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ค าส าคัญ  :  Cloud Computing   อินเทอร์เน็ต    

 Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะการท างานโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น พ้ืนที่เก็บข้อมูล แพลตฟอร์มทางธุรกิจ แอปพลิเคชัน พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเลือกใช้งานได้ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet Service Provider : ISP) ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากร
ให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น และจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง หรือให้เข้าใจง่ายๆ คือระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรับข้อมูลแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งเดิมการ
ประมวลผลจะท าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมและเปิดใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์  
เช่น การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ฯลฯ) แต่ Cloud Computing  
จะเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตามแต่ผู้ให้บริการจะเตรียมไว้ให้ เช่น Google Docs, 
Office 365 โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 

 
Cloud Computing เน้นการขยายตัวได้

อย่างยืดหยุ่น สามารถที่จะปรับขนาดได้ตาม 
ความต้องการของผู้ใช้ และมีการจัดสรรทรัพยากร 
โดยเน้นการท างานระยะไกลอย่างง่าย ที่ ใช้
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็นโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคส าหรับ
พ้ืนฐานการท างานนั้น ส่วนใหญ่จะให้บริการใน
ลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันโดยให้ผู้ใช้ท างาน
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ขณะเดียวกันซอฟต์แวร์และ
ข้อมูลทั้ งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ 
ผู้ให้บริการ 

 

รูปแบบการใหบ้ริการของ Cloud Computing 
1. Software as a Service : SaaS 

เป็นการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านทางอินเทอร์เน็ต คล้ายกับการเช่าใช้ 
คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน (Pay as you go) เช่น ตามจ านวนผู้ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน 
ท าให้ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องลงทุนเพ่ิมเติมในส่วนของฮาร์ดแวร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวมไปถึง
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลระบบทั้งหมดให้ ผู้ใช้งานสามารถเข้า

ที่มา : http://thumbsup.in.th/2014/11/cloud-computing-thailand-survey-by-imc/ 



ใช้งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่สนใจว่า 
ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเหล่านี้ติดตั้งอยู่ที่ไหน ประมวลผลอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อะไร 

2. Platform as a Service : PaaS 
เป็นการให้บริการด้านแพลตฟอร์ม ส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน 

โดยผู้ให้บริการจะจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน เช่น เว็บ 
แอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บฐานข้อมูล ระบบประมวลผลกลางส าหรับองค์กรขนาดใหญ่  
และ Middleware อ่ืนๆ โดยบริการทั้งหมดท างานภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และ
สามารถเรียกใช้งานได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

3. Infrastructure as a Service : IaaS 
เป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เซิร์ฟเวอร์ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และ

ระบบจัดเก็บข้อมูล ที่ท างานอยู่บนระบบเสมือน (Virtualization) เพ่ือรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ 
และแอปพลิเคชัน 

4. Storage as a Service : SaaS 
เป็นการให้บริการระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไม่จ ากัด รองรับการสืบค้นและการ

จัดการข้อมูลขั้นสูง 
5. Composite Service : CaaS 

เป็นการให้บริการส่วนท าหน้าที่รวมโปรแกรมประยุกต์หลายๆ โปรแกรม หรือจัดล าดับการ
เชื่อมโยงแบบกระแสงานข้ามเครือข่าย รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัย 

Cloud Computing แบ่งการท างานเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interaction Interface) ท าหน้าที่รับค าขอบริการจากผู้ใช้ 
2. ส่วนจัดเก็บรายการบริการ (Services Catalog) ท าหน้าที่เก็บและบริหารรายการของบริการที่ผู้ใช้

ต้องการ 
3. ส่วนบริหารจัดการระบบ (System Management) ท าหน้าที่ในการก าหนดทรัพยากรที่เหมาะสมเมื่อ

มีผู้ใช้เรียกใช้บริการ 
4. ส่วนจัดหาทรัพยากร (Provisioning Services) ท าหน้าที่จัดหา จัดเตรียม และจองทรัพยากรต่างๆ  

เพ่ือส่งให้ผู้ที่เรียกใช้ต่อไป 
5. ส่วนตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน (Monitoring and Metering) ท าหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้บริการต่างๆ

ของผู้ใช้ เพ่ือใช้ในการเก็บค่าบริการหรือเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในส่วนอื่นๆ 

ประเภทของ Cloud Computing 
1. Private Cloud 

 
คือ ระบบที่ท างานอยู่บน Cloud และบริหารจัดการโดยบริษัท
หรือองค์กร เพ่ือการใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น ผู้ ให้บริการ
และผู้ใช้สามารถควบคุมและปรับปรุงระบบความปลอดภัยได้
ด้วยตนเอง 

ที่มา : https://sites.google.com/site/korwten/home/ijkokpp 



2. Public Cloud  
คือ ระบบที่ท างานอยู่บน Cloud แบบสาธารณะที่ดูแลจัดการ
โดยผู้ให้บริการภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะมีสิทธิในการ
ควบคุมที่จ ากัดขึ้นอยู่กับการมอบสิทธิของผู้ให้บริการ Public 
Cloud มีทั้งบริการที่เสียค่าใช้จ่าย เช่น Windows Azure, 
SQL Azure และบริการฟรี เช่น Windows Live 
 

3. Community Cloud 
 

คือ ระบบที่สร้างขึ้นมาระหว่างองค์ กรเป็น
เครือข่ายสังคมเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจหรือ
ต้องท างานร่วมกัน สามารถเข้าใช้งานได้ เพ่ือใช้
เป็นมาตรฐาน หรือใช้ในการแก้ไขปัญหา  

 
 

4. Hybrid Cloud  
คือ ระบบที่ผสมผสานระหว่าง Private Cloud และ 
Public Cloud ท าให้สามารถท างานเชื่อมต่อกันได้ ผู้ใช้
สามารถขยายศูนย์ข้อมูลไปยัง Public Cloud เพ่ือการใช้
งานเฉพาะอย่าง และยังกลับมาใช้ Private Cloud ได้เมื่อ
ต้องการเช่นกัน 

 
ข้อดีของ Cloud Computing  

1. ลดต้นทุนค่าดูแลบ ารุงรักษาเนื่องจากค่าบริการได้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งานจริง เช่น ค่าจ้างพนักงาน 
ค่าซ่อมแซม ค่าลิขสิทธิ์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าอัพเกรด และค่าเช่าคู่สาย 

2. ลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้น หรือการทดลองโครงการ 
3. มีความยืดหยุ่นในการเพ่ิมหรือลดระบบตามความต้องการ 
4. ได้เครือ่งเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส ารองข้อมูลที่ดี มีเครือข่ายความเร็วสูง 
5. มีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบและพร้อมให้บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง 

ข้อเสียของ Cloud Computing 
1. เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลายที่หลายแห่งท าให้อาจมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่อง

และความเร็วในการเข้าถึงทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการแม่ข่ายทีอ่ยู่ภายในองค์กร 
2. ยังไม่มีการรับประกันในการท างานอย่างต่อเนื่องของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล 
3. แพลตฟอร์มยังไม่มีมาตรฐาน ท าให้ผู้ใช้มีข้อจ ากัดส าหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบ 

ที่มา : https://sites.google.com/site/korwten/home/ijkokpp 

ที่มา : https://sites.google.com/site/korwten/home/ijkokpp 
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