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บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอกระบวนการการได้มาของบริการคลาวด์ เพื่อใช้ในการจัดหาบริการคลาวด์ส าหรับองค์กร
ธุรกิจ โดยประยุกต์จากมาตรฐานไอทริปเปิลอี  1062 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการด าเนินการการจัดการการได้มาของ
ซอฟต์แวร์ และเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบริการคลาวด์ การนิยามกระบวนการท าโดยการวิเคราะห์จาก
แนวปฏิบัติและค าแนะน าในการใช้บริการคลาวด์จากบทความต่างๆ ที่ได้เสนอแนวทางให้กับผู้ต้องการใช้บริการคลาวด์
ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นในการจัดหาบริการคลาวด์อย่างไรไว้ แต่เนื่องจากมีหลายแนวทาง จึงท าให้ยากในการตัดสินใจว่าจะ
เลือกใช้แนวทางใด อีกท้ังแต่ละแนวทางที่มีผู้น าเสนอยังเป็นแนวทางกว้างๆ และขาดรายละเอียดของเอกสารสนับสนุน
ในแต่ละขั้นตอน ผลที่ได้จากงานวิจัยจะได้กระบวนการในการจัดหาบริการคลาวด์ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระยะ 9 กิจกรรมหลัก 
ตามมาตรฐานไอทริปเปิลอี 1062 กับ 25 กระบวนการย่อย และแผ่นแบบเอกสารสนับสนุนในแต่ละกระบวนการ 
เพื่อให้ง่ายส าหรับองค์กรในการน าไปใช้ 
ค าส าคัญ: การประมวลผลแบบคลาวด์  การได้มาของบริการ  ไอทริปเปิลอี 1062  กระบวนการผู้ใช้บริการคลาวด์ 
 
Abstract 
 This paper presents a cloud service acquisition process for business organizations to 
procure a cloud service. The process is adapted from the IEEE 1062 standard, which recommends 
practice for software acquisition, and incorporates additional details related to cloud services. The 
process is defined by analyzing guidelines and recommendations from various articles on cloud 
service acquisition but since there are several of such guidelines, it may be difficult for a 
prospective cloud consumer to select one to follow. In addition, those guidelines discuss general 
practice and lack supporting documentation for each step. The result of this work is hence an 
acquisition process for cloud services which comprises 5 phases and 9 main activities based on IEEE 
1026, 25 processes, and documentation templates necessary for each step within the process in 
order to facilitate organizations when acquiring cloud services. 
Keywords: cloud computing, service acquisition, IEEE 1062, process, cloud consumer. 
 
บทน า 
 แนวโน้มขององค์กรธุรกิจที่เปลี่ยนไปใช้การบริการคลาวด์มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีอีกหลาย
องค์กรที่ยังคงมีความกังวลในการเปลี่ยนบริการของตนเองไปบนระบบคลาวด์ อีกทั้งการเปลี่ยนไปใช้คลาวด์มีเพียง
แนวทางกว้าง ๆ ยังไม่มีกระบวนการหรือกิจกรรมที่ชัดเจนที่ครอบคลุมไปถึงเอกสารที่จ าเป็น รวมทั้งประเด็นส าคัญที่
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ควรระบุในเอกสารที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดหาบริการคลาวด์  
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษามาตรฐาน IEEE 1062 (IEEE, 1998) ซึ่งเป็นมาตรฐานการได้มาของ
ซอฟต์แวร์ (Software Acquisition) โดยมาตรฐานนี้ได้ระบุระยะของการด าเนินงานไว้ 5 ระยะ (Phase) 9 กิจกรรม 
(Activity) อย่างไรก็ตามมาตรฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอในการที่จะระบุสาระส าคัญเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบการจัดหาบริการคลาวด์ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาบทความที่เป็นแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะในการใช้บริการคลาวด์
มาวิเคราะห์ร่วมด้วย (Andre Duarte และ  Miguel Mira da Silva, 2013), (CNiL, 2014), (Cloud Standards 
Customer Council, 2014), (Geoffrey Raines และ Lawrence Pizette, 2010), (NIST, 2013), (Shehnila 
Zardari และ Rami Bahsoon, 2011) เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการในการได้มาของบริการคลาวด์
ส าหรับองค์กรธุรกิจ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการวิเคราะห์และนิยามกระบวนการ รวมทั้งออกแบบเอกสาร
สนับสนุนกระบวนการ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการน าบริการคลาวด์มาใช้ในหน่วยงานหรือองค์กร ผลลัพธ์ที่ได้จาก
งานวิจัยคือ 1) กระบวนการในการได้มาของบริการคลาวด์ 2) เอกสารแผ่นแบบเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่นิยาม
ขึ้นมา 
 บทความนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน หัวข้อท่ี 2 กล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่ 3 จะกล่าวถึงการ
เสนอแนวความคิดและการออกแบบกระบวนการในการได้มาของบริการคลาวด์ จากนั้นหัวข้อที่ 4 จะน าเสนอ
กระบวนการที่ได้นิยามขึ้น แผ่นแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการทวนสอบกระบวนการ ตามด้วยหัวข้อที่ 5 เป็นการ
สรุปผลการวิจัยและเสนอแนวทางในการพัฒนาต่อ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อการประยุกต์ไอทริปเปิลอี 1062 ในการจัดหาบริการคลาวด์ส าหรับองค์กรธุรกิจส าหรับการได้มาของ
บริการคลาวด์ 
 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. การประมวลผลแบบคลาวด์ 
 The National Institute of Standard and Technology: NIST (NIST, 2013) ได้ให้นิยามของการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ว่าเป็น การประมวลผลแบบหนึ่งภายใต้แนวคิดการใช้งานบริการทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจ านวนมหาศาลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยมองทรัพยากรเหล่านั้น เช่น เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย 
และซอฟต์แวร์ ในรูปแบบเสมือนท่ีสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งานได้โดยง่าย 
 ประเภทการให้บริการ (Service Model) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) Infrastructure as a Service 
หมายถึง การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลักของบริการคลาวด์ 2) Platform as a Service หมายถึง การให้บริการ
แพลตฟอร์ม และเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน และ 3) Software as a Service หมายถึง การ
ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเข้าถึงการใช้งานได้หลากหลาย ส่วนรูปแบบการให้บริการ (Deployment 
Models) แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) Private Cloud หมายถึง บริการคลาวด์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงองค์กร
เดียว 2) Community Clouds หมายถึง การบริการคลาวด์ที่ด าเนินการร่วมกันโดยกลุ่มคนจากองค์กรต่าง ๆ 3) 
Public Cloud หมายถึง บริการคลาวด์ที่เปิดให้สาธารณชนและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้งานทั่วไป และ 4) Hybrid Cloud 
หมายถึง บริการคลาวด์ที่มีลักษณะผสมผสานรูปแบบการให้บริการตั้งแต่ 2 แบบข้ึนไป 
 2. IEEE 1062 
 มาตรฐาน IEEE 1062 (IEEE, 1998) ได้น าเสนอการจัดการการได้มาของซอฟต์แวร์ รวมทั้งกระบวนการการ
ได้มาของซอฟต์แวร์ ซึ่งก าหนดไว้ 5 ระยะ และมีกิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม แสดงดังตารางที่ 1 แต่มาตรฐานนี้แสดง
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เพียงแค่กิจกรรมหลัก ไม่ได้มีรายละเอียดส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ งานวิจัยนี้จะอิงตามมาตรฐานนี้เป็ นหลักในการ
ก าหนดกระบวนการ และวิเคราะห์ส่วนของคลาวด์เพิ่มเติมเข้าไป  
 
ตารางที่ 1 รายการกจิกรรมตามมาตรฐาน IEEE 1062 

1 ระยะการวางแผน 
1.1 การวางแผนกลยุทธข์ององค์กร 
1.2 การพัฒนากระบวนการในองค์กร 
1.3 การก าหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ 

2 ระยะการจัดท าสัญญา 
2.1 การก าหนดศักยภาพของซัพพลายเออร์ 
2.2 การจัดเตรียมความต้องการของข้อตกลง  
2.3 การประเมินข้อเสนอ และคัดเลือกซัพพลายเออร ์ 

3 ระยะการพัฒนาผลิตภัณฑ์  3.1 การจัดการการท างานของซัพพลายเออร์  
4 ระยะการตรวจรับผลิตภัณฑ์  4.1 การยอมรับซอฟตแ์วร์  
5 ระยะการติดตามการใช้งาน 5.1 การน าซอฟต์แวร์ไปใช้ 

 

 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
มีหลายองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้บริการคลาวด์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มีกระบวนการในการด าเนินการ

อย่างไรบ้าง อีกทั้งมีผู้เสนอแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนมาใช้การบริการคลาวด์หลายแนวทางด้วยกัน บทคว ามของ 
MITRE (Geoffrey Raines และ Lawrence Pizette, 2010) ได้เสนอกระบวนการตัดสินใจเพื่อน าระบบประมวลผล
แบบคลาวด์เข้ามาใช้ในรัฐบาลกลางสหรัฐ ประกอบด้วย 5 กระบวนการหลัก แสดงดังตารางที่ 2 อย่างไรก็ตาม
บทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการวางแผน 
 
ตารางที่ 2  กระบวนการตัดสินใจเพื่อน าการประมวลผลแบบคลาวด์เข้ามาใช้ในรัฐบาลกลางสหรัฐ 

1 การก าหนดขอบเขตของการบริการคลาวด์ 

1.1 อธิบายการบรกิารของคลาวด ์

1.2 สร้างกรณีทางธุรกิจส าหรับการประมวลผลแบบคลาวด์ 

1.3 ความต้องการการบริการคลาวด ์

2 การเลือกผู้ให้บริการ 

3 
การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ในคลาวดแ์บบ
สาธารณะ 

3.1 การได้มาซ่ึงบริการคลาวด์ 

4 การบริหารจัดการบริการคลาวด ์
4.1 ก าหนดสัญญาการบริการของคลาวด์ 

4.2 การเปิดใช้งานบริการของภาครัฐ 

5 การสร้างบริการคลาวด์สว่นตัวภายในองค์กร 
5.1 โครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ 

5.2 การด าเนินการให้บริการคลาวด ์

 

 บทความของ Cloud Standards Customer Council (Cloud Standards Customer Council, 2014) 
ได้น าเสนอแนวปฏิบัติเพื่อการประมวลผลแบบคลาวด์ แสดงดังตารางที่ 3 บทความนี้แสดงรายละเอียดและสิ่งที่ต้อง
พิจารณาในแต่ละขั้นตอน แต่ยังขาดในส่วนของเอกสารสนับสนุนในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ผู้ต้องการจัดหาบริการคลาวด์
น าไปใช้ได้โดยง่าย  และไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของความเสี่ยง 
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ตารางที่ 3  แนวปฎิบัติเพื่อการประมวลผลแบบคลาวด ์
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมทีมงาน 

ขั้นตอนที่ 2: พัฒนากรณีทางธุรกิจและกลยุทธ์คลาวด์ขององค์กร 

ขั้นตอนที่ 3: เลือกรูปแบบการให้บริการ 

ขั้นตอนที่ 4: เลือกประเภทการให้บรกิาร 

ขั้นตอนที่ 5: ก าหนดผู้ที่จะพัฒนา ทดสอบ และดพีลอยบรกิารคลาวด์ 

ขั้นตอนที่ 6: พัฒนานโยบายการก ากับดแูลและสัญญาบรกิาร 

ขั้นตอนที่ 7: ประเมินและแก้ไขการรักษาความมั่นคงและประเด็นความเป็นสว่นตัว 

ขั้นตอนที่ 8: ท างานร่วมกับระบบเดิมขององค์กร 

ขั้นตอนที่ 9: ท าการทดสอบความเป็นไปได้ก่อนน าขึ้นใช้จริง 

ขั้นตอนที่ 10: จัดการสภาพแวดล้อมของคลาวด์ 

 

 บทความของ CNiL (CNiL, 2014) ได้น าเสนอค าแนะน าส าหรับบริษัทเพื่อวางแผนการใช้บริการคลาวด์ไว้ 6 
ข้อด้วยกัน แสดงดังตารางที่ 4 โดยในค าแนะน าที่ 5 ซึ่งเป็นการเลือกผู้ให้บริการได้น าเสนอรายละเอียดของส่วนท่ีต้องมี
ในสัญญาบริการของคลาวด์ จึงสามารถช่วยผู้วิจัยในการวิเคราะห์แผ่นแบบของเอกสารในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ต่อไปได้ 

 

ตารางที่ 4  ค าแนะน าส าหรับบรษิัทเพื่อวางแผนการใช้บริการคลาวด์  

ค าแนะน า 1:  ระบุขอ้มูลการด าเนินงานและกระบวนการทีจ่ะน าไปใช้กับคลาวด์ 

ค าแนะน า 2: ก าหนดความต้องการส าหรับการรักษาความมั่นคงทางด้านเทคนิคและทางกฎหมาย 

ค าแนะน า 3: ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อระบุตัววัดด้านความมั่นคงที่จ าเป็นส าหรับบริษัท 

ค าแนะน า 4: ระบุประเภทของคลาวด์ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

ค าแนะน า 5: เลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ 

ค าแนะน า 6: ทบทวนนโยบายรักษาความมั่นคงภายใน 

ค าแนะน า 7: ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป 

 
 งานวิจัยของ Andre Duarte และ Miguel Mira da Silva (Andre Duarte และ  Miguel Mira da Silva, 
2013) ได้น าเสนอแบบจ าลองวุฒิภาวะของคลาวด์ (Cloud Maturity Model) โดยอ้างอิงจากวงจรการใช้บริการ
ภายนอก (Outsourcing Lifecycle) และเพิ่มเติม Process Area ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการคลาวด์เข้าไป ผู้วิจัย
สามารถน างานวิจัยนี้มาเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการของผู้วิจัยได้ แต่เลือกที่จะใช้ IEEE 1062 ในการอ้างอิง
เนื่องจากเป็นมาตรฐานและมีระยะต่าง ๆ ของการด าเนินการที่สะท้อนวงจรการใช้บริการภายนอกเช่นกัน นอกจากนี้
งานวิจัยดังกล่าวนี้ยังขาดในส่วนของเอกสารสนับสนุนกระบวนการ 
 งานวิจัย Shehnila Zardari และ Rami Bahsoon (Shehnila Zardari และ Rami Bahsoon, 2011) ได้
น าเสนอแนวคิดในการน าวิศวกรรมความต้องการมาช่วยองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการเลือกใช้บริการคลาวด์และได้ใช้  Goal 
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Oriented Requirement Engineering (GORE) มาช่วยระบุความต้องการ โดยแสดงเป็นวงจรที่อ้างอิงขั้นตอนที่ใช้
วิศวกรรมความต้องการส าหรับการน าระบบคลาวด์มาใช้  ประเด็นที่ผู้วิจัยน ามาพิจารณาคือ น ามาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดประเด็นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกิจกรรมของการก าหนดความต้องการ และการวางแผน รวมทั้งการเลือกผู้ให้
บริการคลาวด์ 
 งานวิจัยของ สกุลรัตน์ ยั่งยืน (Sakulrat Yangyuen, 2010) ได้น าเสนอกระบวนการและการออกแบบ
เครื่องมือต้นแบบสนับสนุนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน CMMI ส าหรับการได้มาในกระบวนการการจัดการข้อตกลง ใน
การจัดจ้างของภาครัฐ แต่เนื่องจาก CMMI ไม่ได้ก าหนดว่าต้องด าเนินกระบวนการอย่างไร งานวิจัยดังกล่าวจึงได้น า
มาตรฐาน IEEE 1062 มาใช้ร่วมในการก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ผู้วิจัยน ามาพิจารณาคือ การน าขั้นตอน
ของมาตรฐาน IEEE 1062 มาใช้ และแนวทางในการก าหนดรูปแบบของเอกสารในแต่ละกระบวนการ เพื่อน ามาปรับใช้
กับการได้มาของบริการคลาวด์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้น าเสนอกระบวนการการได้มาของบริการคลาวด์จากการประยุกต์ใช้มาตรฐาน IEEE 1062 ซึ่งเป็น
การจัดการการได้มาของซอฟต์แวร์ โดยน าบริบทของคลาวด์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ 
ภาพรวมของงานวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการจะมีข้อมูล
น าเข้าแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) มาตรฐาน (Standard) เป็นข้อมูลของข้อก าหนดการจัดการการได้มา 2) บริบทของ
คลาวด์ ซึ่งเป็นข้อมูลค าแนะน าเกี่ยวกับการน าบริการคลาวด์มาใช้ (Cloud Guidance) จากบทความที่กล่าวใน 
(Andre Duarte และ  Miguel Mira da Silva, 2013), (CNiL, 2014) (Cloud Standards Customer Council, 
2014), (Geoffrey Raines และ Lawrence Pizette, 2010), (NIST, 2013), (Shehnila Zardari และ Rami 
Bahsoon, 2011) 
 

 
ภาพที่ 1  ภาพรวมของการออกแบบกระบวนการการได้มาของบริการคลาวด ์

 
และหลังจากท่ีได้ข้อมูลน าเข้ามาวิเคราะห์แล้ว จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นกระบวนการในการได้มาของบริการคลาวด์ 

ซึ่งประกอบด้วยค าอธิบายกระบวนการ และแผ่นแบบของเอกสารที่สอดคล้องกับกระบวนการที่ได้สร้างขึ้น ซึ่งมีวิธีใน
การด าเนินงานดังน้ี 
 1. ศึกษากิจกรรมที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน IEEE 1062 และน ามาเป็นกรอบหรือตัวตั้งต้นในการระบุประเด็น
ส าคัญในการออกแบบกระบวนการการได้มาของบริการคลาวด์ โดยได้เสนอกิจกรรมในกระบวนการการได้มาไว้ 9 
กิจกรรม แสดงดังตารางที่ 1 ในหัวข้อท่ี 2.2 แล้ว  
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 2. น าบริบทของคลาวด์ที่ได้จากรายละเอียดของ (Andre Duarte และ  Miguel Mira da Silva, 2013), 
(CNiL, 2014), (Cloud Standards Customer Council, 2014), (Geoffrey Raines และ Lawrence Pizette, 
2010), (NIST, 2013), (Shehnila Zardari และ Rami Bahsoon, 2011)  มาแตกประเด็น เช่น น าจุดเด่นของ
บทความ (Cloud Standards Customer Council, 2014) ซึ่งแสดงรายละเอียดในขั้นของการวางแผนมาใช้คลาวด์ได้
ชัดเจนว่า ต้องวางแผนระดับใดบ้างอย่างไร มีสิ่งใดที่ควรพิจารณาในขั้นของการวางแผน แล้วน ามาสร้างเป็น
กระบวนการ เพื่อให้สัมพันธ์กับกิจกรรมในการวางแผนที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน IEEE 1062 ส าหรับกระบวนการอื่นๆ  
ที่ได้น าเสนอก็เช่นกัน คือจะน าข้อดีของแต่ละบทความมาแสดงเป็นกระบวนการให้สัมพันธ์กับมาตรฐาน IEEE 1062 
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและน าไปปฏิบัติ ส าหรับรายละเอียดภายในเอกสารที่เกี่ยวข้องจะวิเคราะห์จากสิ่งที่ควร
พิจารณาที่ได้มาจากบทความและแนวปฎิบัติต่าง ๆ มาสร้างเป็นหัวข้อเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ต้องการใช้คลาวด์น าไป
พิจารณา และใช้ในการระบุรายละเอียดขององค์กรเพิ่มเติม  
 3. จัดล าดับของกระบวนการและสร้างแผ่นแบบของเอกสารที่สอดคล้องกับประเด็นที่ได้ถูกระบุไว้ในแต่ละ
กิจกรรม พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการสร้างเอกสารตามแผ่นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการออกแบบตามวิธีการด าเนินการวิจัยจะได้เป็นกระบวนการในการได้มาของบริการคลาวด์ แสดงดัง
ตารางที่ 5 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 1062 โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ 9 กิจกรรมหลักตามมาตรฐานที่ได้น าเสนอไว้ 
และมีกระบวนการย่อยอีก 25 กระบวนการ เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเนื้อที่ ผู้วิจัยขอแสดงนิยามกระบวนการ (Process 
Definition) ของกระบวนการย่อยการควบคุมการให้บริการคลาวด์ เป็นตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 6 
 นอกจากนี้ผลการออกแบบยังได้เป็นแผ่นแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยต่าง ๆ และเครื่องมือ
สนับสนุน รายการเอกสารของกระบวนการแสดงดังตารางท่ี 7 รวม 12 รายการ  
 
ตารางที่ 5  กระบวนการในการได้มาของบริการคลาวด ์

ระยะ  กิจกรรม กระบวนการ  

การวางแผน 

1. การวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร  

1.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
1.2 กระบวนการวางแผนทางเทคนิค 
1.3 กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนกระบวนการใน
องค์กร  

2.1 กระบวนการจัดท า Business Case ส าหรับบริการคลาวด ์
2.2 กระบวนการพิจารณาต้นทุน (Cost) 
2.3 กระบวนการพิจารณา Support Staff 
2.4 กระบวนการพิจารณาความเส่ียง 

3. การก าหนดความต้องการ
ของบริการคลาวด ์ 

3.1 กระบวนการเลือกรูปแบบการให้บรกิาร 
3.2 กระบวนการเลือกประเภทการให้บริการ 
3.3 กระบวนการก าหนดความต้องการด้าน Security 
3.4 กระบวนการก าหนดความต้องการด้าน Expected Service 
Performance 
3.5 กระบวนการก าหนดความต้องการด้าน Performance Measurement 

3.6 กระบวนการก าหนดความต้องการด้าน Support Level 

3.7 กระบวนการก าหนดความต้องการด้าน Scalability 
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ระยะ  กิจกรรม กระบวนการ  

การจัดท า
สัญญา 

4. การก าหนดศักยภาพของซัพ
พลายเออร ์

4.1 กระบวนการจัดท ารายงานขอซ้ือบรกิารคลาวด์ 

5. การจัดเตรียมความต้องการ
ของข้อตกลง 

5.1 กระบวนการเตรียมสัญญาของบริการคลาวด ์

6. การประเมินข้อเสนอ และ
คัดเลือกซัพพลายเออร ์

6.1 กระบวนการในการประเมินความคุ้มค่าของผู้ให้บริการคลาวด์ในแต่ละราย 
6.2 กระบวนการประเมินข้อตกลงของการให้บริการ (SLAs) 
6.3 กระบวนการประเมินระดับการป้องกันในการด าเนินการของข้อมูล 

การ
พัฒนาการน า
บริการไปใช้ 

7. การจัดการการให้บริการของ
ซัพพลายเออร ์

7.1 กระบวนการด าเนินการตามข้อตกลง 

7.2 กระบวนการติดตามและควบคุมข้อตกลง 

การตรวจรับ
บริการ 

8. การยอมรับบริการคลาวด ์
8.1 กระบวนการในการตรวจรับบริการ 
8.2 กระบวนการการทดสอบการใช้งาน 

การติดตาม
การใช้งาน 

9. การน าบริการคลาวด์ไปใช ้
9.1 กระบวนการในการช าระหนี้ 
9.2 กระบวนการในการควบคุมการให้บริการ 

 
ตารางที่ 6  ตัวอย่างนิยามกระบวนการการควบคมุการให้บริการคลาวด์ 

กระบวนการ การควบคุมการใหบ้ริการคลาวด ์

เป้าหมาย 
เพื่อให้แน่ใจวา่ผู้ให้บริการคลาวด์สามารถให้บริการที่ได้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาการ
ให้บริการ 

เกณฑ์การน าเขา้ เมื่อผู้ให้บริการได้ส่งมอบบริการให้ผุ้ใช้บริการคลาวด์ได้ใช้เรียบร้อยแลว้ 
ข้อมูลน าเขา้ สัญญาการให้บรกิาร 

งานที่ต้องด าเนินการ 

1) ผู้ใช้บริการต้องเก็บข้อมูลการท างานของระบบคลาวด์ที่ผู้ให้บริการคลาวด์บรกิารให้ เป็นรายงานการ
ท างานเป็นรายวัน รายสัปดาห ์หรือรายเดือน 

2) ผู้ใช้บริการต้องวิเคราะห์ผลสรุปการท างานของบริการคลาวด์ว่าเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาหรือไม่ 

ข้อมูลน าออก แบบฟอร์มการติดตามการให้บริการคลาวด ์

เกณฑ์การน าออก 
ผู้ดูแลระบบคลาวด์ได้ตรวจสอบเอกสารข้อมูลการให้บริการเรียบร้อยแล้ว จัดท ารายงานสรุปผลการ
ให้บริการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลระบบคลาวด์ของผู้ใช้บริการคลาวด์ 
การประเมิน การบริการที่ได้รับจริงเปรียบเทียบกับการบริการที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา 
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ตารางที่ 7  รายการเอกสารของกระบวนการในการไดม้าของบริการคลาวด์ 
รายการเอกสาร 

1 นโยบายองค์กร 
2 แผนการได้มาซ่ึงการบริการคลาวด์ 
3 เอกสารเชิญชวนการยื่นข้อเสนอ 
4 เอกสารการก าหนดความต้องการของบริการคลาวด์ 
5 รายงานขอซ้ือบริการคลาวด ์
6 เอกสารสัญญาของการบริการคลาวด ์
7 แบบฟอร์มรายงานเกณฑ์และเง่ือนไขในการยอมรับการบริการคลาวด์ 
8 แบบประเมินข้อตกลงของการให้บริการ 
9 เอกสารขั้นตอนการตรวจรับการให้บริการคลาวด ์
10 รายงานเกณฑ์การตรวจรับการบริการคลาวด์ 
11 รายงานการติดตามการให้บริการคลาวด์ 
12 แบบประเมินผลการให้บรกิารคลาวด ์

 
 ในการประเมินกระบวนการและแผ่นแบบในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ทวนสอบกับแนวปฏิบัติและข้อแนะน าจาก
งานวิจัยและบทความต่าง ๆ แล้วพบว่ากระบวนการและแผ่นแบบสามารถครอบคลมุขั้นตอนและประเดน็ท่ีผู้ต้องการใช้
บริการควรค านึงถึงในการได้มาของบริการคลาวด์ได้อย่างครบถ้วนกว่าบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตารางที่ 8 แสดง
การเปรียบเทียบกระบวนการที่ได้กับบทความที่เกี่ยวข้อง 
 
ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบความครบถ้วนของกระบวนการการจัดหาบริการคลาวด์ที่ได้น าเสนอกับบทความอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะ  IEEE 1062 
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การวางแผน 

1. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร x x / / / / 

2. การพัฒนกระบวนการในองค์กร  / x / / x / 

3. การก าหนดความต้องการของบริการคลาวด์  / / / / / / 

การจัดท าสัญญา 

4. การก าหนดศักยภาพของซัพพลายเออร์ / / x / / / 
5. การจัดเตรียมความต้องการของข้อตกลง / / / / x / 
6. การประเมินข้อเสนอ และคัดเลือกซัพพลาย
เออร์ 

x / / / / / 

การพัฒนาการน า
บริการไปใช้ 

7. การจัดการการให้บริการของซัพพลายเออร์ x x x / x / 

การตรวจรับบริการ 8. การยอมรับบริการคลาวด ์ x x x / x / 

การติดตามการใช้
งาน 

9. การน าบริการคลาวด์ไปใช ้ / / x / x / 

เอกสารสนับสนุนกระบวนการ x x x x x / 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ได้น าเสนอกระบวนการในการได้มาของบริการคลาวด์ที่ประยุกต์มาจากมาตรฐาน IEEE 1062 โดย
ปรับให้เข้ากับบริบทของการจัดหาบริการคลาวด์มาใช้ในองค์กร กระบวนการที่น าเสนอแบ่งเป็น 5 ระยะ 9 กิจกรรม
หลัก และ 25 กระบวนการ พร้อมท้ังแสดงรายการเอกสารที่สนับสนุนกระบวนการในแต่ละขั้น สิ่งที่ได้น าเสนอนี้จะเป็น
ประโยชน์กับองค์กรที่สนใจเปลี่ยนมาใช้บริการคลาวด์ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการจัดหาบริการคลาวด์
ได้ทันที อีกท้ังยังช่วยลดเวลาในการที่จะต้องศึกษาว่ามีสิ่งใดต้องพิจารณาบ้างในการจัดหาบริการคลาวด์ ส าหรับงานที่
จะด าเนินการต่อคือการน ากระบวนการและแผ่นแบบเอกสารไปทดลองใช้กับหลายองค์กรในประเทศไทยที่ต้องการใช้
บริการคลาวด์ เพื่อพิจารณาว่ากระบวนการและแผ่นแบบที่เสนอโดยอิงมาตรฐานและค าแนะน าที่เป็นสากลนั้นสามารถ
น ามาใช้กับองค์กรในประเทศไทยได้ดีเพียงใด มีข้อจ ากัดอย่างไรที่ท าให้สมควรปรับแต่งกระบวนการในการน าไปปฏิบัติ
หรือไม่ 
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