
 

 

บทที ่4 

การวเิคราะห์ความต้องการของระบบ 
ในการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกบัธุรกจิลอจิสติก 

 
4.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis) ของธุรกิจลอจิสติกที่ได้จาก
การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้องและสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
 จากชุดค าถามในบทท่ี 3 สามารถไดผ้ลสรุปของค าถาม ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ  

กลุ่มค าถามที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการของธุรกิจ (Requirement) โดยในค าถาม
ชุดน้ีมีจุดประสงค์หลกัเก่ียวกบัการวางแผนและความตอ้งการพื้นฐานของธุรกิจลอจิสติก เช่น ใน
การวางแผนธุรกิจดงักล่าวมีขอ้ก าหนดความตอ้งการพื้นฐานอะไรบา้ง ในเชิงธุรกิจหรือท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจ เป็นตน้ 

ค าตอบ ผูป้ระกอบการลอจิสติกในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีขนาดค่อนขา้งเล็ก โดยมี
ความพยายามในการเพิ่มศกัยภาพในการเป็นจุดปลายทางและประตูการคา้ของภูมิภาคอินโดจีนและ
จีน มีลกัษณะในการให้บริการงานท่ีไม่ซับซ้อนและเน้นการให้บริการเฉพาะดา้น ในพื้นท่ีท่ีเป็น
พื้นท่ีหลกั ซ่ึงมุ่งพฒันาใหมี้ระบบลอจิสติกให้ไดม้าตราฐานสากล ในการออกแบบกระบวนการได้
แนน้การออกแบบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาของธุรกิจลอจิสติก  

โดยท าการส ารวจขอ้มูลแบบเจาะลึกจากผูป้ระกอบจ านวน  6 รายน ามาศึกษาเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ ซ่ึงการศึกษาน้ีมุ่งเน้นศึกษาธุรกิจลอจิสติกท่ีมีคนไทยเป็นเจา้ของกิจการ เพื่อเป็น
ตวัอยา่งน ามาศึกษาลกัษณะกิจการและตน้ทุน ไดแ้ก่  

1. ผูป้ระกอบการขนส่งทางถนนและคลงัสินคา้ 2 ราย  
2. ผูป้ระกอบการรับจดัการขนส่งสินคา้ และบรรจุหีบห่อ 2 ราย  
3. ผูป้ระกอบการเดินพิธีการศุลกากร 2 ราย  
กลุ่มค าถามที่ 2 เป็นกลุ่มค าถามท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีผลท่ีท าให้เกิดความตอ้งการข้ึน 

(System Structures) เช่น การท าธุรกิจลอจิสติกมีลกัษณะอยา่งไร มีกระบวนการอยา่งไร เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลหรือหน่วยงานใดบา้ง  

ค าตอบ มีการศึกษาลกัษณะการด าเนินงาน ของธุรกิจลอจิสติกจ านวน 6 ราย โดยสัมภาษณ์
ผูจ้ ัดการฝ่ายของแต่ละกิจการ สืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานราชการเวบไซด์ของหน่วยงาน 
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และเวบไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง ท าใหท้ราบลกัษณะการด าเนินงาน ความแตกต่างของแต่ละกิจการ 
การศึกษาคร้ังน้ีจึงสามารถแบ่งลกัษณะกิจกรรมของธุรกิจลอจิสติกในจงัหวดัเชียงใหม่ไดเ้ป็น 6 
กิจกรรมหลกั คือ  

1) การขนส่งสินคา้ทางถนน เป็นการรับขนส่งดว้ยรถบรรทุกท่ีมีความรวดเร็ว สินคา้ถึง 
ท่ีหมายในเวลาท่ีก าหนด การรับสินคา้ ส่งมอบสินคา้ ใหก้บัปลายทางในจงัหวดัต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ เพื่อใหจ้ดัส่งสินคา้ไปยงัปลายทางในพื้นท่ีรับผดิชอบ 

2) คลงัสินคา้ของกิจการขนส่ง หรือโรงเก็บสินคา้ผ่านทาง เป็นการเก็บรักษาสินคา้ของ
ผูใ้ชบ้ริการขนส่ง เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่ง รับเก็บรักษาสินคา้ท่ีชัว่คราวเพื่อเป็นการรอพกั เพื่อ
นอการขนส่งในรอบต่อไป รวมถึงการใหบ้ริการท่ีผา่นการขนส่ง แลว้รอรับหรือส่งไปยงัผูรั้บอีกต่อ
หน่ึง การเก็บรักษาไม่ไดรั้บค่าตอบแทน แต่ค่าใชจ่้ายรวมกนัเป็นส่วนของกิจกรรมสนบัสนุนนบริ
การการขนส่ง เช่น เคร่ืองมือยกขน คลงัมีลกัษณะโปร่งโล่ง เป็นโรงเก็บสินคา้น าเขา้ และสินคา้
ส่งออก ท่ียงัตอ้งท าการเก็บรักษาสินคา้ เพื่อรอการด าเนินพิธีการศุลกากร ปริมาณและชนิดของ
สินคา้ท่ีเก็บรักษาไม่อาจก าหนดปริมาณสะสมตามหลกัเกณฑ์การสะสมสินคา้ของคลงัสินคา้ทัว่ไป 
ส่วนมาตรการควบคุมเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเกิดข้ึนส าหรับกิจการขนส่ง และกิจการ
เก่ียวเน่ืองกบักิจการหลกัแต่ละประเภท 

3) การรับจดัการขนส่งสินคา้ หรือ ตวัแทนรับจดัการขนส่ง(Freight Forwarder) เป็นการ
ให้บริการประสานระหว่างผูส่้งสินค้าและผูข้นส่ง โดยอาจมีการลงทุนให้บริการขนส่งและ
คลงัสินคา้เอง เช่น ตวัแทนรับจดัการขนส่งทางอากาศ อาจมีบริการขนส่งเช่ือมโยงระหวา่งโรงงาน
ลูกคา้กบัสนามบิน ตวัแทนรับจดัการขนส่ง เป็นผูร้วบรวมสินคา้จากผูส่้งสินคา้หลายรายมารวมเขา้
เป็นปริมาณมากๆ เพื่อให้ไดอ้ตัราค่าระวางลดพิเศษจากผูข้นส่ง และอาศยัเงินส่วนต่างระหวา่งค่า
ระวางลดพิเศษกบัอตัราค่าระวางท่ีคิดกบัลูกคา้รายยอ่ยท่ีมีราคาสูงกวา่เป็นรายไดเ้ขา้กิจการ 

4) การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง คือ การให้บริการหีบห่อสินคา้เพื่อการขนส่งในประเทศ 
และระหว่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในการรักษาคุณภาพของสินคา้จนถึงมือผูบ้ริโภค และ
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่ง สินค้าอาจได้รับความเสียหายท่ีเกิดในระหว่างการขนส่ง
เน่ืองจากสภาพดินฟ้าอากาศ ความร้อน ความช้ืน และอุณหภูมิ ความเสียหายจากสัตวต่์างๆการ
บรรจุหีบห่อจึงตอ้งพิจารณาประเภท ชนิดของสินคา้ ประเภทของการขนส่ง และตามค าสั่งของ
ลูกคา้ วสัดุตอ้งสามารถป้องกนัความเสียหายกบัตวัสินคา้ เน่ืองตอ้งเดินทางไกล ใช้เวลานาน เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดปัญหาภายหลงั 

5) การเดินพิธีการศุลกากร คือ การท าหนา้ท่ีตวัแทนออกของ ให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการส่งออก
สินคา้ และน าเข้าสินค้า ท าการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินพิธีการ
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ศุลกากร รวมถึงการให้บริการอ่ืนท่ีลูกค้าตอ้งการ ตอ้งรู้กฎเกณฑ์ดา้นพิธีการศุลกากร ระบบการคา้
ระหว่างประเทศ ระบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ ระบบการจดัการเร่ือง
เอกสาร และท่ีส าคญัตอ้งเป็นตวัแทนของกรมศุลกากร 

6) การบริหารงานหน่วยงานทางดา้นการเงินและบริหารประกอบดว้ย ฝ่ายการเงินฝ่ายบญัชี 
ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวางแผน มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานบริหารงาน
ทัว่ไปและควบคุมการท างานของฝ่ายอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและโครงสร้างของกิจการ  

จากลกัษณะของธุรกิจลอจิสติกในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการด าเนินงาน 6 กิจกรรมหลกัดา้น
การขนส่งและคลงัสินคา้ การรับจดัการขนส่งสินคา้ การบรรจุหีบห่อ การให้บริการเดินพิธีการ
ศุลกากร และการบริหารงาน จึงไดเ้ลือกตวัอย่างธุรกิจลอจิสติกท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานในส่วน
การรับจดัการขนส่งสินคา้เพื่อใชใ้นการศึกษาน้ี 

โครงสร้างการด าเนินงานของธุรกิจลอจิสติก โดยองคก์รแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายงาน ไดแ้ก่ ฝ่าย
ปฏิบติัการ และฝ่ายบริหาร โดยสามารถอธิบายไดด้งัรูป 4.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.1 โครงสร้างการด าเนินงานของธุรกิจลอจิสติก 
 
ฝ่ายปฏิบติัการเป็นฝ่ายใหบ้ริการลูกคา้ประกอบดว้ย 5 ส่วนงาน ไดแ้ก่  

(1) การขนส่งทางถนน มีหนา้ท่ีจดัการกบัสินคา้ตามใบสั่งงานของฝ่ายขาย ท าหน้าท่ีรับ
สินคา้ ส่งสินคา้ ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการรับจดัการขนส่งระหวา่งประเทศ  

ธุรกิจลอจิสติก 

ฝ่ายปฎิบติัการ ฝ่ายบริหาร 

การขนส่งทางถนน การบรรจุหีบห่อ การบริหารจดัการ 

การรับจดัการขนส่ง การเดินพิธีการทาง

ศุลกากร 

คลงัสินคา้ของการ

ขนส่ง 
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(2) คลงัสินคา้ของกิจการขนส่ง ท าหนา้ท่ีดูแล จดัเก็บ สินคา้ท่ีรับจากลูกคา้เพื่อรอการขนส่ง 
(3) การรับจดัการขนส่ง ท าหนา้ท่ีขายระวางบรรทุกทางอากาศและทางเรือ มีส่วนงาน

ปฏิบติังานในส านักงานและมีหน้าท่ีรับค าสั่งจากลูกคา้ท่ีตอ้งการจดัส่งสินคา้ไปยงัปลายทางใน
ประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี  

1. ส่วนงานขาย มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการติดต่อขายระวางบรรทุกสินคา้ และเสนอ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ใหก้บัลูกคา้  

2. ส่วนงานจองระวางบรรทุก มีหนา้ท่ีจองระวางบรรทุกสินคา้ทางอากาศ และทาง
เรือ จดัท าเอกสารส่งใหก้บัผูข้นส่ง  

3. ส่วนงานยกขน มีหนา้ท่ีตรวจรับสินคา้ ยกขนสินคา้ บรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทน
เนอร์ และท ารายงานสรุปการปฏิบติังานประจ าวนัธุรกิจลอจิสติกการรับจดัการขนส่งการขนส่งทาง
ถนนการบรรจุหีบห่อ การบริหารจดัการฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายบริหารการเดินพิธีการศุลกากร
คลงัสินคา้ของการขนส่ง  

(4) การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง เป็นกิจกรรมท่ีเป็นบริการเสริมเพื่อให้บริการลูกคา้ท่ีใช้
บริการขนส่งสินคา้กบักิจการ  

(5) การเดินพิธีการศุลกากร มีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ โดยในขั้นตอน
น้ีจะมีความช านาญดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ  

1. ส่วนงานติดต่อประสานงาน มีหน้าท่ีติดต่อประสานงานกบัลูกคา้เพื่อให้ได้
ขอ้มูลของสินคา้ท่ีตอ้งการเดินพิธีการศุลกากร  

2. ส่วนงานจดัท าเอกสาร มีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารส่งออกและน าเขา้  
3. ส่วนงานเดินพิธีการศุลกากร มีหน้าท่ีปฏิบติัพิธีการศุลกากรส าหรับสินคา้

ส่งออกและน าเขา้  
กลุ่มค าถามที ่3 เป็นกลุ่มค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้จ ากดั (Constraints) หรืออุปสรรคในการท า

ธุรกิจลอจิสติกใหป้ระสบความส าเร็จ เช่น การท าธุรกิจลอจิสติกมีอุปสรรคหรือขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 
เป็นตน้ 

ตอบค าถาม ส่วนน้ีเป็นการอธิบายขอ้จ ากดัโดยแบ่งตามกลุ่มของผูป้ระกอบธุรกิจลอจิสติก
ดงัรูป 4.2 
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รูป 4.2 การแบ่งกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจลอจิสติก 

ปัญหาท่ีเกิดในผูใ้หบ้ริการประเภท SubConstructor Logistic Provider 
1) ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการลอจิสติก ท าใหไ้ม่สามารถเช่ือมโยงและพฒันา

เป็นผูใ้หบ้ริการแบบ Logistics Provider 
2) ขาดความสามารถด้านการจดัการพื้นฐาน ขาดวิสัยทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทาน 

และการจดัการการเปล่ียนแปลง 
3) ขาดเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดีรวมไปถึงการจดัการเทคโนดลยีสารสนเทศ 
4) ไม่มีงินทุนหรือไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้
5) กรณีใชทุ้นของตนเองมกัจะเป็นการลงทุนโดยขาดหลกัการ 

ปัญหาของผูใ้หบ้ริการประเภท Logistic Provider 
1) ตอ้งการเครือข่ายลงทุนทางธุรกิจในระดบัโลก 
2) ตอ้งท าการตลาดมากกวา่บริษทัขา้มชาติ 
3) มีตน้ทุนด าเนินงานสูง 
4) ขาดความรู้ความเขา้ใจในดา้นการบริหารจดัการ 
5) มีเงินทุนจ ากดัและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท าไดย้าก 
6) ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลง 
7) ขาดการสนบัสนุนทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดี 
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 จากขอ้มูลท่ีไดข้องทั้งค  าตอบในชุดค าถามทั้ง 4 ขอ้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ามา
รวบรวมและสรุปถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดว้า่ปัจจุบนัการให้บริการทางดา้นการขนส่งของธุรกิจลอจิ
สติกในเน้นการให้บริการในส่วนของการบริการท่ีพฒันามาจากการขนส่ง เช่น การให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกับถ่ายเทสินคา้ (transshipment service) การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับคลงัสินค้า 
(warehousing service) เป็นตน้ ซ่ึงการให้บริการประเภทน้ีสามารถสรุปความตอ้งการในการใช้
บริการเทคโนโลยสีารสนเทศของลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการของธุรกิจลอจิสติก ไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ตอ้งการบริการท่ีมีความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการ 
 2. ตอ้งการบริการท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าใหแ้ต่ละกระบวนท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจได ้
 3. ตอ้งการบริการท่ีสามารถรองรับระบบค่าใชจ่้ายและเพิ่มประสิทธภาพในการการท างาน 
 4. ตอ้งการบริการท่ีเป็นการท าสัญญาในระยะสั้น เพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย 

 Ten and Schmidtไดก้ล่าวไวใ้นงานของวิจยัของพวกเขาวา่ กลยุทธ์ทางดา้นธุรกิจท่ีใช้ใน
ธุรกิจลอจิสติกซ่ึงมีวงจรชีวิตเพียงสองถึงสามปี และตอ้งมีการพฒันากระบวนของลอจิสติกทุกทุก
หกเดือน ฉะนั้นหากตอ้งการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีค านึงถึงเง่ือนไขเร่ืองเวลาดงักล่าว
ดว้ย ซ่ึงการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสามารถตอบสนองความตอ้งการในส่วนน้ีได ้นอกจากน้ีการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆยงัสามารถช่วยแก้ปัญหาเร่ืองต้นทุนในการพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปไดใ้นธุรกิจระดบัเล็กถึงระดบักลางเน่ืองจากช่วยลดปัญหาเร่ืองลิขสิท์ของ
ซอฟตแ์วร์ (Software licenses) และตน้ทุนจากการด าเดินการ (Operating Costs)ไดอี้กดว้ย 

 Bernhard and Sebastian (2010) ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการของพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใชใ้นระบบธุรกิจลอจิสติก ไวด้งัน้ี 
 1. มีมาตราฐานตามความตอ้งการธุรกิจลอจิสติก เพื่อให้สามารถท างานร่วมกบัระบบอ่ืนๆ
ได ้
 2. มีการพฒันาเคร่ืองมือส าหรับใหบ้ริการทางดา้นลอจิสติกโดยเฉพาะ 
 3. มีการท างานท่ีไม่ซบัซอ้น 
 4. สามารถบูรณาการระบบลอจิสติกแบบทอ้งถ่ิน เช่น การไหลของวสัดในคลงัสินคา้ เป็น
ตน้ ใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้บัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 5. สามารถรองรับกิจกรรมของลอจิสติกเชิงกายภาพ (physical logistics activities) ได ้เช่น 
การขนส่ง เป็นตน้ 
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4.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับปัญหาและ
ข้อบังคับทีไ่ด้ในธุรกจิลอจิสติก 
 ในส่วนน้ีเป็นการน าความตอ้งการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มาวิเคราะห์เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทใดท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจลอจิสติก โดย
งานวิจัยน้ีได้กล่าวถึงประเภทของลอจิสติกซ่ึงแบ่งตามประเภทการให้บริการ 3 ประเภท 
(รายละเอียดไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 2) คือ 1.ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-as-a-
Service : IaaS) 2.การให้บริการดา้นแอพลิเคชัน่ (Software as a Service : SaaS) และ 3.การ
ใหบ้ริการทางดา้นแพลตฟอร์ม (Platform-as-a service : PaaS) 

Ang Li and Srikanth (2010) ไดแ้บ่งมาตรวดัท่ีไดใ้ชใ้นการวดัประสิทธิภาพออกเป็นสาม
ประเภทหลกั คือ 1) มาตรวดัเก่ียวกบัการค านวน (Computation Metrics) โดยมาตรวดัน้ีเป็นการวดั
ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการดา้นการค านวน 2) มาตรวดัทางดา้นการเก็บขอ้มูล (Storage Metric) 
โดยมาตรวดัน้ีเป็นมาตรวดัประสิทธิภาพของการให้บริการดา้นการเก็บรักษาขอ้มูล 3) มาตรวดัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบเครือข่าย (Network Metrics) โดยมาตรวดัน้ีเป็นมาตรวดัประสิทธิภาพของการ
ใหบ้ริการระบบเครือข่าย 

จากความต้องการของระบบและข้อจ ากัดของระบบท่ีได้ศึกษามาสามารถสรุปความ
ตอ้งการท่ีไดโ้ดยแบ่งตามกิจกรรมหลกัท่ีเกิดข้ึนไดด้งัตาราง 4.1 

ตาราง 4.1 แสดงการความสัมพนัธ์ของการความตอ้งการของระบบและขอ้จ ากดัของธุรกิจลอจิสติก
กบัมาตรวดัท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพรวมถึงประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  

กิจกรรม 
ความตอ้งการสนบัสนุนทางระบบ

สารสนเทศ 
และ ขอ้จ ากดั 

มาตรวดัท่ีใชใ้นการ
วดัประสิทธิภาพ

ของการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 

ประเภทของ Cloud 
Computing ท่ีใชใ้น

การแกปั้ญหา 

IaaS SaaS PaaS 

การขนส่งสินคา้ทาง
ถนน 

 ระบบติดตามสินคา้ เช่น 
ระบบติดตามเพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบสินคา้ในการ
รับส่งสินคา้ไปยงัคลงัสินคา้
ในแต่ละจุด เช่น เคร่ืองมือ
ประเภท บาร์โคด๊ RFID 
สแกนเนอร์ เป็นตน้ 

Computation 
Metrics 

/ 
 

/ 
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ตาราง 4.1 แสดงการความสัมพนัธ์ของการความตอ้งการของระบบและขอ้จ ากดัของธุรกิจลอจิสติก
กบัมาตรวดัท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพรวมถึงประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (ต่อ) 

กิจกรรม 
ความตอ้งการสนบัสนุนทางระบบ

สารสนเทศ 
และ ขอ้จ ากดั 

มาตรวดัท่ีใชใ้นการ
วดัประสิทธิภาพ

ของการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 

ประเภทของ Cloud 
Computing ท่ีใชใ้น

การแกปั้ญหา 

IaaS SaaS PaaS 

  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทัว่ไปมีขอ้จ ากดั 2 ขอ้ ใหญ่ๆ
ทางการใชง้านร่วมกนัของ
อินเตอร์เฟสในแต่ละแอพลิ
เคชัน่ และ การกระจายตวั
ของขอ้มูล 

Computation 
Metrics 

 / 
 

 

คลงัสินคา้ของกิจการ
ขนส่ง หรือโรงเก็บ
สินคา้ผา่นทาง 

 ระบบจดัการการคลงัสินคา้
สินคา้ เช่น ตรวจสอบสินคา้
ท่ีตอ้งการส่งในคลงัสินคา้ 

Storage Metric  / 
 
 

 
 

 หากตอ้งมีการติดต่อเปล่ียน
ขอ้มูลกนัระหวา่งคลงัสินคา้ 
มีการใชง้านของแอพลิเคชัน่
ท่ีหลากหลายไม่สามารถ
รวมกนัได ้

Network Metrics   / 
 

การรับจดัการขนส่ง
สินคา้ หรือ ตวัแทนรับ
จดัการขนส่ง
(FreightForwarder) 

 ระบบท่ีสามารถท างาน
ร่วมกนัระหวา่งระบบการ
รับส่งสินคา้และระบบ
จดัการการระวางสินคา้ 

Computation 
Metrics 

 / 
 
 

/ 
 
 

 ไม่สามารถพฒันาระบบท่ี
เป็นโมดูลขนาดใหญ่ให้
สามารถใหบ้ริการร่วมกนัได ้

Computation 
Metrics 

  / 
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ตาราง 4.1 แสดงการความสัมพนัธ์ของการความตอ้งการของระบบและขอ้จ ากดัของธุรกิจลอจิสติก
กบัมาตรวดัท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพรวมถึงประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (ต่อ) 

กิจกรรม 
ความตอ้งการสนบัสนุนทางระบบ

สารสนเทศ 
และ ขอ้จ ากดั 

มาตรวดัท่ีใชใ้นการ
วดัประสิทธิภาพ

ของการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 

ประเภทของ Cloud 
Computing ท่ีใชใ้น

การแกปั้ญหา 

IaaS SaaS PaaS 

การบรรจุหีบห่อเพ่ือ
การขนส่ง 

 ระบบติดตามเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของสินคา้ เช่น 
RFID เป็นตน้ 

Network Metrics -/ 
 

  

 ขอ้จ ากดัทางดา้นระบบ
เครือข่าย 

Network Metrics  /  

การเดินพิธีการ
ศุลกากร 

 ระบบติดตามเอกสาร Storage Metric  - /  

 ไม่มีระบบท่ีสามารถท างาน
ร่วมกนัระหวา่งองคก์รณ์ 
และปัญหาเร่ืองของความ
ปลอดภยั 

Computation 
Metrics 

 / 
 

 

การบริหารงาน 
 ระบบการจดัการทางดา้น

การเงิน 
Computation 
Metrics 

 /  

หน่วยงานทางดา้น
การเงินและบริหาร
ประกอบ 

 ไม่มีระบบท่ีสามารถท างาน
ร่วมกนัระหวา่งองคก์รณ์ 
และปัญหาเร่ืองของความ
ปลอดภยั 

Computation 
Metrics 

 / 
 

 

ปัญหาท่ีเกิดในการ
พฒันาเทคโน
สารสนเทศของธุรกิจ
ลอจิสติก 

 การพฒันาซอฟตแ์วร์ใช้
เงินทุนจ านวนมาก 

Storage  
Metrics 

/ 
 

  

 ซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันามกัลา้ชา้
และลา้สมยั 

Computation 
Metrics 

  / 
 

 มีการเพ่ิมขนาดของขอ้มูลท่ี
เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

Computation 
Metrics 

 / 
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ตาราง 4.1 แสดงการความสัมพนัธ์ของการความตอ้งการของระบบและขอ้จ ากดัของธุรกิจ
ลอจิสติกกบัมาตรวดัท่ีใชใ้นการวดัประสิทธิภาพรวมถึงประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ต่อมาเป็นตารางแสดงลกัษณะของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ธุรกิจลอจิสติกได ้

4.3 เลอืกประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิลอจิสติก 
 ในเลือกประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีเหมาะสมกับธุรกิจลอจิสติกโดย
พิจารณาจากตาราง 4.1 โดยการเปรียบเทียบกิจกรรมหลกักบัปัญหาท่ีพบในธุรกิจลอจิสติกจากนั้น
น ามาค านวนค่าเปอร์เซนตข์องประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีเก่ียวขอ้งดงัรูป 4.3 ซ่ึง
เปรียบเทียบการใชง้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในแต่ละกิจกรรมของธุรกิจลอจิสติก 

 
 
รูป 4.3 เปรียบเทียบการใช้งานการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในแต่ละกิจกรรมของธุรกิจ

ลอจิสติก 

โดยในรูป 4.3 ค านวนจากค่าร้อยละของประเภทการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเทียบกบั
จ านวนความตอ้งการโดยในกรณีน้ีไม่ค  านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึน 

พบวา่การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการดา้นแอพลิเคชัน่ (Software as a 
Service : SaaS) เน่ืองจากธุรกิจลอจิสติกมีกิจกรรมหลกัท่ีตอ้งการท างานร่วมกนัของขอ้มูลและการ
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คลงัสินค้าของกจิการขนส่ง

การรับจัดการขนส่งสินค้า
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การเดินพธีิการศุลกากร

การบริหารงานหน่วยงานทางด้าน
การเงนิและบริหาร
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PaaS

SaaS
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ใช้แอพลิเคชัน่รวมกนัจ านวนมากจริงเห็นไดว้่าเปอร์เซนต์ของความตอ้งการในการใช้บริการการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆประเภทการให้บริการดา้นแอพลิเคชัน่ (Software as a Service : SaaS) มี
สูงท่ีสุดถึง ร้อยละ 60 รองลงมาคือให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-as-a-Service : 
IaaS) และ การใหบ้ริการทางดา้นแพลตฟอร์ม (Platform-as-a service : PaaS) ตามล าดบั 

4.4 การเลอืกผู้ให้บริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิลอจิสติก 
 ในส่วนน้ีเป็นการเลือกผูใ้ห้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจลอจิสติก 
โดยจากขอ้สรุปในขั้นตอนก่อนหนา้น้ีคือธุรกิจลอจิสติกเหมาะสมกบัการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ประเภทการให้บริการดา้นแอพลิเคชัน่ (Software as a Service : SaaS) มากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงไดห้า
ขอ้มูลของผูใ้ห้บริการเพื่อหาผูใ้ห้บริการท่ีมีลักษณะเด่นทางด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ประเภทการให้บริการดา้นแอพลิเคชัน่ (Software as a Service : SaaS) โดยเลือกเปรียบเทียบ
ผูป้ระกอบการ 3 รายคือ บริษทั Amazon  บริษทั Microsoft และ บริษทั Google โดยพิจารณาจาก 
บริษทั Amazon ผูใ้ห้บริการ Amazon Web Service ถือวา่เป็นผูใ้ห้บริการการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆท่ีให้บริการเวบ็เซอร์วิสท่ีใหญ่ท่ีสุด ส่วนบริษทั Microsoft ผูใ้ห้บริการ Microsoft Azure ซ่ึง
ถือป็นผูใ้ห้บริการรายใหม่ของตลาดการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีการให้บริการทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานหรือการให้บริการในการเก็บรักษษขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่เกือบเทียบเท่ากบับริษทั 
Amazon ซ่ึงไดด้ าเนินธุรกิจมาก่อน และผูป้ระกอบการรายสุดทา้ยคือบริษทั Google ผูใ้ห้บริการ 
Google AppEngine เพียงรายเดียวในสามรายท่ีกล่าวมา  (Ang Li และSrikanth,2012) จากลกัษณะท่ี
กล่าวมาน้ีอาจจะเห็นไดว้่า บริษทั Amazon นอกจากจะเป็นบริษทัท่ีให้บริการทางการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆท่ีให้บริการเว็บเซอร์วิสท่ีใหญ่ท่ีสุดแล้วถ้าเปรียบเทียบในเร่ืองของราคาAlireza, 
A.et.al. (2011) ยงัไดส้รุปในเร่ืองของค่าใชจ่้าย ของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของผูใ้ชบ้ริการแต่
ละรายนั้นมีค่าใชจ่้ายท่ีต่างกนัไป ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง Amazon กบั Google นั้น ค่าใชจ่้ายใน
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของ Amazon มีค่านอ้ยกวา่ ดงันั้น Amazon จึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) ท่ีเหมาะสมกับการประมวลผลในธุรกิจ            
ลอจิสติกมากท่ีสุด  


