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บทคัดย่อ

	 Software	as	a	Service	(SaaS)	เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนระบบอินเทอร์เน็ต	ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการ
ซึ่งเป็นวิธีการลดต้นทุนทางธุรกิจโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่จ�าเป็นต้องใช้งานแทนการเสียค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์		นอกจากนั้นยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ	เช่น	เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์	ค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้ดูแลระบบ	รวมถึงค่า
บ�ารุงรักษาระบบ	 การใช้บริการซอฟต์แวร์รูปแบบนี้จะเปลี่ยนจากวิธีใช้ซอฟต์แวร์แบบเดิม	 เป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
แทน	ทั้งนี้ผู้ให้บริการ	SaaS	จะใช้แบบจ�าลองวุฒิภาวะ	4	ระดับ	เพื่อออกแบบระบบส�าหรับให้บริการกับผู้ใช้งาน	

Abstract

 Software as a Service (SaaS) is software that is deployed over the internet. Users can use the software as service on 
demand which is a possibly lower-cost way for businesses to use software as needed rather than license all devices with 
all applications. In additional, SaaS can also reduce many costs such as the computer server, system administrator, and 
system maintenance.  Using SaaS will challenges the traditional software which are installed and used on computers and 
move to use web browser. SaaS providers will use the four-level Software as a Service maturity model to design a system 
for providing services to users. 

Software as a Service

	 Software	as	a	Service	(SaaS)	 เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 โดยถือว่าซอฟต์แวร์นั้นเป็นบริการ
อย่างหนึ่ง	 ผู้ใช้งานสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่จ�าเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์	 โดยมีผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ท�าหน้าที่จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของซอฟต์แวร์	 ฮาร์ดแวร์	 และการบริหาร
จัดการระบบ	เพื่อท�าให้ซอฟต์แวร์นั้นสามารถให้บริการได้	
	 SaaS	แบ่งได้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่
	 •	บรกิารส�าหรบัธรุกจิ	เป็นการให้บรกิารซอฟต์แวร์ทางธรุกจิประเภทต่างๆ		เช่น	ระบบอเีมลทางธรุกจิ	ระบบบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์	
(CRM)	 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร	(Enterprise	Resource	Planning	-	ERP)	 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	(Human	Resource	
Management	-	HRM)	ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain	Management	-	SCM)	
	 •	บริการส�าหรับผู้บริโภค	เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ส�าหรับบุคคลทั่วไป	เช่น	ระบบอีเมล	ระบบจัดการเอกสาร	สเปรตชีตและ
งานน�าเสนอ		

	 การใช้	SaaS	 จะช่วยลดการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรในด้านต่างๆ	 เช่น	 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	 ค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์	ค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้ดูแลระบบ	รวมถึงค่าบ�ารุงรักษาระบบในด้านต่างๆ	เช่น	การอัพเกรดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์	
การส�ารองข้อมูล	การรักษาความปลอดภัยในระบบ	การคิดค่าใช้จ่ายส�าหรับ	SaaS	จะคิดเป็นค่าบริการซอฟต์แวร์ตามการใช้งานจริง	เช่น	
คิดค่าบริการตามจ�านวนครั้งที่ใช้	คิดค่าบริการรายเดือนหรือรายปี	เป็นต้น	ภาพที่	1	แสดงรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรโดย
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ทั่วไป	 ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	 เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์	
หน่วยบันทึกข้อมูล	อุปกรณ์ระบบเครือข่าย	ที่จะติดตั้งอยู่ระบบเครือข่ายภายในองค์กร	การใช้งานซอฟต์แวร์และการบันทึกข้อมูลต่างๆ	
จะถูกเรียกใช้งานและจัดเก็บอยู่ภายในองค์กร	ภาพที่	2	แสดงรูปแบบของ	SaaS	เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์	หน่วยบันทึกข้อมูล	และ
ซอฟต์แวร์จะติดตั้งอยู่ที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์	ระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรจะมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	และอุปกรณ์เครือข่าย		
การใช้งานซอฟต์แวร์จะเรียกใช้จากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แทน	
	 องค์กรที่ใช	้SaaS	 จะไม่ต้องติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร	์ หน่วยบันทึกข้อมูลและค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร	์ ท�าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวและลดต้นทุนในองค์กรลดลงได	้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนเป็นค่าบริการแทน	
ค่าบริการจะขึ้นกับจ�านวนซอฟต์แวร์หรือบริการที่ใช้		

ภาพที่	1:	รูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป									ภาพที่	2:	รูปแบบของ	SaaS
ที่มา:	http://www.goclio.com/blog/2009/06/10-things-every-lawyer-should-know-about-legal-saas-what-is-software-as-a-service/

จุดเด่นของ SaaS

	 1.	ค่าใช้จ่ายยืดหยุ่นตามจ�านวนผู้ใช้งานและบริการที่ใช้		
	 2.	 ระบบมีความปลอดภัยสูง	มีการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการรับส่งข้อมูล	และมีระบบส�ารองข้อมูล	(Backup)
	 3.	 ไม่มีค่าดูแลระบบและลดการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 4.	สามารถใช้งานได้ทุกที่	ทุกเวลา	เช่น	พนักงานขายเรียกดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าจากนอกส�านักงาน	
	 5.	สามารถขยายระบบได้ง่าย

จุดด้อยของ SaaS

	 1.	ซอฟต์แวร์และข้อมูลต่างๆ	จะเก็บอยู่ที่ผู้ให้บริการ	ดังนั้นความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ	SaaS	เป็นสิ่งส�าคัญ		
	 2.	 ใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
	 3.	มีข้อจ�ากัดในการเชื่อมต่อระหว่าง	SaaS	กับซอฟต์แวร์อื่นๆ	ในองค์กร
	 4.	 ไม่เหมาะกับงานซับซ้อนที่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เพื่อให้ใช้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ภายในองค์กร

แบบจ�าลองวุฒิภาวะของ SaaS (Software as a Service Maturity Model)

	 วุฒิภาวะ	คือความสามารถในการท�างานขององค์กรที่จะท�างานให้เป็นระบบ	องค์กรที่มีวุฒิภาวะที่ไม่สูงมากจะใช้ความสามารถ
เฉพาะตัวของบุคคลในองค์กรโดยใช้แนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ท�างานส�าเร็จ	 องค์กรที่มีวุฒิภาวะสูงจะมีกระบวนการในการ
จัดการที่ดี	มีมาตรวัดการท�างานที่สามารถน�าไปค�านวณและเปรียบเทียบได้	
	 โดยทั่วไปการออกแบบที่ดีของ	SaaS	จะออกแบบเพื่อรองรับการท�างาน	3	ข้อ	ได้แก่	การปรับขนาดของระบบ	(Scalable)	รองรับ
ลูกค้าหรือผู้เช่าใช้บริการแบบหลายราย	(Multi-tenant)	และสามารถเปลี่ยนโครงแบบของระบบได้	(Configurable)	แต่หากพิจารณาจาก
วุฒิภาวะแล้วอาจจะออกแบบไม่ครบทั้ง	3	ข้อก็ได้	โดยแบบจ�าลองวุฒิภาวะของ	SaaS	จะแบ่งเป็น	4	ระดับดังนี้	
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 ระดบัที ่1	ผูเ้ช่าใช้บรกิารแต่ละรายจะใช้ซอฟต์แวร์ทีม่กีาร
ปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับธุรกิจของผู ้เช่านั้นๆ	 โดย
ซอฟต์แวร์ผูใ้ห้บรกิารทัง้หมดแตกต่างกนัส�าหรบัผูเ้ช่าใช้แต่ละราย	
 ระดบัที ่2	ผูเ้ช่าใช้บรกิารแต่ละรายจะใช้ซอฟต์แวร์ทีต่ดิตัง้
แยกกันแต่เป็นซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันที่สามารถปรับแต่งระบบให้
เหมาะกบัผูเ้ช่าใช้บรกิารแต่ละรายได้	ผูใ้ห้บรกิารจะมรีหสัต้นฉบบั	
(Source	Code)	เพียงชุดเดียว	เมื่อมีผู้เช่าใช้บริการรายใหม่ก็จะ
ติดตั้งชุดซอฟต์แวร์และมีส่วนส�าหรับเก็บการปรับแต่งระบบของผู้
เช่าใช้บริการแต่ละรายแยกกัน
 ระดับที่ 3	การใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งชุดเดียวเพื่อใช้ร่วมกัน
ส�าหรับผู้เช่าใช้บริการทุกราย	 โดยจะเก็บการปรับแต่งระบบและ
ข้อมูลต่างๆ	ของผู้เช่าใช้บริการแต่ละรายแยกกัน	
 ระดับที่ 4	รูปแบบเหมือนกับระดับที่	3	แต่จะเพิ่ม	Load	
Balancer	ท�าหน้าทีแ่บ่งงานทีร่บัมาจากผูเ้ช่าใช้บรกิารเพือ่ส่งไปยงั
เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร ์ฟเวอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์	 การติดตั้ง
ซอฟต์แวร์จะติดตั้งไว้หลายชุด	 และอาจจะติดตั้งไว้บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลายตัว	 ที่ระดับนี้ผู้ให้บริการจะสามารถ
ท�าการปรับขนาดระบบได้	(Scalable)	ตามจ�านวนผู้ใช้งาน	หาก
มีจ�านวนผู ้ใช้มากขึ้นก็สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์	 และเครื่อง
คอมพวิเตอร์เซร์ิฟเวอร์เพิม่เตมิได้	เพือ่รองรบัปรมิาณงานทีม่ากขึน้

ตัวอย่างของผู้ ให้บริการ SaaS

Salesforce.com

	 Salesforce.com	ได้น�าแนวคิดของ	SaaS	มาใช้ในปี	ค.ศ.	
2003	และเป็นต้นแบบให้กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ	โดย	Saleforce.
com	เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จัดการลูกค้าสัมพันธ์	(Customer	
Relationship	Management	-	CRM)	ส�าหรับองค์กรขนาดกลาง
ถึงขนาดเล็ก	จะมีแอพพลิเคชันให้เลือกใช้ดังนี้	
	 Sale	Cloud	เป็นแอพพลิเคชันส�าหรับจัดการการขาย	
	 Service	Cloud	 เป็นแอพพลิเคชันส�าหรับบริการลูกค้า
สัมพันธ์		
	 Chatter	 เป็นแอพพลิเคชันเพื่อช่วยติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคล
	 Force.com	เป็นการให้บรกิารแพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรบั
นักพัฒนาแอพพลิเคชัน		

	 การคิดค่าบริการจะคิดตามฟังก์ชันและลักษณะที่เลือกใช้
งาน	โดยคดิค่าบรกิารหลายราคาเริม่จากฟรไีม่มค่ีาใช้จ่ายไปจนถงึ	
260	ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งผู้ใช้ต่อเดือน		นอกจากนี้ยังมีบริการจัด
ฝึกอบรมการใช้งานหลายแบบ	เช่น	การฝึกอบรมแบบออนไลน์	มี

บริการช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาการใช้งานหรือเมื่อมีปัญหาใน
ด้านต่างๆ		
	 ภาพที่	3	แสดงภาพรวมข้อมูลของ	Saleforce.com	โดย
แสดงผลบน	Dashboard	 ที่ท�าให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล
โดยสรุปได้ตามที่ตนเองต้องการ	การแสดงผลสามารถเลือกแสดง
เป็นตาราง	กราฟ	หรือแบบผสมก็ได้	สามารถเปลี่ยนจัดต�าแหน่ง
ข้อมูลได้อิสระ

     

ภาพที่	3:	ส่วนแสดงภาพรวมข้อมูลของ	Saleforce.com		
ที่มา:	http://www.salesforce.com/crm/sales-force-automation/

Google Apps

	 Google	Apps	 เป็นบริการชุดซอฟต์แวร์พื้นฐานใน
ส�านักงาน	เช่น	ระบบอีเมล	ปฏิทิน	การท�าเอกสาร	สเปรดชีต	งาน
น�าเสนอ	การท�าเว็บไซต์	เป็นต้น	โดยมีรุ่นต่างๆ	ให้เลือกใช้ดังนี้
	 Premium	Edition	เป็นรุ่นส�าหรับใช้ในองค์กร	โดยคิดค่า
บริการ	50	ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งผู้ใช้ต่อปี	
	 Standard	Edition	เป็นรุ่นส�าหรับใช้งานเป็นกลุ่ม	ชมรม	
ครอบครัว	ความสามารถคล้ายรุ่น	Premium	Edition	 โดยจะตัด
ความสามารถบางอย่าง	เช่น	พื้นที่เก็บข้อมูล	ระบบความเข้มงวด
ของระบบความมั่นคง	การสนับสนุนบริการตลอด	24	ชั่วโมง	เป็น
บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
	 Education	 Edition	 เป็นรุ ่นส�าหรับโรงเรียน	 และ
มหาวทิยาลยั	โดยนกัศกึษาสามารถแลกเปลีย่นเอกสารอาจารย์ได้	
ความสามารถเหมอืนรุน่	Premium	Edition	แต่เป็นบรกิารแบบไม่มี
ค่าใช้จ่าย
	 ภาพที่	4	แสดงการจัดการเอกสารโดยใช้	Google	docs	
ผูใ้ช้สามารถสร้างเอกสารและเกบ็ไว้ทีผู่ใ้ห้บรกิารได้	Google	docs	
มีเครื่องมือต่างๆ	 ช่วยในการจัดการและแก้ไขเอกสาร	 เช่น	 การ
เปลี่ยนขนาดตัวอักษร	การจัดย่อหน้า	การแทรกรูปภาพ	เป็นต้น
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ภาพที่	4:	การจัดการเอกสารโดยใช้	Google	docs	
ที่มา:	http://docs.google.com

	 ปัจจบุนัมอีงค์กรทีห่นัมาใช้	SaaS	เพิม่มากขึน้	โดยองค์การ
สามารถประหยัดต้นทุนในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
และได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน	 ดังนั้น	 องค์กรใดที่
ตัดสินใจเลือกใช้บริการนี้	คงต้องพิจารณาและคัดสรรผู้ให้บริการ	
SaaS	ที่มีการออกแบบตามวุฒิภาวะของ	SaaS	ด้วยเช่นกัน
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