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บทนํา 
 ปจจุบันภาครัฐไดมุงเนนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตามกรอบนโยบาย  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย 
(พ.ศ.2554-2563)  ที่ใหความสําคัญกับการใช
ประโยชนจาก ICT ในการลดความเหลื่อมลํ้า
และสรางโอกาสใหประชาชนไดรับการพัฒนา
อย าง เท า เทียมกัน  ซ่ึ งนโยบายหนึ่ งที่ ให
ความสําคัญและไดกําหนดไวอยางชัดเจนคือ
ดานการศึกษา เพื่อใหการเรียนรูไดเขาถึงใน
ทุกภาคสวนของสังคม  การเรียนรูผานสื่อ
ออนไลนถือวาเปนสิ่งที่สามารถทําไดสะดวก
และเขาถึงไดอยางรวดเร็ว การเขาสูประชาคม
อาเซียนทําใหการศึกษามีความจําเปนตอง
ปรับตัวโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
นํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด แตการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช จําเปนตอง
ตระหนัก ถึงงบประมาณจากการจัดการ
ทางดานไอที เชน การจัดซื้อคอมพิวเตอร การ
จัดซื้อซอฟตแวร  คา เช าวงจรสื่อสาร  คา
ฝกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดจากการใช
งาน และปญหาที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง คือทักษะ
ความรูทางดานเทคโนโลยีของอาจารยผูสอน 

ในปจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะชวยแกปญหา
เ ห ล า นี้ ไ ด  โ ด ย อ า ศั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) 
รวมกับสื่อการสอน ที่ใหบริการไดทั้งขอความ 
ภ าพ  เ สี ย ง  ห รือ วี ดิ ทั ศน  ผ า นท า งก า ร
ประมวลผลแบบกลุม เมฆ  ซ่ึ งจะชวยลด
ระยะเวลาและคาใชจายในการติดตั้งระบบ
ทางดานไอที และการนําบทเรียนของอาจารย
ผูสอนไปเผยแพรผานทางอินเทอร เน็ตซึ่ง
สามารถทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว   

จากผลการวิจัยของบริษัท Gartner ซ่ึง
เปนบริษัทวิจัยและใหคําปรึกษาชั้นแนวหนา
ข อ ง โ ล ก  ไ ด ทํ า ก า ร วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เจริญเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
ผลตอการใชงานเทคโนโลยีในอนาคต ซ่ึงทํา
การวิจัยไวในป ค.ศ. 2012 แสดงใหเห็นวาการ
ใชเทคโนโลยีทางดานการประมวลผลแบบ
กลุมเมฆมีการพัฒนาและมีรูปแบบการใชงาน
ที่หลากหลาย การประมวลผลแบบกลุมเมฆใน
รูปแบบกลุมเมฆแบบผสม (Hybrid Cloud)  
ในปจจุบันและตอเนื่องไปอีก 5 ถึง 10 ป
ขางหนา  จะมีบทบาทอยางมากในการจัดการ
ทางดานเทคโนโลยี ดังแสดงใน ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 เสนทางการเจริญเตบิโตของเทคโนโลยีและนวตักรรม 

                              ที่มา (Gartner, 2012) 

 
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ  
 การประมวลผลแบบกลุม เมฆ  (Cloud 
Computing) เปนการนําเอาทรัพยากรทางดาน
คอมพิวเตอรตางๆ ไมวาจะเปน  ฮารดแวร 
ซอฟตแวร และโครงขายสื่อสาร เปนตน จากผู
ให บ ริก า รมาแบ งปนก าร ใช ง านให กั บ
ผูใชบริการหลายๆ ราย เพื่อทําใหการใช
ทรัพยากรทางดานคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  ซึ่ งจะชวยให ผู ใชบริการประหยัด
คาใชจายการประมวลผลแบบกลุมเมฆ มีผูให
คํานิยามความหมายไวหลายความหมาย ดังนี้คือ 
Gartner ซ่ึ ง เปนบริษัทชั้นนํ าทางด านวิจั ย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใหคําจํากัด
ความ การประมวลผลแบบกลุมเมฆ ไววา เปน
รูปแบบการประมวลผลของคอมพิวเตอรที่

สามารถปรับขนาดและมีความยืดหยุน การ
ให บ ริ ก า ร แก ลู ก ค า โ ด ย ใช เ ท คโนโลยี
อินเทอรเน็ต และ สถาบันมาตรฐานและ
เทคโนโลยีแห งชาติ  ของสหรัฐอ เมริกา 
(National Institute of Standards and 
Technology : NIST, USA) ไดใหคําจํากัด
ความวาเปนรูปแบบการเขาถึงเครือขายเพื่อใช
งานทรัพยากรคอมพิวเตอรตางๆ รวมกัน เชน 
เครือขาย (Network) คอมพิวเตอรแมขาย 
(Server)  หนวยเก็บขอมูล (Data Storage) 
แอปพลิเคชั่น (Application) และบริการ 
(Service) ซ่ึงสามารถใชงานไดอยางสะดวก 
และตามความตองการของผูใช  
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       ภาพที่ 2 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
                     ที่มา (Johnston, 2012) 

 
  1. ลักษณะสําคัญในการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ 
              การประมวลผลแบบกลุมเมฆ เปน
การนําทรัพยากรมาจัดสรรใหกับผูใชบริการ 
เสมือนผูใชบริการเปนเจาของทรัพยากร
เหลานั้น โดยที่ผูใหบริการทําหนาที่จัดสรร
ทรัพยากร ไดแก  ฮารดแวร ซอฟตแวร และ
เครือขาย ซ่ึงอาจจะติดตั้งอยูที่เดียวกันหรือตาง
สถานที่กันก็ได โดยเชื่อมโยงกันดวยเครือขาย
อิน เทอร เน็ต  ซ่ึ ง ลักษณะสํ าคัญของการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ก ลุ ม เ ม ฆ  (Essential 
Characteristic) ประกอบดวย 5 ลักษณะดังนี้ 
  1.1 บริการตามความตองการ (On-
demand self-service)  
                    เปนลักษณะที่ผูใชงานสามารถ
เขาถึงและเรียกใชงาน โดยอัตโนมัติโดยไม

จําเปนตองมี เจาหนาที่คอยใหบริการ  เชน
สามารถเปดใชงานซอฟตแวรไดตลอดเวลา
ผานทางเว็บบราวเซอร 
              1.2 การเขาถึงเครือขายท่ีหลากหลาย 
(Broad network access)  
                     เปนลักษณะการเขาถึงผาน
เครือขาย จากอุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร 
โทรศัพทเคลื่อนที่ แท็บเลต หรือโทรทัศน
อินเทอรเน็ต เปนตน 
                   1.3 การใชทรัพยากรรวมกัน (Re- 
source pooling)  
                     เปนลักษณะของการแบงใช
ทรัพยากรตางๆ รวมกัน เชน ผูใชบริการหลาย
รายมีการใชบ ริการพื้นที่ เ ก็บขอมูลและ
ซอฟตแวร จากผูใหบริการรายเดียวกัน เปนตน   
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  1.4 ความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยน 
(Rapid Elasticity)  
                      คื อคว ามสาม ารถ ในการ
ปรับเปลี่ยนและยืดหยุนตามความตองการของ
ผูใชบริการ เชน ความสามารถในการขยาย
พื้ นที่ เ ก็ บ ข อมู ล  คว ามส าม า รถ ในก า ร
ประมวลผล เปนตน เมื่อการทํางานเสร็จสิ้น
หากไมมีการใชงานพื้นที่ หรือการประมวลผล
ก็จะจัดสรรใหผูใชบริการอื่นตอได 

  1.5 บริการวัดปริมาณการใช(Mea- 
sured Service)  
              คือความสามารถในการวัด
ปริมาณการใชงานของผูใชบริการ เชน การวัด
การใชพื้นที่ เก็บขอมูล  การวัดปริมาณการ
รับส ง ข อมู ลผ าน เ ค รื อข า ย  การวั ดก า ร
ประมวลผลขอมูล การวัดปริมาณผูเขาใชงาน 
เปนตน ซ่ึงทําใหผูใหบริการสามารถคิดอัตรา
คาบริการกับผูที่ใชงานได 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                              ภาพที่ 3 รูปแบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ  
                                              ที่มา (Chasler, 2010) 

  
  2. รูปแบบการใหบริการสําหรับการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
                การขอใชบ ริการสํ าหรับการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆของผูใช ในปจจุบัน
มีรูปแบบการใหบริการซึ่งผูใชงานสามารถ
สามารถเลือกใชบริการเพื่อใหตรงกับความ
ตองการได หรือในอนาคตหากมีความจําเปนที่

ตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใชงานก็
สามารถทําไดเชนกัน โดยจะเปนรูปแบบของ
การใหบริการที่ตอบสนองแกผูใชบริการ
ภายใตระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
(Delivery Model) ซ่ึงลักษณะของการ
ใหบริการในปจจุบันมีอยู 3 รูปแบบ ดังนี้ 
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  3. รูปแบบการปรับใชการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ 
              การใชงานการประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ ผูใชบริการสามารถเลือกรูปแบบการ
ใชงานเพื่อใหตรงกับความตองการ ซ่ึงมีอยู 4 
รูปแบบ  ดังแสดงไวใน ตารางที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

  2.1 การใหบริการซอฟตแวร(Soft- 
ware as a Service : SaaS)                        
เปนรูปแบบการใหบริการโปรแกรมประยุกต
บนโครงสรางของการประมวลผลแบบกลุม
เมฆ  ซ่ึ ง ผู ใหบ ริการจะจัดการ เรื่ อ งของ
ซอฟตแวร ฮารดแวร ระบบปฏิบัติการ รวมถึง
การเชื่อมตอเครือขายของทางผูใหบริการ 
ผูใชบริการสามารถเขาถึงแหลงขอมูลหรือ
ทรัพยากรตางๆไดจากอุปกรณหลากหลาย
ชนิด  เชน  โทรศัพทมือถือ  แท็บเล็ต  หรือ
คอมพิวเตอร  โดยผานทางเว็บบราวเซอร 
ลักษณะของการใหบริการซอฟตแวรประยุกต 
ไดแก  จดหมายอิ เ ล็กทรอนิกส  (E-Mail)  
โปรแกรมจัดการสํานักงานอัตโนมัติ (Office 
Automation) เว็บบล็อก (Web Blog) เว็บวีดิโอ 
(Web Video) หรือเว็บไซต (Web Site) เปน
ตน 
   2.2 การใหบริการเคร่ืองมือพัฒนา 
(Platform as a Service : PaaS)  
                    เป น รูปแบบที่ ผู ให บ ริก าร
ให บ ริ ก าร เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ในการพัฒนา
ซอฟตแวร เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
โดยที่ ผูใชบริการสามารถพัฒนาชุดคําสั่ง 
จัด เก็บขอมูล  และประมวลผลชุดคํ าสั่ ง
เหลานั้นภายใตทรัพยากรของผูใหบริการ ซ่ึง
การใหบริการเหลานี้เหมาะสําหรับองคกรที่
ตองการพัฒนาระบบงานขึ้นใชเองเพื่อใหตรง
กับความตองการขององคกร  สํ าห รับ ผู
ใหบริการหลัก ไดแก  Google  Apps  Engine, 

Amazon Web Service และ Windows Azure 
เปนตน  ผูพัฒนาสามารถใชภาษาคอมพิวเตอร
ตางๆ ในการพัฒนาซอฟตแวร ไดแก Java, 
Python, ASP.Net, C#, PHP เปนตน และ
สามารถเลือกใชระบบจัดการฐานขอมูลใน
การเก็บขอมูลไดตามที่ตองการ  เชน  SQL 
Server, MySQL และ Dynamo DB เปนตน 
    2.3 การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน 

(Infrastructure as a Service :    IaaS ) 
                       เปนรูปแบบการใหบริการที่
ผูใหบริการจะใหบริการเฉพาะโครงสราง
พื้ น ฐ า น ท า ง ด า น ไ อ ที  (Information 
Technology : IT) แกผูใชบริการเทานั้น ไดแก 
พื้นที่ในการจัดเก็บขอมูล (Data Storage) การ
ประมวลผล (Processing) เครือขาย (Network) 
รวมถึงทรัพยากรพื้นฐานอื่นๆ  (Resource 
Fundamental) เปนตน  
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ตารางที่ 1 รูปแบบการปรับใชการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
รูปแบบ รายละเอียด 

กลุมเมฆสาธารณะ 
(Public Cloud) 

- โครงสรางพื้นฐานเปนทรัพยสินของผูใหบริการ  
- การเขาถึงการใหบริการทําไดโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
- เหมาะสําหรับธุรกิจประเภท SMEs  
- สามารถใชซอฟตแวรทางธุรกิจได เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวรออฟฟส
สําหรับเว็บ เว็บบล็อก เปนตน   
- คาใชจายที่เกิดขึ้นคิดตามปริมาณที่ใชงาน 

กลุมเมฆสวนตัว 
(Private Cloud) 

- โครงสรางพื้นฐานเปนทรัพยสินของผูเชา และใชเฉพาะผูเชาเทานั้น 
- การเขาถึงและจัดการจะจํากัดเฉพาะกลุมที่ถูกกําหนดไว  
- เหมาะสําหรับองคกรขนาดใหญที่มีหลายหนวยงาน หรือองคกรระหวางประเทศ 
- สามารถใชซอฟตแวรทางธุรกิจได เชน ซอฟตแวรจัดการขอมูล เชน ระบบบริหาร
ทรัพยากรองคกรในรูปแบบไคลเอ็นท/เซิรฟเวอร (Client/Server)  
- คาใชจายในการลงทนุสูง 

กลุมเมฆชุมชน 
(Community Cloud) 

- สําหรับองคกรที่มีบุคลากรจํานวนมาก และสนับสนุนกลุมชุมชนหรือสังคม 
- สามารถใชสําหรับการสื่อสารระหวางสมาชิก (โปรแกรมกรุปแวร) 

กลุมเมฆแบบผสม 
(Hybrid Cloud) 

- เปนการรวมกันอยางนอย 2 รปูแบบ ระหวาง กลุมเมฆสาธารณะ, กลุมเมฆสวนตัว 
หรือ กลุมเมฆชุมชน 
- สามารถเลือกใชรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับซอฟตแวรที่จะนํามาใช  

  

   
  4. แนวโนมในอนาคตสําหรับรูปแบบ
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
              การประมวลผลแบบกลุมเมฆเขา
มามีบทบาทมากขึ้น จากความตองการที่จะใช
งานทรัพยากรอยางคุมคา ซ่ึงทําใหเกิดรูปแบบ
ของการใหบริการในหลายรูปแบบ ไมวาจะ
เปน  กลุมเมฆสาธารณะที่ เปนการแบงใช
ทรัพยากรรวมกันของผูใหบริการ และรูปแบบ
ของ กลุมเมฆสวนตัวที่ผูใชบริการเปนเจาของ
ทรัพยากรเอง  ลักษณะการใชงานดังกลาว
ขางตน ไดมีการพัฒนาและมีการปรับตัวมา

เปนลักษณะของการใหบริการในรูปแบบของ 
กลุมเมฆแบบผสม มากขึ้น ซ่ึงเปนการผสม
ระหวาง กลุมเมฆสาธารณะ  และ กลุมเมฆ
สวนตัวเขาไวดวยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชงาน และชวยลดคาใชจายทั้งในดาน
ฮารดแวร ซอฟตแวร รวมถึงบุคลากรทางดาน
ไ อที  ข อ งหน ว ย ง า นห รื อ อ ง ค ก ร ข อ ง
ผูใชบริการ และยังชวยใหผูที่ไมเชี่ยวชาญ
ทางดานไอทีสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดงาย
ขึ้นและสงผลใหการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (2): 2555                        14 

 

ความรูเกี่ยวกับอีเลิรนนิง (E-Learning) 
 การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ เปนการ
เรียนที่สรางขึ้นสําหรับเรียนผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยนําเสนอบทเรียนในลักษณะ
ของสื่อการสอนหลายมิติ ประกอบดวย ส่ือ 
สําหรับนําเสนอ ไดแก เนื้อหาที่เปนขอความ 
(Text) เ นื้ อห าที่ มุ ง เ น นท า งด านกร าฟ ก 
(Graphic) หรือกราฟกแอนิเมชั่น (Animation 
Graphic) ที่เปนภาพเคลื่อนไหวที่สรางโดย
คอมพิวเตอร เพื่อนําเสนอภาพเคลื่อนไหว ซ่ึง
เหมาะกับการใชอธิบายขั้นตอนวิธีทําอยาง
ชัดเจน โนมในการเรียนการสอนผานระบบ
ออนไลนจะเปนการเรียนโดยการจัดทําสื่อการ
สอนในลักษณะของการบันทึกภาพจากหนา
จอคอมพิวเตอรมาเก็บไวในรูปแบบของวีดีโอ 
ที่ประกอบไปดวยภาพและเสียง (Deepanshu 
Madan et al., 2012) ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความ
เขาใจในเนื้อหาและวิธีการไดมากกวาเนื้อหาที่
เปนตัวเอกสารหรือภาพนิ่งเพียงอยางเดียว อีก
ทั้งยังทําใหผู เรียนไมรูสึกเบื่อหนายกับการ
เรียน  
  1. โครงสรางของอีเลิรนนิง 
              ระบบอีเลิรนนิงในรูปแบบดั้งเดิม 
ประกอบดวยสวนประกอบ  ไดแก  เครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบอีเลิรนนิง 
(E-Learning Server) และคอมพิวเตอรลูกขาย
สําหรับระบบอีเลิรนนิง (E-Learning Client) 
โดยเชื่อมตอกันผานระบบเน็ตเวิรค ดังภาพที่ 4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ระบบอีเลิรนนิงแบบดั้งเดิม  
        ที่มา (Viswanath et al.,  2012) 
 
  การใชระบบอีเลิรนนิงแบบเดิมจะเปน
ก า ร ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ขึ้ น ใ ช เ อ ง สํ า ห รั บ
สถาบันการศึกษาตางๆ โดยอาศัยเครือขายของ
องคหนวยงาน ซ่ึงจะตองลงทุนทั้งในดานของ
ฮารดแวร  และซอฟตแวร  ตองมี ผูความรู
ทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาบริหาร
จัดการ  และตองทําการพัฒนาซอฟตแวร
สําหรับจัดการการเรียนการสอน ปจจุบันมี
ผูสรางซอฟตแวรบริหารจัดการทางดานนี้
โดยเฉพาะ ไดแก ซอฟตแวรมูเดิล (Moodle) ที่
ทําหนาที่บริหารจัดการระบบอีเลิรนนิง  
 ระบบอีเลิรนนิงภายใตการประมวลผลกลุม
เมฆ ไดมีการปรับใชโดยอาศัยผูใหบริการจาก
ภายนอก และผูเรียนก็ไมจําเปนตองเรียนจาก
ระบบเครือขายภายใน สามารถเขาเรียนจากที่
ใดหรืออุปกรณที่รองรับเว็บบราวเซอร  ก็
สามารถทําไดทันที  รูปแบบของระบบจะ
ประกอบดวย ผูใหบริการการประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ (Cloud Provider) ซ่ึงทําหนาที่ในการ
สราง บํารุงรักษาระบบ ใหบริการ รวมถึงให
คําปรึกษาทางดานเทคนิค สวนผูใชบริการการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Users) ซ่ึง
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เปนผูใชบริการ จะตองเสียคาใชจายใหกับ ผู
ใหบริการในการขอใชบริการ ซ่ึงคาใชจาย
ขึ้นอยูกับการใชงานและความตองการ ดัง
แสดงในภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ระบบอีเลิรนนิงภายใตการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

        ที่มา (Viswanath et al., 2012) 

 
  2. สถาปตยกรรมอีเลิรนนิงภายใตการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
     อีเลิรนนิงภายใตการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ จัดเปนสวนยอยหนึ่งของรูปแบบ
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ ซึ่งครอบคลุม
เฉพาะขอบเขตทางดานการศึกษา  สําหรับ
สถาปตยกรรมของระบบอีเลิรนนิงภายใตการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ ประกอบไปดวยสวน 
ตางๆ  5  สวน  ไดแก  1)โครงสรางพื้นฐาน 
(Infrastructure) ซึ่งจะเปนระดับลางสุด ไดแก 
คอมพิวเตอร หนวยเก็บขอมูล ระบบเครือขาย 2)
ทรั พ ย า ก รท า งด า นซอฟต แ ว ร  (Software 
Resource) ไ ด แ ก ร ะ บ บ ป ฎิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ
ซอฟตแวรสําหรับการพัฒนา 3) สวนบริการ
จัดการทรัพยากร (Resource Management) ซึ่ง
จะทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรฮารดแวร
และซอฟตแวร 4) สวนการใหบริการ (Service) 

จะแบงรูปแบบการใหบริการเปน 3 รูปแบบ คือ 
IaaS PaaS และ SaaS 5) สวนของแอปพิเคช่ัน 
(Business Application) เปนสวนของซอฟตแวร
ที่ใหบริการสําหรับระบบอีเลิรนนิง  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 6 สถาปตยกรรมของอีเลิรนนิงภายใต   

     การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
   ที่มา (Masud et al., 2012)                    
 

  3. การปรับรูปแบบการเรียนแบบ
ดั้งเดิมไปสูการเรียนภายใตการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ 
               การเรียนในรูปแบบ  อีเลิรนนิง 
เปนรูปแบบการเรียนรูโดยอาศัยเทคโนโลยี
อินเทอร เน็ต  ซ่ึงจะไมไปเปลี่ ยนลักษณะ
รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิม แตจะใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน การใชอีเลิรนนิง 
มีขอไดเปรียบอยูหลายประการ ไมวาจะเปน
เร่ืองของความยืดหยุน มีความหลากหลาย 
สามารถวัดได และเปนระบบเปด ปจจุบันไดมี
บริษัทหลายแหงไดใหบริการอีเลิรนนิงภายใต
การประมวลผลแบบกลุม เมฆ  โดยอาศัย
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เทคโนโลยีของ WEB 2.0 ซ่ึงการใหบริการใน
รูปแบบของกลุมเมฆสาธารณะ เชน Google 
App Enging, Amazon Elastic Computer 
Cloud (EC2) หรือ Windows Azure สําหรับ
การใชงานจะมีคาใชจายขึ้นอยูกับลักษณะและ
ความตองการของผูใชบริการ แตยังมีเว็บไซต
หรือผูใหบริการที่เราสามารถใชงานไดฟรีโดย
อาศัยผูใหบริการฟรีเฉพาะดานจากแหลงอื่นๆ 
ไมวาจะเปน  การนําเสนอขอมูลวีดิทัศน เรา
สามารถใชงานเว็บวีดีโอ (Web Video) ภายใต
เว็บไซต youtube.com, vimio.com หรือ 
netflix.com เปนตน  
  การนําเสนอบทเรียนตางๆ อาจารย
ผูสอนก็สามารถใชเว็บบล็อก (Web Blog) จาก
เว็บไซตของผูใหบริการตางๆ ไมวาจะเปน 
blogspot.com, wordpress.com หรือ blog.com 
เพื่อใชนําเสนอขอมูลตางๆ  เชน  ขอความ 
ภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน ซ่ึงสามารถสรางบทเรียน
โดยไมจําเปนตองมีความรูทางดานไอทีมากนัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การจัดเก็บสื่อวดีิทศันภายใต 
                      เว็บไซต youtube.com 
        ที่มา (http://wwww.youtube.com) 

  นอกจากนี้มีบริการอีกหลายประเภทที่
สามารถนํามาใชประโยชนในการเรียนการ
สอน เชน การสื่อสารกับผูเรียนก็สามารถใช  
facebook.com หรือ twitter.com หรืออีเมลฟรี
จากผูใหบริการ การจัดเก็บแฟมขอมูลโดย
อาศัยบริการพื้นที่จัดเก็บจากเว็บไซต ไดแก
4shared.com, adrive.com, drive.google.com, 
dropbox.com หรือ skydrive.live.com เปนตน 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 การใช เว็บบล็อก ในการนําเสนอ 

                 บทเรียน  
    ที่มา (เกษม กมลชัยพิสิฐ, 2555) 
 
บทสรุป 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
การประมวลผลแบบกลุม เมฆเขามาชวย 
โดยเฉพาะรูปแบบของ  การใช  กลุมเมฆ
สาธารณะ หรือกลุมเมฆแบบผสม เปนรูปแบบ
ที่มีความยืดหยุนสูง ชวยใหผูใชงานเขาถึง
ระบบไอทีที่เหมาะสม และกําลังไดรับความ
นิยมในปจจุบัน  สามารถที่จะผสานการทํางาน 
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ไดหลายรูปแบบ ทําใหผูใชงานสามารถปรับ
ใชใหตรงกับความตองการในการใชงาน 
เชน ทางดานการศึกษา ผูสอนสามารถทํา
ก า รก า รสร า งบท เ รี ยนช ว ยสอนผ าน
อินเทอร เน็ต  อาจารย ผูสอนสามารถใช
ทรัพยากรจากภายในหนวยงานเพื่อจัดทํา
เว็บไซต และหากมีการใชส่ือการสอนใน
ลักษณะของสื่อวีดีโอ ที่ตองใชแบนดวิธใน
การรับสงขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่
สูง ในสวนนี้ก็ใหเปนหนาที่ของผูใหบริการ
ทําหนาที่จัดการแทน ซ่ึงจะชวยลดภาระใน
เร่ืองระยะเวลาในการพัฒนา และคาใชจาย
ตางๆ รวมถึงสรางความไดเปรียบ มีความ
ยืดหยุนสูง 
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