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การปริ ทศั น์ ความรูผ้ า่ นคลาวด์คอมพิ วติ้ ง
Knowledge Review on Cloud Computing
นาวิน คงรักษา1* และ พัลลพ พิรยิ ะสุรวงศ์2
1. บทนํา
ประเทศไทยมีการกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2564 หรือ “ICT
2020” ตามวิสยั ทัศน์ทว่ี า่ “ICT เป็ นพลังขับเคลื่อนสําคัญ
ในการนําพาคนไทยสูค่ วามรูแ้ ละปญั ญา เศรษฐกิจไทย สู่
การเติบโตอย่ า งยัง่ ยืน สังคมไทย สู่ค วามเสมอภาค”
นํ ามาสู่ยุทธศาสตร์ขอ้ ที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การศึกษาของประเทศไทยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อสร้าง
กําลังคนของประเทศโดยเน้นการพัฒนาผูเ้ รียนด้วยการใช้
ICT เป็ นเครื่องมือหรือเป็ นส่วนประกอบสําคัญของการ
เรียนการสอน ในป จั จุ บนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทัง้ ทางด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานและการให้บริการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ
เก็บข้อมูลในป จั จุ บ นั ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการเก็บบน
อุ ปกรณ์ เช่ นฮาร์ดดิสแฟลชไดร์ก็ถู กเปลี่ยนมาเก็บบน
เทคโนโลยีทเ่ี รียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้ง รวมถึงการเรียนรูท้ ่ี
อยู่ บ นโลกของอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ม ี อ ยู่ จํ า นวนมากและ
หลากหลายรูปแบบ เช่ น ข้อความ ภาพ วิดีโอ สื่อแบบ
ผสมผสาน ซึ่งทัง้ หมดก็ถูกจัดเก็บอยู่ภายใต้เทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติ้งที่ให้บริการด้วยความเร็วสูง และมีพน้ื ที่
ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล
ทีม่ จี ํานวนมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง วิธกี ารปริทศั น์ความรูบ้ น
คลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง เป็ นแนวคิ ด หนึ่ งที่ จ ะนํ าเสนอ
กระบวนการเชื่อมโยงความรู้เก่ าและความรู้ใหม่ท่ีม ีอยู่
อย่ า งหลากหลายเข้ า ด้ ว ยกั น โดยแนวคิ ด นี้ จ ะเน้ น
กระบวนการของการเรียนรูแ้ บบร่วมกันของกลุ่มคนโดยใช้
_________________________________________

แนวคิดคอนเน็คติวซิ มึ (Connectivism) ทฤษฎีการเรียนรู้
ร่วมกัน (Collaborative Learning) และคลาวด์คอมพิวติง้
(Cloud Computing) มาช่วยสนับสนุ นการเรียนรูผ้ ่าน
แอพพลิเคชัน่ ที่อยู่บนความคอมพิวติ้ง เพื่อช่ วยให้ผู้ท่ี
เรียนรูท้ ่มี คี วามรูน้ ้อยกว่าสมาชิกคนอื่น ๆ ได้เชื่อมโยง
ความรูท้ ่มี ากขึน้ กว่าเดิมหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้
แล้วเป็ นการรองรับการเรียนรู้ท่ีม ีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็วในยุค
ปจั จุบนั
2. คอนเน็คติ วิซึม (Connectivism)
คอนเน็ คติวซิ ึม
เป็ นแนวคิดที่เกิดมาจากความ
ก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตซึง่ เน้นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ [1]
เป็ นแนวคิดการเรียนรูใ้ นยุคดิจทิ ลั “Learning theory for
the digital age” ช่วยตอบสนองและเสริมทฤษฎีการเรียนรู้
ที่มกี ่อนนี้ ซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงที่การเรียนรู้นัน้ ยังไม่เกิดผล
กระทบจากเทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั ทฤษฎีน้ีมคี วามเชื่อว่า
การเรียนรูม้ กี ารเลื่อนไหลไม่หยุดนิ่งความรูต้ ่าง ๆ เกิดขึน้
ทุกที่ทุกเวลานาที นํ ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ
อย่ า งรวดเร็ว ที่ล้วนกระทบต่ อ ชีวิตความเป็ น อยู่ข อง
คนเรา อีกทัง้ ยังเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเรียนรูด้ ้วย
เช่น จากการเรียนรูว้ า่ อย่างไร และรูอ้ ะไรเป็ นการเรียนรูว้ า่
จะหาความรูไ้ ด้ทใ่ี ด การเรียนรูน้ อกระบบมีความสําคัญต่อ
ประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนรูเ้ กิดขึน้ มาจากวิธกี ารที่
หลากหลาย เช่น จากชุมชน จากเครือข่ายบุคคล และจาก
การทํ า งานให้ สํ า เร็จ การเรีย นรู้ย ัง เป็ น กระบวนการ
ต่อเนื่ องตลอดชีวติ Siemens [2]
นํ าเสนอแนวคิด
คอนเน็คติวซิ มึ ไว้ว่า หมายถึง การเชื่อมโยงความรูท้ ม่ี อี ยู่
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มากมาย การค้นพบสิง่ ใหม่ และมีการต่อยอดความรู้
แบบไม่มที ส่ี น้ิ สูดโดยต้องอาศัยกระบวนการคิดทีถ่ ูกต้อง
ในการเชื่อมโยงความรูต้ ่าง ๆ การเรียนรูข้ อ้ มูลใหม่ ๆ มี
ความสํา คัญ มากเพราะความรู้ท่ีม ีอ ยู่ ใ นตัว บุ ค คลไม่
เพียงพอต่อการเรียนรูใ้ นยุคปจั จุบนั แนวคิดคอนเน็คติวซิ มึ
มีหลักการสําคัญ คือ
1. เป็ นแนวคิ ด ที่ ร องรับ ความรู้ ท่ี ม ี ก ารพัฒ นา
เปลีย่ นแปลงจากการค้นพบสิง่ ใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
ในทุกวัน ทําให้ความรูท้ ม่ี อี ยูน่ นั ้ มีอายุการใช้งานทีส่ นั ้ ลง
2. ความรู้ท่ที นั สมัยในป จั จุบนั กลายเป็ นความรู้ท่ี
ล้า สมัย ในเวลาอัน รวดเร็ว เนื่ อ งจากเทคโนโลยีม ีก าร
พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําให้คนเรามีความ
จําเป็ นทีจ่ ะต้องมีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3. องค์ความรูท้ ่มี วี วิ ฒ
ั นาการอยู่ตลอดเวลา ข้อมูล
ข่าวสารที่มจี ํานวนมหาศาล ทําให้ไม่สามารถจะมีการ
เรียนรูเ้ ฉพาะในห้องเรียนได้ตลอดไป
4. มนุ ษย์มคี วามจําเป็ นที่จะต้องปรับตัวในการดํารง
ชีว ิตให้ม ีค วามสอดคล้อ งกับ สัง คมที่เ ปลี่ย นไป และมี
ความรูท้ ท่ี นั กับกาลเวลาและยุคสมัย
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลต่อวิธี
เรียนรู้ แหล่งความรู้ และวิธเี ข้าถึงแหล่งความรู้ เกิดการ
หมุนเวียนแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกันอย่างรวดเร็ว
6. กระแสหมุน เวียนที่เกิดขึ้น มีลกั ษณะเป็ นระบบ
นิเวศการเรียนรู้ท่มี กี ลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน มารวม
กลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
7. การเปลี่ยนแปลงพัฒ นาระบบนิ เ วศการเรีย นรู้
หนึ่งจะกระทบถึงระบบนิเวศการเรียนรูอ้ ่นื ๆ อย่าง
รวดเร็ว เช่ น กัน แหล่ ง ข้อ มูล ความรู้ใ นป จั จุ บ ัน ได้แ ก่
อินเทอร์เน็ต ชุมชน และนิเวศวิทยาการเรียนรู้
8. การเกิด นิ เ วศวิท ยาการเรีย นรู้ ทํ า ให้เ กิด การ
สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ทีเ่ ข้าถึงกันได้
อย่างรวดเร็วกว่าเดิม แต่เดิมนัน้ ศาสตร์ต่าง ๆ มักจะอยู่
โดดเดี่ยวแยกจากกัน แต่ในปจั จุบนั มีอินเทอร์เน็ตเป็ น
เครือ่ งมือในการเชื่อมต่อศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้
แนวคิดคอนเน็ ค ติวิซึม เป็ น แนวคิดที่ใ ช้เชื่อ มโยง
ความรู้เก่าและความรู้ใหม่ท่ีหลากหลายและมีมากมาย
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็ นแนวคิด
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ทีใ่ นปจั จุบนั สามารถใช้ในการออกแบบการเรียนรูไ้ ด้อย่าง
ทันสมัยและต่อเนื่องในการพัฒนา
3. การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
การเรียนรูร้ ่วมกัน หมายถึง ความหลากหลายของวิธี
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนร่วมกันของนักเรียน
หรือ นักเรียนและอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน โดยที่นักเรียน
ทํางานเป็ นกลุ่มตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปร่วมกันจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ค้นหาความหมาย มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและในกลุ่มต้องทําความเข้าใจที่ตรงกัน
โดยมีอาจารย์เป็ นผูช้ ้แี จงและคอยให้คําแนะนํ า [3] เมื่อ
พิจารณาถึงขัน้ ตอนการเรียนร่วมกันจะพบว่ามีข นั ้ ตอน
หลัก 5 ขัน้ ตอน [4]
ขัน้ ตอนที่ 1 การนํ าเสนอสถานการณ์ ผู้สอนเสนอ
หัวเรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาจากบทเรียนผู้เรียน
เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องตามความสนใจซึ่งในการเลือ ก
หัวข้อเรื่องต้องให้อิสระแก่ผู้เรียน ผู้เรียนที่สนใจเลือก
หัวข้อเรื่องเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มละ 4-6 คน
ซึง่ แต่ละกลุม่ อาจมีจาํ นวนสมาชิกทีแ่ ตกต่างกันแต่ถา้ หาก
มีหวั ข้อใดมีจํานวนนักเรียนเกินกําหนด ผูส้ อนอาจจะให้
ผูเ้ รียนจับสลากหรือวิธอี ่นื ใดทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ผเู้ รียนคน
ทีเ่ ลือกในหัวข้อเรือ่ งอื่นทีส่ นใจในระดับรองลงไป
ขัน้ ตอนที่ 2 การประชุมวางแผนสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ผูเ้ รียนประชุมวางแผนสร้างข้อตกลงร่วมกัน กําหนดเวลา
ในการศึกษาค้นคว้า กําหนดจุ ดมุ่งหมาย ขอบเขตของ
เนื้อหาของหัวข้อเรื่อง กําหนดวิธกี ารดําเนินงาน การแบ่ง
ความรับผิดชอบให้สมาชิก โดยผู้เรียนแต่ละคนต้องร่วม
แสดงความคิดปรึกษา หารืออภิปราย ซักถาม โต้แย้ง
เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการ
กําหนดหรือระบุ ว่าจะนํ าเสนอหัวข้อเรื่องในประเด็นที่
สนใจ แล้วเสนอผลการปฏิบ ัติงานของกลุ่ ม ให้ผู้สอน
ตรวจสอบขอบเขตของเนื้ อ หา เพื่อ จะได้ต ัด ส่วนที่ไ ม่
สอดคล้องหรือไม่จําเป็ นออกไป หรือเพิม่ เติมในส่วนที่
ขาดหายหรือบกพร่องไปและให้เพื่อนเสนอสิง่ ที่อยากรู้
เพิม่ เติมเกีย่ วกับหัวข้อเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย
ขัน้ ตอนที่ 3 การร่วมมือกันระดมสมอง สมาชิกแต่ละ
คนรับผิดชอบการเรียนรูแ้ ละภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากกลุ่ม ผูเ้ รียนเรียนรูไ้ ปพร้อมกับการมีปฏิสมั พันธ์กบั
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สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ผู้เรียน
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยมีการวิเคราะห์
สังเคราะห์ความรูท้ ไ่ี ด้ จากนัน้ สมาชิกในกลุม่ แลกเปลีย่ น
ความคิด เห็น อภิป ราย และสกัด เป็ น ความรู้ข องกลุ่ ม
โดยกลุม่ จะเป็ นผูค้ วบคุมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 4 การนํ าเสนอผลงาน สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ร่ว มกัน จัด เตรีย มเนื้ อ หาและนํ า เสนอสิ่ง ที่เ รีย นรู้ต าม
แผนปฏิบ ัติง านที่ก ลุ่ ม กํ า หนดไว้ โดยให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม
ประเมินการนําเสนอของกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มตนเองด้วย
หรือผูส้ อนอาจร่วมกับผูเ้ รียนทัง้ ชัน้ ให้ช่วยออกแบบแบบ
ประเมินการนําเสนองานก็ได้เพือ่ ใช้ในการประเมิน
ขัน้ ตอนที่ 5 อภิปรายและสรุปผล เพือ่ ซักถามข้อสงสัย
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นช่ ว ยกั น สรุ ป บทเรี ย นและร่ ว มกั น
ประเมินผลการเรียนรูข้ องกลุ่มเพื่อพิจารณาข้อบกพร่อง
และข้อควรปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบตั งิ านกลุม่ ให้ดยี งิ่ ขึน้
การเรียนรูย้ ุคใหม่รปู แบบการเรียนการสอนต่าง ๆ เข้า
มามี บ ทบาทในการสนั บ สนุ นการเรี ย นรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนเป็ นผูค้ น้ คว้า
แสวงหาความรูแ้ ละสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองและกลุ่มเพื่อน
[5] ประโยชน์ของการเรียนรูร้ ว่ มกัน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม เพื่อศึกษาในสิง่ ที่ตนเอง
ชอบและสนใจโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของผู้เรียน
รวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อร่วมกันสร้างชิ้นงานและ
นําเสนอผลงานเพื่อศึกษาร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็น
การอภิปราย การวิจารณ์เน้นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และการ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เหมาะสําหรับการเรียน
ที่ม ีว ัตถุ ประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปญั หา การสร้างสรรค์ ความรู้ การเรียนรูร้ ่วมกันอยู่บน
หลักการของ Learner center model โดยให้ผเู้ รียนเป็ น
Active participant เป็ นผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง จาก
ประสบการณ์ ท่หี ลากหลายของแต่ละคนจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ และจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียนอื่น ๆ
การเรีย นรู้ร่ วมกัน เป็ น ส่ว นหนึ่ งของแนวคิด ที่ถู ก
นํ ามาใช้ในกระบวนการปริท ัศน์ ความรู้เพราะต้องการ
ข้อ มู ล ที่ห ลากหลายมาใช้ ใ นการวิเ คราะห์ ส ัง เคราะห์
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ความรูท้ เ่ี กิดจากคนหลาย ๆ คน เพื่อให้ทุกคนได้คาํ ตอบ
ทีม่ ากและถูกต้องทีส่ ดุ
4. คลาวด์คอมพิ วติ้ ง (Cloud Computing)
คลาวด์ค อมพิว ติ้ง หมายถึง การประมวลผลผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดใหญ่ โดยจะ
เป็ น การบริก ารผ่ า นระบบเครือ ข่า ยคอมพิว เตอร์แ ละ
โทรคมนาคม [6] Cloud Computing เป็ นการคํานวณ
ผ่านกลุ่ มเมฆหรือการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไม่
สามารถระบุตาํ แหน่งของผูใ้ ห้บริการได้ เปรียบเทียบได้กบั
การให้บริการกระแสไฟฟ้า ผูใ้ ช้ไม่จําเป็ นต้องมีเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าเอง เพียงแต่เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับมิเตอร์ก็
สามารถใช้บริการกระแสไฟฟ้ าได้ [7] ทุ กสิ่งทุ กอย่างที่
เกี่ ย วพัน กับ บริก ารผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต จากเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จดั หาการประมวลผล ซอฟต์แวร์
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล โดยที่ ผู้ ใ ช้ ไ ม่
จําเป็ นต้องรู้เกี่ยวกับที่ตงั ้ และการกําหนดค่าของระบบที่
ให้บริการ [8] ระบบคลาวด์มบี ทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ขององค์ กรด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ม ีส มรรถนะสู ง และมีป ระสิท ธิ ภ าพมาก
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการระบบ
ประมวลผลแบบคลาวด์สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. ผูใ้ ห้บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure as
a Services Provider) โครงสร้างพืน้ ฐาน (Iaas) ทาง
ทรัพ ยากรให้ บ ริก ารในรู ป แบบของการบริก ารแบบ
เสมือ นจริงของอุ ป กรณ์ ฮ าร์ด แวร์ทงั ้ หมด เช่น เครื่อ ง
เซิร์ฟ เวอร์ อุ ป กรณ์ สํา รอง ข้อ มูล ขนาดใหญ่ รวมถึง
ความสามารถในการรับส่งข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ผู้
ให้บริการในปจั จุบนั อย่างเช่น Amazon, Google, IBM,
Microsoft เป็ นต้น
2. ผูใ้ ห้บริการแพล็ตฟอร์ม (Platform as a Service
Provider) แพล็ตฟอร์ม (Pass) ประกอบด้วยเฟรมเวิรค์
(Framework) การพัฒนาแอพพลิเคชันนี
่ ้ สร้างเพื่อลด
ความซับซ้อนการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบคลาวด์
่
โดย
สามารถใช้งานไลบราลี่ (API) ของผูใ้ ห้บริการ เพื่อพัฒนา
ซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผูใ้ ห้บริการ
ในปจั จุบนั เช่น Google App Engine, Foce.com,
Facebook F8 Platform, Azure เป็ นต้น
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3. ผูใ้ ห้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Services
Provider) การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) นัน้ เป็ นบริการ
ที่ประกอบด้วยแอพพลิเคชันสํ
่ าเร็จรูปหลากหลายเช่น
Business Process, Industry Application และ
Multimedia ผู้ให้บริการ Saas ในปจั จุบนั เช่น
Salefoce.com, Google Apps, Microsoft Dynamic
CRM, Office Live, NET Suite Adobe
คลาวด์คอมพิวติ้ง เป็ นคําที่มมี านานในต่างประเทศ
แต่ ใ นประเทศไทยจะแพร่ ห ลายอยู่ใ นแวดวงของนั ก
วิชาการเท่านัน้ ยังไม่ลงไปสู่ระดับผูใ้ ช้อย่างทัวถึ
่ ง การ
นํ า เสนอเทคโนโลยีค ลาวด์ ค อมพิว ติ้ง นี้ เ พื่อ เผยแพร่
ความรูเ้ กี่ยวกับการเรียนรูผ้ ่านเทคโนโลยีทม่ี กี ารพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและกําลังถูกเข้ามาใช้ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในปจั จุบนั อย่างแพร่หลาย
5. การปริ ทศั น์ ความรู้บนคลาวด์คอมพิ วติ้ ง
(Knowledge Review on Cloud Computing)
เป็ นการนําเสนอแนวคิดโดยนําหลักการและทฤษฎีทม่ี ี
อยูม่ าผสมผสานจนเกิดเป็ นกระบวนการปริทศั น์ความรูบ้ น
คลาวด์คอมพิวติง้ การปริทศั น์ความรูบ้ นคลาวด์คอมพิวติง้

ประกอบด้วยวัตถุ ประสงค์ และองค์ ประกอบของการ
ปริทศั น์ความรูบ้ นคลาวด์คอมพิวติง้ ดังแสดงในภาพที่ 1
5.1 วัตถุ ประสงค์ของการปริทศั น์ ความรู้บนคลาวด์
คอมพิวติง้ เพือ่ เป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ช่ี ่วยให้ผเู้ รียนรูท้ ่ี
มีฐานความรูน้ ้อยและค้นหาความรูไ้ ด้ไม่สมบูรณ์สามารถ
เชื่อมต่อความรู้เก่าแล้วความรู้ใหม่ได้จากกระบวนการ
ปริทศั น์ ทําให้ผูเ้ รียนรูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจอย่างสมบูรณ์
ยิง่ ขึน้
5.2 องค์ประกอบของการปริทศั น์ ความรูบ้ นคลาวด์
คอมพิวติง้ ประกอบด้วย
5.2.1 หลักการและทฤษฏีของแนวคิดประกอบ
ด้วยแนวคิดคอนเน็คติวซิ มึ (Connectivism) ทฤษฎีการ
เรียนรูร้ ่วมกัน (Collaborative Learning) และคลาวด์
คอมพิวติง้ (Cloud Computing)
5.2.2 ขัน้ ตอนของวิธกี ารปริทศั น์ความรูบ้ น
คลาวด์คอมพิวติง้ ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การออกแบบการเรียนรู้ (Design Learning)
ในขัน้ นี้ผู้ออกแบบต้องออกแบบการปริทศั น์ ความรูผ้ ่าน
คลาวด์คอมพิวติง้ โดยการกําหนดหัวข้อทีต่ อ้ งการเรียนรู้

รูปที่ 1 แสดงขัน้ ตอนของการปริทศั น์ความรูผ้ า่ นคลาวด์คอมพิวติง้

_13-1534(001-158).indd 144

12/20/56 BE 7:10 PM

145

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

ขัน้ ที่ 2 ค้นหาความรูแ้ ละเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ แล้วนํ า
ความรูท้ ไ่ี ด้ผนวกความรูด้ งั เดิม (Searching, Learning
and Connectivism) ในขัน้ นี้ผเู้ รียนรูจ้ ะเริม่ ทํากิจกรรม
โดยเริม่ จากการค้นหาความรู้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารมาช่ ว ย และนํ า ความรู้ท่ี
ได้มาเชื่อมต่อกับความรูเ้ ดิมทีม่ ใี นแต่ละบุคคล หลังจาก
นัน้ ส่งความรู้ท่ไี ด้จากการเรียนรู้ตามหัวข้อที่กําหนด
ผ่านแอพพลิเคชันที
่ อ่ ยูบ่ นคลาวด์คอมพิวติง้
ขัน้ ที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มการ
เรียนรูแ้ บบร่วมกัน (Collaborative Learning) ในขัน้ นี้
ผู้เ รีย นรู้จ ะทํา การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร่ว มกัน โดยจะ
แสดงความรูท้ งั ้ หมดที่สมาชิกส่งผ่านแอพพลิเคชันบน
่
คลาวด์คอมพิวติง้ ให้สมาชิกทุกคนได้ทราบพร้อมกัน
ขัน้ ที่ 4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และสรุปข้อ
ค้นพบสุดท้ายที่ได้ (Knowledge Review) ในขัน้ นี้
หลังจากผู้เรียนรู้ได้ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็นําข้อ
ค้ น พบที่ ไ ด้ จ ากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ม าทํ า การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปให้เป็ นความรูใ้ หม่หรือยัง
ยืนยันใช้ความรูเ้ ดิม แล้วตัดสินใจส่งผลสรุปความรูท้ ไ่ี ด้
ตามหัวข้อที่กําหนดผ่านแอพพลิเคชันที
่ ่อยู่บนคลาวด์
คอมพิวติง้ เพือ่ ให้บรรลุประเด็นหรือหวข้อทีก่ าํ หนดไว้
เมือ่ ผูเ้ รียนได้ผา่ นกระบวนการเรียนเรียนรูว้ ธิ กี าร
ปริทศั น์ความรูบ้ นคลาวด์คอมพิวติ้งแล้ว จะช่วยให้ผทู้ ม่ี ี
ความรูท้ น่ี ้อย หรือยังไม่ถูกต้องให้ได้เติมเต็มความรูใ้ หม่
ๆ จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ซึง้ การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ะ
อยู่ภาพใต้แอพพลิเคชันที
่ ่กําลังได้รบั ความนิยมใช้ก นั
อย่างแพร่หลายและยังผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
ที่กํ า ลัง พัฒ นาระบบการให้ บ ริก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
ปจั จุบนั วิธกี ารปริทศั น์ความรูบ้ นคลาวด์คอมพิวติ้งเป็ น
แนวคิดหนึ่งทีอ่ ยากจะนําเสนอการเพิม่ เติมความรูใ้ ห้กบั
ผูเ้ รียนรูท้ ม่ี คี วามรูน้ ้อยกว่าคนอื่น ๆ ในชมาชิให้มคี วาม
รู้เท่าเทียมกับสมาชิกให้มากที่สุดรวมถึงความถูกต้อง
ของความรูท้ ไ่ี ด้รบั ด้วย
การปริทศั น์ความรูเ้ ป็ นคําใหม่ทผ่ี เู้ ขียนต้องการ
นําเสนอในเชิงวิชาการให้กบั ผูอ้ ่านได้เห็นกระบวนการ
หรือขัน้ ตอนของแนวคิดนี้ ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒนา
กระบวนปริทศั น์ ความรู้อย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบสนอง
การเรียนรูใ้ นยุคปจั ุบนั ให้ได้มากทีส่ ดุ
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6. งานวิ จยั ที่สนับสนุนกรอบแนวคิ ดวิ ธีการปริ ทศั น์
ความรู้บนคลาวด์คอมพิ วติ้ ง
สํา หรับ งานวิจ ัย ที่เ กี่ ย วข้อ งมีผู้ นํ า เสนอแนวคิด
กระบวนการไว้มากมายดังเช่น นาวิน คงรักษา และปณิตา
วรรณพิรุณ [9] ได้ทําการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูผ้ ่านเอ็มเลิร์นนิ่งตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อด้วย
วิธกี ารปริทศั น์ความรูจ้ ากสภาพแวดล้อมจริงก็พบว่าเป็ น
โมเดลหนึ่งทีส่ นับสนุ นวิธกี ารปริทศั น์ ความรูแ้ ละสามารถ
นําไปใช้ได้จริง Shawnz Neo และ Jun Magata [10] ได้
ทํ า การวิจ ัย เกี่ ย วกับ การเรีย นรู้ แ บบเคลื่อ นที่โ ดยใช้
กระบวนการทีม่ ชี ่อื ว่า Trail Shuttle เพื่อเป็ นวิธกี ารการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในโรงเรียน
ทีส่ งิ คโปร์ ออกแบบแลพัฒนาโดย Rockmoon และกลุ่ม
โรงเรียนสตรีภายใต้สงั กัดของ FutureSchools@Singapore
(FS@SG) ซึ่งTrail Shuttle เป็ นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
ั หายังมี
สําหรับจุ ดประสงค์ของการศึกษาวิธีการแก้ป ญ
คุณสมบัตติ รงตามวัตถุประสงค์ของแผนหลักที่ 3 สําหรับ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารทางการศึก ษา
ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง ศึกษาธิการ สําหรับ
การออกแบบ Trail Shuttle นี้จะอยู่บนแพลตฟอร์มของ
iOS (iPhone และ iPad) โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 1)
เครื่องมือทีใ่ ช่ในการออกแบบบนเว็บเบสรูปแบบออนไลน์
จะใช้ HTML5 เพื่อเป็ นการติดต่อระหว่างครูกบั นักเรียน
เพื่อการออกแบบของพวกเขา หน้าจอการติดต่อคล้ายกับ
การปรับแต่งของเฟสบุ๊คซึง่ ผูใ้ ช้จะรูส้ กึ คุน้ เคย 2) ง่ายต่อ
การเผยแพร่บน iPhone iPad 3) Augmented Reality (AR)
เทคโนโลยีท่ผี สานเอาโลกแห่งความเป็ นจริง (Real) เข้า
กับโลกเสมือน (Virtual)
ทําให้ผู้ใช้สามารถติดแท็ก
แหล่งข้อมูลไปยังสถานทีแ่ ละสิง่ ก่อสร้างทางกายภาพเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการรับรูผ้ ู้ใช้สามารถใช้ AR ระบุ
ทิศทางของจุดเช่นเดียวกับทิศทางที่จะไปยังสถานที่นัน้
4) เทคโนโลยีสถานที่ตงั ้ จากเทคโนโลยีสถานที่ตงั ้ ผูใ้ ช้
สามารถกําหนดตําแหน่งในการเดินทางระหว่างจุดหนึ่งไป
ยังอีกจุดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีครูผู้สอนช่วยเหลือควบคุม
การเดินทางไปของผู้เรียน การเรียนรู้ด้วยวิธีการ mlearning แบบ Trail Shuttle สามารถสนับสนุ นการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน ซึ่งผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูเ้ มื่อ
เทียบกับการเรียนในชัน้ เรียน ผู้เรียนสามารถตอบสนอง
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แบบ Real Time จากสถานทีจ่ ริงทีไ่ ด้ออกไปเรียนรู้ ครู
ผู้สอนก็สามารถทราบข้อมูลที่ผู้เรียนนัน้ ส่งกลับมาแบบ
Real Time Marinela Mircea และ Anca Ioana Andreescu

[11] ได้ทาํ การศึกษา คลาวด์คอมพิวติง้ ในระดับการศึกษา
ระดับสูงประกอบด้วย a) การพัฒนาฐานความรูเ้ กีย่ วกับ
คลาวด์คอมพิวติ้ง b) การประเมินขัน้ ตอนปจั จุบนั ของ
มหาวิท ยาลัย จากมุ ม มองของความจํ า เป็ น ด้ า นไอที
โครงสร้ า งและการใช้ ง าน c) การทดลองใช้ ค ลาวด์
คอมพิวติง้ d) เลือกใช้คลาวด์คอมพิวติง้ ทีเ่ หมาะสม e)ใช้
งานและการจัดการ คลาวด์คอมพิวติ้งที่เลือกใช้ แม้จะมี
การวิพากษ์วจิ ารณ์และข้อเสียของคลาวด์คอมพิวติง้ แต่ก็
ดูเหมือนว่า คลาวด์คอมพิวติ้งก็ยงั คงมีอยู่สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจในปจั จุบนั จะบังคับองค์กรมากขึน้ และอย่าง
น้ อ ยที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาการใช้ ร ะบบคลาวด์ ท่ี เ ลื อ ก
มหาวิทยาลัยได้เริม่ ที่จะปฏิบตั กิ ารความคิดริเริม่ นี้และมี
หลักฐานอย่ า งมีนั ยสํา คัญที่บ่ งบอกถึงการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการดําเนินการแก้ปญั หาของ คลาวด์ท่ี
เลือกใช้งานจุดมุง่ หมายของการทํางานของเราคือการระบุ
ลักษณะเฉพาะของการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งในการศึกษา
ระดับ สู ง ส่ ว นใหญ่ จ ะพิจ ารณาถึ ง ความเสี่ย งและผล
ประโยชน์ของสถาปตั ยกรรมของคลาวด์และเสนอกลยุทธ์
ที่จะนํ าคลาวด์ท่เี หมาะสมมาใช้ในมหาวิทยาลัย การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และกิ จ กรรมหลั ก ที่ ม ี อ ยู่ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยเป็ นจุดเริม่ ต้นสําหรับการเลือกรูปแบบของ
คลาวด์ควรคํานึงถึงความต้องการ ความปลอดภัยทีด่ ี ของ
การศึกษาระดับสูง และการเลือกใช้ส่วนต่าง ๆ ของ
คลาวด์ทด่ี ี
7. กิ ตติ กรรมประกาศ
ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ร ศ . ด ร . ณ ม น จี ร ั ง สุ ว ร ร ณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ผศ.ดร.พัลลภ พิรยิ ะสุระวงศ์
และ ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ที่ให้คําปรึกษาในหลัก
วิช าการและการเขีย นบทความวิช าการเพื่อ พัฒ นา
ความทักษะให้เพิม่ พูนอย่างต่อเนื่อง

_13-1534(001-158).indd 146

8. เอกสารอ้างอิ ง
[1] ปณิตา วรรณพิรุณ. (2553). เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาครุศาสตร์
เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[2] George Siemens. (2004). Connectivism: A
Learning Theory for the Digital Age.
Online: http://www.elearnspace.org/Articles/
connectivism.htm
[3] Smith, B. L., & MacGregor, J. T. What is
Collaborative Learning?. Retrieved September
12, 2012, from http://www.evergreen.edu/
washcenter/natlc/pdf/collab.pdf
[4] เขมณัฏฐ์ มิง่ ศิรธิ รรม, (2554). การบูรณาการ
วิธีก ารเรีย นแบบร่ ว มมือ กับ การเรีย นร่ ว มกัน .
Veridian E-Journal SU, 4(1), 435-444.
[5] พิชยั ทองดีเลิศ. (2547). การนําเสนอรูปแบบการ
เรียนรูร้ ว่ มกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับ
นิสติ ระดับปริญญาตรีทม่ี รี ปู แบบการเรียนต่างกัน.
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[6] โชคดี เลียวพานิช. (2555). จับกระแสเทคโนโลยี
ปี 2555. ไมโครคอมพิวเตอร์, 30 (318), 50-51.
[7] โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรเทด. (2555). เรื่อง
ควรรู้เ กี่ย วกับ คลาวด์ค อมพิว ติ้ง เมื่อ ถึง คราวที่
ธุรกิจต้องปรับตัว.ไมโครคอมพิวเตอร์, 30 (322),
53-54.
[8] ธนาวุฒ ิ ธนวาณิชย์ และ ภุชงค์ อุทโยภาศ. (2554).
ระบบประมวลผลแบบคลาวด์และแนวโน้มที่
เปลีย่ นไปของระบบไอที. ไมโครคอมพิวเตอร์, 29
(310), 41-49.
[9] นาวิน คงรักษา และปณิตา วรรณพิรุณ. (2555).
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านเอ็มเลิรน์ นิ่ง
ตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อด้วยวิธีการปริทศั น์
ความรูจ้ ากสภาพแวดล้อมจริง. National e-Learning
Conference Integrating ASEAN Online
learning: Policy and Process. (101-109).

12/20/56 BE 7:10 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

147

[10] Neo, S., & Magata, J. (2012). Location
Based mobile learning in Singapore Schools.
International e-Learning Conference 2012
(IEC2012), 49-53
[11] Mircea, M., Andreescu, A. l., (2011). Using
Cloud Computing in Higher Education: A
Strategy to Improve Agility in the Current
Financial Crisis. Communications of the
IBIMA, 1-15. Form http://www.ibimapublishing.
com/journals/CIBIMA/cibima.html

_13-1534(001-158).indd 147

12/20/56 BE 7:10 PM

