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การวิเคราะห์ออกแบบระบบตามแนวคิดรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอน
บนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์
วิชญา รุ่นสุวรรณ์1* ดวงกมล โพธิ์นาค2 และ ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ3์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ออกแบบตามแนวคิดรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบน
เทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมการวิเคราะห์
ออกแบบระบบตามแนวคิดรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญ จํานวนทั้งหมด 9 ท่าน มีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้
1) ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาหลักการวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบ
และ 4) ขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ผลการประเมินความเหมาะสมการวิเคราะห์
ออกแบบระบบพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 จากผล
การประเมินผู้วิจัยจะทําการพัฒนาระบบงาน และปรับปรุงรายงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพื่อให้พัฒนาต่อไป
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีก้อนเมฆ การวิเคราะห์
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The Analysis and Design System with The Model of Instructional System to
Support Computer Learning Through Cloud Technology
Wichaya Roonsuwan1* Duangkamol Phonak2 and Porawat visutsak3
Abstract
The purpose of conduct these researches are 1) to analysis and design system with the
model of instructional system to support computer learning through cloud computing technology
and 2) to assess suitability of analyzing and designing system with the model of instructional
system to support computer learning through cloud computing technology. The purposive samples
are 9 experts. There are steps for studying as follows: 1) study of the relevant principles and
theories. 2) study of the analysis and design system. 3) Process of the analysis and design system.
4) Asses suitability of analyzing and designing system. The suitability of assessment found that the
analyzing and designing system was value of 4.51 there is a high level at mean and standard
deviation was 0.41. By on assessment, the researchers will develop and improve the efficiency and
to be the guideline for managing further.
Keywords: Instruction System, Cloud Computing technology, Analysis
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1. บทนํา
การจัดการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 ต้องคํานึง
ถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศสนั บสนุ นการเรี ยนการสอนที่ ได้ รั บ
ความนิยมใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนคือ ระบบ
จัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเป็นเครื่องมือที่
สําคัญระหว่างผู้สอน และผู้เรียน คือมูเดิล (Moodle) ย่อ
มาจาก Modular Object-riented Dynamic Learning
Environment ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เสรีเพื่อจัดการสภาพ
แวดล้อมการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Learning
Management System หรือ Virtual Learning
Environment
มู เดิ ลเดิ มได้ พั ฒนาโดย Martin
Dougiamas มีจุดประสงค์เพื่อช่วยผู้สอนหรือผู้ที่ทํางาน
ด้านการศึกษาให้สามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ ความ
สามารถของมู เดิ ลเน้ นไปที่ ก ารมี ป ฏิ สั มพั นธ์ ร ะหว่ า ง
ผู้เรียนกับเนื้อหา และการร่วมกันพัฒนาเนื้อหาบทเรียน
การเรี ยนการสอนในปั จจุ บั นมี การนํ ามู เดิ ลมาจั ดการ
สนั บ สนุ น ผู้ ส อนในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนมี
นักวิชาการได้ทําการศึกษางานวิจัยไว้หลายท่าน ดังนี้ [1]
การพั ฒนาโมดู ลนํ าเสนอภาพนิ่ งสํ าหรั บมู เดิ ลเป็ น
กระบวนการบริหารการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่ หลายในปั จจุ บั น การพั ฒนาโมดู ลใหม่ ๆ จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนํามูเดิลไปใช้สําหรับการเรียน
การสอน การติ ด ตั้ ง ระบบการเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทดสอบประสิทธิภาพ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน 37 ท่านใน 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ตรงความต้องการ 2) สามารถทํางานได้ ตรง
ความต้องการ 3) ง่ายต่อการใช้งาน 4) ถูกต้องและรวดเร็ว
ในการใช้งาน และ 5) มีความปลอดภัยของข้อมูล พบว่า
ค่าเฉลี่ยโดยรวมประสิทธิภาพการทํางานของโมดูลอยู่ใน
ระดับดี โดยการทดสอบเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลได้
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ส่วนด้านความถูกต้องและ
รวดเร็วในการทํางานได้คะแนนเฉลี่ยน้อยสุด [2]
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน
ผ่านเว็บด้วย โปรแกรมมูเดิล (Moodlee - Learning) ได้
กล่ าวไว้ ในข้ อเสนอแนะว่ า ควรมี การจั ดเตรี ยมความ
พร้อมด้านอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หาก
อุปกรณ์และระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มี
การจัดการที่ดีอาจส่งผลล่าช้าในการเข้าสู่บทเรียน ส่งผล
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ให้ ความสนใจและตั้ งใจเรี ยนลดลง เป็นต้ น เครื่ องมื อ
สนับสนุนการเรียนการสอนมูเดิล (Moodle) ต้องใช้เวลา
ในการเรียนรู้และทําความเข้าใจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ในส่วนของ Backend และมักเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดได้
เสมอ ด้วยความที่เราไม่ได้พัฒนาเครื่องขึ้นมาเอง ก็ต้อง
ค้นหาจุดบกพร่องดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หาก
เป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆ ความรู้ที่เป็นภาษาไทยค่อนข้างมีน้อย
บางครั้งอาจไม่ตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด เช่น
เมื่อต้องการสร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล จากหน้าเว็บไซต์
และส่ ง ข้ อ มู ล เข้ า สู่ ฐ านข้ อ มู ล ค่ อ นข้ า งทํ า ได้ ลํ า บาก
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนมู เ ดิ ล ก็ ยั ง ไม่ มี ค วาม
ยืดหยุ่นในด้านการจัดการตัวเนื้อหารายวิชา และสนับสนุน
ผู้สอนและผู้เรียน [3]
จากการศึกษางานวิจัยผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมูเดิล (Moodle)
ยังขาดความยืดหยุ่นในส่วนของโมดูลต่างๆ รูปแบบของ
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล การเข้าถึงฐานข้อมูลและการจัด
การข้อมูลในฐานข้อมูลยังมีความยุ่งยาก ตลอดจนจึงมี
การสนั บสนุนเรื่ องการจั ดการระบบเครื อข่าย การนํ า
เทคโนโลยีเครือข่ายก้อนเมฆ (Cloud Computing
Technology) และโปรแกรมประยุ ก ต์ ห รื อ Web
Application Mobile มาใช้ด้านการจัดการและสนับสนุน
ข้ อมู ลต่ างๆ ซึ่ งจะช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดให้ กั บ
ผู้ ส อนด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนตลอดจนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั ง คมและคลาวด์ เ ลิ ร์ น นิ ง เพื่ อ
ส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยและทักษะการใช้สารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณ พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ใช้ระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคม และคลาวด์เลิร์นนิงมีผลการประเมินสมรรถนะการ
วิจัยและทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณอยู่
ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเครือข่ายก้อนเมฆ
(Cloud Computing Technology) [4]
รูปแบบการให้บริการของเทคโนโลยีเครือข่ายก้อน
เมฆ (Cloud Computing Technology) ยึดตามแนวคิด
หลัก 3 ประการดังนี้ 1) IaaS (Infrastructure as a
Service) คือ Hardware สําหรับเครื่องแม่ข่ายอุปกรณ์
จั ดเก็ บหรื อพื้ นที่ จั ดเก็ บข้ อมู ล และระบบเครื อข่ ายที่
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นําเสนอในรูปแบบของบริการโดยทั่วไปแล้ว Hardware
โครงสร้างพื้นฐานถูกทําให้เป็นแบบ Virtualized โดยใช้
สถาปัตยกรรม Grid Computing ดังนั้น Software
สําหรับ Virtualized ระบบ Clusterและการจัดสรร
ทรัพยากรแบบ Dynamic จึงถูกรวมไว้ใน IaaS ด้วย
เช่นกัน เช่น Amazon Web Services เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้แก่องค์การต่างๆ ในการเลือกที่จะปรับ เป็น
ต้ น 1) ไคลเอนต์ ข องคอมพิ ว เตอร์ ฮ าร์ ด แวร์ และ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ Relies บนCloud Computing
Technology สําหรับแอพพลิเคชั่นที่ส่งให้หรือกําหนด
การออกแบบสําหรับการรับบริการ Cloud Computing
Technology ตัวอย่างได้แก่ มือถือ เช่น Android,
iPhone Windows Mobile, Thin client เช่น
CheeryPal, Zonbu, ระบบ OS, Thick client หรือ
Web browser เช่น Microsoft Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox เป็นต้น 3) การ
บริการของ Cloud ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์การบริการ
และโซลูชั่นที่ส่งผ่านการใช้งานในแบบเรียลไทม์โดยผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตตัวอย่างเช่น Web Service ที่ออกแบบ
มาเพื่อให้สนับสนุนการทํางานโต้ตอบระหว่างเครื่องกับ
เครื่ อ งผ่ า นทางเน็ ต เวิ ร์ ก ตั ว อย่ า งของบริ ก าร เช่ น
Identity (OAuth, OpenID) , Integration (Amazon
Simple Queue Service) เป็นต้น [6]
จากความเป็นมาผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดการวิเคราะห์
และออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยี
ก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์
(The Affordance of Computer Instruction System
for Promoting Computer Learning Through
Cloud Computing) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้
การประเมินความเหมาะสมรูปแบบพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ (The Affordance
of Computer Instruction System for Promoting
Computer Learning Through Cloud Computing)
พบว่า ค่าเฉลี่ยมีเท่ากับ 4.41 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ซึ่งขั้นตอนต่อไป
ของการวิจัยผู้วิจัยจะทําการพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อ
ทดสอบหาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และหาความ
พึงพอใจที่มีต่อระบบจากผู้ใช้โดยการทดลองใช้จริงใน
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รายวิ ชาที่ เกี่ ยวข้ องกั บการเขี ยนโปรแกรมภาษาทาง
คอมพิวเตอร์ เช่น PHP, C, C#, C++, JAVA เป็นต้น ซึ่ง
จะทําให้การจัดการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด [6]
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์ออกแบบตามแนวคิดรูปแบบระบบ
การจั ดการเรี ยนการสอนบนเทคโนโลยี ก้ อนเมฆเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์
2.2 เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมการวิ เ คราะห์
ออกแบบระบบตามแนวคิดรูปแบบระบบการจัดการเรียน
การสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนด้านคอมพิวเตอร์
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรียนการ
สอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนด้านคอมพิวเตอร์ มีขอบเขตการวิจัยดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
3.1 ประชากร คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่าน
ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ และผู้มี
ประสบการณ์ทํางานด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศได้แก่
3.1.1 ผู้ เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง เป็ น อาจารย์ ที่ มี ค วามรู้
และประสบการณ์การวิเคราะห์และออกแบบระบบไม่
น้อยกว่า 5 ปี โดยคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจํานวน 4 ท่าน
3.1.2 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์
และออกแบบระบบคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจงจากภาคเอกชนจํานวน 5 ท่าน
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรียน
การสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนด้ านคอมพิ วเตอร์ สามารถแบ่ งการวิ เคราะห์
ออกแบบระบบสารสนเทศได้ 6 โมดูลดังนี้
โมดูลที่ 1 Media Management on Cloud
Computing ระบบในส่วนนี้ จะทําการจัดการสื่ อต่ างๆ
ให้เก็บข้อมูลบน Cloud Computing เพื่อใช้จัดการ
จัดการสื่อต่างๆ
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โมดูลที่ 2 Testing Management System ระบบ
การจัดการคลังข้อสอบ เพื่อใช้เก็บข้อมูลข้อสอบ
โมดูลที่ 3 Message Chartrooms Tools เป็น
เครื่องมือสังคมเครือข่าย เพื่อใช้ในการโต้ตอบระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนในห้องเรียน
โมดูลที่ 4 Classroom Management System เป็น
ระบบการจัดห้องเรียน เพื่อใช้ในการจัดห้องเรียน
โมดูลที่ 5 Supporting Student System on
Cloud Computing เป็นระบบสนับสนุนผู้เรียน เพื่อใช้
เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ไฟล์งาน เป็นต้น
โมดูลที่ 6 Assessment Management System
เป็นระบบการจัดการประเมินผูส้ อนและผูเ้ รียน เพื่อใช้
ประเมินผู้สอน
3.3 ตัวเปรที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 ตัวแปรต้น คือ การวิเคราะห์ออกแบบ
ตามแนวคิดรูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบน
เทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์
3.3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความ
เหมาะสมการวิ เคราะห์ ออกแบบตามแนวคิ ดรู ปแบบ
ระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีกอ้ นเมฆเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์

นี้ โดยมีวิธีการวิเคราะห์ และออกแบบทั้งหมด 5 ขั้นตอน
ดังนี้
4.2.1 การศึกษาเบื้องต้น (System Planning)
4.2.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4.2.3 การออกแบบระบบ (System Design)
4.2.4 การดําเนินงานในส่วนโปรแกรม
(System Implementation)
4.2.5 การดําเนินงานและการสนับสนุน ในส่วน
การทดสอบระบบ (Operation and Support)
4.3 ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ อ อกแบบตามแนวคิ ด
รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อน
เมฆเพื่ อสนั บสนุ นการเรี ยนการสอนด้ านคอมพิ วเตอร์
โดยระบบงานดังกล่าวที่ได้วิเคราะห์ออกแบบคือ ระบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนบนเทคโนโลยี ก้ อ นเมฆเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้
ดําเนินการวิเคราะห์ออกแบบโดยใช้ Use Case Diagram
ในการวิเคราะห์ถึงลําดับขั้นตอนในแต่ละส่วนของระบบ
งานในส่วนต่าง ๆ โดยทําการวิเคราะห์ได้ดังนี้
4.3.1 Use Case Diagram แสดงการทํางาน
ของการวิเคราะห์ออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอน
บนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านคอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 1

4. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาการวิเคราะห์ออกแบบระบบตามแนวคิด
รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อน
เมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์มี
รายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษา
การจัดการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จําเป็นแก่ผู้เรียนที่นําความรู้ความเข้าใจ
ไปใช้ในการเรียนรายวิชาอื่นๆ ในสาขาด้านคอมพิวเตอร์
ซึ่งเห็นได้ว่า ความถนัดหรือทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะเกิดขึ้นได้นั้น ผู้เรียนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ และการคิดวิเคราะห์การเขียนโปรแกรมได้
4.2 ศึกษาหลักการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ผู้วิจัย
จะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานทั้งหมดได้นํา
กระบวนการพัฒนาระบบรูปแบบ Waterfall Model [7]
เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ในครั้ง
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รูปที่ 1 การทํางานของระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ
จากรูปที่ 1 แสดงการทํางานของระบบการจัดการ
เรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ของแต่ละส่วนของโมดูล
ซึ่งมีจํานวน 6 โมดูลดังนี้ 1) การทํางานภาพรวมของ
ระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อ
สนั บสนุ นการเรี ยนการสอนด้ านคอมพิ วเตอร์ 2) การ
ทํางานของระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในส่วนของ
การจัดกลุ่มผู้เรียน 3) การทํางานของระบบสนับสนุนการ
เรียนการสอนในส่วนของการจัดการห้องเรียน 4) การ
ทํางานของระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในส่วนของ
การจัดการไฟล์ 5) การทํางานของระบบสนับสนุนการ
เรียนการสอนในส่วนของการประเมินผลการเรียนการ
สอน 6) การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ในส่วนของการจัดการสื่อต่าง ๆ
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4.3.2 ประเมินผลความเหมาะสมการวิเคราะห์
ออกแบบระบบจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่าน ขอบเขต
ของการประเมินผลการออกแบบและพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งในส่วนของ Use
Case Diagram ได้แบ่งการทํางานทั้งหมดเป็น 6 โมดูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความเหมาะสมดังนี้
-ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 เท่ากับระดับ มากที่สุด
-ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 เท่ากับระดับ มาก
-ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 เท่ากับระดับ สมปานกลาง
-ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 เท่ากับระดับ น้อย
-ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 เท่ากับระดับ น้อยที่สุด
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5. ผลการวิจยั
การประเมินความเหมาะสมการวิเคราะห์ออกแบบ
สํ า หรั บ พั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นการสอนบน
เทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
คอมพิ ว เตอร์ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น ผู้
เชี่ยวชาญ จํานวนทั้งหมด 9 ท่านสามารถสรุปผลได้ดังนี้
ตารางที่ 1 การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนในส่วนของการจัดการสื่อต่าง ๆ
รายการ

ค่าเฉลี่ย

1. การวิเคราะห์ระบบ
2. การออกแบบระบบ
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น

4.44
4.44
4.89

แปล
ค่าเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
เหมาะสม
0.52
มาก
0.52
มาก
0.33
มาก

4.78

0.67

มาก

4.89

0.33

มาก

4.69

0.48

มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมการ
วิเคราะห์ออกแบบการทํางานของระบบในส่วนของการ
จัดการสื่อต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า
ภาพรวมของการทํ า งานการจั ด กลุ่ มผู้ เ รี ย นขั้ นต้ น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 มีค่าเฉลี่ยอยู่ทีระดับมากและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
ตารางที่ 2 การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนในส่วนของการจัดกลุ่มผู้เรียน
รายการ

ค่าเฉลี่ย

1. การวิเคราะห์ระบบ
2. การออกแบบระบบ
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น

4.44
4.44
4.44
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แปล
ค่าเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
เหมาะสม
0.52
มาก
0.52
มาก
0.52
มาก

4.33

0.70

มาก

4.44

0.52

มาก

4.42

0.56

มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมการ
วิเคราะห์ออกแบบการทํางานของระบบในส่วนของการ
จัดกลุ่มผู้เรียนทั้ง 5ด้านจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ภาพรวม
ของการทํางานการจัดกลุ่มผู้เรียนขัน้ ต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.42 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมากและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56
ตารางที่ 3 การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนในส่วนของการจัดการห้องเรียน
รายการ

ค่าเฉลี่ย

1. การวิเคราะห์ระบบ
2. การออกแบบระบบ
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น

4.44
4.44
4.44

แปล
ค่าเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
เหมาะสม
0.52
มาก
0.52
มาก
0.52
มาก

4.33

0.70

มาก

4.89

0.33

มาก

4.41

0.52

มาก

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมการ
วิเคราะห์ออกแบบการทํางานของระบบในส่วนของการ
จัดการห้องเรียน ทั้ง 5 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
ภาพรวมของการทํางานการจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น มีค่า
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.41 มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ ร ะดั บ มากและค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52
ตารางที่ 4 การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนในส่วนของการจัดการไฟล์
รายการ

ค่าเฉลี่ย

1. การวิเคราะห์ระบบ
2. การออกแบบระบบ
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น

4.44
4.00
4.88

แปล
ค่าเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
เหมาะสม
0.53
มาก
0
มาก
0.33
มาก

4.78

0.67

มาก

4.44

0.53

มาก

4.51

0.41

มาก
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จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมการ
วิเคราะห์ออกแบบการทํางานของระบบในส่วนของการ
จัดการไฟล์ทั้ง 5 ด้านจากผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 5 การทํางานของระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนในส่วนของการประเมินผล
รายการ
1. การวิเคราะห์ระบบ
2. การออกแบบระบบ
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น

แปล
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
มาตรฐาน
เหมาะสม
4
0
มาก
4.44
0.52
มาก
4.89
0.33
มาก
4.78

0.67

มาก

4.89

0.33

มาก

4.60

0.37

มาก

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความเหมาะสมการ
วิเคราะห์และออกแบบการทํางานของระบบในส่วนของ
การประเมินผลการเรียนการสอนทั้ง 5
ด้านจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ภาพรวมของการทํางานการจัดกลุ่ม
ผู้ เ รี ย นขั้ นต้ น มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.60 มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ที่
ระดับมาก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37
ตารางที่ 6 การทํางานภาพรวมของระบบการจัดการ
เรี ย นการสอนบนเทคโนโลยี ก้ อ นเมฆเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์
รายการ
1. การวิเคราะห์ระบบ
2. การออกแบบระบบ
3. ด้านการจัดการข้อมูล
ไม่ซ้ําซ้อน
4. ด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบ
5. ด้านความยุ่งยากใน
การจัดการข้อมูล
ภาพรวมของการทํางาน
การจัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น

แปล
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
มาตรฐาน
เหมาะสม
4.33
0.70
มาก
4.33
0.70
มาก
4.33
0.70
มาก
4.78

0.67

มาก

4.78

0.67

มาก

4.51

0.69

มาก

จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความเหมาะสมการ
วิเคราะห์ออกแบบการทํางานภาพรวมของระบบ ทั้ง 5
ด้านจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ภาพรวมของการทํางานการ
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จัดกลุ่มผู้เรียนขั้นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ระดับมาก และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41
6. อภิปรายผล
จากการศึ กษาการวิ เคราะห์ ออกแบบตามแนวคิ ด
รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อน
เมฆเพื่อสนั บสนุ นการเรียนการสอนด้ านคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัยได้ดําเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาด้วย
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานตลอดจนเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
พร้อมทั้งประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ทําให้
ได้รูปแบบแนวคิดการวิเคราะห์ออกแบบระบบการจัด
การเรียน การสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ตามวัตถุประสงค์ ผล
การวิเคราะห์ออกแบบระบบได้ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบ
ด้วย 6 โมดูล การจัดสรรทรัพยากรบนระบบประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆโดยใช้วิธขี ยายขนาดเซิร์ฟเวอร์เสมือนพบว่า
การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรบนระบบ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆโดยใช้วิธีขยายขนาดเซิร์ฟเวอร์
เสมือน และได้ทําการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการ
เพิ่มทรัพยากรโดยใช้วิธีขยายขนาดเซิร์ฟเวอร์เสมือนและ
วิธีเพิ่มจํานวนเซิร์ฟเวอร์เสมือน โดยผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้
เห็นว่า การจัดสรรทรัพยากรโดยใช้วิธีขยายขนาดนั้นจะมี
ประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อจํานวนของผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว แต่จะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเมื่อจํานวนผู้ใช้
เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ [8] ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสม
การวิเคราะห์ออกแบบระบบ จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9
ท่านพบว่ า มีความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการห้องเรียน มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุดเท่ากับ 4.51 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้มีแนวคิด ส่วน
Management on Cloud Computing โดยการออกแบบ
ทั้งส่วนนี้เพื่อนําไปช่วยในการจัดการระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นให้ตอบสนองการใช้งานการ
จัดการสื่อต่างๆให้เก็บข้อมูลบน Cloud Computing
ทําให้สะดวกแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้เรียน และ
ผู้สอนในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการวิจัย
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหา
เป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ
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การเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 2) ผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
อยู่ในเกณฑ์ระดับเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.51
S.D. = 0.59) [9]
7. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ดังนี้
7.1 ด้าน Media Management on Cloud
Computing การเก็บข้อมูลบน Cloud Computing
เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลายที่หลายแห่ง
ทําให้อาจมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องและความเร็ว
ในการเข้าถึงทรัพยากร และไม่ส่งเสริมการร่วมมือการ
เรียนรู้ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีของผู้เรียน
ลดลง
7.2 รู ป แบบของแพลทฟอร์ ม และมี ก ารจั ด เตรี ย ม
ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในการพัฒนา
Cloud Computing ควรมีมาตรฐาน ซึ่งทําให้มีข้อจํากัด
สําหรับตัวเลือก Web Services อย่างไรก็ตามการวิจัย
ครั้งต่อไปคือ การนํารูปแบบนี้ไปใช้ในการเรียนการสอน
ด้านวิชาการเขี ยนโปรแกรมทางคอมพิ วเตอร์ สําหรั บ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวน
การคิด และการเรียนรู้ตลอดจนวิธีการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และเหมาะสมกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน
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