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บทคัดย่อ

	 โลกของธุรกิจในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันอย่างไม่หยุดยั้ง	และนับวันก็ยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทาง
ด้านคุณภาพสินค้า	ราคา	และการให้บริการหลังการขาย	ซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจมากกว่าธุรกิจขนาดเล็กก็จะได้
เปรียบกว่าในหลายๆ	ด้าน	เช่น	ด้านการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology:	IT)	มาใช้ในด้านการผลิต	การบริการและ
การเข้าถงึกลุม่ลกูค้า	รวมถงึการให้บรกิารลกูค้าอย่างรวดเรว็	เช่น	การแจ้งรายการทีใ่ช้ผ่านบตัรเครดติ	การท�าธรุกรรมการเงนิต่างๆ	ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่	ซึ่งก็ต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูง	ให้ข้อมูลส่งไปยังลูกค้าผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ	
เช่น	เครื่องคอมพิวเตอร์	โทรศัพท์มือถือ	และ	PDA	แต่การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูง	ดังนั้นผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็ก	จึงพยายามหาวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้	ซึ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ	(Cloud	Computing)	เป็นทาง
เลือกใหม่ของผู้ประกอบการที่ต้องการเพื่อลดต้นทุนทางด้านนี	้ เพราะท�าให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ	 ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีให้เลือกมากมายให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานโดยใช้เงินลงทุนที่ต�่ากว่าระบบไอทีแบบเก่า	และไม่ต้องกังวลเกี่ยว
กับการดูแลปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและระบบคอมพิวเตอร์อีกต่อไป	

Abstract

	 At	present	time,	businesses	increase	the	degree	of	competition	in	quality,	price	and	services.		Big	enterprises	with	
large	budget	have	more	advantages	than	small	enterprises	(SME)	in	many	ways	such	as	investment	in	information	technology	
(IT).	IT	is	an	important	part	of	your	businesses	to	serve	customers	who	use	communication	equipments	such	as	computers,	
PDAs	or	Smart	Phones.		IT	can	serve	customers	more	quickly	and	can	enhance	the	quality	of	products	as	well.	However,	
the	cost	of	installation	IT	system	is	expensive	and	will	add	to	product	cost.	Therefore,	entrepreneurs	of	SMEs	try	to	find	the	
way	to	reduce	the	cost.	New	technology	namely	“Cloud	Computing”	is	an	alternative	technology	for	business	owner	to	
reduce	IT	cost.	By	using	Cloud	Computing,	business	owners	are	able	to	choose	services	via	the	Internet	with	saving	more	
money	than	the	past	IT	system	and	no	longer	have	to	worry	about	constant	server	updates	and	other	computing	issues.	

บทน�ำ

	 การประกอบธุรกิจในโลกปัจจุบันต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 องค์การและหน่วยงานธุรกิจจ�าเป็น
ต้องมเีครือ่งคอมพวิเตอร์	และโปรแกรมระบบงาน	รวมถงึการเชือ่มต่อระบบคอมพวิเตอร์เข้าสูเ่ครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	เพือ่การตดิต่อสือ่สาร
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันกับกระแสการแข่งขันในด้าน
ข้อมูลข่าวสารของโลก	จะเห็นได้จากการซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ	เช่น	คอมพิวเตอร์	และสมาร์ทโฟน	ที่มี
อัตราการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น	เห็นได้จากสรุปผลส�ารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยประจ�าปี	2552	และ
ประมาณการปี	2553	(Thailand	ICT	Market	2009	and	Outlook	2010)	ที่แสดงถึงอัตราการเติบโตของตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์	
(Computer	Services)		ซึ่งเริ่มมีส่วนแบ่งในตลาด	IT	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเพิ่มจากร้อยละ	11.2	ในปี	2551	เป็นร้อยละ	18.8	และ
ร้อยละ	20.2	ในปี	2552	และปี	2553	ตามล�าดับ	นอกจากนี้จะเห็นว่ามูลค่าตลาด	IT	ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยมีแนว
โน้มสูงขึ้น	ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า	IT	มีส่วนส�าคัญในธุรกิจทั้งของภาครัฐและเอกชน
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ตารางที่	1	:	มูลค่าตลาด	IT	ของประเทศไทยปี	2551-2252	และประมาณการปี	2553

 ตลาด	 มูลค่า	(ล้านบาท)	 การเติบโต	(%)	 สัดส่วนตลาด	IT	(%)
  2551 2552 2553f 51/52 52/53 2551 2552 2553f

	 1.	Computer	Hardware	 75,720	 80,869	 88,040	 NA	 8.9	 33.9	 31.5	 31.0
	 2.	Computer	Software	 62,937	 64,365	 67,884	 2.3	 5.5	 28.2	 25.0	 23.9
	 3.	Computer	Services	 24,981	 48,372	 57,392	 NA	 18.6	 11.2 18.8 20.2
	 4.	Data	Communications	 59,468	 63,540	 70,733	 6.8	 11.3	 26.7	 24.7	 24.9
	 	 Equipments	(wired+wireless)	
 
 รวม		IT	 223,106	 257,146	 284,049	 15.26	 10.5	 100	 100	 100

หมายเหตุ	ตลาด	IT	=	ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์	+	ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	+	ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์	+	ตลาดอุปกรณ์
สื่อสารข้อมูล
 
ที่มา:	ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(มหาชน)	SIPA

	 เพือ่ให้ธรุกจิแข่งขนักบัผูอ้ืน่ได้	ผูป้ระกอบการจงึต้องใช้เงนิลงทนุเพือ่จดัซือ้ฮาร์ดแวร์	(Hardware)	ซอฟต์แวร์ระบบ	(OS	Software)	
รวมถงึการจ้างบคุลากรด้าน	IT	เพือ่พฒันาโปรแกรมระบบงานของตน	ซึง่ในหลายหน่วยงานได้เปลีย่นมาใช้	Open	Source	แทน	เนือ่งจาก
ไม่เสียค่าใช้จ่าย	แต่ยังคงมีข้อจ�ากัดในด้านความต้องการของผู้ใช้งานที่ไม่ตรงกับซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาจาก	Open	Source	
และทรัพยากรที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผลก็มีให้จ�ากัดเช่นกัน	 จึงท�าให้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาให้ความสนใจระบบ
ประมวลผลแบบ	Cloud	Computing	ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเรื่องความต้องการของผู้ใช้งาน	และแก้ปัญหาทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัดได้	ใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการจัดโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ไม่น้อยทีเดียว

ลักษณะของ Cloud Computing

	 Cloud	Computing	เป็นการน�าเครือ่งคอมพวิเตอร์จ�านวนมากมาเชือ่มต่อเข้าด้วยกนัและให้มาประมวลผล	(Processing)	ประสาน
กัน	 ซึ่งคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน	 แต่จะเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง	 และคอมพิวเตอร์ที่
เชือ่มต่อกนันีไ้ม่จ�าเป็นต้องมฮีาร์ดแวร์และระบบปฏบิตักิารทีเ่หมอืนกนั	หรอือาจกล่าวได้ว่า	Cloud	Computing	เป็นการจดัสรรทรพัยากร
ของระบบ	IT	ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาแบ่งปันในลักษณะของการให้บริการ	(Software	as	a	Services:	SaaS)	โดยการประมวลผล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	ทรัพยากรเหล่านี้จะมีผู้ให้บริการด้าน	Cloud	Computing	เป็นเจ้าของและจัดการดูแล	ซึ่งจะรวมทรัพยากรเหล่า
นี้ไว้ที่ศูนย์ข้อมูล	(Data	Center)	ผู้ที่จะใช้บริการ	Cloud	Computing	จะซื้อบริการเหล่านั้นตามจ�านวนหรือขนาดของความสามารถของ
ทรพัยากรตามความต้องการทีจ่ะใช้งาน	โดยไม่ต้องทราบว่าทรพัยากรทีม่อียูน่ัน้มปีระสทิธภิาพหรอืศกัยภาพมากน้อยเพยีงใด	และไม่ต้อง
มีความรู้หรือมีความเชี่ยวชาญใดๆ	 เกี่ยวกับเทคโนโลยีของทรัพยากรที่ถูกจัดสรรไว้ให้ด้วยเช่นกัน	 	 โดยพื้นฐานแล้วบริการที่ผู้ให้บริการ
จัดสรรไว้	 จะมีโครงสร้างพื้นฐานแพลทฟอร์มและซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดสรรไว้เป็นบริการให้ใช้ได้ทันที	 โดยผู้ใช้บริการไม่จ�าเป็นต้องมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงหรือต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ก่อนการใช้งาน	แต่จะใช้เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์	(Device)	ที่สามารถ
เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้	เช่น	โทรศัพท์แบบ	VOIP	สมาร์ทโฟน	หรือ	PDA		เพื่อใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น	
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ภาพที่	 1	 :	 การใช้บริการของอุปกรณ์สื่อสารในระบบ	Cloud	
Computing

ที่มา:	 ภาพจาก	UK	Dedicated	Servers/SEO	Web	Hosting/Cloud	
Computing	 เว็บไซต์	 http://contactdubai.com/webhosting/
advantages-of-cloud-computing

รูปแบบกำรให้บริกำรของ Cloud Computing 

1.	 บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 (Cloud	 Infrastructure)	
หรือ	Infrastructure-as-a-service	(IaaS)
	 เป็นบรกิารด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	และบรกิารด้านพืน้ทีจ่ดั
เก็บข้อมูล	(Storage)	เหมาะสมกับองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนทาง
ด้าน	Hardware	ผูใ้ห้บรกิารจะจดัสรรทรพัยากร	(Resource)	ต่างๆ	
ในรูปของ	Service	เช่น	Server,	Memory,	CPU,	Disk	Space	หรือ	
Network	Equipment	 เป็นต้น	 และก�าหนดการขยายขนาดของ	
Infrastructure	 ซึ่งสามารถท�าให้เล็กหรือใหญ่ได้ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของ	Application	 ตัวอย่างผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ในปัจจุบัน	เช่น	RightScale,	Amazon’s	EC2,	GoGrid,	Linode		
เป็นต้น

2.	 บริการด้านแพลทฟอร์มกลุ่มเมฆ	(Cloud	Platform)	หรือ	
Platform-as-a-service	(PaaS)
	 เป็นส่วนขยายเพิม่เตมิมาจาก	Software	as	a	service	หรอื	
SaaS	โดยตัว	PaaS	ก็คือส่วนที่จะคอยรองรับกระบวนการพัฒนา	
Web	Application	 หรือ	 Service	 ต่างๆ	 ตั้งแต่เริ่มจนจบ
กระบวนการพัฒนาโดยทุกอย่างนั้นอยู่ในอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งจะท�า			
ให้ผู ้ใช้สามารถที่จะสร้างแอพพลิเคชั่นใดก็ได้	 ใช้ฐานข้อมูล	
(Database)	ของค่ายใดก็ได้เช่นกัน	ซึ่งเป็นเครื่องมือเตรียมความ
พร้อมส�าหรับองค์กรต่างๆ	 เข้ามาพัฒนา	Software	 เพื่อที่จะให้
บริการในระดับของ	Software	as	a	service	ต่อไป	

3.	 บริการด้านแอพลิเคชั่นกลุ่มเมฆ	(Cloud	Application)	หรือ	
Software	as	a	service	(SaaS)
	 เป็นการให้บรกิารซอฟต์แวร์บนเครอืข่าย	ผูใ้ห้บรกิารมหีน้า
ที่ให้บริการและสร้าง	Service	ใหม่ๆ	ขึ้นมา	และดูแลระบบต่างๆ	
ให้สามารถให้บริการตัว	Service	 นั้นได้ตามความต้องการของ
ลูกค้า	 ในส่วนผู้ใช้งานไม่นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ในเครื่อง	 แต่
สามารถเลอืกใช้แอพพลเิคชัน่จากผูใ้ห้บรกิารผ่านเวบ็หรอืเครอืข่าย
อนิเทอร์เนต็	โดยใช้เพยีงเวบ็เบราว์เซอร์เท่านัน้	บรกิารดงักล่าวมกั
เป็นลักษณะของการให้บริการแบบ	Application	Hosting		เหมาะ
กบัผู้ประกอบการทีต้่องการใช้	Application	แตม่ีเงินทนุน้อย	ผู้ให้
บริการประเภทนี้	 ได้แก่	Hotmail,	Gmail,	Google	Doc.,	
SalesForce,	Online	banking	service	เป็นต้น

ภาพที่	2	แสดงโครงสร้างการบริการและผู้ให้บริการระบบ	Cloud	
Computing	ซึ่งแบ่งเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	PaaS,		SaaS	และ	IaaS	

ภาพที่	2	:	โครงสร้างการบริการของระบบ	Cloud	Computing	
ที่มา:	http://www.gunthergerlach.com/tag/amazon-web-services/		

	 จากรูปแบบการให้บริการที่กล่าวมา	Cloud	Computing	
จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังนี้
	 •	ส่วนกลุ่มเมฆของเซอร์ฟเวอร์	(Cloud	server)	 ซึ่งเป็น	
เซอร์ฟเวอร์จ�านวนมหาศาลต่อเชื่อมเข้าหากันด้วยเครือข่ายเป็น
ระบบกรดิ	ในส่วนนีจ้ะใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ช่วลไลเซชัน่ในการท�างาน
เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ขึ้นกับระบบน้อยที่สุด	
	 •	 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้	(User	interaction	interface)	ท�า
หน้าที่รับค�าขอบริการจากผู้ใช้ในรูปแบบ	Web	Protocol
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	 •	ส่วนจดัเกบ็รายการบรกิาร	(Services	Catalog)	ท�าหน้าที่
เก็บและบริหารรายการของบริการ	ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นดูบริการที่มี
ได้	
	 •	 ส่วนบริหารงาน	(System	Management)	 ท�าหน้าที่
ก�าหนดทรัพยากรที่เหมาะสมเมื่อผู้ใช้เรียกใช้บริการ	เมื่อมีการขอ
ใช้บริการ	ข้อมูลการขอ	Request	จะถูกส่งผ่านให้ส่วนนี้	
	 •	ส่วนจัดหาทรัพยากร	(Provisioning	Services)	ใช้ติดต่อ
กับส่วนบริหารงาน	 เพื่อจองทรัพยากรจากกลุ่มเมฆและเรียกใช้
โปรแกรมประยุกต์แบบเว็บที่ถูกร้องขอ	 เมื่อโปรแกรมประยุกต์
ท�างานแล้วก็จะส่งผลที่ได้ให้ผู้ใช้ที่เรียกใช้บริการต่อไป	
	 •	ส่วนตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน	(Monitoring)	ท�าหน้าที่
เกบ็ค่าบรกิารหรอืเกบ็ข้อมลูสถติเิพือ่ใช้ในการปรบัการให้บรกิารใน
อนาคต	

ภาพที่	3	แสดงตัวอย่างของการใช้บริการระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ส�านักงานคล้ายกับ	Microsoft	Office	 ให้กับผู้ใช้ซึ่ง
สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้าน	Word	Processing,	Spread	
Sheet	 และ	Presentation	 และยังมีโปรแกรมด้าน	Multimedia	
และ	Internet	ให้เรียกใช้อีกด้วย

โมเดลหลักของกำรใช้บริกำรผ่ำนระบบ Cloud Computing

	 ในด้านมมุมองของผูใ้ช้งาน	จะไม่เหน็ส่วนประกอบภายใน
ของ	Cloud	Computing	 แต่จะเห็นเพียงบริการหรือ	Services	
เท่านั้น	ซึ่งโมเดลหลักของการใช้บริการจะมี	2	แบบ	คือ	
	 •	Software+Services	 เป็นของบริษัทไมโครซอฟท์	 ผู้ใช้
งานประเภทนี้จะต้องลงซอฟต์แวร์บนเครื่อง	 แต่การประมวลผล
ขนาดใหญ่หรือขีดความสามารถเพิ่มเติมจะท�าจากกลุ่มเมฆแทน	
ข้อดคีอื	การท�างานจะตอบสนองได้ดกีว่าและสามารถประมวลผล
เองได้บางส่วนโดยไม่ต้องมีเครือข่าย	อย่างไรก็ตามผู้ใช้ต้องบ�ารุง
รักษาซอฟต์แวร์ที่ลงไว้ท�าให้เกิดความซับซ้อนมากกว่าการใช้งาน
แบบ	SaaS
	 •	SaaS	(Software	as	a	Services)	นิยมใช้มากกว่าแบบ
แรก	ผู้ใช้งานจะใช้บริการทุกอย่างรวมถึง	User	Interface	โดยท�า
จากระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทั้งหมด	ตัวอย่างเช่น	eysOS,	
Google	Search,		Google	App	เป็นต้น	ข้อดีคือ	ผู้ใช้สามารถ
ใช้ระบบโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆ	นอกจากเวบ็เบราว์เซอร์	และ
ยังง่ายต่อการพัฒนาใน	Mobile	Device	แต่อาจต้องการเครือข่าย
ที่เร็วและเสถียร	

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบกำรจะได้รับจำก Cloud Computing

	 จากการเลือกใช้เทคโนโลย	ีCloud	Computing	 มีข้อดี
ส�าหรับผู้ประกอบการ	คือ	
	 •	 ประการแรก	 ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแอพลิเคชั่น
	 •	 ประการที่สอง	ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้น	ท�าให้
ความสามารถในการขยายระบบ	หรอื	Scalability	สงู	สามารถเข้า
ถงึแพลทฟอร์มทีห่ลากหลาย	และความสามารถในการท�างานร่วม
กับแพลทฟอร์มที่ยืดหยุ่นและมีศักยภาพด้วยโครงสร้างราคาที่
หลากหลายและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
	 •	 ประการที่สาม	สามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน	หรือ	
Capital	Expenditure	ของฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	และบริการต่างๆ	
ได้	 โดยผู้ประกอบการจะจ่ายเพียงเฉพาะบริการที่ใช้จริงเท่านั้น	
การใช้ทรัพยากรหรือที่เรียกว่า	Consumption	 นั้นจะวัดจากการ
ใช้งานจริง	ซึ่งเรียกว่า	Utility	เช่นเดียวกับการจ่ายค่าโทรศัพท์มือ
ถือจะจ่ายตามที่เราใช้งานจริงๆ	เท่านั้น
	 •	 ประการทีส่ี	่ผูป้ระกอบการไม่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคญั
กับงานไอทีในองค์กร	แต่สามารถให้ความส�าคัญกับงานด้านอื่นๆ	
เช่น	การวางแผนการผลิต	การตลาด	ได้อย่างเต็มที่	และสามารถ
ถ่ายโอนงานด้านไอททีัง้หมดไปยงัผูใ้ห้บรกิาร	Cloud	Computing	
ที่มีความช�านาญกว่ารับผิดชอบแทน

ภาพที่	3	:	 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมส�านักงาน	 ใน	Internet	
Explorer	จากผู้ให้บริการ	DayDev-eyeOS	ผ่านเว็บไซต์	http://
space.daydev.com/		
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	 ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่ไม่ควรมองข้ามเทคโนโลยี	
Cloud	Computing	 เพราะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท�า
ธรุกจิ	เพยีงแต่เลอืกใช้บรกิารให้ตรงกบังานในหน่วยงานธรุกจิของ
เรา	ซึ่งมีผู้ให้บริการ	Cloud	Computing	ให้เลือกมากมายในขณะ
นี้	 และผู้ประกอบการไม่จ�าเป็นต้องลงทุนด้วยเงินจ�านวนมากเพื่อ
ตดิตัง้ระบบไอที	หรอืว่าจ้างบคุลากรมาบรหิารจดัการเทคโนโลยทีี่
มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	และทีส่�าคญัเมือ่เทคโนโลยไีอทมีี
การพัฒนาต่อยอดขึ้นไป	 ผู้ประกอบการจะมีความยืดหยุ่นที่จะ
สามารถใช้บริการเทคโนโลยีใหม่ๆ	ได้ทันที	 เพราะผู้ให้บริการจะ
ปรบัปรงุและพฒันาเทคโนโลยกีารบรกิารแก่เราอยูต่ลอดเวลา		ดงั
นั้นจึงกล่าวได้ว่า	Cloud	Computing	เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วย
ให้เจ้าของธรุกจิลดค่าใช้จ่ายดา้นระบบคอมพวิเตอร์ได้ไม่น้อยเลย
ทีเดียว
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