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การใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Sharing Learning Resources via Cloud Computing
อนุชติ อนุพนั ธ์1* และ ปณิตา วรรณพิรุณ2
1. บทนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information
and Communication Technology : ICT) เข้ามามี
บทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนและเป็ น
เครื่องมือที่สาํ คัญในการพัฒนารูปแบบการสอน วิธกี าร
สอน สื่อ การสอน รวมถึง เนื้ อ หาและรายละเอีย ดของ
รายวิชาต่าง ๆ ทีผ่ ูส้ อนต้องการทีจ่ ะพัฒนาขึน้ เพื่อเป็ น
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุ นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิด
ความเข้า ใจอย่า งลึก ซึ้ง และบรรลุ ผ ลสัม ฤทธิท์ างการ
เรี ย นตามที่ ต้ อ งการ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากที่ โ รงเรี ย น
สถาบัน การศึก ษา หรือ มหาวิท ยาลัยต่ า ง ๆ ได้ม ีก าร
จัด การเรีย นการสอนในลัก ษณะต่ า ง ๆ ที่ ม ีก ารใช้
เทคโนโลยีเ ข้า มาเกี่ย วข้อ งเช่ น การใช้ e-Learning,
Web–based Instruction, e–Book, m-Learning หรือ
แม้แต่การนําเอาอุปกรณ์อย่างเช่น Tablet และอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่ าง ๆ เข้ามาเป็ นส่วนภายหนึ่งในระบบการ
เรียนการสอน เป็ นต้น Cloud Computing เป็ นอีกหนึ่ง
ในเทคโนโลยีทม่ี คี วามทันสมัยและได้รบั ความนิยมมาก
ที่สุดในปจั จุบนั ซึ่งมีลกั ษณะเด่นที่ผู้ใช้สามารถใช้งาน
ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ได้เลย โดยทีไ่ ม่ตอ้ งทําการติดตัง้
โปรแกรมลงในเครื่อ งของผู้ใ ช้ ทํา ให้ข้อ มูล ต่ า ง ๆ ที่
ต้องการเก็บหรือเรียกใช้งานสามารถนํ าไปไว้ท่เี ครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการได้เลย และปจั จุบนั มีการ
ค้นคว้าเกีย่ วกับ Cloud Computing เพื่อพัฒนาในหัวข้อ
ต่าง ๆ ทัง้ ในเชิงเทคนิคและการนํ ามาประยุกต์ใช้งาน
และมีประเด็นทีส่ าํ คัญเกีย่ วข้องกับการศึกษารวมอยูด่ ว้ ย
ซึง่ เรา สามารถนําเอาแนวคิดบางส่วนของการให้บริการ
Cloud Computing มาประยุกต์ใช้หรือต่อยอดให้เกิดผล
__________________________________________

ในทางทีด่ กี บั สภาพสังคมแห่งการเรียนรู้ ทีต่ ้องมีการใช้
งานทรัพยากรในการเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดสารสนเทศ
ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน และในการทีน่ ํ าเอา Cloud
Computing มาใช้ในทางการศึกษาอาจจะถือว่าเป็ น
จุดเริม่ ต้นของระบบการศึก ษาที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทลั
อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
2. การใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกัน (Learning
Resources)
ทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีช่ ่วย
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ Kerlinger อ้างใน [1] ซึ่งมี
ความหมายเทีย บเคีย งและครอบคลุ ม ไปถึงคํา ว่า สื่อ
ทางการศึก ษา ซึ่ง ทิศ นา แขมมณี [2] ได้ก ล่ า วไว้ว่ า
หมายถึง สิง่ ทีท่ ําให้ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง
มีทงั ้ ที่อยู่ในรูปของสิง่ พิมพ์ เช่น หนังสือ ตําราเอกสาร
หรื อ อาจจะอยู่ ใ นรู ป ของแผ่ น ดิ ส ก์ ที่ ใ ช้ ก ั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้แก่
โทรทัศ น์ วี ดิ ท ัศ น์ คอมพิ ว เตอร์ ท่ี ส ามารถช่ ว ยให้
นักเรียนจํานวนมากทีก่ ระจายกันอยูใ่ นหลาย ๆ พืน้ ทีไ่ ด้
รับ รู้แ ละเรีย นรู้ข้อ มูล ต่ า ง ๆ ได้อ ย่า งทัวถึ
่ ง ผู้เ รีย นไม่
จําเป็ นต้องเดินทางมาเรียนกับครูผสู้ อนโดยตรง ผูเ้ รียน
จํ า นวนมากไม่ ว่ า จะอยู่ ท่ีใ ด สามารถที่จ ะเรีย นจาก
ครูผสู้ อนคนเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน โดยผ่านทางสือ่
โทรทัศน์ หรือเรียนรูผ้ ่านทางสื่อสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ในขณะ
ที่ พัช รกฤษฎิ ์ พวงนิ ล [3] ได้ใ ห้ค วามหมายเกี่ย วกับ
ทรัพ ยากรการศึก ษาไว้ว่ า ทรัพ ยากรทางการศึก ษา
หมายถึง ปจั จัยทุกสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาซึง่

1

อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงาน โทร. 08-7255-0165, อีเมล: ju-anuchit@hotmail.com

2

_14-0646(001-186).indd 168

6/20/14 9:58:43 AM

169
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ประกอบด้วย เงินทุนหรืองบประมาณ บุคคล วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นปจั จัย
สนับสนุ นให้การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จตาม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทีส่ ถานศึกษากําหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่ง สอดคล้องกับ
อวยชัย วัย สุ ว รรณ อ้ า งใน [4] กล่ า วถึง การจัด แหล่ ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ว่ า เป็ นส่วนสํา คัญที่ส มั พันธ์ก ับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนเป็ นอย่างยิง่ มีผูเ้ รียน
จํานวนมากทีม่ ผี ลการเรียนไม่เป็ นไปตามคาดหวัง หลาย
คนคัดเลือกเข้าเรียนได้คะแนนดี แต่ผลการเรียนกลับไม่ดี
ขณะเดียวกันที่ผู้สอบเข้าได้คะแนนไม่ดีแต่ผลการเรียน
กลั บ ดี ทั ง้ นี้ เ พราะผลการเรี ย นนั ้น ไม่ ไ ด้ ข้ึ น อยู่ ก ั บ
สติปญั ญาเพียงอย่างเดียว ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่
สภาพสังคม เศรษฐกิจ กิจกรรมนอกชัน้ เรียน และทัศนะ
ของนักศึกษาอีกด้วย ทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนรู้ย งั มี
ความหมายที่เชื่อมโยงไปถึง ทรัพยากรการเรียนรู้ผ่าน
เว็บ หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ต่ าง ๆ เช่ น ข้อความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดที ศั น์ ทีใ่ ช้ในการเรียนรู้
ผ่านเว็บ [5] ขณะที่ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ (2553) [6] ได้อธิบายถึงบริการ
เครือ ข่า ยสังคมหรือเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายบน
อินเทอร์เน็ ต ที่ผู้ใ ช้สามารถเขียนเรื่อ งราวที่ตนสนใจ
กิจกรรมที่ตนเองได้ทํา เพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมความ
สนใจกับสมาชิกทัวโลกที
่
่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เดียวกัน ซึ่งในการบริการบนเครือข่ายสังคมประกอบไป
ด้วย การสนทนาการส่งข้อความส่งรูปภาพ ส่งวิดโี อ เพลง
เกมส์ บล็อก ซึ่งในปจั จุบนั มีเว็บไซต์ท่ไี ด้รบั ความนิยม
จ า ก ผู้ ใ ช้ ง า น ดั ง เ ช่ น http://www.bebo.com
http://www.blogger.com
http://www.facebook.com
http://www.multiply.com
http://www.myspace.com
http://www.twitter.com
http://www.socialgo.com
http://www.flickr.com
http://www.hi5.com และ
http://www.orkut.com เป็ นต้น
เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ถื อ ว่ า เป็ น เทคโนโลยี ท่ี
สามารถนํามาประยุกต์และดัดแปลง เพื่อใช้เป็ นส่วนหนึ่ง
ในระบบการเรียนการสอนทีช่ ่วยให้เกิดการจัดการความรู้
ไปในตัวตามที่ วิจารณ์ พานิช [7] ให้ความหมายของการ
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จัดการความรูว้ า่ หมายถึง การรวบรวม การจัดระบบ การ
จัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็ นความรู้ โดย
อาศัยเทคโนโลยีด้านข้อมูล และด้านคอมพิวเตอร์เป็ น
เครื่องมือช่วย อย่างเช่น การใช้บล็อก (Blog) เพื่อเป็ น
เครื่อ งมือ ในการพัฒ นาระบบการจัด การความรู้ เพื่อ
แบ่งปนั ข้อมูล สารสนเทศ ข้อดีของบล็อกคือ ง่ายต่อการ
ใช้งาน ผูใ้ ช้ไม่จําเป็ นต้องมีความรูเ้ รื่องการสร้างเว็บไซต์
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังบล็อกอื่น ๆ ผ่านทาง
ระบบ RSS นอกจากนี้ยงั สามารถใช้เทคโนโลยี Web 2.0
ทีม่ บี ริการด้านต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย เสียง และวิดโี อ [8]
ในการเป็ นสื่ อ กลางที่ ค รู ห รื อ ผู้ ส อนสามารถนํ า เอา
ทรัพยากรทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่
ได้ร ับมอบหมายเช่ น เอกสารการสอน สไลด์ หนั งสือ
ตํารา หรือสือ่ ประเภทมัลติมเี ดีย ฯลฯ ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ไปเก็บไว้ในบล็อก เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้มศี ูนย์กลางในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในการเรียน
และเป็ นแหล่งของทรัพยากร ที่สามารถใช้ในการเรียนรู้
ร่วมกันได้เป็ นอย่างดี และถือได้ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ลั ก ษณะของการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอี ยู่ในอินเทอร์เน็ต มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทางการศึกษาไปพร้อม ๆ กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิด
ขึน้ กับเทคโนโลยีสอดคล้องกับ [9] ได้กล่าวโดยสรุปว่า
การเรีย นรู้ ร่ ว มกัน เป็ น กลวิธีใ นการเรีย นรู้ ท่ีป ระสบ
ความสําเร็จในลักษณะของกลุม่ ผูเ้ รียนทํากิจกรรมร่วมกัน
มีการจัดแบ่งหน้ าที่กนั แบ่งปนั ความรูแ้ ละประสบการณ์
กัน เพือ่ บรรลุเป้าหมายของการเรียนร่วมกัน
3. การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ (Cloud Computing) คือ
รูปแบบการให้บริการคอมพิวเตอร์ในลักษณะเดียวกับการ
ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และ
นํ้ าประปา เพียงแต่เป็ นการบริการด้านการประมวลผล
ผ่ า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ภายใต้ ค วามพร้ อ มของ
เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ [10] และ Cloud
Computing เป็ นการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้อยู่ใ น
ลักษณะของการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เป็ นส่วนของทรัพยากรสารสนเทศ ที่มอี ยู่ในรูปแบบของ
การบริ ก าร ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ มี
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เครือข่ายเชื่อมโยงกันเพือ่ ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้
งานทีแ่ ท้จริง [11] นอกจากนี้ (Anju Bala & Inderveer
Chana 2012) [12] กล่าวไว้ว่า Cloud Computing คือ
รู ป แบบของการ ประมวลผลที่ เ ป็ น ลัก ษณะของการ
ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร โดยใช้โปรแกรมที่ผู้ให้บริการได้พฒ
ั นาขึน้ ซึ่งมี
ลักษณะการให้บริการที่หลากหลายช่วยให้การทํางานมี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึน้ กว่าเดิม จึงสามารถ
สรุปได้ว่า Cloud Computing เป็ นแนวคิดของการ
ให้ บ ริ ก ารระบบคอมพิ ว เตอร์ จ ากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่
เปรียบเสมือนว่าเป็ นการนําเอาทรัพยากรต่าง ๆ ด้านไอที
ไปทํางานอยู่บนกลุ่มเมฆ โดยผูใ้ ช้ไม่จําเป็ นต้องทราบว่า
ข้อ มู ล ของตนถู ก จัด เก็บ อยู่ ณ ที่แ ห่ ง ใด แต่ ส ามารถ
เรียกใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
4. เครื่องมือที่ ใช้สาํ หรับการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ
วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์ [13] กล่าวว่า Cloud
Computing อยู่ภายใต้ Concept หลัก 3 ประการคือ
4.1 IaaS (Infrastructure as a Service) คือ
Hardware สําหรับเครือ่ งเครือแม่ขา่ ย อุปกรณ์จดั เก็บหรือ
พืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลและระบบเครือขายทีน่ ําเสนอในรูปแบบ
ของบริการ โดยทัวไปแล้
่
ว Hardware โครงสร้างพืน้ ฐาน
ถูกทําให้เป็ นแบบ Virtualized โดยใช้สถาปตั ยกรรม Grid
Computing
4.2 PaaS (Platform as a Service) คือ Platform
สําหรับการพัฒนาและปรับใช้ Application ที่นําเสนอใน
รูปแบบของบริการให้แก่ผพู้ ฒ
ั นาทีใ่ ช้ Platform ดังกล่าว
เพื่อสร้าง ปรับใช้และจัดการ Application ของ SaaS
โดยทัวไปแล้
่
ว Platform ดังที่กล่าวมาประกอบด้วย
ฐานข้อมูล Middleware และเครื่องมือสําหรับการพัฒนา
โดยทัง้ หมดนี้ได้รบั การนําเสนอในรูปแบบของบริการผ่าน
ทาง Internet
4.3 SaaS (Software as a Service) คือ รูปแบบการ
ให้บริการ Software หรือ Application บนเครือข่าย
Internet ทําให้ลกู ค้าที่ On-line บนเครือข่าย Internet ใช้
บริการ Software เหล่านี้ได้ โดยไม่จําเป็ นต้องติดตัง้
Software ไว้ท่ีห น่ ว ยงาน หรือ คอมพิว เตอร์ข องลู ก ค้า
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จากคุณลักษณะของ Cloud Computing ทีก่ ล่าวมานัน้
สามารถที่จะนํ ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษาได้
โดยเป็ นการนํ าเอาแนวคิดในส่วนของ SaaS มาใช้เป็ น
ตัวกลางหรือเครื่องมือในการจัดระบบการเรียนการสอน
เพราะ SaaS สามารถใช้ในการแชร์หรือกระจายทรัพยากร
ต่ า ง ๆ ที่จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการเรีย นการสอนได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมและผูเ้ รียนเองก็จะได้เปลีย่ นมุมมองและรับรูถ้ งึ
รูปแบบหรือวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ท่แี ตกต่างไป
จากเดิม ซึง่ อาจจะเป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความ
สนใจในการเรี ย นและไม่ เ กิ ด ความเบื่ อ หน่ ายกั บ
สภาพแวดล้อมของการเรียนแบบเก่าอีกด้วย เครื่องมือที่
ใช้ใ นการแชร์ท รัพ ยากรการเรีย นให้ผู้ เรีย นได้ใ ช้งาน
ร่วมกันได้นัน้ ได้มผี ู้ให้บริการภายใต้แนวคิดของ SaaS
อาทิเช่น Google Apps Education และ Microsoft
Live@edu เป็ นต้น นอกจากนี้ GaiZhen YANG, Fen
ZHOU & Zemin ZHU [14] อธิบายว่าสามารถนํ า
ทรัพ ยากรหรือ เครื่อ งมือ หลัก ในการเรีย นการสอน ที่
จําเป็ นต้องใช้ท งั ้ อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนมาใช้งาน
ร่วมกันได้ อย่างเช่น โปรแกรมจัดการเอกสารทัง้ Word
และ PDF โปรแกรมในการจัดการไฟล์ เช่น rar, zip,
โปรแกรมประยุกต์ทท่ี าํ งานด้านภาพและเสียง โปรแกรมที่
ใช้ ใ นงานที่ เ กี่ ย วของกั บ กราฟฟิ ก และรู ป ภาพ เช่ น
PhotoShop, Illustratorและเครื่องการพัฒนาโปรแกรม
ต่าง ๆ เช่น Java, C #, C + + เป็ นต้น
5. วิ ธีการใช้เครื่องมือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
วโรจน์ สกุลโต [15] กล่าวว่าบริการการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบเช่น ใช้
เก็บข้อมูลออนไลน์ ใช้ทํ างานร่ วมกัน ใช้ในการแสดง
ข้อมูลด้านแผนทีแ่ ละนําทาง เป็ นต้น Google เป็ นหนึ่งใน
ผู้ใ ห้บริการและผลักดัน บริการที่ใช้ประโยชน์ จากการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จนกลายเป็ นศูนย์กลางของการ
ทํางานแบบสมาร์ทออฟฟิศ ซึง่ จะมีGoogle Apps ทีจ่ ะ
ช่วยให้การแบ่งปนั และแก้ไขไฟล์ทาํ ได้สะดวกขึน้ ไม่วา่ จะ
เป็ น เอกสารสเปรดชีด หรือ งานนํ า เสนอ การทํ า งาน
ร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ทํางานด้วยกันได้แม้อยู่ไกลกัน
งานทัง้ หมดจะถู ก บันทึก ไว้ในระบบคลาวด์ การเก็ บ
เอกสารไว้ในระบบคลาวด์ทําให้ทุกคนสามารถใช้เวอร์ชนั ่
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

ล่าสุดของทุกไฟล์ได้อตั โนมัติ และผูใ้ ช้ยงั สามารถเข้าถึง
อีเมล์ ปฏิทิน เอกสาร และเว็บไซต์ได้ อย่างปลอดภัย
เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ ท่มี เี ว็บเบราว์เซอร์ให้เชื่อมต่อเข้าสู่
อินเทอร์เน็ ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์โน็ ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต
Yifei Wang & Bingyao Jin [16] กล่าวถึงพัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ในลักษณะของการเรียน
ผ่ า นเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต มีค วามก้ า วหน้ า ไปอย่ า ง
ต่อเนื่องและถือเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของรูปแบบการเรียน
SaaS เป็ นบริการซอฟต์แวร์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่าง
มาก เพราะมีคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะตัว ที่ส ามารถนํ า มา
ประยุกต์ใช้กบั การจัดการศึกษาได้ เช่น SaaS ของ
Google คือ Google Apps ซึง่ เป็ นเครื่องมือทีส่ ามารถใช้
งานผ่านอินเทอร์เน็ ตโดยที่ไม่ต้องติดตัง้ ซอฟต์แวร์ ซึ่ง
Google Apps มีเครื่องมือทีส่ ามารถใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ประกอบได้ดว้ ย เช่น Google Sites, Google
Drive, Google Gmail, Google Talk, และ Google
Calendar เป็ นต้น โดยปกติแล้วการเรียนการสอนในชัน้
เรียนครูอาจจะเป็ นศูนย์กลางของความรูจ้ งึ ทําให้ผลลัพธ์ท่ี
ได้จากการเรียนนัน้ ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร หากมี
การนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของการ
เรียนการสอนอาจจะเป็ นเหตุผลหนึ่งทีจ่ ะทําให้การเรียนรู้
ของนักเรียนบรรลุ ผลตามที่ต งั ้ เป้ าหมายเอาไว้ การใช้
เครือมือต่าง ๆ ทีม่ ใี ห้บริการในโลกออนไลน์ มาผนวกเข้า
กับการจัดการเรียนการสอน จึงเป็ นสิง่ ที่ครูผูส้ อนไม่ควร
มองข้าม เพราะเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตเป็ นสิง่ ทีค่ รูและ
นั ก เรียนนั น้ ได้ เข้า ถึง และใช้งานกัน จนเป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ชีวติ ประจําวันอยูใ่ นการทีค่ รูผสู้ อนจะนํ าเครื่องมือทีอ่ ยู่ใน
ลักษณะของการให้บริการซอฟต์แวร์ หรือ SaaS จากผู้
ให้บริการมาประยุกต์ใช้ให้เป็ นสื่อกลางหรือช่องทางที่ใช้
ในการเรียนร่วมกันของผู้เรียนนัน้ จึงเป็ นสิ่งที่ม ีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างสูง Google Apps for Education เป็ น
เครื่องมือที่สามารถตอบสนองและอํานวยความสะดวกใน
การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่ครูกบั นักเรียนจะต้องใช้
ร่วมกันได้ในการเรียนได้เป็ นอย่างดี [17] และผู้เรียน
สามารถทีจ่ ะทํางานที่ได้รบั มอบหมายร่วมกันได้ผ่านการ
ใช้ Google Doc สามารถพิมพ์งาน และอัพโหลดไฟล์เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมนํ า
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งานมาส่ง หากมีอะไรไม่ถู กต้องหรือต้องการแก้ไข ก็
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึง
ทําให้เกิดความยืดหยุน่ ในการทํางานทีส่ งู ขึน้ และเป็ นการ
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิด
ความสนใจทีจ่ ะเรียนตามไปด้วย
6. ประโยชน์ ที่ได้ จากการใช้ เครื่ องมื อของการ
ประ มวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Jacqueline L.Cahill [18] กล่าวถึงประโยชน์ ของ
Cloud Computing ในส่วนทีเ่ ป็ นการนําแนวคิด SaaS มา
ใช้ในการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ Google App
Engine ไว้ดงั นี้
1. มีเครือ่ งมือทีช่ ่วยอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ด้านเอกสาร เช่น word processing, spread sheets,
forms, presentations
2. มีเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการสร้างเว็บไซต์
3. สามารถทําการแชร์เอกสารหรือสร้างกลุ่มในการ
ทํางานได้
Cao Kang [19] ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการนํ า
Cloud Computing มาใช้งานไว้ดงั นี้
1. ได้ระบบการประมวลผลข้อมูลทีเ่ ร็ว
2. เปิ ดโอกาสให้สมาชิกภายนอกสามารถเข้าใช้งานได้
ตามความเหมาะสม
3. สามารถเข้าถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการได้ตลอดเวลา
4. ทรัพยากรในระบบสามารถเพิม่ เติมได้ตามความ
ต้องการ
5. ระบบมีความปลอดภัยในระดับทีน่ ่าเชื่อถือ
Yifei Wang & Bingyao Jin [16] กล่าวถึงข้อดีจากการ
ใช้งาน Google Apps ในการจัดการเรียนการสอนไว้ดงั นี้
1. ครูกบั นักเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรูก้ นั
ได้งา่ ยขึน้
2. สามารถทํางานเอกสารร่วมกันได้
3. สามารถทํางานเป็ นทีมได้
4. สามารถจํากัดผูใ้ ช้ในส่วนเฉพาะทีต่ อ้ งการได้
5. สามารถใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ใน
รายวิชานัน้ ๆ ได้
จากประโยชน์ทก่ี ล่าวมาสามารถสรุปถึง ข้อดีของการ
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ใช้ เครื่อ ง การประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆในส่ว นที่เ ป็ น
SaaS ได้วา่ เป็ นบริการซอฟต์แวร์ทค่ี ุณลักษณะเฉพาะตัว
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาได้ทงั ้ ในเรื่อง
ของ การเรียนการสอนและการวิจยั เพราะมีขอ้ ดี เช่น
1. สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยทีไ่ ม่ตอ้ งติดตัง้
ซอฟต์แวร์
2. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซือ้ ซอฟต์แวร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิ ์
3. ไม่ตอ้ งลงทุนในเรือ่ งของทรัพยากรในระบบ
4. สามารถเพิม่ ทรัพยากรในระบบได้ตามความ
ต้องการ
5. สามารถใช้งานเครื่องมือจากผู้ให้บริการ ที่ได้
จัดเตรียมไว้แล้วไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่ เช่น Google
Apps Engine เป็ นต้น
6. สามารถใช้ในการแบ่งปนั ทรัพยากรในการเรียนการ
สอนและการวิจยั ได้
7. มีค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ในเรื่อ งของการรัก ษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล
7. รูปแบบการใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่าน
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกับ
SaaS ซึง่ เป็ นการให้บริการใช้งาน ซอฟต์ แ วร์ ภาย ใต้

ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ได้พบว่า การทีจ่ ะ
นํามาใช้ออกแบบให้เป็ นสือ่ กลางของการใช้งานทรัพยากร
ในการเรียนร่วมกัน เช่น เอกสารหรือสื่อที่ใช้ในการเรียน
จึงสามารถทีจ่ ะกระทําได้ โดยใช้แนวคิดเดิมของ SaaS
มาผนวกเข้ากับความต้องการหรือแนวคิดในการสร้างตาม
นโยบายของผูส้ อน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ซึ่ง
องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ที่สํา คัญ และต้ องคํ า นึ งถึง ในการ
ออกแบบโครงสร้างของการใช้ทรัพ ยากรในการเรีย น
ร่วมกันผ่านการประมวลผลแบบกลุม่ เมฆมีดงั นี้
1. การใช้งานทรัพยากรร่วมกันภายในโรง เรียนหรือ
มหาวิทยาลัย เช่น เอกสารที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่าง ๆ หรือข้อมูลบางอย่างที่ต้องการใช้งาน
ร่วมกันในค้นคว้าวิจยั เป็ นต้น
2. ประเภทของทรัพยากรทีร่ ะบบสามารถรองรับให้ใช้
งานร่วมกันได้
3. ประสิทธิภาพของระบบในด้านของความเร็วในการ
ประมวลผล
4. การเพิม่ เติมทรัพยากรของระบบให้มคี วามทันสมัย
5. ความปลอดภัยของระบบทีส่ ร้างขึน้
รูปแบบการใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่านการ
ประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ นําเสนอดังรูปที่ 1 ดังนี้

หมายถึง การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ผูใ้ ช้งาน
หมายถึง ครู อาจารย์ ผูส้ อน
รูปที่ 1 รูปแบบการใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่านการประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
1. องค์ประกอบของรูปแบบการใช้ทรัพยากรใน
การเรี ย นร่ ว มกัน ผ่ า นการประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2557

บริการของ Google Apps Engine ทีส่ ามารถนําเครื่องมือ
ต่าง ๆ จากผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งทําการติดตัง้ ระบบหรือ
โปรแกรมอื่น ๆ เพิม่ เติม จึงทําให้ใช้งานได้อย่างสะดวก
และผู้ใช้สามารถเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้งานเครื่องมือได้ภายใน
เวลาอันรวดเร็วเครื่องมือต่าง ๆ ทีม่ ใี ห้ใช้งานในส่วนของ
Google Apps Engine มีดงั เช่น Gmail, Google Talk,
Docs & Spreadsheets เป็ นต้น องค์ประกอบที่สองจะ
เป็ นเรื่องของทรัพยากรที่จะนํ ามาใช้ในการเรียนร่วมกัน
หรือใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ไฟล์
เอกสาร รูปภาพ เสียง วิดโี อ รวมถึงสือ่ การสอนทุกอย่างที่
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผูส้ อนได้ทําการจัดเตรียม
ไว้ให้ผู้เรียนซึ่งผู้สอนจะเก็บไว้ในระบบ SaaS ของผู้
ให้บริการ องค์ประกอบทีส่ ามคือ ผูใ้ ช้งานโดยจะหมายถึง
ทัง้ ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น ซึ่ ง จะเป็ น บุ ค คลที่ ต้ อ งใช้ ง าน
ทรัพยากรในการเรียนร่วมกัน ภายใต้ส่อื กลางที่ผสู้ อนได้
จัดเตรียมไว้ เพือ่ เป็ นช่องทางให้สามารถติดต่อสือ่ สารและ
แลกเปลีย่ นข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความรู้
ในกลุ่มของผูเ้ รียน หรือความรูเ้ ฉพาะบุคคลของผูท้ เ่ี ข้ามา
เรียนได้
2. ขัน้ ตอนการใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่าน
การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ ประกอบไปด้วยรายละเอียด
ดังนี้
ขัน้ ทีห่ นึ่งการเตรียมความพร้อม ทัง้ ผูเ้ รียนและผูส้ อน
จะต้องตกลงและทําความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับบริบท
ของวิธกี ารเรียน การใช้งานเครื่องมือและทรัพยากรการ
เรียนที่จะใช้ในการเรียนร่วมกัน รวมถึงประโยชน์ท่จี ะได้
จากการใช้ ท รัพ ยากรในการเรี ย นร่ ว มกั น ผ่ า นการ
ประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
ขัน้ ทีส่ องการเรียนรู้ เป็ นการทําความเข้าใจในประเด็น
ต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือและทรัพยากรทีผ่ สู้ อนกําหนดหรือ
เตรียมไว้ให้ใช้งานร่วมกัน เพื่อให้เห็นความสําคัญของ
รายละเอี ย ดที่อ ยู่ ใ นเนื้ อ หา ซึ่ง จะเชื่อ มโยงไปสู่ ก าร
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ขัน้ ที่สามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากที่ผูเ้ รียนได้
ทําความเข้าใจในประเด็นหรือหัวข้อทีผ่ สู้ อนได้กําหนดไว้
แล้ว ขัน้ นี้ ผู้ เรียนสามารถทํ า การแบ่ งป นั ความรู้ หรือ
แลกเปลี่ย นข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ไ ด้ จ ากการค้ น หา ผู้ เ รีย น
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สามารถทีจ่ ะทํางานเป็ นกลุ่มได้ โดยทีผ่ สู้ อนเองก็เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการให้คําแนะนํ าในการแก้ปญั หาหรืออธิบาย
รายละเอียดบางส่วนเพิม่ เติมได้
3. กิจกรรมการใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกัน
ผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สามารถอธิบายได้ดงั นี้
จากทีผ่ สู้ อนได้ทาํ การจัดเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ทีจ่ ะให้
ผูเ้ รียนได้ใช้งานร่วมกัน ผ่าน Google Apps Engine ถือ
เป็ นช่องทางหลักของการสือ่ สารระหว่างผูส้ อนผูเ้ รียน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง ภายใต้ SaaS
โดย
ทรัพ ยากรการเรีย นที่ ผู้ ส อนได้ เ ตรีย มและเก็ บ ไว้ ใ น
ฐานข้อมูล ของผูใ้ ห้บริการนัน้ เป็ นสิง่ ทีผ่ เู้ รียนสามารถเข้า
ไปใช้งานได้ตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ใน
ทุก ๆ ทีผ่ ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต การทํางานหรือการ
แก้ไขงานเป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้ตลอดเวลา ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่
ต้องใช้งาน ผู้เรียนสามารถที่ดาวน์ โหลด และเข้าถึงสื่อ
การสอนได้ทุ กเมื่อที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เข้าใจ
นอกจากนี้ ย ัง มีช่ อ งทางที่ผู้ เ รีย นสามารถแสดงความ
คิดเห็นในการเรียนได้ เช่น กระดานอภิปราย บล็อก ห้อง
สนทนาออนไลน์เป็ นต้น
จากองค์ประกอบ ขัน้ ตอนและกิจกรรมของการใช้
ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่านการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ จะเห็นว่าล้วนแล้วแต่เป็ นสิง่ ที่ทําให้ผูเ้ รียนเกิด
องค์ความรู้ หรือมุมมองใหม่ ๆ ในการเรียนแทบทัง้ สิน้
นอกเหนื อ จากนี้ ข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ากแนวคิ ด การใช้
ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่านการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ ยังพบว่ามีประเด็นสําคัญ 4 อย่างที่น่าสนใจคือ
1. Reduce สามารถลดทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สิ้น เปลือ งในการเรีย นเช่ น กระดาษ และสามารถลด
ทรัพยากรด้านไอทีทเ่ี ป็ นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน 2.
Reuse สามารถนํ าสื่อการเรียนหรือไฟล์เอกสารต่าง ๆ
กลับมาใช้ได้อีกในอนาคต เพราะสามารถทําการแก้ไข
หรือเพิม่ เติมข้อมูลผ่านระบบได้ตลอดเวลา
3. Reflex ผูเ้ รียนสามารถสะท้อนความคิดหรือความรู้
ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางที่ผู้สอนจัดทําขึ้น ทําให้สามารถ
ประเมินสภาพหรือระดับขีดความสามารถทีม่ ใี นตัวผูเ้ รียน
ได้
4. Relation ความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการใช้งาน
ทรัพยากรและการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ทําให้ผเู้ รียน
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มีมุมมองและทัศนคติท่ดี ี ทัง้ ต่อสมาชิกและผู้สอนอันจะ
ส่งผลให้เกิดการต่อยอดความรูใ้ นอนาคต
ประโยชน์ ของการใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกัน
ผ่านการประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
1. ผูเ้ รียนมีองค์ความรูแ้ ละทัศนคติทด่ี จี ากการ
ใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่านการประมวลผลแบบ
กลุม่ เมฆ
2. ผูส้ อนมีเครื่องมือทีส่ ามารถใช้ในการเรียนการสอน
ได้จริง และสามารถพัฒนาให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์แบบได้
ในอนาคต
3. ทรัพยากรต่าง ๆ ทีผ่ ูส้ อนได้จดั ทําขึน้ สามารถ
เพิม่ เติมเข้าไปในระบบได้อย่างไม่มขี อ้ จํากัดและไม่ต้อง
จัดหาสถานทีใ่ นการเก็บทรัพยากร
4. เป็ น เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ที่
สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานทีแ่ ละทุกเวลา
8. วิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้ทรัพยากรในการ
เรี ย นร่ ว มกัน ผ่ า นการประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ
Abdelraheem Mousa Basal & A. L. Steenkamp
[20] กล่าวถึงการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเรี ย นในระดั บ ประ ถมและ มั ธ ยมศึ ก ษาของ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เกิดความต้องการในการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน มีการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาช่วยสนับสนุ นใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทําให้เกิดการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสมบูรณ์ แบบในการ
เรียนรู้ ส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ ได้ม ี
การนํ าเอารูปแบบของการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต หรือ SaaS มาผนวกเข้ากับระบบ e Education จนทําให้เกิดกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี มบูรณ์แบบ
และครบวงจรของการจัด การศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพราะระบบที่สร้างขึ้นเป็ นระบบการจัดการ
เกี่ยวกับเนื้อหาและเอกสารต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการเรียนการ
สอนและมี ก ารส่ ง ผ่ า นหรือ ใช้ ง านร่ ว มกัน บนบริก าร
Software as a Service ซึง่ เป็ นรูปแบบการบูรนาการของ
การให้บริการทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของ Cloud Computing ซึ่ง
ภายในประกอบไปด้วย เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และ Open
Source และพบว่าหากนํา SaaS ไปใช้กบั ประเทศทีม่ ี
ศักยภาพในการการศึกษาจะส่งผลให้การจัดการเรียนการ
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สอนมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ในขณะที่ ZHU Zemin &
Xiaofei [21] กล่าวว่าการพัฒนาระบบการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานด้วยการใช้แนวคิดของ SaaSสามารถทีจ่ ะประสบ
ผลสําเร็จได้ดว้ ยการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการขับเคลื่อน
การใช้งานในลักษณะของการแบ่งปนั การใช้ทรัพยากรใน
ลักษณะร่วมด้วยช่วยกันซึ่งจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าใน
ภายหลัง ซึง่ กลไกต่าง ๆ เหล่านี้มคี ุณลักษณะทีแ่ ตกต่าง
กัน เช่น ขนาดของอุปกรณ์ท่ใี ช้เป็ นทรัพยากร ความเร็ว
ของข้อมูลที่ได้รบั จากการประมวลผลของระบบ เป็ นต้น
สิ่ง ที่ ก ล่ า วมาเป็ น ความต้ อ งการพื้ น ฐานของการจัด
การศึกษาในระดับประถมและมัธยมซึ่งสามารถที่จะพบ
เห็นได้ทวไป
ั ่ นอกจากนี้การทีจ่ ะทําให้การนํา SaaS มาใช้
งานได้จนบรรลุเป้าหมายนัน้ จะต้องอาศัยนโยบายจาก
ภาครัฐมาช่วยในการ รองรับและสนับสนุ นให้มกี ารใช้งาน
อย่างจริงจัง จึงจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการ
ใช้งานขึน้ อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ [14] ได้พบว่าการ
ประยุกต์ใช้ SaaS เพื่อแก้ปญั หาต่าง ๆ ของการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยั ในมหาวิทยาลัยนัน้ ส่งผลให้
เกิ ด การขยายตั ว ของการใช้ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง Cloud
Computing กันมากขึน้ และทําให้ระบบการจัดการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพที่สูงขึน้ ทัง้ นี้ ในการ
นําระบบ SaaS มาใช้นนั ้ สิง่ หนึ่งทีไ่ ม่ควรมองข้ามคือเรื่อง
ของการรักษาความปลอดภัยของระบบเนื่องจากแนวคิด
ในส่ ว นของ SaaS เองนั ้น สามารถที่ จ ะทํ า การขยาย
ขอบข่ายในการใช้งานออกไปได้อย่างกว้างขวางโดยไม่ม ี
ขีดจํากัด ซึ่งจะส่งผลให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ทีน่ ํ ามาประมวลผล
ร่ ว มกั น นั ้น ทํ า งานผิ ด พลาดได้ ถ้ า ระบบการใช้ ง าน
ออกแบบมาไม่ได้คุณภาพ
9. บทสรุป
การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการเรียนการสอนเป็ นสิง่ ที่
มีความสําคัญเป็ นอย่างมากของการศึกษาในทุกระดับ ซึง่
อาจจะมีรายละเอียดในส่วนของโครงสร้าง และรูปแบบการ
ใช้งานที่แตกต่างกันไป การใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องในการเรียนการสอน และการวิจยั นัน้ สามารถใช้
SaaS มาช่วยในการจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานของความ
ต้ อ งการได้ ซึ่ง ก็ ข้ึน อยู่ ก ับ เทคนิ ค และวิธีก าร ในการ
จัดการระบบของผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องในการใช้งาน ว่ามี
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แนวทางทีจ่ ะประยุกต์เครือ่ งมือและสิง่ อํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ น SaaS ให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้อย่างไร
เพราะการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานการณ์ปจั จุบนั
ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการนํ าเทคโนโลยีมาเป็ นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาได้ ด้วยเหตุน้ีการใช้ SaaS จึงเป็ นอีก
ทางเลือกสําหรับผูส้ อนหรือผูท้ ต่ี อ้ งการจะใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต
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