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การเรียนแบบเอ็มเลิรน นิงดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
Mobile Cloud Learning

สิทธิชัย ลายเสมา*

บทคัดยอ
การจัดการการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิงดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวดเปนการจัดการ
เรียนรูรูปแบบใหม โดยผูเรียนจะใชอุปกรณพกพาในการเรียน ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกสถานที่ ทุก
เวลาโดยใชอปุ กรณพกพาทีม่ กี ารเชือ่ มตอผานระบบเครือขาย แตการเรียนแบบเอ็มเลิรน นิงยังมีขอ จํากัดในดาน
การประมวลผล ทํางานไดชา ดานหนวยความจํา ดานคาใชจา ยในการใชงานอินเทอรเน็ต ดานการใชงานทีไ่ มเสถียร
และดานทรัพยากรในการเรียนรูยังมีจํากัด ซึ่งเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวดจะชวยลดขอจํากัดตาง ๆ
ของการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิงได เนื่องจากการคํานวณแบบคลาวดเปนการประมวลผลแบบแบงปนทรัพยากร
ผานเครือขายที่ใหบริการแบงปนทรัพยากรตาง ๆ ใหกับผูใชตามความตองการ ซึ่งผูใชสามารถเขาถึงทรัพยากร
ดานคอมพิวเตอร แอปพลิเคชัน และบริการอืน่ ๆ ผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยการบริการของการจัดการเรียน
แบบเอ็มเลิรนนิงดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวดจะประกอบดวยการใหบริการโครงสรางพื้นฐานการให
บริการแพลทฟอรม และการใหบริการซอฟตแวรโดยผูใชบริการลดความยุงยาก และประหยัดงบประมาณใน
การจัดหาทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในทํางานกับระบบเอ็มเลิรนนิง

Abstract
Mobile cloud Learning is a new learning method that enables students to learn via their
mobile devices. With this method, students can learn anywhere and anytime by using their devices
to connect to the network. However, M-Learning still has some drawbacks such as slow processing
unit, memory, internet cost, stability of functions, and limited learning resources. Cloud computing
technology can help reduce the limitation affecting m-Learning because its processing system relies
on sharing of resources through shared networks that provide access to users to meet their demands.
Users can conveniently have access to computer resources, application, other services on computer
network or internet connection. Mobile cloud Learning services include Infrastructure as a Service
(IaaS), Platform as a Service (PaaS) and Software as a Service (SaaS). This technology can reduce
complications and budget to cover expenses on finding resources required for mobile learning system.
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เอ็มเลิรนนิง (m-Learning)คืออะไร
เอ็มเลิรนนิงหรือ Mobile learning เปนการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารมาประยุกตใช
ทางการศึกษาซึ่งถือเปนการเปดประสบการณในการ
เรียนรูรูปแบบใหมใหกับผูเรียน เปนการเรียนรูที่สง
เสริมใหผูเรียน สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา เขาถึง
ขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วตามความตองการของ
ผูเรียนสามารถเขาถึงทรัพยากรทางการเรียนไดจาก
ทั่ ว โลก ผู  เ รี ย นสามารถสร า งสรรค ง านตามความ
ตองการของตนเอง สามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นผาน
โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่อยูบนอุปกรณพกพา
จึงเปนการเพิ่มประสบการณใหม ๆ ใหกับผูเรียน ซึ่ง
เอ็มเลิรนนิงเปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากความ
กาวหนาเทคโนโลยีอุปกรณเคลื่อนที่ ครูผูสอนและ
ผูเ รียนไดถกู กําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการเรียน
รูข นึ้ มาใหม เปนการทําลายเสนแบงระหวางการเรียนรู
ในระบบและการเรียนรูต ามอัธยาศัย สงเสริมการเรียน
รูตลอดชีวิต (Scott et al., 2015)
เอ็มเลิรนนิงไมใชวิธีการเรียนรูที่สามารถ
เขามาแกไขปญหาของระบบการศึกษาไดทั้งหมด แต
เปนการเรียนรูที่มีชวยเพิ่มชองทางในการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน สามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรูทําใหไมจําเปนตองอยู
ภายในหองเรียนโดยอาศัยความสามารถของอุปกรณ
พกพา โทรศัพทสมารทโฟน แท็บเล็ต และเทคโนโลยี
เคลื่อนที่ในรูปแบบตาง ๆ ที่จะชวยเปลี่ยนแปลงและ
สงเสริมระบบการศึกษาใหดีขึ้น โดยการจัดการเรียนรู
แบบเอ็มเลิรนนิงที่ดีนั้นขึ้นอยูกับครูผูสอนที่จะยอมรับ
การจัดการเรียนรูปแบบนี้ ซึ่งตองเปนผูมีความคิด
สรางสรรค มีการเตรียมความพรอมในการนําเอ็มเลิรน นิง
ไปใชในหลักสูตรของตนเอง และอีกปจจัยที่สําคัญคือ
งบประมาณของสถานศึกษาที่จะสามารถจัดเตรียม
อุปกรณเคลื่อนที่ใหกับนักเรียนเพื่อใชในการเรียนการ
สอน มีการเตรียมความพรอมดานการเชื่อมตอเพื่อให
ผูเ รียนสามารถเรียนไดทนั ทีทตี่ นเองมีความพรอม และ

บทนํา
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสงผลใหเกิดการพัฒนา
และการประยุกตใชในหลายดาน โดยเฉพาะในดาน
การจัดศึกษาไดมีการนําเทคโนโลยีอุปกรณพกพามา
ชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ เนือ่ งจากเปนอุปกรณทสี่ ามารถชวยใหผเู รียน
สามารถเขาถึงเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรูไ ดสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น แตอยางไรก็ตามการใชอุปกรณ
พกพาอาจมีขอจํากัดดานคาใชจายในเรื่องของราคา
อุปกรณ การใชงานผานระบบเครือขาย ความเร็ว
ในการใชงาน และทรัพยากรสําหรับการเรียนรูบน
อุปกรณพกพามีอยางจํากั ดจึงไดมีการนําเทคโนโลยี
การคํานวณแบบคลาวด (Cloud Computing) มาประยุกต
ใชกบั การเรียนแบบเอ็มเลิรน นิง เพือ่ ลดขอจํากัดตางๆ
ของการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิง สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนบนอุปกรณพกพาและการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดานการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเทคโนโลยี
การคํานวณแบบคลาวดเปนการใชงานคอมพิวเตอร
ผานระบบเครือขายในรูปแบบบริการตางๆ เชน การ
แลกเปลี่ยน ประมวลผล จัดเก็บ สํารองขอมูล โดยที่
ผูใหบริการจะเปนผูจัดสรรแบงปนทรัพยากรใหผูใช
บริการ ผูเรียน ผูสอน และผูพัฒนาสื่อการสอนไม
จําเปนตองทราบการทํางานที่อยูเบื้องหลัง ไมวาจะ
เปนโปรแกรม หรือฮารดแวรตา งๆ ทีใ่ ชในการประมวลผล
เพียงแคมอี ปุ กรณพกพาทีเ่ ชือ่ มตอผานระบบเครือขาย
ก็สามารถใชงานได โดยการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิง
ดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด ถือเปนการ
จัดการเรียนที่เปนการรวมกันของการจัดการเรียนการ
สอนแบบเอ็มเลิรนนิงกับเทคโนโลยีการคํานวณแบบ
คลาวด ซึ่งถือเปนอีกกาวหนึ่งการพัฒนาทางดานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ
การจัดการศึกษา
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โดยทักษะการคิดขึ้นสูงประกอบดวย การคิดอยางมี
วิจารณญาณและการคิดแกปญหา การติดตอสื่อสาร
การทํ า งานร ว มกั น และความคิ ด สร า งสรรค แ ละ
นวัตกรรม ซึง่ ทักษะเหลานีม้ คี วามจําเปนตอนักเรียนใน
ปจจุบัน ซึ่งเอ็มเลิรนนิงมีความสามารถในการแบงปน
สารสนเทศกั บ ผู  อื่ น สามารถสร า งสรรค ผ ลงานที่
หลากหลายผูเ รียนไดฝก กระบวนการคิดในการประเมิน
เพื่ อ เลื อ กใช ท รั พ ยากรที่ ห ลากหลายผ า นการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สนับสนุนสภาพแวดลอมทางการเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย เอ็มเลิรนนิงสามารถนําไปใช
สนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน
หองเรียนกลับดาน การเรียนแบบผสมผสาน เนือ่ งจาก
เอ็มเลิรน นิงเปนเครือ่ งมือทีจ่ ะชวยอํานวยความสะดวก
ใหดานตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนการสอนที่แตกตาง
กันตามการออกแบบสภาพแวดลอมของผูสอน และ
ผูสอนยังสามารถใชเอ็มเลิรนนิงในการสงเสริมการ
เรียนรูรูปแบบเดิมใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การเรียนแบบ
เอ็มเลิรนนิงยังสงเสริมการจัดการเรียนรูในรูปแบบ
ใหม เนื่องจากในปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน
ดวยเทคโนโลยีใหมเกิดขึ้นอยางมากมาย ซึ่งมีความ
จําเปนตองใชและทํางานรวมกันอุปกรณพกพา เชน
เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) การ
เรียนแบบ ภควันตภาพ (u-Learning) เปนตน
5. สนับสนุนการเรียนรูร ายบุคคลเนือ่ งจาก
เอ็มเลิรนนิงเปนการเรียนรูแบบหนึ่งตอหนึ่ง จึงชวย
สนับสนุนการเรียนรูรายบุคคล ผูสอนสามารถจัดการ
เรียนการสอนเพื่อผูเรียนเฉพาะบุคคลไดเปนอยางดี
เชน การสงเนื้อหาการเรียนรู การสั่งงานหรือการบาน
รายบุคคล ผูสอนสามารถติดตามความกาวหนาของ
นักเรียนแตละคน และสามารถนําขอมูลการเรียนไป
ใชในการปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนราย
บุคคลได
6. สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได
เอ็มเลิรน นิงสามารถสรางการมีสว นรวมของนักเรียนได

สถานศึกษาจําเปนตองมีการบํารุงรักษาอุปกรณให
สามารถใชงานไดตลอดเวลา นอกจากนี้ความสําเร็จ
ของการใชงานเอ็มเลิรนนิงยังขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการใชงานเทคโนโลยีของนักเรียน ครูผสู อน ผูบ ริหาร
จัดการ และผูปกครอง
ประโยชนของเอ็มเลิรนนิง
การเรียนแบบเอ็มเลิรน นิงมีประโยชนตอ การ
จัดการศึกษา (Scott et al., 2015)ดังนี้
1. การเรียนรูที่ไมถูกจํากัดดวยเวลาและ
สถานที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา ซึ่งใน
การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมนั้นจะถูกจํากัดอยู
ภายในหองเรียน และผูเรียนตองเขาเรียนตามตาราง
สอนที่กําหนดให แตการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรน
นิงผูเรียนสามารถเขาเรียนจากที่ไหนก็ได เวลาใดก็ได
ทําใหการเรียนการสอนมีความยืดหยุน ผูเ รียนสามารถ
เข า ถึ ง สารสนเทศ ติ ด ต อ สื่ อ สารและเชื่ อ มต อ กั บ
เพื่อน ๆ ผูเรียนดวยกันเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
เพิ่มโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน (Rimale et al.,
2016)
2. เพิ่ ม โอกาสการเข า ถึ ง ของนั ก เรี ย น
และโรงเรียนที่ดอยโอกาส โดยเมื่อพิจารณาในดาน
เทคโนโลยี ข องอุ ป กรณ พ กพาคื อ ว า เทคโนโลยี ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพต อ การนํ า ใช ใ นการเรี ย นการสอนใน
ราคาที่ถูกกวาเทคโนโลยีอื่น ๆ เชน แท็บเล็ตมีราคาถูก
กวาคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชทั่วไป ทําใหสถาบัน
การศึกษาหรือโรงเรียนสามารถจัดซื้อเพื่อนําไปให
นักเรียนใชงานไดอยางทัว่ ถึงโดยใชงบประมาณไมมาก
นอกจากนีย้ งั สามารถบํารุงรักษาอุปกรณไดงา ย อีกทัง้
เอ็มเลิรนนิงยังชวยสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน
เชน การเขาชมพิพิธภัณฑเสมือน หองเรียนออนไลน
และสรางประสบการณเสมือนจริงอื่น ๆ เปนตน
3. ชวยสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงทักษะ
การคิดขั้นสูงนั้นมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตใน
ปจจุบัน ตามแนวคิดของทักษะแหงศตวรรษที่ 21
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เปนอยางดี มีแอปพลิเคชันตาง ๆ ที่นาสนใจและชวย คอมพิวเตอรสว นบุคคล นักเรียนจะตองปอนขอมูลจาก
ดึงดูดนักเรียนใหเขามาใชงานเอ็มเลิรนนิง สามารถ การพิมพบนหนาจอ จึงเปนสิง่ ทีท่ า ทายในการนําไปใช
สรางความตื่นเตนในการเรียนบทเรียนและกิจกรรม ในการจัดการเรียนการสอน
5. การทํางานรวมกันเปนกลุมตองอาศัย
การเรียนรูตาง ๆ ใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี
เทคโนโลยีในการเก็บบันทึกขอมูลและแลกเปลี่ยน
ขอมูลซึ่งกันและกันระหวางนักเรียน โดยอาจจะใช
ความทาทายของเอ็มเลิรนนิง
ในการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรน นิง เทคโนโลยีในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูลผาน
มีประเด็นที่ตองพิจารณา ซึ่งถือเปนความทาทายของ อินเทอรเน็ต
6. วิธีการใชงานอุปกรณเคลื่อนที่ใหเกิด
การเรียนแบบเอ็มเลิรน นิง (Jennifer et al., 2012) ดังนี้
1. ความแตกต า งของอุ ป กรณ แ ละการ ประสิทธิภาพ เนือ่ งจากอุปกรณเคลือ่ นทีน่ นั้ ไมสามารถ
เขาถึงอินเทอรเน็ตเนื่องจากอุปกรณเคลื่อนที่ที่มีอยู ที่จะบรรจุบทเรียนไดทุก ๆ รายวิชาไดโดยทันทีและ
ในปจจุบันมีความหลากหลาย ทั้งในดานของขนาด ไม ส ามารถแทนที่ รู ป แบบการเรี ย นแบบดั้ ง เดิ ม ได
รูปรางตัวเครือ่ ง และซอฟตแวรภายในเครือ่ ง การเขาถึง ทัง้ หมด ดังนัน้ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนดวย
และความเร็วของอินเทอรเน็ตก็มแี ตกตางเชนเดียวกัน เอ็มเลิรน นิงคือการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมมา
การใชงานอินเทอรเน็ตในเมืองจะมีความเร็วกวาการใช ประยุกตใชเพื่อลดขอจํากัดและทําใหการจัดการเรียน
งานอินเทอรเน็ตในชนบท ซึ่งความแตกตางนี้มีผลตอ แบบเอ็มเลิรน นิงประสบผลสําเร็จมากขึน้ ซึง่ เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรูแบบเอ็มเลิรนนิง
การคํ า นวณแบบคลาวด ส ามารถลดข อ จํ า กั ด ดั ง ที่
2. การใช ง านเอ็ ม เลิ ร  น นิ ง จํ า เป น ต อ งมี กลาวมาไดเนื่องจากสามารถชวยใหเกิดการแบงปน
การติดตามการใชงานอยูเสมอ เนื่องจากการใชงาน ทรัพยากรตางๆ ใหกับผูเรียน สามารถการสรางหรือ
เอ็มเลิรนนิงอาจมีผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียน ปรับปรุงใหเนือ้ หามีความใหมอยูต ลอดเวลา มีกจิ กรรม
เนื่องจากมีการใชสายตาเพื่อมองหนาจอตลอดเวลา ตาง ๆ ที่นาสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน
จึงควรกําหนดระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการใชงานเพือ่ และเปนการใชงานเอ็มเลิรนนิงใหเกิดประสิทธิภาพ
ไมใหมผี ลกระทบตอสุขภาพ นอกจากนีอ้ าจจะมีการใช มากยิ่งขึ้น
งานของนักเรียนทีไ่ มถกู ตอง เชน การเขาถึงขอมูลหรือ
เว็บไซตทไี่ มเหมาะสม การสนทนาหรือพูดคุยในเรือ่ งที่ เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
ไมเหมาะสม เปนตน
ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดคําภาษาไทย
3. ทัศนคติและอคติตอ การใชงานเทคโนโลยี ของ Cloud Computing คือ การคํานวณแบบคลาวด
ในการสอนเนื่องจากยังมีผูสอนบางสวนที่ไมยอมรับ และใหความหมายไววา การประมวลผลแบบแบงปน
การใชงานเอ็มเลิรน นิงยังยึดติดกับการสอนแบบดัง้ เดิม ทรัพยากรผานเครือขาย โดยการคํานวณแบบคลาวด
ทําใหการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิงไมไดรับการ เป น รู ป แบบการทํ า งานของระบบคอมพิ ว เตอร บ น
ยอมรับจากผูสอนกลุมนี้
เครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต ที่ใหบริการ
4. ลักษณะทางกายภาพทีถ่ กู จํากัดเนือ่ งจาก แบงปนทรัพยากรตาง ๆ ใหกับผูใชตามความตองการ
อุปกรณเคลื่อนที่ถูกจํากัดดวยขนาด ทําใหไมสามารถ ซึ่ ง ผู  ใ ช ส ามารถเข า ถึ ง ทรั พ ยากรด า นคอมพิ ว เตอร
ทํางานไดเหมือนกับคอมพิวเตอรสว นบุคคลไดทงั้ หมด เชน บริการเครื่องแมขาย พื้นที่จัดเก็บขอมูล โปรแกรม
เชน ไมมีคียบอรด ทําใหการปอนขอมูลทําไดยากกวา ตาง ๆ และบริการอืน่ ๆ ผานเครือขายคอมพิวเตอรหรือ
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บนระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ภ ายในหน ว ยงาน
(Private Network) ผูใชบริการตองเปนบุคลากรหรือ
เปนผูที่ผูดูแลระบบเครือขายยอมใหเขาใชงานเทานั้น
สวนใหญมักอาศัยเทคโนโลยีเสมือนในการใหบริการ
โดยผูใชบริการสามารถควบคุมและจัดการระบบได
ดวยตนเอง การคํานวณแบบคลาวดแบบนี้ชวยแก
ปญหาในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและความนาเชื่อ
ถือในการใชงานใหสูงขึ้น ซึ่งทําใหหนวยงานที่มีความ
ตองการใชงานอุปกรณหรือเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ า ง
สภาพแวดลอมหรือตางรุนกันใหสามารถทํางานรวม
กันไดโดยนําแนวคิดของการคํานวณแบบคลาวดมาใช
ในการบริหารจัดการอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในของตนเอง โดยเปนการจัดสภาพแวดลอมให
เปนการทํางานบนระบบเสมือนที่องคกรจัดทําขึ้น
3. ระบบการคํ า นวณแบบคลาวด ผ สม
(Hybrid Cloud) เป น การคํ า นวณแบบคลาวด ที่
เชื่ อ มโยงหรื อ ผสมกั น ระหว า งคลาวด ส าธารณะ
(Public Cloud) และคลาวดสวนตัว (Private Cloud)
ประเภทของระบบการคํานวณแบบคลาวด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลในบางชวง
ระบบการคํ า นวณแบบคลาวด มี ก ารแบ ง เวลาใหสูงขึ้นแตยังคงอยูภายใตการควบคุมภายใน
ประเภทตามลักษณะการติดตั้งระบบเพื่อใหบริการ องคกรเชนเดิม
เปน 3 ประเภท(Johnston: อางถึงใน ปยะถิระพันธุ
เอ็มเลิรน นิงดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
เมธี, 2557) ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิง
1. ระบบการคํานวณแบบคลาวดสาธารณะ
(Public Cloud) เปนการใหบริการสําหรับผูใชทั่วไป ด ว ยเทคโนโลยี ก ารคํ า นวณแบบคลาวด ถื อ
โดยไมจํากัดวาตองเปนบุคลากรในหนวยงานหรือไม เปนการจัดการเรียนที่เปนการรวมกันของเทคโนโลยี
การใหบริการคลาวดแบบนี้เปนการใหบริการในระดับ การคํานวณแบบคลาวดกับการจัดการเรียนการสอน
โครงสรางพื้นฐาน บริการจัดเก็บขอมูลบริการชุดคํา แบบเอ็มเลิรนนิงซึ่งถือเปนการพัฒนาของเทคโนโลยี
สัง่ สําหรับนําไปประยุกตใชงานตามความตองการของ การศึกษาในอนาคต(Hirsch & Ng, 2011) การจัดการ
ผูใ ชและบริการซอฟตแวรประยุกตทผี่ า นการพัฒนามา เรียนการสอนแบบเอ็มเลิรน นิง เปนการจัดการเรียนการ
แลวและในบางครัง้ อาจอาศัยเทคโนโลยีเสมือนในการ สอนที่ใชอุปกรณพกพาในการเรียน ซึ่งชวยใหผูเรียน
ทํางาน ทัง้ นีผ้ ใู ชบริการจายคาบริการตามปริมาณการ สามารถเรียนรูไดทุกสถานที่โดยใชอุปกรณพกพาชวย
ใชงานที่เกิดขึ้นจริง
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา ผานอุปกรณ
2.ระบบการคํ า นวณแบบคลาวด ภ ายใน พกพา แตการเรียนโดยใชอุปกรณพกพายังมีขอจํากัด
องคกร (Private Cloud) เปนระบบคลาวดที่ติดตั้ง หลายประการ เชน ขอจํากัดดานการประมวลผลทําให

อินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยผูใชบริการ
ลดความยุ  ง ยาก และประหยั ด งบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในทํางานกับระบบ
คอมพิวเตอร
การคํานวณแบบคลาวดมลี กั ษณะคลายกับ
โครงสรางพืน้ ฐาน เชน ระบบไฟฟา และประปา ทีพ่ รอม
ใหบริการกับผูใชงานเมื่อมีความตองการใช ผูใชงาน
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานไดอยางอิสระ
มีความยืดหยุน สูง และคิดคาใชบริการตามการใชงานจริง
สามารถขอใชบริการไดผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่ง
บริการสวนใหญอยูในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อใหผูใชสามารถบริหารจัดการบริการตาง ๆ ได
อยางสะดวกผานเว็บเบราวเซอร (Web Browser)
ผูใชไมจําเปนตองมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหรือ
เครื่องคอมพิวเตอรเปนของตนเอง ทําใหลดภาระใน
การบริหารจัดการและบํารุงรักษาฮารดแวรตาง ๆ
เนื่องจากผูใหบริการคลาวดไดจัดการไวใหเรียบรอย

56

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561 - มิถนุ ายน 2561)

การเรียนแบบเอ็มเลิรน นิงดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
สิทธิชัย ลายเสมา

การคํ า นวณแบบคลาวด ส ามารถจั ด การกั บ ข อ มู ล
ปริมาณมาก สามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็ว ทําให
เขาถึงและใชงานไดงาย (Rony& Ibrahim, 2011) ซึ่ง
จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหา เชน เอกสาร
ขอความ ไฟลเสียง วิดีโอ และกิจกรรมการเรียนรูได
จากอุปกรณพกพาที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต แสดงดัง
รูปที่ 1 สถาปตยกรรมการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรน นิง
ดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด

ทํางานไดชา ดานหนวยความจํา ดานคาใชจา ยในการ
ใชงานอินเทอรเน็ต ดานการใชงานที่ไมเสถียร และ
ดานทรัพยากรในการเรียนรูยังมีจํากัด ซึ่งเหตุผลเหลา
นี้สงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
เอ็มเลิรนนิง (Minjuan, Yong, & Muhammad, 2014)
ดังนัน้ จึงมีการนําเทคโนโลยีการคํานวณแบบ
คลาวดมาใชงานรวมกับการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิง ซึ่ง
จะชวยลดขอจํากัดที่กลาวมา เนื่องจากเทคโนโลยี

รูปที่ 1 สถาปตยกรรมการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิงดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
เหลานีเ้ องซึง่ ชวยใหมคี วามยืดหยุน ในการปรับเปลีย่ น
โครงสรางระบบสารสนเทศขององคกรในทุกรูปแบบ
สามารถปรับขยายไดงา ยตามความเติบโตขององคกร
ก็ได การบริการดังกลาวมีประโยชนในการประมวลผล
ที่จําเปนตองใชทรัพยากรจํานวนมากแตเปนการใช
เพียงบางชวงเวลาไมไดทําเปนประจํา ตัวอยางของ
ผูใหบริการแบบ IaaS เชน Amazon’s EC2, GoGrid
และ Right Scale เปนตน
การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานสําหรับ
การเรียนแบบเอ็มเลิรนนิงสามารถชวยใหเกิดความ
สะดวกในกรณีที่ผูสอนหรือผูพัฒนาตองการพัฒนา
ทรัพยากรการเรียนรูสําหรับการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิง
ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ท รั พ ยากรของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรในระดับสูงเพื่อชวยในการประมวลผล

การเรี ย นการเรี ย นแบบเอ็ ม เลิ ร  น นิ ง ด ว ย
เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวดจะมีความเกีย่ วของ
กับผูเรียน ผูสอน และผูพัฒนา โดยในการจัดการเรียน
การสอนแบบเอ็มเลิรนนิงดวยเทคโนโลยีคลาวด จะ
ใชบริการของเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด ดังนี้
1. การให บ ริ ก ารโครงสร า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure as a Service : IaaS) เปนบริการ
ที่ใหบริการทรัพยากรคอมพิวเตอรในระดับลางสุด
ใหกับผูเรียน ผูสอน และผูพัฒนา เปนการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนา ไมวาจะเปนหนวย
ประมวลผล หนวยความจําระบบจัดเก็บขอมูล ระบบ
เครือขาย โดยทรัพยากรเหลานี้จะอยูบนระบบเสมือน
ที่ ส ามารถเข า ถึ ง ได ผ  า นระบบอิ น เตอร เ น็ ต ผู  ส อน
ผูพ ฒ
ั นา หรือสถาบันการศึกษาไมจาํ เปนตองลงทุนสิง่
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ของแอปพลิเคชัน บริการฐานขอมูล และระบบสําหรับ
ทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชัน ซึ่งจะชวยให
ผูส อนและผูพ ฒ
ั นาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันไดงา ย
มากขึน้ โดยใชตน แบบและชุดคําสัง่ ทีม่ บี ริการบนระบบ
คลาวด ชวยลดเวลาในการพัฒนา และเมื่อพัฒนา
แอปพลิ เ คชั น แล ว สามารทดสอบการทํ า งานของ
แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดของโปรแกรม
ก อ นนํ า ไปใช ง านจริ ง ดั ง นั้ น การที่ มี ก ารพั ฒ นา
แอปพลิ เ คชั น โดยใช ก ารบริ ก ารแพลทฟอร ม ของ
เทคโนโลยีคลาวดจะใชใหไดแอปพลิเคชันทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเหมาะกับการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิงมากขึ้น
3. การใหบริการซอฟตแวร (Software as
a Service : SaaS) เปนการใหบริการซอฟตแวรหรือ
แอปพลิเคชันที่พรอมใชงานโดยการประมวลผลจะ
เปนหนาที่ของผูใหบริการ ผูใชบริการสามารถใชงาน
ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตโดยไมจําเปนตองติด
ตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องของผูใชบริการ ซึ่งทําให
ผูใ ชบริการไมจาํ เปนตองมีคา ใชจา ยในการบํารุงรักษา
โปรแกรมดังกลาว ตัวอยางของผูใหบริการแบบ SaaS
เชน Hotmail, Google Docs และ Force.Com เปนตน
การใหบริการซอฟทแวรดว ยเทคโนโลยีคลาวด
สํ า หรั บ การเรี ย นแบบเอ็ ม เลิ ร  น นิ ง ผู  ส อนสามารถ
เลื อ กแอปพลิ เ คชั น ที่ เ หมาะกั บ ผู  เ รี ย นและนํ า มา
ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยไมตองพัฒนา
แอปพลิเคชันดวยตนเอง โดยแอปพลิเคชันจะถูกเรียก
จากใชงานจากผูเรียนและผูสอนผานเทคโนโลยีการ
คํานวณแบบคลาวดจากที่ใด ก็ไดแอปพลิเคชันที่นํา
ไปใชในการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิงสามารถจําแนกได
หลายประเภท ดังนี้
1) แอปพลิเคชันสือ่ การสอน เปนแอพลิเคชัน
ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ให ผู  เ รี ย นสามารถศึ ก ษาเนื้ อ หา
การเรียนรูในเรื่องที่ผูเรียนสนใจ หรือผูสอนกําหนด
โดยผูสอนอาจพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนแบบ
เอ็มเลิรนนิงตามเนื้อหาที่ตนเองสอนและอัพโหลด
ขึ้นบนระบบเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด หรือ

ผูสอนหรือผูพัฒนาสามารถใชความสามารถของการ
คํานวณแบบคลาวดขอใชทรัพยากรบนระบบคลาวด
เพื่อชวยในการประมวลผลใหสําเร็จตามที่ตองการได
จึงชวยใหไดทรัพยากรการเรียนรูที่มีคุณภาพสําหรับ
การเรียนแบบเอ็มเลิรนนิงหรือในกรณีที่ตองการเก็บ
ขอมูลปริมาณมากก็สามารถใชเทคโนโลยีการคํานวณ
แบบคลาวดเพื่อชวยในการบันทึกและจัดเก็บขอมูล
เปนปริมาณมากได ในดานผูเรียนประโยชนของการ
บริการในดานนี้คือ ผูเรียนไมจําเปนตองใชอุปกรณ
พกพาที่มีประสิทธิภาพสูงหรือมีราคาสูง ซึ่งงานวิจัย
ของ Mallikharjuna Rao, N., Sasidhar, C.,and
Satyendra Kumar, V. (2012) ไดกลาววาการให
บริการดวยเทคโนโลยีคลาวดนั้นการทํางานทั้งหมด
จะอยูบนระบบคลาวดทั้งในดานการประมวลผลและ
การจัดเก็บขอมูล ซึ่งอุปกรณพกพาของผูเรียนมีหนา
ทีส่ าํ คัญในการแสดงผลเพือ่ ใหผเู รียนเขาถึงเนือ้ หาและ
กิจกรรมการเรียนรูเทานั้น
2. การใหบริการแพลทฟอรม (Platform
as a Service : PaaS) เป น การให บ ริ ก ารระบบ
สําหรับรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน การทดสอบ
การพัฒนา การบริการจัดการแอปพลิเคชัน ซึง่ สิง่ ตาง ๆ
ที่ผูใหบริการจัดเตรียมไวใหนี้เรียกวา แพลทฟอรม
(Platform)ผู  ใ ช บ ริ ก ารสามารถปรั บ ขนาดการใช
ทรัพยากรที่ตองการไดอยางอัตโนมัติตามขนาดของ
การใชชุดคําสั่ง ซึ่งชวยใหผูใชบริการสามารถพัฒนา
แอปพลิเคชันไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหลด
ตนทุน และเวลาทีใ่ ชในการพัฒนาซอฟตแวรอยางมาก
ตัวอยางของผูใ หบริการแบบ PaaS เชน Google Apps
Engine, Microsoft Azure Service Platform เปนตน
สําหรับการใหบริการดานนี้จะเปนประโยชน
อยางยิ่งสําหรับผูสอนและผูพัฒนาทรัพยาการเรียน
รูบนระบบเอ็มเลิรนนิง ไมวาจะเปนสื่อการสอนหรือ
แอปพลิเคชันสําหรับการศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยี
การคํานวณแบบคลาวดรูปแบบนี้จะมีการใหบริการ
ตัง้ แตการใหบริการตนแบบของแอปพลิเคชัน ชุดคําสัง่
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ผูส อนนําแอปพลิเคชันทีเ่ ปดใหดาวนโหลดมาใชบริการ
ฟรีและนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
2) แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การติ ด ต อ สื่ อ สาร
ในการเรี ย นแบบเอ็ ม เลิ ร  น นิ ง ผู  เ รี ย นและผู  ส อน
มีความจําเปนตองติดตอสือ่ สารเพือ่ ชวยใหเกิดการเรียนรู
รวมกันและแกปญ
 หาตางๆ ในระหวางการเรียน ตัวอยาง
แอปพลิเคชันทีใ่ ชในการติดตอสือ่ สารทีใ่ ชเทคโนโลยีการ
คํานวนแบบคลาวด เชน Twitter,GoogleHangout, Line
เปนตน
3) แอปพลิเคชันเพือ่ การทํางานรวมกันแบบ
ออนไลน เปนแอปพลิเคชันที่ชวยใหผูเรียนสามารถ
สรางผลงานแบบออนไลน สามารถใชงานเอกสาร
การคํานวณ และสรางงานนําเสนอแบบออนไลนโดย
ไมตองติดตั้งแอพลิเคชันบนเครื่องผูใช ผูใชสามารถ
ใชงานบนเครื่องใดหรือที่ใดก็ได ตลอดจนสามารถ
แบงปนผลงานรวมกันกับผูอื่นไดโดยสะดวก โดยการ
ใชงานนั้นการประมวลผลจะทําบนเครื่องแมขายของ
ผูใหบริการ เชน Google Doc, Microsoft Office 365,
MindMup เปนตน
4) แอปพลิ เ คชั น บริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น
มี ห น า ที่ ใ นการสร า งห อ งเรี ย นแบบออนไลน ห รื อ
หองเรียนเสมือน จัดการรายวิชาและสรางกิจกรรมการ
เรียนรูด ว ยเทคโนโลยีคลาวด เชน Google Classroom,
Edmodo, Moodle เปนตน
5) แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การประเมิ น ผล ใช
ในการประเมินผลผูเรียนเพื่อใหผูสอนทราบผลการ
เรียนรู หรือผลปอนกลับจากผูเรียน ซึ่งจะสามารถรูผล
ทันทีหลังจากที่ทําเสร็จ เชน Google Form, Kahoot
เปนตน

ใชงานอินเทอรเน็ตและสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมมี
ปริมาณนอย ซึง่ การรวมกันของเทคโนโลยีการคํานวณ
แบบคลาวดกบั การเรียนแบบเอ็มเลิรน นิงสามารถลดขอ
จํากัดดังกลาวได เนือ่ งจากจะชวยใหสามารถเชือ่ มตอ
กับเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ยไดมปี ระสิทธิภาพมากขึน้
สงผลใหผเู รียนสามารถเขาถึงสือ่ การเรียนรูท เี่ พิม่ ขึน้ ดวย
อุปกรณพกพาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การประมวลผลตํา่ และ
มีคา ใชจา ยในการเชือ่ มตออินเทอรเน็ตทีม่ รี าคาไมแพง
การจัดการการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรน นิง
ดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวดมีประโยชน
มากทั้งสําหรับผูใหบริการดานเนื้อหา ผูสอน และ
ผูเรียน (Minjuan, Yong, & Muhammad, 2014) ดังนี้
1. คาใชจายที่ถูกลง สําหรับผูใหบริการ
ดานเนือ้ หาจะประหยัดคาใชจา ยในดานฮารดแวรและ
ซอฟตแวร เนือ่ งจากมีความจําเปนตองใชงบประมาณ
ในการลงทุ น เพื่ อ เริ่ ม ต น ซื้ อ อุ ป กรณ ด  า นฮาร ด แวร
และซอฟทแวรเพื่อนํามาใชในการพัฒนาสื่อการสอน
ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ อุ ป กรณ พ กพา ซึ่ ง ถ า มี ก ารนํ า
เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวดมาใชงาน หนวยงาน
ทางการศึกษา ไมวา จะเปนโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาจะจายคาบริการการใชงานดาน
ฮารดแวรและซอฟตแวรตามความเหมาะสมที่ใชงาน
เปนรายเดือนตามที่มีการใชงานจริง ซึ่งไมจําเปนตอง
ใชงบประมาณในการลงทุนติดตั้งโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ นอกจากนีก้ ารใช
บริการคลาวดจะชวยประหยัดงบประมาณในดานการ
บํารุงรักษาและอัพเกรดอุปกรณ เนื่องจากผูใหบริการ
คลาวดจะติดตามและดูแลในสวนนี้ ซึ่งผูรับบริการมี
เพียงอุปกรณพกพาเพือ่ ใชในการแสดงผลเทานัน้ ดวย
เหตุนี้ผูใชบริการจึงสามารถใชงานเว็บแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณพกพาของตนเองซึ่งไมจําเปนตองมีพื้นที่
หนวยความจําปริมาณมากเพือ่ บันทึกขอมูล เนือ่ งจาก
การทํางานในสวนนีจ้ ะเปนการทํางานผานระบบคลาวด
และผูใชบริการสามารถเขาถึงเนื้อหาการเรียนรูโดย
ไมตองซื้อ ติดตั้ง หรืออัพเดทซอฟตแวร

ประโยชน ข องการเรี ย นแบบเอ็ ม เลิ ร  น นิ ง ด ว ย
เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
การเรี ย นรู  แ บบเอ็ ม เลิ ร  น นิ ง บนอุ ป กรณ
พกพามี ค วามจํ า เป น ต อ งลดข อ จํ า กั ด ต า งๆ ไม ว  า
จะเปน ประสิทธิภาพของอุปกรณ คาใชจายในการ
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โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน และขอมูลทั้งหมดจะรับ
บริการดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบคลาวดซึ่ง
ถือวาเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับสถาบันการศึกษา
ที่มีงบประมาณจํากัด
3. การทํางานรวมกัน การนําเทคโนโลยีการ
คํานวณแบบคลาวดมาใชจะชวยใหผูเรียนสามารถ
ทํางานรวมกันไดทุกที่ ชวยใหผูเรียนเปดปฏิสัมพันธ
ทางสังคม มีการโตตอบกันเพื่อสรางองคความรูใหม
ไดตลอดเวลา
4. ผูเ รียนเปนสําคัญการเรียนแบบเอ็มเลิรน นิง
ดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวดจะใหความ
สําคัญกับผูเรียนโดยเปนการจัดการเรียนรูที่ชวยตอบ
สนองตอความตองการของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถ
เลือกสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมจากทรัพยากรที่อยูบน
ระบบคลาวดและยังสามารถติดตอการเรียนของตนเอง
ทราบถึงความกาวหนา และผลการเรียนรูของตนเอง
(Lakshmi, 2016)
เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะของการเรียน
แบบเอ็มเลิรน นิงดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
จะพบวาสวนใหญจะใชเพือ่ การสือ่ สารระหวางครูและ
นักเรียน ใชในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียน ซึ่งจะชวยเพิ่มประสบการณการเรียนใหกับผู
เรียนที่สนใจไดอยางตอเนื่องผูเรียนที่เรียนดวยการ
เรียนแบบเอ็มเลิรนนิ่งโดยใชเทคโนโลยีการคํานวณ
แบบคลาวดสวนใหญมีผลตอบรับที่ดีมาก เนื่องจาก
ผูเ รียนปจจุบนั นิยมติดตอสือ่ สารโดยใชอปุ กรณพกพา
ผานเครือขายสังคมออนไลน โดยในทุกวันนี้ผูเรียน
สวนใหญนาํ เทคโนโลยีมาใชในการเรียนและการศึกษา
มากขึ้น เนื่องจากเปนวิธีการเรียนแบบใหมที่ใชให
ผูเรียนสะดวกในการแบงปนความรูและประสบการณ
ผานระบบออนไลน ซึ่งชวยใหผูเรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนรูที่ดีขึ้น เกิดความยืดหยุนในการเรียนและสนุก
กับการเรียนมากขึ้น
จากงานวิจัยของ Kennington, Olinick,
and Rajan (2001) ซึ่งไดทําการสํารวจนักศึกษา

2. การใช บ ริ ก ารของการคํ า นวณแบบ
คลาวดบนอุปกรณพกพาสามารถชวยใหผูเรียนหรือ
ผูที่เกี่ยวของเขาถึงเนื้อหาหรือสื่อการเรียนรูไดตลอด
เวลาที่มีการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีงาน
วิจัยพบวาการใชงานบริการของคลาวดสามารถเชื่อม
ได ทั้ ง จากระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง
(high-speed broadband Internet) และการเชื่อม
ตอผานระบบเครือขายของเทคโนโลยีอปุ กรณพกพา ทัง้
เทคโนโลยี 3G และ 4G โดยผูเ รียนใชบริการของคลาวด
ในลั ก ษณะของคลั ง ข อ มู ล ออนไลน เ พื่ อ ให ผู  เ รี ย น
สามารถเขาถึงทรัพยากรการเรียนรูในเรื่องที่สนใจได
ตลอดเวลา
3. การใหบริการผานระบบคลาวดเปนการ
แบงปนทรัพยากร สือ่ การเรียนรูร ว มกัน ในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยตางๆ จึงทําใหมีทรัพยากรและสื่อการ
เรียนรูที่มากขึ้น ชวยใหเกิดความหลากหลาย สําหรับ
ผู  เ รี ย นที่ เ รี ย นด ว ยการเรี ย นแบบเอ็ ม เลิ ร  น นิ ง ด ว ย
เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด นอกจากนี้การใช
ทรัพยากรรวมกันของระบบการคํานวณแบบคลาวดยงั
ชวยทําใหเกิดความรวมมือกันระหวางนักเรียนในแตละ
สถาบัน ชวยทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่ใหญขึ้น
คุณลักษณะของการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิ่งดวย
เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
1. การจัดเก็บและแบงปนขอมูล ทรัพยากร
การเรียนและผลการเรียนรูของผูเรียนสามารถบันทึก
ไว บ นระบบคลาวด ซึ่ ง สามารถจั ด เก็ บ ข อ มู ล แบบ
ไมจํากัด โดยขอมูลที่อยูบนระบบคลาวดสามารถ
แกไขและแบงปนกันได เชน การบริการของ Google
Document,Office Live 365 เปนตน
2. การเขาถึงแบบไมจํากัด ผูเรียนสามารถ
เขาเรียนไดตลอดเวลาที่สามารถเชื่อมตอเขาสูระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต การเรียนแบบเอ็มเลิรนนิงดวย
เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวดจะชวยประหยัด
ค า ใช จ  า ยในการใช ง านระบบเครื อ ข า ย เนื่ อ งจาก
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จัดการเรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิง ติดตั้งบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายแบบคลาวดไดทันทีโดยไมตอง
ลงทุนดานอุปกรณที่มีราคาสูง จึงชวยใหผูเรียนและ
ผูส อนเขาถึงสือ่ และกิจกรรมการเรียนผานอุปกรณพกพา
ไดอยางตอเนื่องทุกที่และทุกเวลา
2. การใชบริการดานซอฟตแวร เนื่องจาก
ในปจจุบันมีผูใหบริการซอฟตแวรที่สามารถใชงาน
บนอุปกรณพกพาและใชเทคโนโลยีการคํานวณแบบ
คลาวด ซึ่งผูที่เกี่ยวของสามารถนํามาประยุกตกับ
การเรียนแบบเอ็มเลิรน นิงได ดังตัวอยางการใหบริการ
ดานซอฟตแวรของ Google Suite for Education
ซึ่งจะใหบริการดานซอฟตแวรสําหรับการสรางสื่อการ
สอนออนไลนและเอกสารตาง ๆ บนระบบอินเทอรเน็ต
โดยมีความสามารถใหผูเรียนทํางานพรอมกันในเวลา
เดียวกัน และยังสามารถเชือ่ มโยงกับแอปพลิเคชันเพือ่
ใหสามารถใชงานผานอุปกรณพกพา ซึง่ ผูส อนสามารถ
นําไปประยุกตกบั การเรียนการสอนเพือ่ ใหผเู รียนสราง
ผลงานหรือทํางานรวมกันไดอยางตอเนือ่ งจากอุปกรณ
พกพาของผูเรียน

ของมหาวิทยาลัย UAE พบวาผูเรียนมากกวา 80%
ใชคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือโทรศัพทมือถือในการ
เรียนของตนเอง และยังพบวาผูเรียนสวนใหญเห็นวา
อุปกรณเหลานี้มีความจําเปน ซึ่งผูเรียนจะนํามาใช
ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ทําใหเกิดสภาพแวดลอม
ในการเรียนที่แตกตาง เกิดความสะดวกในการเรียน
ไม จํ า เป น ต อ งเรี ย นอยู  ภ ายในห อ งเรี ย นแบบเดิ ม
ซึ่ ง การเรี ย นแบบเอ็ ม เลิ ร  น นิ ง ด ว ยเทคโนโลยี ก าร
คํ า นวณแบบคลาวด ช  ว ยให ผู  เ รี ย นสามารถศึ ก ษา
เนื้อหาการเรียน ทํางานรวมกัน ตรวจสอบตารางการ
เรียนของตนเอง จดบันทึกการเรียน ติดตามงานที่
ผูสอนสั่งผานอุปกรณพกพาของผูเรียน
การประยุกตใชเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
กับการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิง
สถาบันการศึกษาหรือผูที่เกี่ยวของสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวดกับ
การเรียนแบบเอ็มเลิรนนิง ในดานตางๆ ดังนี้
1. การใช บ ริ ก ารด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน
สถาบันการศึกษาสามารถใชบริการดานโครงสราง
พื้นฐานผานผูใหบริการเทคโนโลยีการคํานวณแบบ
คลาวด ซึ่งสถาบันการศึกษาจะประหยัดงบประมาณ
ในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อใชบริการดาน
ฮารดแวร โดยสามารถใชบริการผานผูใหบริการในรูป
แบบรายเดือนหรือรายปในการใชบริการ ดังตัวอยาง
การใหบริการของ Amazon EC2 เปนการใหบริการ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบเสมือนที่ทํางานดวย
เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด จึงไมจําเปนตอง
ซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายดวยตนเอง
ซึ่งมีราคาสูงและตองมีการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
ซึ่ ง สถาบั น การศึ ก ษาสามารถเลื อ กคุ ณ สมบั ติ ข อง
ฮารดแวรไดตามความตองการของตนเองและตาม
ปริมาณการใชงาน ตลอดจนสามารถปรับใหมีความ
เหมาะสมได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ช ว ยให ส ถาบั น การ
ศึกษานําโปรแกรมหรือสื่อการสอนตาง ๆ สําหรับการ

กรณีศึกษา : ระบบบริหารจัดการเรียนรู Moodle
ดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
Moodle เป น ระบบบริ ก ารจั ด การเรี ย นรู 
(LMS) แบบเสรี ใ นการการติ ด ตั้ ง การเรี ย กใช ง าน
แกไขปรับปรุง และเผยแพรโปรแกรมโดยมีการเปดเผย
ซอรสโคด (รหัสตนฉบับ) ใหสาธารณะนําไปพัฒนา
ตอยอดไดซงึ่ Moodle สามารถบริหารจัดการหลักสูตร
(CMS) และสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูแ บบเสมือน
(VLE) เป น ระบบที่ ส ามารถไปใช ใ นในหน ว ยงาน
ทางการศึกษาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ จากสถิติ
พบวา ในบางหนวยงานที่นํา Moodle ไปใชงานมี
ผูใชงานมากกวา 1 ลานราย ซึ่ง Moodle เปนระบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ใ ช พื้ น ฐานเทคโนโลยี
Web 3.0 สามารถสรางเนื้อหาในระบบได มีชองทาง
การติดตอสื่อสารหลายรูปแบบ ประเมินผลผูเรียน
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ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในการลงทุนเปนอยางมาก
(Minjuan, Yong, & Muhammad, 2014)
ในปจจุบันไดมีการใหบริการระบบ Moodle
ที่ ทํ า งานผ า นระบบคลาวด ซึ่ ง ผู  เ รี ย นสามารถใช
อุปกรณพกพาเขาถึงทรัพยากรการเรียนรูบนระบบ
คลาวด สถาบันการศึกษาไมจําเปนตองซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายราคาแพงเพื่อติดตั้งระบบบริการ
จั ด การเรี ย นรู  ข องตนเอง ซึ่ ง ทํ า ให ไ ม ต  อ งเสี ย งบ
ประมาณในการดูแลและปรับปรุงระบบ และผูเรียน
ไม จํ า เป น ต อ งใช อุ ป กรณ พ กพาที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
หรือมีหนวยความจําปริมาณมาก เนื่องจาก Moodle
ทํางานผานระบบคลาวดซึ่งขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว
บนระบบคลาวดเชนเดียวกัน ซึง่ สิง่ ทีผ่ เู รียนจะตองมีคอื
อุปกรณพกพาทีส่ ามารถเชือ่ มตออินเทอรเน็ตไดเทานัน้

แบบออนไลน จัดเก็บขอมูลบนระบบ ทําแฟมสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส และสามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติตามที่
ผูใชงานตองการ
การติดตั้งระบบ Moodle สามารถติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
วินโดวสและลินกุ ส โดยการติดตัง้ ระบบมีความจําเปน
ตองใชศนู ยขอ มูล (Data Center) ในการบริหารจัดการ
ซึง่ ตองมีนกั เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลระบบ ซึง่
ในการติดตั้งระบบมีความจําเปนตองใชฮารดแวรและ
ซอฟทแวร ดังนั้นถามีการนําเทคโนโลยีการคํานวณ
แบบคลาวดมาใชจะชวยใหลดคาใชจายในสวนนี้
ได เนื่องจากสามารถใชบริการของคลาวดในรูปแบบ
SaaS ทีจ่ ะใชบริการซอฟตแวรออนไลนผา นระบบคลาวด
และ PaaS ที่ชวยใหสามารถใชบริการดานฮารดแวร

รูปที่ 2 หนาจอการใชระบบบริหารจัดการเรียนรู Moodle ดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
1. ความพรอมของระบบเครือขายจัดการ
เรียนการสอนแบบเอ็มเลิรนนิงดวยเทคโนโลยีการ
คํานวณแบบคลาวดมีความจําเปนตองพึ่งเทคโนโลยี
การเชื่ อ มต อ แบบไร ส าย ดั ง นั้ น ถ า ระบบเครื อ ข า ย
ขาดประสิทธิภาพก็จะไมสามารถนําเสนอเนื้อหาและ
สร า งสภาพแวดล อ มทางการเรี ย นให กั บ ผู  เ รี ย นได

ความทาทายของการเรียนแบบเอ็มเลิรนนิงดวย
เทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
สถาบั น การศึ ก ษาใดที่ จ ะจั ด การเรี ย น
การสอนแบบเอ็มเลิรนนิงดวยเทคโนโลยีการคํานวณ
แบบคลาวดจะประสบความสําเร็จหรือไม มีปจจัยที่
ทาทายและตองพิจารณาหลายประการ ดังนี้

62

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561 - มิถนุ ายน 2561)

การเรียนแบบเอ็มเลิรน นิงดวยเทคโนโลยีการคํานวณแบบคลาวด
สิทธิชัย ลายเสมา

การสอนแบบเอ็มเลิรนนิงดวยเทคโนโลยีคลาวดไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการผลักดันให
เกิดการนําเทคโนโลยีนไี้ ปใชจาํ เปนตองอาศัยนโยบาย
ของสถานศึกษาและงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ
ตาง ๆ เปนสําคัญ

สงผลใหผเู รียนไมพงึ พอใจตอการเรียนดวยอุปกรณพก
พาและการบริการของระบบคลาวด
2. การควบคุมการใชงาน ทรัพยากรการ
เรียนจะจัดเก็บอยูบ นระบบคลาวดและการประมวลผล
ทั้งหมดจะเปนหนาที่ของเทคโนโลยีการคํานวณแบบ
คลาวด ซึ่งอาจสงผลใหผูเรียนมีโอกาสในการควบคุม
การใชงานไดดวยตนเองนอยลง
3. ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว
ขอมูลของผูเรียนทั้งหมดจะถูกเก็บไวบนระบบคลาวด
ซึ่งผูบริการคลาวดมีโอกาสที่จะนําขอมูลไปใชในทาง
ที่ไมเหมาะสมได
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