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ระบบบริหารความสัมพันธ์นักศึกษาบนคลาวด์คอมพิวติ้ง 
Student Relationship Management System on Cloud Computing  
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บทคัดย่อ 
 การส่งเสริมความส าเร็จด้านวิชาการของผู้เรียนเป็นหัวข้อท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในบริบทอุดมศึกษา ท่ีมักมี
อัตราความล้มเหลว และการละท้ิงของผู้เรียนในระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ท่ีมีช่ือเสียงในกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันตก มีนักศึกษาจ านวนมาก ดังนั้นจึงมีความยากล าบากในการจัดการ
เรียนการสอน เป็นเหตุให้ประสบปัญหาดังท่ีกล่าวข้างต้น เพื่อเอาชนะปัญหาดังกล่าว จึงได้น าเสนอแนวคิดระบบ
บริหารความสัมพันธ์นักศึกษาบนคลาวด์คอมพิวต้ิง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างผู้เรียนกับ
มหาวิทยาลัย ผ่านการติดตามผู้เรียนและกิจกรรมด้านวิชาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ระบบนี้อยู่บนหลักการท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า โดยใช้แนวคิดและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
และใช้คลาวด์คอมพิวติ้งในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
 

ค าส าคัญ : ระบบบริหารความสัมพันธ์นักศึกษา, ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า, ธุรกิจอัจฉริยะ, คลาวด์คอมพิวต้ิง 
 

Abstract 
 The students’ academic success promotion is a subject of great importance in a higher 
education context that usually exist a high rate of failure and abandon. Nakhon Pathom 
Rajabhat University is the famous government university in the group of western provinces. 
There are the huge number of students so it‘s difficult to administrate teaching and learning. 
It’s the cause of the same problem. To overcome this complexity, a conceptual of Student 
Relationship Management System on Cloud Computing was presented to keep an effective 
relationship between student and university through the closely monitoring of the students 
and theirs academic activities. This system was based on principles related with the Customer 
Relationship Management system. It uses concepts and technologies associated to the 
Business Intelligence system and uses cloud computing to implement the application. 
 
Keywords : Student Relationship Management System, Customer Relationship Management System, 
Business Intelligence, Cloud Computing 
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1. บทน า 
 สถาบันอุดมศึกษามักมีอัตราความล้มเหลว การละทิ้งของ
ผู้ เรียนในระดับสูง และมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาน้อย      
การส่งเสริมความส าเร็จด้านวิชาการมีความส าคัญอย่างย่ิง 
หน่ึงในวิธีการเพ่ือส่งเสริมความส าเร็จ คือ การสร้างกลไกซึ่ง
ติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ ชิด การประเมินความส าเร็จของ
ผู้เรียน และการวางแผนจัดกิจกรรมแบบวันต่อวันของผู้สอน
กระบวนการเหล่าน้ีไม่ได้เกิดข้ึนในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ 
เน่ืองจากมีนักศึกษาจ านวนมาก เกิดความยากล าบากในการ
จัดการเรียนการสอน และขาดแคลนเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การติดตามกิจกรรมด้านวิชาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด [1] 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิด
กว้างขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน มีช่ือเสียงเป็นที่
นิยมในกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันตก ส่งผลให้มีนักศึกษา
จ านวนมาก และประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้น 
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์นักศึกษา
บนคลาวด์คอมพิวต้ิง เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างผู้เรียนกับมหาวิทยาลัย ผ่านการติดตามผู้เรียนและ
กิจกรรมด้านวิชาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ระบบน้ีอยู่บน
หลักการที่ เกี่ยวข้องกับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า     
โดยใช้แนวคิดและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ และใช้บริการเคร่ืองมือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
คลาวด์คอมพิวต้ิง 
 

2. การบริหารความสัมพันธ์นักศึกษา 
 SRM (Student Relationship Management) เป็นการ
ดูแลความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้เรียน   
ใส่ใจในเร่ืองคุณภาพการบริการ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและความเช่ือใจซึ่งกันและกันหลังจากจบการศึกษา [2] 
SRM กลายเป็นเคร่ืองมือส าคัญ ในการดึงดูดความสนใจของ
นักศึ กษ าและ รักษาค วามสั ม พั น ธ์ที่ ยาวน าน  จั ดห า
ผลประโยช น์ทางการเงิน  และป รับ ป รุง ช่ือ เสี ยงขอ ง
มหาวิทยาลัย [3] การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับ
นักศึกษาเป็นหน่ึงภาระงานที่ส าคัญในกระบวนการทาง
การศึกษา [4] 

3. การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
CRM (Customer Relationship Management) คื อ 

ยุทธวิธีและกระบวนการในการได้มา การรักษา และการเป็น
พันธมิตรกับลูกค้า เพ่ือสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่บริษัท
และลูกค้า เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ การตลาด การขาย 
การบริการลูกค้า และฟังก์ชันห่วงโซ่อุปทานขององค์กร 
เพ่ือให้การส่งมอบมูลค่าให้กับลูกค้ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีข้ึน [5] 

CRM เป็นกระบวนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับลูกค้าที่ท าประโยชน์และก าไรให้แก่ธุรกิจให้คงอยู่ตลอดไป 
โดยลูกค้าผู้มีพระคุณเหล่าน้ันจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็น
การตอบแทน [6, 7] 

 

4. องค์ประกอบของระบบ CRM 
DEAR Model เป็น ตัวแบบที่ สามารถน ามาใช้ในการ

วางแผนเร่ือง CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย 
4 องค์ประกอบ 9 กิจกรรม [8] ดังน้ี 

1) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Database) ประกอบด้วย 
1.1) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 1.2) การวิเคราะห์และเจาะจง
ลูกค้า 

2) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการวิเคราะห์แยกแยะ
ลูกค้า (Electronic) 2.1) การเลือกใช้เทคโนโลยีและระบบที่
เหมาะสม 2.2) สร้างจุดติดต่อกับลูกค้า 2.3) การกระจาย
ข้อมูลลูกค้าผ่านทุกช่องทาง 

3) การก าหนดโปรแกรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ (Action) 
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 3.1) การบริการลูกค้า (Customer 
Service) 3.2) โปรแกรมการสะสมคะแนน/โปรแกรมสร้าง
ความภัก ดี  (Frequency/Loyalty) 3.3) โป รแกรมส ร้าง
ความสัมพันธ์ในเชิงสั งคม  (Community Program) 3.4) 
โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Ties)  

4 ) การ รักษ าลู กค้ า  (Retention) 4 .1 ) ป ระ เมิ น ผล       
การบ ริหารความสัม พัน ธ์ลู กค้ า  4.2 ) ขยายและรักษา        
การเติบโตของความสัมพันธ์ 
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ภาพที ่1 DEAR Model [8] 
 

5. ธุรกิจอัจฉริยะ 

 BI (Business Intelligence) เป็ นก ระบ วนการ รับ
ข้อมูลจ านวนมาก วิเคราะห์ข้อมูลเหล่าน้ัน และน าเสนอ
รายงานทีป่ระกอบด้วยสาระส าคัญของข้อมูลที่เป็นพ้ืนฐาน
ของการด าเนินการทางธุรกิจ  ช่ วยในการจัดการเพ่ือ
ตัดสินใจทางธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน [9] 

BI เป็นเคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ใช้
สามารถน าไป วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลจ านวนมาก
ที่ มาจากหลากหลายแหล่ งข้อมูล  ซึ่ งมี รูปแบบและ
โครงสร้างข้อมูล ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ BI เป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนการบริหาร การตัดสินใจได้ทุกหน้าที่งาน และ
ตอบสนองบุคลากรทุกระดับในองค์กร เคร่ืองมือของ BI     
มีต้ังแต่ระดับปฏิบั ติการไปจนถึงระดับวางแผนกลยุทธ์ 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรเพ่ิมสูงข้ึน [10, 
11] 

 5.1 องคป์ระกอบของ BI 

 
ภาพที ่2 องค์ประกอบของ BI [10] 

 
จากภาพที่ 2 BI ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก [10] ดังน้ี 
1) ชุดเคร่ืองมือในการคัดแยก (Extract) เปลี่ยนแปลง 

(Transform) แล ะบ รรจุ  (Load) ข้ อ มู ล ใน ที่ จั ด เก็ บ 
เคร่ืองมือชุดน้ีเป็นที่รู้จักในช่ือ อีทีแอล (ETL) จะท าหน้าที่
คัดแยกข้อมูลเฉพาะที่ผู้ใช้ต้องการจากทุกแหล่งข้อมูลมา
รวมกัน ท าความสะอาดข้อมูลเหล่าน้ัน (Data Cleansing) 

เพ่ือให้ข้อมูลมีความสม่ าเสมอ สอดคล้องกันทั้งหมด ก่อน
จะน าบรรจุลงในคลังข้อมูล (Data Warehouse) 

2) คลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็นที่จัดเก็บข้อมูล
ที่ ได้มาจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กร ซึ่ งก็คื อระบบ
สารสนเทศในระดับปฏิบัติการ แหล่งข้อมูลภายนอกที่
ผู้บ ริห ารเห็น ว่ามี ความจ า เป็น ต้องใช้ ในการท างาน        
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การตัด สิ น ใจของผู้ บ ริห าร แล ะ ข้อมู ล ส่ วนบุ ค ค ล 
(Personnel Data) ที่ผู้บริหารบันทึกไว้ส าหรับการท างาน
ของตนเอง ข้อมูลเหล่าน้ันจะถูกน ามาจัดเตรียมให้อยู่ใน
รูปแบบที่พร้อมจะท างานเชิงวิเคราะห์ (Analytical Data) 
ตามที่ผู้บริหารต้องการได้ คลังข้อมูลจะเป็นฐานข้อมูล
ส าห รับการวิ เค ราะห์ ด้ วย ชุดค าสั่ งงาน ต่ าง ๆ  เช่น         
การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์หรือ  OLAP  
(On-Line Analytical Processing) การท าเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) และระบบสารสนเทศอื่น ๆ เป็นต้น 

3) ชุดค าสั่งงานเพ่ือการวิเคราะห์ จะประกอบไปด้วย
ชุดค าสั่งงานหลายชุดค าสั่งที่จะท าการวิเคราะห์ในประเด็น
ที่แตกต่างกันไป ผู้ใช้จะเลือกชุดค าสั่งงานตามที่ต้องการ   
มาใช้ ได้แก่ 3.1) ชุดค าสั่งงานในการจัดท ารายงาน รวมถึง
การน าเสนอรายงานจากการสอบถามที่ ไม่ ได้มี การ
คาดการณ์ไว้ก่อน (Ad Hoc Query) รายงานที่น าเสนอ
มักจะเป็นผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน    
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน หรือการติดตามค่าเป้าหมายของ  
การด าเนินงานที่ส าคัญ การน าเสนอรายงานมักจะอยู่ใน
รูปแบบของกราฟ เพ่ื อท าให้ เกิ ดความ เข้าใจ ได้ ง่าย        
ผ่าน Dashboard ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงผ่านหน้าเว็บไซต์    
ที่จัดท าไว้ 3.2) การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์
ห รื อ  OLAP ( Online Analytical Processing) เ ป็ น
ชุดค าสั่งงานที่ ช่วยให้ผู้ใช้งานวิเคราะห์ ข้อมูลที่ มาจาก
คลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดข้ึนบ่อยจะเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (Multidimensionality) เพ่ือช่วย
ให้ผู้วิเคราะห์ได้มองเห็นข้อมูลในเชิงลึกในมิติต่าง ๆ เป็น
การเสริมความเข้าใจในสถานการณ์ให้มากข้ึน 3.3) การท า
เหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นชุดค าสั่งงานที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล       
ที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน หรือคาดการณ์กันมาก่อน    
การได้ค้นพบสิ่งใหม่ก่อนผู้อื่นอาจจะสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

 
 
 

6. คลาวด์คอมพิวต้ิง 
คลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) เป็นรูปแบบ

บริการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันกับผู้อื่น เช่น 
เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ที่จัดเก็บข้อมูล แอพพลิเคชัน และ
บริการที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่าย มากน้อยตามความต้องการ
ของผู้ใช้ สามารถปรับเพ่ิมและลดทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้
ง่ายและรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เฉพาะสิ่งที่ตนต้องการ
และจ่ายค่าใช้บริการตามบริการที่เรียกใช้เหมือนกับการ
จ่ายค่าสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า และ    
ค่าโทรศัพท์ [12,13] 

 
ภาพที ่3 คลาวด์คอมพิวต้ิง [13] 

 
6.1 คุณลักษณะส าคัญของคลาวด์คอมพิวต้ิง  
คุณลักษณะส าคัญของคลาวด์คอมพิวต้ิง (Essential 

Characteristics) [12,13] ประกอบด้วย 
1) On-demand self-service ผู้ใช้สามารถระบุความ

ต้องการ และขอใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น server 
time และ network storage ด้ วยตน เองได้ทุ ก เวล า     
โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ  

2) Broad network access ทรัพยากรคอมพิวเตอร์
ถูกจัดสรรให้ผู้ใช้ใช้งานผ่านเครือข่าย ด้วยกลไกที่ เป็น
มาตรฐาน ผู้ใช้ท างานได้บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น 
โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต แลปท็อป และเวิร์กสเตชัน 

3) Resource pooling ท รัพ ย าก รค อ ม พิ ว เต อ ร์         
ที่จัดสรรให้ผู้ใช้อาจมาจากศูนย์ข้อมูลหลาย ๆ แห่ง หรือ
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จากหลาย ๆ ประเทศ ผู้ใช้แต่ละรายใช้ทรัพยากรที่ ถูก
จัดสรรให้โดยไม่รบกวนกันและกัน ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรู้ว่า
ก าลังใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากสถานที่ใดในโลก สนใจ
เพียงว่าได้ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ตามขนาด และ
ประสิทธิภาพที่ ต้องการ แต่ผู้ ใช้อาจขอสิทธ์ิที่จะเลือก
ต าแหน่งศูนย์ข้อมูลที่ตนต้องการใช้ได้ 

4) Rapid elasticity การบริการคลาวด์สามารถเพ่ิม
และลดขนาดอุปกรณ์ที่ให้บริการตามความต้องการของ
ลูกค้า และสามารถจัดสรรได้โดยอัตโนมัติ ในสายตาของ
ผู้ ใช้ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่น ามาให้บ ริการมีขนาด       
ไม่จ ากัด ผู้ใช้สามารถสั่งให้เพ่ิมหรือลดได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการ  

5) Measured service ระบบที่ให้บริการคลาวด์ต้อง
วัดปริมาณการใช้ตามชนิดของบริการได้ เช่น บริการจัดเก็บ
ข้อมูล บริการประมวลผล ตามความเป็นจริง สามารถ
ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการใช้ทรัพยากรให้แก่
ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 

6.2 รูปแบบการบริการคลาวด์คอมพิวต้ิง  
รูปแบบการบริการคลาวด์คอมพิวต้ิง (Service Model) 

[12] ประกอบด้วย  
1) Software as a Service (SaaS) เป็นบริการจัดหา

แอพพลิ เค ชันที่ ท างานบนโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์       
แอพพลิ เค ชันสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ ของผู้ ใ ช้         
ที่หลากหลาย ผ่านหน้าจอการท างานของผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่มี
หน้าที่จัดการหรือควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ ได้แก่ 
เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่จัดเก็บข้อมูล หรือ
ความสามารถของแต่ละแอพพลิเคชัน ทุกอย่างจะอยู่
ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ 

2) Platform as a Service (PaaS) เป็นบริการจัดหา
โครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและทดสอบ
แอพพลิเคชัน โดยมีข้อแม้ว่าแอพพลิเคชันจะต้องถูกพัฒนา
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ผู้ ให้บ ริการ
จัดเตรียมให้เท่าน้ัน ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่จัดการหรือควบคุม
โครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ใด ๆ ผู้ใช้จะดูแลรับผิดชอบเฉพาะ

แอพพลิเคชันที่ใช้งานและการต้ังค่าสภาพแวดล้อมของ
แอพพลิเคชันที่เป็นเจ้าของเท่าน้ัน  

3) Infrastructure as a Service (IaaS) เป็ นบ ริการ
จัดหาการประมวลผล ที่จัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และ
ทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีผู้ใช้สามารถปรับและเรียกใช้ซอฟต์แวร์
ซึ่งอาจรวมถึงระบบปฏิบั ติการและแอพพลิเคชัน ผู้ใช้     
ไม่สามารถจัดการหรือควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์      
แต่สามารถควบคุมระบบปฏิบัติการ ที่จัดเก็บข้อมูล และ
แอพพลิเคชันที่ใช้งานได้ และอาจจะจ ากัดการควบคุมของ
อุปกรณ์บางชนิดของเครือข่าย เช่น ไฟร์วอลล์ 

6.3 รูปแบบการใช้งานคลาวด์คอมพิวต้ิง 
รูปแบบการใช้งานคลาวด์คอมพิวต้ิง (Deployment 

Model) [12,13] ประกอบด้วย 
1) Private cloud เป็นการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์

เฉพาะส าหรับองค์กรหน่ึงองค์กรใด ผู้ใช้อาจดูแลอุปกรณ์ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง หรือจ้างบุคคลที่สาม
ดูแลให้ก็ได้ อุปกรณ์อาจติดต้ังในสถานที่ของผู้ใช้ หรืออยู่
ภายนอกท้ังหมด หรือบางส่วนก็ได้  

2) Community cloud เป็นการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
คลาวด์ร่วมกันเฉพาะในกลุ่มสมาชิกที่มี เร่ืองต้องปฏิบั ติ 
หรือเร่ืองที่ต้องค านึงถึงคล้ายกัน เช่น เร่ืองเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้ข้อมูล มีข้อที่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
รัฐหรือขององค์กรเหมือนกัน หรือมีกฎระเบียบและกติกา   
ที่ต้องปฏิบัติคล้ายกัน ชุมชนอาจดูแลและบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ด้วยชุมชนเอง หรือท าผ่านบุคคล 
ที่สาม อุปกรณ์จะติดต้ังในสถานที่ของชุมชน หรือนอก
สถานที่ก็ได้  

3) Public cloud เป็นการใช้บริการคลาวด์ร่วมกั บ
สาธารณชน องค์กรทั่วไป และกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่       
ผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ และระบบ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

4) Hybrid cloud เป็ นการใช้บ ริการที่ ผสมผส าน
ร ะ ห ว่ า ง  Private cloud Community cloud ห รื อ 
Public cloud ผู้ ให้บริการแต่ละรายที่ให้บริการภายใต้

Hybrid cloud น้ี ต่างท างานแบบอิสระ แต่จะผูกพันกัน
ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานหรือเป็นเจ้าของ 
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7. ระบบบริหารความสัมพันธ์นักศึกษาบนคลาวด์
คอมพิวต้ิง ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
(SRMS on Cloud Computing for NPRU) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่ เปิดก ว้างขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน          
มี ช่ือเสียงเป็นที่ นิยมในกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันตก         
มีนักศึกษาจ านวนมาก อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถติดตาม
กิ จกรรม ด้าน วิชาการของนักศึ กษาได้อ ย่างใกล้ ชิด        
เกิดปัญหาการละทิ้งการเรียน ส่งผลให้ในบางหลักสูตร      

มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาน้อย จากปัญหาดังกล่าวจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์นักศึกษาบน
คลาวด์คอมพิวต้ิง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความส าเร็จ
ด้านวิชาการของผู้ เรียนผ่านการติดตามกิจกรรมด้าน
วิชาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และรักษาความสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพระหว่างผู้เรียนกับมหาวิทยาลัย  

SRMS on Cloud Computing for NPRU ออกแบบ
โดยใช้แนวคิดจากงานวิจัยของ Piedade & Santos [1] 

7.1 ระบบ SRM บนโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจอัจฉริยะ 
 

 
 

ภาพที ่4 มโนภาพของระบบ SRM [1] 

สถาปัตยกรรมของระบบ SRM อยู่บนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนธุรกิจอัจฉริยะ จากภาพที่  4 
แสดงให้เห็นมโนภาพของระบบ SRM โดยมีการเก็บข้อมูลที่
เก่ียวกับผู้เรียนไว้ในที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ข้อมูลจาก
กิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ อีเลิร์นน่ิง การเข้าช้ันเรียน 

คะแนน และประสิทธิภาพ จะถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่
แตกต่างกันตามแหล่งที่มา โดยจัดเก็บในคลังข้อมูลที่มีการ
ก าหนดโครงสร้างเป็นพิเศษ 

จาก น้ันท าการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้เค ร่ืองมือที่
เหมาะสม เช่น OLAP, Data Mining, Querying, Reporting 
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และอื่น ๆ เพ่ือให้ได้รับความรู้เก่ียวกับผู้เรียน บนฐานของ
ความรู้น้ี action อัตโนมัติจะเกิดข้ึนกับผู้เรียนหรือกลุ่มของ
ผู้เรียน ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย ตัวอย่าง เช่น การใช้เคร่ืองมือ Data Mining 
เพ่ือสกัดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียนหรือกลุ่มของ
ผู้เรียน จากน้ันระบบส่งข้อความอัตโนมัติในนามผู้ก ากับ

รายวิชาให้ผู้ เรียนหรือกลุ่มของผู้ เรียนที่แสดงรูปแบบ
พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง เช่น ถ้าผู้เรียนไม่เข้าช้ันเรียน 
ผู้ เรียนจะได้ รับข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ  ระบบจะ
ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามเวลาตามความจ าเป็น 
และมีการประเมินผลกระทบของ action ทั้งหมดที่เกิดข้ึน 
 

7.2 สถาปัตยกรรมระบบ SRM 
 

 
ภาพที ่5 สถาปัตยกรรมระบบ SRM [1] 

 
จากภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมระบบ SRM ประกอบด้วย    

4 องค์ประกอบหลัก  

 
1) ส่วนการได้มาซึ่ งข้อมูลและการจัดเก็บ  (Data 

Acquisition and Storage component) รับผิดชอบใน



วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 4  ฉบับที่ 8  กรกฎาคม – ธันวาคม  2557 

 

26 
 

การจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียนในคลังข้อมูล โดยข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันถูกน ามารวมกันและส่งไปยัง
กระบวนการ ETL process (การคัดแยก การแปลง และ
การบรรจุข้อมูล)  

2) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis component) 
รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ความรู้เก่ียวกับผู้เรียน 
ประกอบ ด้วยเค ร่ืองมื อ วิเคราะห์ ข้อมู ลที่ เหมาะสม           
ที่อนุญาตให้ก าหนดรูปแบบการจัดเก็บความรู้ในฐานความรู้
ที่เพียงพอ เคร่ืองมือที่ ใช้ยินยอมให้ Statistical analysis, 
Querying, Reporting, OLAP and Data Mining analysis 

3) ส่วนการปฏิสัมพันธ์  (Interaction component) 
รับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์ที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพกับผู้เรียน โดยใช้ความรู้ของผู้เรียนที่ได้ รับ    
ชุดของ action ถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติกับผู้เรียนที่ เป็น
เป้าหมาย เมื่อถูกตรวจสอบสถานการณ์หรือพฤติกรรม       
ที่เฉพาะเจาะจง 

4) ส่วนการประเมินผล (Assessment component) 
รับผิดชอบการประเมินทุก action ที่ ด าเนินการและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน ผ่านการติดตามพฤติกรรมด้านวิชาการ
ของผู้เรียน และการตรวจสอบอัตราที่แตกต่างกันของ  
ความพยายาม คะแนน และการปฏิสัมพันธ์กับอีเลิร์นน่ิง  

จากงานวิจัยของ Piedade & Santos [14] ได้พัฒนา
และทดลองใช้ระบบตรวจสอบการเข้าช้ันเรียน ระบบน้ีจะมี
ข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติถูกส่งโดยอีเมล์ไปยังผู้เรียนเมื่อ
ขาดเรียน วัตถุประสงค์หลักของ action น้ี คือ เพ่ือเตือน
ผู้ เรียนให้ เห็นความส าคัญของการเข้าช้ันเรียน  อี เมล์
อัตโนมัติจะส่งรายงานการเข้าช้ันเรียนเป็นรายสัปดาห์ไปยัง
ผู้ก ากับรายวิชา และครูผู้รับผิดชอบหน่วยการเรียน ในกรณี
ที่มีความผิดปกติ พวกเขาสามารถใช้ action ที่จ าเป็นเพ่ือ
กระตุ้นผู้เรียนให้เข้าช้ันเรียน หลังจากทดลองใช้ ยืนยันได้
ว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติส่งผลกระทบทางบวก
กับพฤติกรรมของผู้เรียน ผู้เรียนมีปฏิกิริยาโต้ตอบโดยการ
ส่งกลับ เห ตุผลส่วน ตัวและเข้า ช้ัน เรียนในค ร้ังถัดไป        
บางกรณีผู้เรียนขอบคุณข้อความเตือนและส่งเหตุผลไปยัง
ผู้สอนเมื่อต้องการขาดเรียนในบางคร้ังด้วยเหตุผลส่วนตัว 
 

 7.3 การพัฒนา SRMS on Cloud Computing for 
NPRU 

ใน ก า ร พั ฒ น า  SRMS on Cloud Computing for 
NPRU จะใช้รูปแบบการบริการคลาวด์คอมพิวต้ิง Platform 
as a Service (PaaS) จัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์เพ่ือ
พัฒนา ปรับปรุง และทดสอบแอพพลิเคชัน โดยใช้งาน
คลาวด์คอมพิวต้ิงในรูปแบบ Private cloud เฉพาะภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

การใช้บริการคลาวด์คอมพิวต้ิง ในการพัฒนาระบบมี
ประโยชน์ [13] ดังน้ี 1) มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น 2) ลด
ต้นทุน 3) มีอิสระจากอุปกรณ์และสถานที่  4) สามารถ
เข้าถึงแพลตฟอร์มที่หลากหลาย 5) มีความไว้วางใจสูงข้ึน 
6) มีความปลอดภัย 7) มีความย่ังยืน 8) เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการประมวลผลโปรแกรมประยุกต์ 9) ได้รับบริการที่เป็น
นวัตกรรมใหม่เสมอ และ 10) ใช้งานง่าย 

 
8. สรุป 
 ในบริบทของอุดมศึกษาปัจจุบัน ยังคงมีอัตราการ
ล้มเหลว การละทิ้งของผู้เรียนในระดับสูง และมีจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิดกว้างขยายโอกาสทางการศึกษา
แก่ประชาชน มีช่ือเสียงเป็นที่นิยมในกลุ่มจังหวัดทางภาค
ตะวันตก มีนักศึกษาจ านวนมาก ท าให้การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปด้วยความยากล าบาก ขาดแคลนเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการติดตามกิจกรรมด้านวิชาการของผู้เรียนอย่าง
ใกล้ชิด ท าให้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ในสถานการณ์น้ีจ าเป็นที่จะต้องออกแบบและพัฒนากลไก
ที่อ านวยความสะดวกในการติดตามและก ากับดูแลกิจกรรม
ด้านวิชาการของผู้เรียน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ
บริหารความสัมพันธ์นักศึ กษาบนคลาวด์คอมพิวต้ิง       
เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการส่งเสริมความส าเร็จของผู้เรียน
และความส าเร็จของสถาบัน รักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับผู้เรียนให้มีความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ 
ระบ บ น้ีอ ยู่บ นห ลักก ารที่ เกี่ ย ว ข้อ งกั บ ก ารบ ริห าร
ความสัมพันธ์ลูกค้า โดยใช้แนวคิดและโครงสร้างพ้ืนฐาน
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ด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนธุรกิจอัจฉริยะ และใช้บริการ
เคร่ืองมือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์คอมพิวต้ิง 
โดยสถาปั ตยกรรม ของระบ บ  SRM ป ระกอบ ด้ วย            
4 องค์ประกอบหลัก ดังน้ี 1) ส่วนการได้มาซึ่งข้อมูลและ
การจัดเก็บ 2) ส่วนการวิเคราะห์ ข้อมูล  3) ส่วนการ
ปฏิสัมพันธ์ และ 4) ส่วนการประเมินผล 
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