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บทคดัย่อ 
 
การศึกษาการคดัเลือกระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยวิธีวิเคราะห์เชิงล าดบัขั้น 

(AHP) กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแบบจ าลองท่ีใชใ้นการคดัเลือกผูใ้ห้
บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยใช้วิธีการกระบวนการตดัสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับขั้น 
(AHP) หลังจากนั้นจึงน ามาทดสอบความสามารถในการใช้แบบจ าลองในการคดัเลือกผูใ้ห้บริการ
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆท่ีเสนอ และท าการเปรียบเทียบวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้ง 2 วิธี คือ
วิธีค่าเฉล่ียเรขาคณิตและวิธีฉันทามติ มาเปรียบเทียบหาวิธีการรวบรวมท่ีเหมาะสมท่ีสุด 1 วิธีในการ
ตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยการศึกษาน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูมี้อ านาจในการตดัสินใจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 5 ราย  

การพฒันาแบบจ าลองตามจุดประสงคข์อ้แรก เร่ิมจากการหาเกณฑ์ในการคดัเลือกผูใ้ห้
บ ริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  (Cloud Computing Provider) โดยอาศัยการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้มาเป็นเกณฑ์หลักทั้ ง 6 เกณฑ์ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย (Cost) ความคล่องตัว 
(Agility) สมรรถนะ (Performance) การรับประกัน (Assurance) ภาระรับผิดชอบ  (Accountability) 
และมาตรฐานดา้นความปลอดภยั (Security) และในแต่ละเกณฑ์หลกัจะประกอบดว้ยเกณฑ์รอง อีก
จ านวน 3 เกณฑ์  รวมเป็น 18 เกณฑ์รอง น าเกณฑ์ทั้ งหมดมาจัดล าดับความส าคัญ  น ามาสร้าง
แบบจ าลองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Expert Choice แลว้น าแบบจ าลองไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 5 รายโดยวธีิ AHP 2 รูปแบบ โดยคร้ังแรกใชว้ิธีเก็บแบบค่าเฉล่ียเรขาคณิต เพื่อ



 

จ 

 

รวมดุลยพินิจของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละรายเขา้เป็นดุลยพินิจของกลุ่มด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ 
หลังจากนั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกคร้ังด้วยวิธีฉันทามติ โดยผูต้อบแบบสอบถามทั้ ง 5 ต้อง
อภิปรายกลุ่มรวบรวมเป็นดุลยพิ นิจจากเสียงเอกฉันท์ แล้วน าผลการคัดเลือกจากทั้ ง 2 วิธีมา
เปรียบเทียบผลท่ีได ้แลว้ใหผู้ต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกวธีิการท่ีตนเห็นวา่เหมาะสมท่ีสุดต่อไป  

จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 พบว่าแบบจ าลองท่ีเสนอ สามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อเลือกผู ้
ให้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไดจ้ริง นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
ดุลยพินิจ (Consistency Ratio: C.R.) ตามขนาดของเมทริกซ์ของแบบจ าลอง เพื่อความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม และมีการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity) เพื่อตรวจผลลพัธ์ของการ
ตดัสินใจวา่เปล่ียนแปลงอยา่งไรเม่ือระดบัค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์หลกัแต่เกณฑ์เปล่ียนแปลง
ไป 

จากวตัถุประสงคข์อ้สุดทา้ย การเปรียบเทียบเลือกผูใ้หบ้ริการระบบประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆทั้ง 3 รายประกอบดว้ย Amazon EC2, Microsoft Azure และ Google Compute Engine จากผลการ
รวบรวมทั้ง 2 วธีิ พบวา่ผลการตดัสินใจเลือกระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆผลท่ีได ้ไม่สอดคลอ้งกนั 
ผลท่ีได้จากการรวบรวมแบบวิธีค่าเฉล่ียเรขาคณิตเลือก Google Compute Engine เป็นผูใ้ห้บริการ
ระบบ ส่วนวธีิฉนัทามติ ผลท่ีไดเ้ลือก Amazon EC2 ใหเ้ป็นผูใ้หบ้ริการระบบ ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 5 
ราย มีความเห็นชอบในผลจากรูปแบบการตดัสินใจแบบวิธีฉันทามติอย่างเป็นเอกฉนัท์ ผูมี้อ  านาจใน
การตดัสินใจเลือก Amazon EC2 คือผูใ้หบ้ริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆอนัดบั 1 รองลงมาเป็น 
Microsoft Azure และ Google Compute Engine เป็นอนัดบัสุดทา้ย และเกณฑ์หลกัท่ีส่งผลในตดัสินใจ 
คือ เกณฑห์ลกัดา้นความปลอดภยั (Security) มาเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือเกณฑ์ดา้นภาระรับผดิชอบ 
(Accountability) เกณฑ์หลกัดา้นสมรรถนะของระบบ (Performance) ดา้นการรับประกนั (Assurance) 
และดา้นค่าใช่จ่าย (Cost)  
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ABSTRACT 
 
  The study on “Selection of Cloud Computing Provider Using the Analytic 
Hierarchy Process (AHP): A Case Study of Chiang Mai University” aims to develop the model  of 
the selection of Cloud Computing provider using the Analytic Hierarchy Process (AHP), to verify 
capacity of the proposed selected model, and to conduct the comparative study of the 2 data 
collection methods namely Geometric Mean and Consensus Approach to find the one and the most 
appropriate method for the selection of Cloud Computing provider.  Data of this study were 
collected from 5 authorities on Information Technology of Chiang Mai University.  

For the first objective, to develop the selection model, it got started by setting up 
criteria using for selecting the Cloud Computing provider. In this step, the reviews of relevant 
literatures were applied, then, 6 main criteria were addressed: cost, agility, performance, assurance, 
accountability, and security.  In each main criterion, it consisted of 3 sub-criteria, so there were 18 
sub-criteria in total.  All criteria were ranked in according to hierarchy. After that, the model was 
constructed via Expert Choice program, which was, later on, used for collecting information from 5 
respondents under the application of 2 APH forms. In the beginning, the data collection was done 
under the mathematic approach, called, the Geometric Mean, to group individual discretions 
together.  In the meanwhile, data were re-collected according to consensus approach, which required 
the group discussion of the 5 respondents to find out consensus discretion. Lastly, results as obtained 



 

ช 

 

from both methods were compared and asked the respondents to select the most appropriate method 
for the selection of Cloud Computing provider. 

For the second objective, the results suggested that the selected model was applicable 
to the selection of Cloud Computing provider. In order to make data as obtained from questionnaires 
reliable, this study, in addition, examined the consistency ratio (C.R.) according to the model’s 
matrix size.   Sensitivity was also analyzed to find out how the decision’s outcome changed when the 
level of importance of each main criterion was varied.  

For the third objective, to conduct the comparative study on 3 Cloud Computing 
providers namely Amazon EC2, Microsoft Azure, and Google Compute Engine according to 2 
mentioned data collection methods, the findings presented that the decision making to select the 
Cloud Computing provider were contradictory. The results suggested that according to the 
Geometric method, Google Compute Engine was selected to be the Cloud Computing provider, 
while Amazon EC2 was selected according to the consensus approach. All 5 respondents 
unanimously agreed with the result as gained from the consensus approach. The authorities, who 
could do the decision making, firstly chose Amazon EC2 to be Cloud Computing provider, followed 
by Microsoft Azure, and Google Compute Engine, respectively. The main criteria influencing their 
decision making the most were security, accountability, performance, assurance, and cost, 
accordingly. 
 


