดัและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท าไดย้าก 
6) ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง 

   7) ขาดเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการประยุกต์ธุรกจิลอจิสติกกบัการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
 Jeffrey and Neidecker (2010)ไดศึ้กษาประเด็นของการประยุกต์ใชก้ารประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆกบัธุรกิจลอจิสติกไวว้่าปัจจุบนัมีการแบ่งประเภทในการพฒันาการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆเพื่อใชก้บัธุรกิจลอจิสติกอยู ่2 แบบ คือ การประยุกตก์ารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีมุ่งเนน้การ
พฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการทัว่ไปไม่เฉพาะเจาะจง โดยการพฒันาในแบบน้ีไดถู้กเรียกว่า
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆตามแนวนอน (Horizontal Clouds) ซ่ึงเป็นการพฒันาท่ีมุ่งเนน้การใช้
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งานของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในแนวกวา้ง โดยไม่ค  านึงถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทางดา้น
ธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบนัมีการผลิตการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆลกัษณะน้ีออกมามาก ส่วนการพฒันาการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึง Jeffrey  และ Neidecker สนใจ คือการพฒันาการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีมีผลในแนวตั้ง (Vertical Clouds) โดยในการพฒันาในรูปแบบน้ีมี
เป้าหมายในการประยุกตก์ารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในเชิงลึกคือเฉพาะเจาะจงในโดเมนท่ีสนใจ 
ซ่ึงตรงกบัเป้าหมายของงานวจิยัช้ินน้ีท่ีจะประยุกตก์ารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆมาใชก้บัธุรกิจลอจิ
สติกในส่วนของการขนส่งและกระบวนการของลอจิสติก  

Supara and Napat (2012) ไดเ้สนอวิธีการในการเลือกผูป้ระกอบการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆไว  ้ โดยเสนอขั้นตอนในการคดัเลือกออกเป็น สามขั้นตอนคือ ขั้นตอนในการคน้หาความ
ตอ้งการพื้นฐานของธุรกิจลอจิสติก ขั้นการเลือกปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจลอจิสติก และขั้นตอนสุดทา้ย
การเลือกผูป้ระกอบการท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจลอจอสติกส์โดยใชม้าตรวดัท่ีไดจ้ากขั้นตอนก่อนหนา้ 
โดยงานวิจยัน้ีไดอ้าศยัหลกัการดงักล่าวมาเพื่อใช้ในการหาค าตอบในการเลือกผูป้ระกอบการการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจลอจิสติก 
 Xin and Li (2011)ได้กล่าวถึงการเทคนิคของการสืบคน้ความตอ้งการ (Requirement 
Elicitation Technique) ท่ีใชใ้นการสืบคน้ความตอ้งการของความตอ้งการของการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆในแบบการใหบ้ริการแอพลิเคชัน่ (Software as a Service : SaaS)ไวโ้ดยการสร้างโมเดลใน
การสืบคน้ความตอ้งการท่ีช่ือวา่ Clients’ Requirement Elicitation Technique (CRETE) โดยการ
สร้างเว็บข้ึนมาเพื่อตั้งค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแอพลิเคชัน่ โดยชุดของค าตอบท่ีได้จะเป็น
ค าตอบลักษณะถูกหรือผิดเท่านั้ น จากนั้ นจึงน าค าตอบท่ีได้มาหาค่าน ้ าหนักและสร้างกฎ
ความสัมพนัธ์ โดยรูปแบบของระบบ CRETE แสดงดงัภาพต่อไปน้ี 
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เบราเซอร์ของลูกคา้ = Client browser 

มุมมองลูกคา้ = Client private view 

มุมมองการพฒันา = View Generator 

ส่วนเก็บความตอ้งการ = Requirement Repository 

ส่วนควบคุมการท างานร่วมกนั = Collaboration Controller 

มุมมองการบริหารจดัการของผูจ้  าหน่าย  = Vendor’s Management View 

รูป 2.6 เฟรมเวิร์คของ CRETE  
(ท่ีมา : Xin and Li, 2011) 

 
 Ang Li and Srikanth (2010) ไดเ้ปรียบเทียบผูใ้ห้บริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
โดยเร่ิมจากการแบ่งการบริการพื้นฐานออกเป็นส่ีการใหบ้ริการหลกัคือ  

1) การใหบ้ริการดา้นการค านวน (Elastic compute cluster) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีแสดง
ถึงประสิทธิภาพของกรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทน้ีคือ 

 Benchmark finishing time เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการวดัมาตราฐานของความเร็วท่ีใช้
ในการรันแอพลิเคชัน่ในแต่ของงานแต่ละงาน (Benchmark task) โดยวดัจากความเร็วในการเขา้ถึง
ทรัพยากร  

เบราเซอร์ของลูกคา้ท่ี 1 

มมุมองลกูค้าท่ี 

1 

 

มมุมองลกูค้าท่ี 

2 

 

เบราเซอร์ของลูกคา้ท่ี N 

 มุมมองลูกคา้ท่ี 

N 

 

มุมมองลูกคา้ท่ี 

N 

 

CRETE SERVER 

มุมมองการพฒันา ส่วนควบคุมการท างาน

ร่วมกนั 
ส่วนเกบ็ความตอ้งการ 

มุมมองการบริหารจดัการของผูจ้  าหน่าย 

Web Web 

Web 
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 Cost เป็นตวัช้ีวดัท่ีกล่าวถึงในเร่ืองมาตราฐานของการเงินของงานในแต่ละงาน 
โดยเปรียบเทียบจากการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการในแต่ละประเภท 

 Scaling latency เป็นตวัช้ีวดัท่ีกล่าวถึงความสามารถในการรองรับการขยายตวัของ
ระบบ  

2) การให้บริการดา้นการเก็บรักษาขอ้มูล (Persistent storage) การประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆประกอบดว้ยการให้บริการพื้นฐาน สามประเภทใหญ่ๆ คือ table blob และ queue โดยในการ
ใหบ้ริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในรูปแบบมีประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดัสามรูปแบบคือ 

Operation response time โดยตวัช้ีวดัน้ีวดัจากเวลาท่ีใชก้บัในการกระท าท่ีเกิดข้ึน
ในการเก็บรักษาขอ้มูล (storage operation) เช่นการ query เป็นตน้ 

Time to consistency เป็นตวัช้ีวดัของเวลาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการอ่าน หรือ บนัทึก
ขอ้มูลลงในหน่วยความจ า 

Cost per operation ตวัช้ีวดัน้ีกล่าวถึงราคาท่ีเกิดข้ึนในการให้บริการการเก็บรักษา
ขอ้มูล 

3) การให้บริการในของการเช่ือมต่อภายใน (Intra-cloud network) การให้บริการการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในลกัษณะการใหบ้ริการภายในองคก์ร 

4) การให้บริการการเช่ือมต่อข้อมูลจากศูนย์รวมข้อมูลไปยงัสถานท่ีอ่ืน (Wide-area 
network) การใหบ้ริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในลกัษณะการใหบ้ริการภายนอกองคก์ร  

โดยการให้บริการทั้งสองแบบหลงัน้ีไดถู้กน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ดา้นเครือข่าย ต่อมาใหบ้ริการพื้นฐานทั้งส่ีประเภทน้ีสามารถน ามาวเิคราะห์เพื่อสร้างมาตรวดัเพื่อใช้
ในการวดัประสิทธิภาพของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆได้โดยไดท้  าการแบ่งมาตรวดัออกเป็น
สามประเภทหลกั คือ  

1. มาตรวดัเก่ียวกบัการค านวน (Computation Metrics) โดยมาตรวดัน้ีเป็นการวดั
ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการดา้นการค านวณ 

2. มาตรวดัทางดา้นการเก็บขอ้มูล (Storage Metric) โดยมาตรวดัน้ีเป็นมาตรวดั
ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการดา้นการเก็บรักษาขอ้มูล 

3. มาตรวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเครือข่าย (Network Metrics) โดยมาตรวดัน้ีเป็น
มาตรวดัประสิทธิภาพของการใหบ้ริการระบบเครือข่าย 

งานวจิยัดงักล่าวจึงไดน้ าเอามาตรวดัขา้งตน้มาท าการทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของผูใ้ห้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแต่ละผูใ้ห้บริการ โดยไดน้ าเสนอวิธีการในการวดั
ประสิทธิภาพของมาตรวดัในแต่ละประเภท แต่มิไดว้เิคราะห์ถึงจุดเด่นของผูใ้หบ้ริการในแต่ละราย 
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งานวจิยัน้ีจึงน าหลกัการดงักล่าวมาใชป้ระกอบการวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของผูป้ระกอบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆโดยน ามาประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจลอจิสติกเพื่อจะไดม้าซ่ึง
มาตรวดัท่ีตอ้งค านึงถึงเม่ือตอ้งการมีการสร้างธุรกิจลอจิสติก 


