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บทคัดย่อ
พลเมืองดิจิทัล คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่อายุ 9 ปี และเป็นผู้เรียนที่อยู่
ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาที่มีสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ดังนั้นการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ธิง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียน
รู้แบบภควันตภาพส�ำหรับสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มนี้จึงได้แก่ 1) ห้องเรียนอัจฉริยะที่จะประกอบด้วย
ส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ธิง เพื่อสร้างห้องเรียนอัจฉริยะซึ่งมีระบบอ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 3 ส่วน คือ การตรวจสอบอัจฉริยะโดยใช้อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง การ
สังเกตและเก็บข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง ห้องเรียนที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกโดยใช้
ร่วมกับอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง 2) ระบบการสอนอัจฉริยะ คือ การเรียนการสอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ การแนะน�ำ
บทเรียนและวิธีการเรียน การส�ำรวจ การสอน การแบ่งบทเรียน การสอนแบบเชื่อมโยง การบันทึกสรุปขั้นสูง
และการจัดเรียงข้อมูล และ 3) การเรียนอย่างชาญฉลาด คือ การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดโดยครูผู้สอนจะท�ำ
หน้าที่เป็นผู้ชี้แนะให้ค�ำแนะน�ำและออกแบบให้ผู้เรียนท�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยการเรียนรู้เสริมกับ
การใช้อุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อท�ำการเรียนรู้ผ่านคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้ทุกที่และได้ตลอดเวลา
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้  พลเมืองดิจิทัล  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภควันตภาพ  อินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ธิง
ABSTRACT
Digital native is a group of new generation people, who mostly have started using
internet since nine years old of their age. Moreover, they are a group of young generation
people who are in primary to secondary level of education that have smart phone or other
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smart devices which are able to get connected to the internet. Hence, learning methods
designing using Internet of Everything Technology (IoE) in order to create learning environment
as Ubiquitous Learning Environment (ULE) can be as follows; 1) Smart Classroom System,
applies IoE Technology to create Smart Classroom which consists of three parts of convenient
system for pedagogy; IoT Smart Check, IoT Smart Camera and IoT Smart Office 2) Smart Teaching
System, which consists of seven procedures; Recommendation, Survey, Presentation, Separation,
Connecting Teaching, Advance Organizer, and Compilation, 3) Smart Learning System, which
refers to intelligent learning, is done by teacher coaching and designing active learning. Active
Learning is designed by providing smart devices to connect to the internet and learning
through cloud computing system, which is able to system learn through the smart devices of
learners all the time.
KEYWORDS: Learning, Digital Native, Ubiquitous Learning Environment, Internet of Everything
บทน�ำ

นักจิตวิทยาหลายท่านมักกล่าวไว้เสมอว่า
การเรียนรู้นั้น ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้น
กับมนุษย์ตลอดชีวิต Kimble & Gregory (1963)
กล่าวว่า การเรียนรู้ คือ การเปลีย่ นแปลงศักยภาพแห่ง
พฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึก
หรือการปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รบั การเสริมแรง และในการเรียนรู้
สมัยใหม่ตั้งแต่อนุบาลหรือก่อนอนุบาลไปจนถึงจบ
ปริญญาเอกหรือจนแก่ต้องเรียนให้ได้แบบที่เรียกว่า
“Transformative Learning” ที่แปลว่า ต้องเรียน
ให้ได้องค์ประกอบส่วนที่เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
มีทักษะผู้น�ำ  ภาวะผู้น�ำ  และหมายถึงว่าเป็นผู้ที่จะ
เข้าไปร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง (โดยต้องเปลี่ยน
ตั ว เองก่ อ น) เพราะโลกสมัยใหม่ทุก อย่างเปลี่ ย น
ตลอดเวลา (วิจารณ์ พานิช, 2556)
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีระบบการจัดการศึกษา
ทีจ่ ดั โดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มีภาครัฐเข้ามาดูแล
โดยตรงและเปิ ด โอกาสให้ เ อกชนมี ส ่ ว นร่ ว มใน
การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับ
อุดมศึกษา ซึง่ ในการจัดการศึกษาในแต่ละช่วง “อายุ
หรือรุ่น (Generation)” นั้น กลุ่มผู้เรียนก็จะมีความ

แตกต่างกัน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาหรือใน
ระดับบัณฑิตศึกษานั้น ในหนึ่งชั้นเรียนจะมีคนหลาย
รุ่นหลายช่วงอายุ และหลากหลายความคิด หลาย
ความเชื่อเข้ามาเรียนอยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาค�ำว่า “Generation”
ของกลุม่ คนหรือยุคสมัยของกลุม่ คนตามช่วงอายุนมี้ กั
พบเห็นได้มากขึน้ ในสือ่ ต่างๆ ซึง่ ค�ำนีม้ คี วามหมายว่า
ช่วงเวลาเฉลี่ยระหว่างการมีลูกคนแรกของแม่กับ
การมีลูกคนแรกของลูก ดังนั้นในคนแต่ละรุ่นก็จะมี
ช่ ว งห่ า งกั น ประมาณ 20 กว่ า ปี ซึ่ ง ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้แบ่งรุ่นของกลุ่มคนไว้ 7 กลุ่ม ดังนี้
1) Lost Generation 2) Gratest Generation
3) Baby Boomers 4) Generation Jones
5) Generation X 6) Generation Y และ 7) New
Silent Generation แต่ในปัจจุบันกลุ่มคนที่ยังคงมี
การกล่าวถึงอยู่บ่อยๆ นั้นจะมีเหลือเพียง 4 กลุ่ม
เท่านัน้ คือ กลุม่ Baby Boomer กลุม่ Generation X
กลุม่ Generation Y และกลุม่ Generation Z ซึง่ ใน
เรื่องของรุ่นของกลุ่มคนนี้มักจะมีการศึกษาและท�ำ
วิจัยกันมาก โดยเฉพาะในกลุ่มทางสังคมศาสตร์ที่จะ
ศึกษาทัง้ ในเรือ่ งของพฤติกรรม ค่านิยม ลักษณะนิสยั
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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ทรอนิ่มกคนทั
ส์ ้ง
(องค์
2560) ซึ่งงจากข้
มูลเบืเน็้อตงต้แล้นวจะ
4 กรุารมหาชน),
่นตามพฤติกรรมการใช้
านอินอเทอร์
หากแบ่
งแยกกลุ
้ง 4่ม คืรุอ่นตามพฤติ
สามารถแบ่
งได้เ่ป็มนคนทั
3 กลุ
กลุ่มดิจิทกัลรรมการ
เนทีฟ กลุ่ม
ใช้โพรเกรสซี
งานอินเทอร์
แล้วและกลุ
จะสามารถแบ่
3 กลุม่
ฟ เดิน็จติเซน
่มดิจิทัลงได้อิมเป็มินแกรนท์
คือ กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ กลุ่มโพรเกรสซีฟ ดิจิเซน และ
กลุ่มดิจิทัล อิมมิแกรนท์

จิทัลเป็เนที
ร้อยละ
51 14-24
เป็นกลุปี่มคนที่มีอายุ 14-24 ปี
ภาพที่ 1 กลุ่มดิจิทัลภาพที
เนทีฟ่ 1ร้อกลุ
ยละ่มดิ51
นกลุฟ่มคนที
่มีอายุ
ที่มา: แบรนด์บฟุ เฟ่ตท์ ีม (2557)
ที่มา: แบรนด์บุฟเฟ่ต์ทีม (2557)
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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จากภาพที่ 1 กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ (Digital
กงานพัปฒถันมนาธุ
รกรรมทางอิ
เล็กทรอนิ
กส์
ในพระราชู
ภ์ สมเด็
จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
Natives) หรือพลเมือ งดิจิทั ล คือ กลุ่มคนที่เกิ ดหรื อ
(องค์การมหาชน) หรือ สพอธ. (Electronic Transacเติบโตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและมีความคุ้นเคยกับการ
tions Development Agency [Public Organiza-

จากภาพที่ 1 กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ (Digital
Natives) หรือพลเมืองดิจิทัล คือ กลุ่มคนที่เกิดหรือ
เติบโตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและมีความคุ้นเคยกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดิจิทัล บอน (Digitally
Born) และกลุม่ อิวอลฟวิง่ ดิจทิ ลั (Evolving Digital)
ซึง่ จากสถิตพิ บว่าประมาณร้อยละ 51 ของประชากร
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นดิจิทัล เนทีฟ
โดยคิดเป็นร้อยละ 13 ของจ�ำนวนประชากรอายุ
14-65 ปี หรื อ คิ ด เป็ น จ� ำ นวน 8,570,890 คน
(แบรนด์บุฟเฟ่ต์ทีม, 2557)
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าคนที่อยู่ในกลุ่ม
ดิจิทัล เนทีฟ หรือพลเมืองดิจิทัลนั้นจะมีจ�ำนวนมาก
ทีส่ ดุ และจะมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ในอนาคต ดังนัน้ การให้
ความส�ำคัญและสนใจในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการใช้ชวี ติ ของคนกลุม่ นี้ ซึง่ เกิดมาพร้อม
กับอุปกรณ์สมัยใหม่และเทคโนโลยีทมี่ กี ารปรับเปลีย่ น
รวดเร็ว มีราคาถูกลงประกอบกับระบบอินเทอร์เน็ต
ที่มีความเร็วสูงขึ้น รวมทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นมากมาย
หลากหลายในโลกดิจทิ ลั จึงมีความจ�ำเป็นมากส�ำหรับ
การเตรียมการและวางแผนในด้านการให้การศึกษา
และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ในอนาคต
1. พลเมืองดิจิทัล (Digital Native)
พลเมืองดิจิทัลหรือดิจิทัล เนทีฟ เป็นค�ำที่
เกิ ด ขึ้ น มาหลั ง จากที่ อิ น เทอร์ เ น็ ต และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตของคนเรา ซึ่งหากพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว
พลเมืองดิจทิ ลั จึงหมายถึง ผูท้ ใี่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม�ำ่ เสมอและมีประสิทธิภาพ มีทกั ษะและความรู้
ทีห่ ลากหลายในการใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์พกพา
และช่องทางการสือ่ สารประเภทสือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ
เช่น เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และไลน์ เป็นต้น
1.1 ประเภทของพลเมืองดิจิทัล
         ในปั จ จุ บั น ตั ว อย่ า งของพลเมื อ งดิ จิ ทั ล ที่
เห็นได้ชัดเจนก็คือ กลุ่มคนที่เกิดมาแล้วมีโทรศัพท์

สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เครื่องแรก สามารถใช้งาน
เว็บไซต์กูเกิลค้นหาข้อมูล สามารถเลือกใช้หรือดูสื่อ
จากเว็บไซต์ยูทูปได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ถือว่าเป็นทักษะด้านดิจิทัลที่ปกติของคนกลุ่มนี้ แต่
กลับถือว่าเป็นทักษะที่สูงส�ำหรับคนปกติในกลุ่มอื่นๆ
ซึง่ ทักษะเหล่านีก้ ย็ งั เกีย่ วโยงกับพฤติกรรมการใช้งาน
เทคโนโลยีต่างๆ ด้วย เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในระดับที่ “สูงมาก” มีทกั ษะและรูจ้ กั การเข้าเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล มีตรรกะและวิธีคิดที่ถูกปรับให้เข้ากับ
รูปแบบข้อมูลดิจิทัลสูงอย่างเช่น ทักษะการใช้งาน
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทักษะการใช้งานอุปกรณ์
ดิจิทัล ทักษะการซื้อขายหรือท�ำธุรกรรมต่างๆ บน
โลกออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งส�ำหรับพลเมืองดิจิทัลหรือ
กลุ่มคนที่เกิดและเติบโตในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล
และคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดิจิทัล
และอินเทอร์เน็ตนีส้ ามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ คือ
		
1.1.1 กลุม่ คนทีเ่ กิดในยุคดิจทิ ลั (Digitally
Born) คือ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 1417 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของกลุ่ม ได้แก่
กลุ ่ ม คนที่ เริ่ ม ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ตั้ ง แต่ อ ายุ 9 ปี ซึ่ ง
คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเด็กที่รู้จักและใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นจากสิง่ แวดล้อม เช่น จากโรงเรียน ครอบครัว เพือ่ น
และเนือ่ งจากยังเป็นกลุม่ เด็กทีอ่ ยูใ่ นวัยเรียน จึงท�ำให้
เด็กกลุ่มนี้ยังไม่มีเงินมากนัก ดังนั้นคนในกลุ่มนี้จึง
ไม่ใช่กลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (Always on)
แต่จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเพื่อนๆ
เช่น ใช้เพื่อแชทไลน์ (LINE) ใช้เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์ก
(Social Network) เพื่อปรับเพิ่ม (Update) สถานะ
ของตนเองและติดตามสถานะของกลุ่มเพื่อน ดังนั้น
“เพื่อน” จึงมีบทบาทส�ำคัญมากต่อกิจกรรมของ
คนกลุม่ นี้ ส่วนด้านของความบันเทิงและกิจกรรมอืน่ ๆ
เช่น การดูรายการโทรทัศน์ออนไลน์ หรือเล่นเกม
ออนไลน์ ชมยูทปู หรือใช้ในการค้นหาข้อมูล (Search)
เพือ่ ท�ำการบ้านผ่านทางสมาร์ทโฟนทีส่ ามารถเชือ่ มต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ง่ายรวดเร็วและทุกที่ ดังนั้น อุปกรณ์
(Gadget) ทีค่ นกลุม่ นีจ้ ะต้องมีกค็ อื สมาร์ทโฟน และ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

123

เนื่องจากการเชื่อมต่อที่ง่ายและรวดเร็ว พฤติกรรม
การเสพสื่อและใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตของคนกลุ่มนี้
จึงอยู่ที่ประมาณ 1-4 ชั่วโมง/วัน คิดเป็นร้อยละ 77
และในการใช้เพือ่ รับชมโทรทัศน์จะอยูท่ ี่ 1-4 ชัว่ โมง/วัน
คิดเป็นร้อยละ 54 นอกจากนี้ยังพบว่าในร้อยละ 36
ของคนกลุม่ นีจ้ ะใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน โดยมี
ถึงร้อยละ 58 ทีใ่ ช้เวลา 30 นาที ชมโทรทัศน์ออนไลน์
และวิดีโอออนไลน์ (แบรนด์บุฟเฟ่ต์ทีม, 2557)
		
1.1.2 กลุม่ คนทีเ่ กิดหลังยุคอินเทอร์เน็ต
เล็กน้อย (Evolving Digizen) คือ กลุม่ ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ซึ่งครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้จะ
ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาผ่านทางสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต โดยในชีวิตประจ�ำวันของคนในกลุ่มนี้จะ
เริ่มจากการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลและใช้
เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อสื่อสารระหว่างกลุ่มและ
หาเพือ่ นใหม่ผา่ นทางเฟซบุก๊ และนอกจากนีค้ นกลุม่ นี้
ยังชอบการติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บบล็อก โดยเฉพาะ
เว็บไซต์พันทิป รวมไปถึงการแบ่งปันหรือแชร์รูปภาพ
พร้อมเช็คอินสถานที่แบบเรียลไทม์และเฝ้าจับตา
วิ ถี ชี วิ ต (Lifestyle) การแต่ ง ตั ว ของเหล่ า คนดั ง
ผ่านทางอินสตาแกรม แล้วน�ำมาปรับให้เข้ากับบุคลิก
และรูปแบบรสนิยมของตนเอง โดยร้อยละ 84 ของ
คนกลุ ่ ม นี้ เชื่ อ ว่ า อิ น เทอร์ เ น็ ต คื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการแบ่งปันประสบการณ์จาก
ผู้ใช้งานจริงผ่านเว็บบล็อก และร้อยละ 19 ของ
คนกลุ ่ ม นี้ มี ก ารเริ่ ม ซื้ อ ของทางออนไลน์ แ ละอี ก
ส่วนใหญ่ใช้ชอ่ งทางออนไลน์เพือ่ ค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับ
สิ่งที่พวกเขาสนใจ (แบรนด์บุฟเฟ่ต์ทีม, 2557)
1.2 ทักษะของพลเมืองดิจิทัล
ในอดีตเคยมีตัวชี้วัดความอัจฉริยะอย่างเช่น
ไอคิว (IQ) คือ ความอัจฉริยะทางสติปญ
ั ญา อีควิ (EQ)
คือ ความอัจฉริยะทางอารมณ์ และในปัจจุบันมีตัว
ชี้วัดตัวใหม่อย่าง ดีคิว (DQ: Digital Intelligence)
คือ ความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสามารถ
แบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ระดับ โดย ปณิตา วรรณพิรณ
ุ
และ น�ำโชค วัฒนานัณ (2560) ได้แบ่งไว้ ดังนี้  
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ระดับที่ 1: พลเมืองดิจิทัล เป็นระดับของ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลได้
อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 2: สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
เชิงสร้างสรรค์ได้ ซึ่งเป็นระดับของความสามารถใน
การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลโดยการใช้
เครื่องมือดิจิทัลเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นสินค้า
หรือบริการที่ใช้งานได้จริง
ระดับที่ 3: ผู้ประกอบการดิจิทัล เป็นระดับ
ของความสามารถที่จะใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้าแก้ปัญหาในระดับโลกหรือสร้างโอกาส
ใหม่ๆ ได้
ธัมสอัพทีม (2559) กล่าวว่า จากอัจฉริยภาพ
ทางดิจทิ ลั ทัง้ 3 ระดับนัน้ จะเห็นได้วา่ ระดับที่ 2 เป็น
ระดับที่ภาคการศึกษาให้ความสนใจมากที่สุด หลาย
โรงเรียนในปัจจุบันได้พยายามจัดหาสื่อการเรียน
การสอนต่างๆ มากมายเพือ่ ฝึกให้เด็กๆ มีความสามารถ
ตามข้อนี้ ทั้งการสอนเขียนโปรแกรม สอนพัฒนา
หุ่นยนต์ ตลอดจนการผลิตสื่อดิจิทัล ขณะที่ในระดับ
ที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลก็เป็นอีกระดับที่
ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางเช่นกัน ดังจะ
เห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั่วโลกต่างเปิด
หลักสูตรเพื่อสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลกันเพิ่มขึ้น
ในปัจจุบัน ดังนั้น ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีเพือ่ ให้เยาวชนรุน่ ใหม่มคี วามสามารถทีจ่ ะ
เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของพลเมืองดิจทิ ลั ได้อย่างเหมาะสม
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิตของคนกลุ่มนี้ ซึ่ง
DQ Institute Leading Digital Education, Culture,
and Innovation (2017) ได้แบ่งทักษะของพลเมือง
ดิจิทัลออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้
1. เอกลักษณ์พลเมืองดิจทิ ลั (Digital citizen
Identity) คือ การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ
หรือการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีตัวตน
บนโลกดิจิทัลโดยสามารถบริหารจัดการตัวตนทั้งบน
โลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. การจัดการเวลาหน้าจอ (Screen time
Management) คือ การรู้จักควบคุมตนเองโดยมี
ความสามารถในการแบ่งเวลาการใช้งานอุปกรณ์
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเล่น
เกมออนไลน์และการใช้โซเชียลมีเดียอย่างรับผิดชอบ
3. การจัดการการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์
(Cyberbullying Management) คือ ความสามารถ
ในการรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์
ได้อย่างชาญฉลาด
4. การจัดการด้านความปลอดภัยบนโลก   
ไซเบอร์ (Cybersecurity Management) คือ การมี
ความรูค้ วามเข้าใจและสามารถดูแลด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลบนโลกไซเบอร์ได้ เช่น การสร้างรหัสการเข้า
ใช้งานสื่อดิจิทัลที่ปลอดภัย หรือความสามารถใน
การรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ บนโลกดิจทิ ลั ได้ เป็นต้น
5. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
Management) คือ การมีความเข้าใจในเรื่องความ
เป็ น ส่ ว นตั ว (Privacy) ทั้ ง ของตนเองและของผู ้
อื่นรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
การแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่องมือดิจิทัล เป็นต้น
6. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
thinking) คือ การฝึกให้เกิดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลบนโลกดิจทิ ลั เช่น เป็นข้อมูล
จริงหรือปลอม มาจากแหล่งทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือหรือไม่
เป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายหรือไม่ เป็นต้น

7. ร่องรอยการกระท�ำบนโลกดิจทิ ลั (Digital
Footprint) คือ การเข้าใจถึงสิ่งที่ตนเองกระท�ำและ
ทิ้งร่องรอยหลักฐานเอาไว้บนโลกดิจิทัล ซึ่งบางครั้ง
อาจถูกผูอ้ นื่ เฝ้าดู หรือสะกดรอยตามจากสิง่ เล็กๆ น้อยๆ
เหล่ า นั้ น จนอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต ในโลกแห่ ง
ความเป็ น จริ ง ได้ ใ นอนาคต ซึ่ ง หากมี ทั ก ษะใน
ข้ อ นี้ แ ล้ ว จะส่ ง ผลดี ท� ำ ให้ รู ้ จั ก บริ ห ารจั ด การชี วิ ต
ของตนเองบนโลกดิจิทัลได้อย่างรับผิดชอบไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น
8. การเอาใจใส่ บ นโลกดิ จิ ทั ล (Digital
empathy) คือ ความเข้าใจ การมีน�้ำใจ การเอาใจใส่
ต่ อ ความรู ้ สึ ก ของผู ้ อื่ น บนโลกออนไลน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
จากทักษะที่จ�ำเป็นทั้ง 8 ด้านที่ได้กล่าวมา
สถาบันการศึกษาจึงควรตระหนักถึงการจัดรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ นั้นคือควร
ให้โอกาสผู้เรียนได้ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ โดย
ในการประเมินนั้น ผลที่ได้ควรน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือ
ที่จะชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนแต่ละคนมีจุดอ่อนและจุดแข็ง
ในตัวเองมากน้อยแตกต่างกันแค่ไหน ซึ่งประโยชน์ที่
ได้กเ็ พือ่ ต้องการให้แต่ละคนสามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้นนั้
ไปพัฒนาให้ตนเองประสบความส�ำเร็จในการเรียน
ครั้งต่อไปได้ (ธัมสอัพทีม, 2559)

ภาพที่ 2 กรอบของความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มา: DQ Institute Leading Digital Education, Culture, and Innovation (2017)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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1.3 การเรียนรู้ของพลเมืองดิจิทัล
        การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคล
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนาความคิด
และความสามารถ โดยอาศั ย ประสบการณ์ แ ละ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน
การจัดการเรียนรู้นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การถ่ายทอด
เนื้อหาจากครูผู้สอน โดยใช้วิธีการบอกเล่าให้ฟัง
ให้จดจ�ำแล้วน�ำไปท่องจ�ำเพื่อการสอบเท่านั้น แต่
การจัดการเรียนรูเ้ ป็นศาสตร์อย่างหนึง่ ทีม่ คี วามหมาย
ลึกซึ้ง กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผู้สอนน�ำมาใช้เพื่อ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็น
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของการจัดการเรียนรูใ้ นทัศนะต่างๆ ดังนี  ้
สุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2533) อธิบายความหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดการเรียนรู้ คือ
สถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่  
1. มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
สิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม  
2. ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  
3. ผู้เรียนสามารถน�ำประสบการณ์ใหม่นั้น
ไปใช้ได้
Michael & Coffman (1956) ได้จ�ำแนก
การเรียนรู้ไว้เป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้ านพุท ธิพิสัย (Cognitive Domain)
หมายถึง พัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิด  
2. ด้านจิตพิสยั (Affective Domain) หมายถึง
พั ฒ นาการทางด้ า นความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ความสนใจ
ค่านิยม ความซาบซึ้ง การปรับตัวและเจตคติต่างๆ  
3. ด้านทักษะพิสยั (Psychomotor Domain)
หมายถึง การพัฒนาทักษะในทางปฏิบตั ิ ได้แก่ ทักษะ
ในการใช้อวัยวะต่างๆ เช่น การเคลือ่ นไหว การลงมือ
ท�ำงาน และการท�ำการทดลอง
ถ้าวิเคราะห์รปู แบบการเรียนรูแ้ บบเดิม ซึง่ มี
ความเชื่อว่าสมองเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและการเรียนรู้
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มาจากการสอนใส่จากโลกภายนอกอย่างเดียว และ
เกิดขึ้นในระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเท่านั้น
ส่วนสติปญ
ั ญา ความฉลาด และการสร้างสรรค์มาจาก
พันธุกรรมไม่สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง หรือ
พัฒนาได้ จนก่อเกิดแนวคิดว่า “การเรียนรู้ที่ดี คือ
การจัดให้มรี ะบบโรงเรียนและการสอน การเก็บข้อมูล
การท่องจ�ำเป็นหัวใจของการเรียนรู้” เน้นเฉพาะ
ความส� ำ เร็ จทางด้ า นการศึ ก ษาหรื อ วิ ช าการเพี ย ง
อย่างเดียว (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และ อุษา ชูชาติ, 2545)
ในปัจจุบนั ซึง่ เป็นศตวรรษที่ 21 เป็นยุคทีโ่ ลก
และเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้ว โดยเทคโนโลยีต่างๆ
เหล่านี้ได้สร้างรูปแบบหรือวิถีชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่
ซึ่งกลุ่มคนที่เรียกว่าพลเมืองดิจิทัลนี้ต่างก็มีวิถีชีวิต
และความเชื่อที่แตกต่างออกไปจากคนรุ่นก่อนหน้า
เพราะฉะนัน้ การศึกษาและการวิเคราะห์เพือ่ ออกแบบ
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้จึงส�ำคัญมาก
ดั ง นั้ น การให้ ก ารศึ ก ษาแบบเดิ ม ๆ ตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of
Learning) จึงเปลีย่ นไปเป็นการเน้นทักษะการเรียนรู้
ขั้นสูงขึ้นแทน (Higher Order Learning Skills)
โดยเฉพาะทักษะการประเมินค่า (Evaluating Skills)
จะถูกแทนที่โดยทักษะการน�ำเอาความรู้ใหม่ไปใช้
อย่างสร้างสรรค์ (Ability to Use New Knowledge
in a Creative Way) ซึ่งส�ำหรับพลเมืองดิจิทัลแล้ว
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารถือว่า
เป็นทักษะส�ำคัญทีม่ อี ยูใ่ นตัวและสามารถใช้เพือ่ รองรับ
ต่อการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ได้โดยอัตโนมัตอิ ยูแ่ ล้ว ทักษะต่างๆ เหล่านี้ เช่น ทักษะ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสือ่ สารอย่างถูกต้อง
และอย่ างชาญฉลาดที่ ประกอบไปด้ วยการเข้ าถึ ง
(Access) การจัดการ (Manage) การบูรณาการ
(Integrate) การประเมินผล (Evaluate) การสร้าง
(Create) และการสือ่ สาร (Communication) ดังนัน้
จากทักษะต่างๆ ทีก่ ล่าวมานี้ จึงเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยสนับสนุน
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การเรียนรูแ้ ละสร้างความสะดวก ส่งเสริมการค้นคว้า

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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การหาข้อมูลความรู้ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างไร้ขอบเขตรวมทัง้ ยังช่วยสนับสนุนการสือ่ สาร
กับผูอ้ นื่ ในยุคของสังคมเครือข่าย (Social Network)
ได้เป็นอย่างดีด้วย (ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ และ
ณมน จีรังสุวรรณ, 2558)
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ
เอเวอรีธ่ งิ เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมแบบภควันตภาพ
เพื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ
ภควันตภาพ (Ubiquitous Learning Environment)
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ    
เอเวอรี่ธิง นั้น เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบ
เพื่อใช้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่งโดยใช้คอมพิวเตอร์
แบบพกพาและอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน/
แท็บเล็ต ประกอบกับการใช้การสื่อสารแบบไร้สาย
เพือ่ เป็นช่องทางในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยมีผสู้ อน
คอยให้ค�ำปรึกษาเมื่ออยู่นอกชั้นเรียน และเมื่อเข้า
ชั้นเรียนก็มีอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกออกแบบ
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเชื่อมต่อ
การท�ำงานเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต โดยทั้งผู้สอน
และผู้เรียนสามารถสั่งการและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารและท�ำงานถึงกัน
โดยอัตโนมัติ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดการ
เรี ย นการสอนให้ กั บ ผู ้ เรี ย นและผู ้ ส อนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลของแต่ละคนที่
เชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต  
2.1 สภาพแวดล้อมแบบภควันตภาพเพื่อ
การเรียนรู้
สภาพแวดล้ อ มแบบภควั น ตภาพเพื่ อ
การเรียนรูน้ นั้ มีทมี่ าจาก Mark Weiser แห่งศูนย์วจิ ยั
Palo Alto ของบริษทั Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้เสนอบทความ เรื่อง "The Computer for the
21st Century" ซึ่งให้ค�ำจ�ำกัดความ Ubiquitous

Computing ว่าหมายถึง การผสานทัง้ ด้านคอมพิวเตอร์
และด้านกายภาพของโลกอย่างกลมกลืนเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีการน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประเภท
เดสก์ท็อป พีซี คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต พีซี และอืน่ ๆ มาผสานใช้งานร่วมกัน ท�ำให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทกุ หนทุกแห่ง และ
ทุกเวลาโดยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรืออีกความหมายหนึง่ ก็คอื สังคมการสือ่ สารทุกแห่งหน
(Ubiquitous Society) หรือที่เรียกว่า Ubicomp
ซึ่ ง หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด สภาพแวดล้ อ มของ
การสือ่ สารใหม่และเป็นแนวโน้มของสังคมสารสนเทศ
(ประทีป เลิศชัยประเสริฐ ณมน จีรังสุวรรณ และ
ปณิตา วรรณพิรุณ, 2555)      
นพดล ผู้มีจรรยา ปณิตา วรรณพิรุณ และ
ปรัชญนันท์ นิลสุข (2558) กล่าวว่า การเรียนการสอน
นั้นจะต้องตระหนักถึงบริบทของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบภควันตภาพ
ที่เรียกว่า Ubiquitous Learning Environment
(ULE) นั้น เป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
ท�ำให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ทกุ หนทุกแห่งและการเรียนรูน้ นั้
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยมีคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์แบบพกพาเป็นเครือ่ งมืออ�ำนวยความสะดวก
ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ซึง่ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
แบบภควันตภาพประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) อุปกรณ์
พกพา 2) การสื่อสารแบบไร้สาย 3) ระบบการจัด
การเรียนรู้แบบภควันตภาพ และ 4) การตรวจจับ
บริบทการเรียนรู้
สิทธิชัย ลายเสมา ปณิตา วรรณพิรุณ และ  
ปรัชญนันท์ นิลสุข (2558) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ
ภควั นตภาพเป็ นการน� ำ เทคโนโลยี ยู บิควิ ตัส มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการพัฒนาการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบของสือ่ ดิจทิ ลั ทีส่ ามารถเรียนได้ทกุ ที่
ทุกเวลา ตามความต้องการของผู้เรียนโดยใช้อุปกรณ์
พกพาได้ ห ลากหลายชนิ ด ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ จึงท�ำให้เกิดความยืดหยุ่นในการเรียน
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สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วได้จากทุกที่ที่มี
การเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึง
เป็นการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนตามเวลาที่
ผูเ้ รียนต้องการ โดยการจัดการเรียนแบบภควันตภาพ
นั้นยังต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการจัด
การเรียนรู้โดยค�ำนึงถึงบริบทของผู้เรียน
ส� ำ หรั บ การเรี ย นรู ้ แ บบภควั น ตภาพนั้ น
สามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ที่เน้นการใช้
ทฤษฎีการเรียนรูใ้ นการออกแบบการศึกษาเข้ามาช่วย
เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ของผู้เรียนเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ได้ดี (สิทธิชัย ลายเสมา, ปณิตา วรรณพิรุณ, และ  
ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2558) และในการจัดการเรียน
การสอนผู้สอนจะต้องมีทักษะที่เพียงพอเพื่อช่วย
กระตุ้นผู้เรียน ให้ค�ำชี้แนะแนวทาง เตรียมแหล่ง
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้พร้อมเพือ่ สนับสนุนผูเ้ รียน ซึง่ การ
ช่วยเหลือผู้เรียนในลักษณะนี้เรียกว่า การช่วยเสริม
ศักยภาพ (Scaffolding) หมายถึง การใช้วิธีการ
ช่วยเหลือผู้เรียนในรูปแบบของการสนับสนุนเพื่อให้
ผูเ้ รียนท�ำงานให้สำ� เร็จ โดยการช่วยเหลือสนับสนุนนัน้
จะค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งผู้เรียนสามารถรับผิดชอบ
หรือท�ำงานนั้นได้ด้วยตนเอง (นพดล ผู้มีจรรยา,
ปณิตา วรรณพิรุณ, และ ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2558)
ในบริบทของสภาพแวดล้อมต่างๆ และกับผู้เรียนที่มี
ความต่าง และอีกหนึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ส� ำ หรั บ การน�ำมาใช้กับสภาพแวดล้อมการเรี ย นรู ้
แบบภควันตภาพ คือ การเรียนการสอนโดยใช้ปญ
ั หา
เป็นหลัก (Problem-Based Learning: PBL) ซึง่ เป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การแก้ปัญหา โดยผู้เรียนจะสร้างความรู้ใหม่จาก
การใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็น
บริบท (Context) ของการเรียนรู้ (นพดล ผูม้ จี รรยา,
ปณิตา วรรณพิรุณ, และ ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2558)
ในการจัดการเรียนรูล้ กั ษณะนีม้ หี ลายทฤษฎี
ที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการเรียน
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การสอนส� ำ หรั บ พลเมื อ งดิ จิ ทั ล ที่ มี ทั ก ษะด้ า น
เทคโนโลยีสูง แต่ทั้งนี้ในการประยุกต์ใช้ก็ควรค�ำนึง
ถึงระดับการศึกษา เนื้อหาวิชา และประสิทธิภาพ
ความพร้อมของเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งที่ต้อง
ค�ำนึงถึงหลักๆ ในการประยุกต์ใช้สภาพแวดล้อม
การเรียนรูแ้ บบภควันตภาพ ได้แก่ มิตขิ องผูเ้ รียน โดย
ผู้เรียนจะต้องควบคุมวิธีการเรียนด้วยตนเอง และมี
วิธีการเรียนที่หลากหลายที่น�ำไปสู่การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้
จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสบการณ์ แ ละการสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์โดยตรง ผู้เรียนสร้างความหมายตาม
ความเข้าใจและเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต
ในอีกส่วนหนึ่ง คือ มิติสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนควบคุมวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากบุคคล
จากครอบครั ว จากชุ ม ชน สั ง คม ประสบการณ์
การท� ำ งาน การด� ำ รงชี วิ ต ประจ� ำ วั น และจาก
สภาพแวดล้อมทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่มีการ
ด�ำเนินการใหม่ขนึ้ ไม่วา่ จะโดยมนุษย์หรือสิง่ มีชวี ติ อืน่
จากปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ หรือจากสถานการณ์และ
สื่อต่างๆ (นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ปณิตา วรรณพิรุณ,
และ ณมน จีรังสุวรรณ, 2555)           
2.2 อินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ธิง กับการ
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบภควันตภาพ
        อิ น เทอร์ เ น็ ต ออฟ เอเวอรี่ ธิ ง หรื อ
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งเป็นค�ำที่ถูกบัญญัติขึ้น
ซึ่งมีความหมายคือ ทุกสิ่งหรือทุกสรรพสิ่งในชีวิต
ประจ�ำวันของเราที่ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ดิจิทัลซึ่ง
ล้วนมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่เฉพาะแค่
คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนเท่านั้น
แต่ในอนาคตจะรวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่มนุษย์ใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
ด้วย เช่น นาฬิกา แว่นตา ตู้เย็น สมาร์ททีวี และ
อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ
ในอดีตก่อนที่จะมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ออฟ เอเวอรี่ ธิ ง นั้ น ได้ มี เ ทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ออฟ ธิง (Internet of Thing) หรืออินเทอร์เน็ตใน
สรรพสิ่งขึ้นมาก่อน ซึ่งอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงนี้ถูก
คิดค้นโดย Kevin Ashton ในปี ค.ศ. 1999 ภายใต้
โครงการที่มีชื่อว่า โครงการ “Auto-ID Center” ที่
มหาวิ ท ยาลั ย Massachusetts Institute of
Technology และจากเทคโนโลยี RFID ทีจ่ ะท�ำให้เป็น
มาตรฐานระดับโลกส�ำหรับ RFID Sensors ต่างๆ ที่
จะเชือ่ มต่อกันได้ โดยส�ำหรับนิยามของ IoT นี้ Kevin
Ashton ได้ให้ ค�ำนิยามไว้สั้นๆ ว่า “internet-like”
หรือกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คอื อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ต่ า งๆ สามารถสื่ อ สารพู ด คุ ย กั น เองได้ โดยศั พ ท์

ค�ำว่า “Things” นี้ ก็หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นั้นเอง (Internet Society, 2015)
การใช้งานเทคโนโลยี IoT อาศัยหลักการที่
สิ่งหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้เชื่อมโยงเข้าสู่
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท�ำให้มนุษย์สามารถมองเห็น
สั่งการ ควบคุมการใช้งานสิ่ง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้
เช่น การสั่งเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครื่ อ งมื อ ทางการเกษตร เครื่ อ งจั ก รในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันต่างๆ ผ่านทางอุปกรณ์พกพาทีเ่ ชือ่ มต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น

ภาพที่ 3 การเชื่อมต่อของทุกสิ่งในชีวิตประจ�ำวัน
ที่มา: LoRa Technology (2017)
ซึ่ ง จากการศึ ก ษารู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ ละ
สภาพแวดล้อมแบบภควันตภาพที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ธิงนั้น สามารถ

น�ำมาประยุกต์เพือ่ ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่
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ส่วนที่ 1 ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
เป็ น ส่ ว นของการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ธิงเพื่อการสร้างห้องเรียน
ก ต์ ใ ช้นเ ตภาพ
ทคโนโลยี
อัจฉริเป็ยนะทีส่่มวีสนของการประยุ
ภาพแวดล้อมแบบภควั
ซึ่งใน
อินเทอร์
เน็ตยนจะประกอบไปด้
ออฟ เอเวอรี่ธิงวเพืยสภาพแวดล้
่อการสร้างห้
องเรี
น
ห้องเรี
อมที
ม่ รี ยะบบ
อัจฉริอ�ยำะที
่มีสภาพแวดล้อมแบบภควั
นตภาพ
ซึ่งใน่อ
นวยความสะดวกในการจั
ดการเรี
ยนการสอนเพื
ห้องเรีการเรี
ยนจะประกอบไปด้
อมที่มีระบบ
ยนรู้ 3 ระบบ ดัวงนียสภาพแวดล้
้
1. การตรวจสอบอั
จฉริยยะโดยใช้
IoT (IoT
อํานวยความสะดวกในการจั
ดการเรี
นการสอนเพื
่อ
Check)
การเรีSmart
ยนรู้ 3 ระบบ
ดังนีคื้ อ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่
การท�
ายชื่ออิเล็กทรอนิ
ที่มีอุปกรณ์
1.ำป้การตรวจสอบอั
จฉริกยส์ะโดยใช้
IoTตรวจวั
(IoTด
(Sensor) คอยตรวจจับสภาพแวดล้อมต่างๆ แล้ว
Smart Check) คือ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ การ
รายงานให้ผู้เรียน/ผู้สอนรับทราบข้อมูลด้วย Smart
ทํ า ป้ า ยชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด
Device ของตนเอง เช่น เวลาการเข้าออกห้องเรียน
(Sensor)
คอยตรวจจั
บสภาพแวดล้
างๆองเรี
แล้ยวน
สุขภาพความพร้
อมของผู
เ้ รียน อุณหภูอมมต่ขิ องห้
รายงานให้
ู้เรียน/ผูย้สนอนรั
ย Smartก
สถิ ติ ผผลการเรี
ฯลฯบทราบข้
และข้ ออมูมูลลทัด้้ งวหมดจะถู
Device
ของตนเอง
าออกห้องเรี
รวบรวมขึ
้นไปเก็เช่
บไว้น บเวลาการเข้
นคลาวด์ (Cloud)
เพืย่อนให้
ผู้สอนเข้ามาใช้
ข้อมูล้เส�รีำยหรั
และออกแบบ
สุขภาพความพร้
อมของผู
น บอุวิณเคราะห์
หภูมิของห้
องเรียน
ดการเรี
ยนรูก้ใน
สถิ ติ ผการจั
ลการเรี
ย นยนการสอนหรื
ฯลฯ และข้ออออกแบบการเรี
มู ล ทั้ ง หมดจะถู
ครั้งต่้นอไปเก็
ไป บไว้บนคลาวด์ (Cloud) เพื่อให้ผู้สอน
รวบรวมขึ

2. การสังเกตและเก็บข้อมูลโดยใช้ IoT (IoT
Smart Camera) คือ ระบบการสังเกตและเก็บ
ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหวใน
า มาใช้
อ มู ล สํ า หรั บ วิ เนคราะห์
ห้อเข้งเรี
ยน ซึข่ง้ สามารถมองเห็
สั่งการแ ละออกแบบการ
และควบคุม
จัดการเรียอนการสอนหรื
อออกแบบการเรี
ยนรู้ในครั้ง
สภาพแวดล้
มในการเรียนจากผู
้สอนเพื่อตรวจสอบ
ดูสต่ภาพความพร้
อม ความปลอดภัย หรือใช้สังเกต
อไป
พฤติกรรม กิ2.จกรรมการเรี
ยนรูข้ องผูบเข้้ รีอยนผ่
นกล้องที่ IoT
การสังเกตและเก็
มูลาโดยใช้
ติด(IoT
ตั้งไว้ Smart
ทั้งนี้ยังใช้Camera)
เป็นระบบการประชุ
มทางไกลได้
คือ ระบบการสั
งเกตและ
อีกเก็ด้บวยข้อมูลในลักษณะภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวใน
3. ห้ อ งเรี ย นที่ มี เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ห้ อ งเรี ย น ซึ่ ง สามารถมองเห็ น สั่ ง การ และควบคุ ม
อ�ำนวยความสะดวกโดยใช้รว่ มกับ IoT (IoT Smart
สภาพแวดล้
มในการเรี
ยนจากผู
Office)
คื อ อระบบที
่ จั ด ไว้
เ พื่ อ ใช้้สสอนเพื
� ำ หรั บ่ออ�ตรวจสอบดู
ำ นวย
สภาพความพร้
อ
ม
ความปลอดภั
ย
หรื
อ
ใช้ สั ง เกต
ความสะดวกให้ผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรม
พฤติยกนรูรรม
จกรรมการเรี
ยนรู
้ของผูใช้้เงรีานพื
ยนผ่้นาฐาน
นกล้องที่
การเรี
้ ซึ่งกิประกอบไปด้
วยอุ
ปกรณ์
ติดตั้งไว้ศ ทัได้้งแนีก่้ยังคอมพิ
ใช้เป็นวเตอร์
ระบบการประชุ
ทางไกลได้อีก
ในออฟฟิ
สแกนเนอร์มกระดาน
อั จด้ฉริ
วยย ะ เครื่ อ งพิ ม พ์ 3 มิ ติ หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ
ที่ต้องการจัดเป็นสภาพแวดล้อมแบบภควันตภาพ
โดยใช้เทคโนโลยี IoT เพิ่มเติมตามความต้องการ
งบประมาณ และความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยี

ภาพที่ 4 การใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยสร้างสภาพแวดล้อมแบบภควันตภาพในห้องเรียน
ที่มา: กฤตย์
ษุพ่ 4ัช การใช้
สารนอก
(2560) IoT เข้ามาช่วยสร้างสภาพแวดล้อมแบบภควันตภาพในห้องเรียน
ภาพที
เทคโนโลยี
ที่มา: กฤตย์ษพุ ชั สารนอก (2560)
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ขั้นที่ 4 การแบ่งบทเรียน (Separate) คือ

ส่วนที่ 2 การสอนอัจฉริยะ (Smart Teaching)

ส่วนที่ 2 การสอนอัจฉริยะ (Smart Teaching)
การสอนเป็ น การออกแบบการสอนเพื่ อ
การสอนเป็นการออกแบบการสอนเพื่อการ
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
ขั้ น ที่ 1 การแนะน� ำ บทเรี ย นและวิ ธี ก าร
ขั้นที่ 1 การแนะนําบทเรียนและวิธีการ
(Recommend) คื อ การปฐมนิ เ ทศและแนะน� ำ
(Recommend) คือ การปฐมนิเทศและแนะนําวิธีการ
วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู ้ แ บบ
เรียนรู้ด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบภควันตภาพ
ภควันตภาพ
ขั้นที่ 2 การสํารวจ (Survey) คือ ขั้นตอนใน
ขั้นที่ 2 การส�ำรวจ (Survey) คือ ขั้นตอน
การสํารวจความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนทั้งความรู้เดิม
ในการส�ำรวจความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ รียนทัง้ ความรู้
และพื้นฐานการใช้งานสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ
เดิม และพืน้ ฐานการใช้งานสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ภควันตภาพก่อนการเรียน
แบบภควันตภาพก่อนการเรียน
ขัขั้น้นทีที่ ่ 33การสอน
คือ การนํ
เสนอำ
การสอน(Present)
(Present)
คือ าการน�
กรอบหลั
กกว้างๆกกว้
ของเนื
หาก่อนการเรี
น ยน
เสนอกรอบหลั
างๆ ้อของเนื
้อหาก่อยนการเรี
ขัขั้น้นทีที่ ่ 44 การแบ่
การแบ่งงบทเรี
บทเรียยนน (Separate)
(Separate) คืคืออ
การแบ่
การแบ่งงและจั
และจัดดหัหัววข้ข้ออสํส�าำคัคัญญให้ให้ผผู้เู้เรีรียยนเข้
นเข้าาใจใจ ก่ก่ออนให้
นให้
เรีเรียยนรู
้
ด
้
ว
ยตนเองและร่
ว
มกั
น
บอกความคิ
ด
เห็
น
และ
นรู้ด้วยตนเองและร่วมกันบอกความคิดเห็นและ
สรุ
ป
สรุปความคิ
ความคิดดรวบยอด
รวบยอด
ขัขั้นน้ ทีที่ ่ 55การสอนแบบเชื
การสอนแบบเชื่ออ่ มโยง
มโยง(Connecting
(Connecting
Teaching)
คื
อ
การใช้
ว
ิ
ธ
ี
ก
ารนํ
า
เสนอเนื
Teaching) คือ การใช้วิธีการน�ำเสนอเนื้ อ้อหาแบบ
หาแบบ
เชื
เชื่อ่อมโยงความรู
มโยงความรู้เ้เก่ก่าาสูสู่ค่ความรู
วามรู้ใ้ใหม่
หม่โโดยใช้
ดยใช้กการเรี
ารเรียยนรูนรู้ใน้ใน
สภาพแวดล้
นตภาพ
สภาพแวดล้ออมการเรี
มการเรียยนรูนรู้แบบภควั
้แบบภควั
นตภาพ  
ขัขั้น้นทีที่ ่ 66 การบั
การบันนทึทึกกสรุ
สรุปปขัขั้น้นสูสูงง (Advance
(Advance
Organizer)
คื
อ
การใช้
เ
ทคนิ
ค
การสรุ
ป
บั
น
Organizer) คือ การใช้เทคนิคการสรุปบันทึทึกกโดยใช้
โดยใช้
อุอุปปกรณ์
พ
กพาของผู
้
เ
รี
ย
นและผู
้
ส
อน
แล้
ว
ทํ
า
กรณ์พกพาของผู้เรียนและผู้สอน แล้วท�ำการ
การ
แบ่งปัน (Share) และแลกเปลี่ยนกันในสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบภควันตภาพ

แบ่งปัน (Share) และแลกเปลีย่ นกันในสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบภควันตภาพ
การจัดดเรีเรียยงง (Compose)
(Compose) คืคืออ การให้
การให้
ขัขัน้ ้นทีที่ 7่ 7 การจั
นทํำาการจั
การจัดดเรีเรียยบเรี
บเรียยงข้งข้ออมูมูลลในอุ
ในอุปปกรณ์
กรณ์พพกพา
กพา
ผูผู้เรี้ เ รียยนท�
นจัดดเก็เก็บบและแบ่
และแบ่งปังปันนกักันนบนคลาวด์
บนคลาวด์ แล้
แล้ววใช้
ใช้ขข้อ้อมูมูลล
ก่ก่ออนจั
เหล่าานันั้น้นสร้
สร้าางการเรี
ทุกทแห่
งหนงหนทุ
ทุกทีก่จทีน่
เหล่
งการเรียยนรู
นรู้ร้ร่ว่มกั
วมกันได้
นได้
ุกแห่
กลายเป็นสภาพแวดล้
จนกลายเป็
นสภาพแวดล้อมการเรี
อมการเรียนรู
ยนรู้แแบบภควั
้ บบภควันนตภาพ
ตภาพ
วนที่ 3่ 3การเรี
การเรี
ยนรู
ย่างชาญฉลาด
(Smart
ส่ส่วนที
ยนรู
อ้ ย่้อางชาญฉลาด
(Smart
Learning)
Learning)
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของผูเ้ รียนทีจ่ ะต้องฝึกและ
ส่วนที
ส่วนของผู
่จะต้องฝึกและ
ปฏิบัติการเพื
่อให้่ 3เกิเป็ดนการเรี
ยนรู้อ้เรีย่ยานที
งชาญฉลาดจาก
ปฏิบำัตเทคโนโลยี
ิการเพื่อให้เIoE
กิดการเรี
ยนรู
้อย่างชาญฉลาดจาก
การน�
เข้ามาช่
วยในการส่
งเสริมและ
เทคโนโลยี IoE
เข้ามาช่
เสริมและ
ร่วการนํ
มสร้าางสภาพแวดล้
อมการเรี
ยนรูวแ้ ยในการส่
บบภควันงตภาพขึ
น้
ร่
ว
มสร้
า
งสภาพแวดล้
อ
มการเรี
ย
นรู
้
แ
บบภควั
น
ตภาพ
ซึ่งในการเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้อุปกรณ์
ขึ้น ซึ่งในการเรี
้ผู้เรียทนแต่
กรณ์
พกพาส่
วนตัว เช่ยนนรูสมาร์
โฟนละคนสามารถใช้
แท็บเล็ต คอมพิอวุปเตอร์
น สมาร์
ต คอมพิ่อวมต่
เตอร์อ
โน้พกพาส่
ตบุ๊ก วหรืนตัอวอุปเช่กรณ์
ดิจิททัลโฟน
อื่นๆแท็ทีบ่สเล็ามารถเชื
โน้อตบุข่๊ากยอินหรืเทอร์
ออุปเกรณ์
อื่นๆ ที่สยามารถเชื
มต่้งอ
เครื
น็ตได้ดิจซึิท่งัลในการเรี
นรู้แต่ล่อะครั
เครืลอะเรื
ข่า่ยอิ
นเทอร์
ได้ ซึ้อ่งหาวิ
ในการเรี
้แต่ละครั้น้ง อยู
แต่่
แต่
องหรื
อแต่เน็ลตะเนื
ชานัย้นนรูอาจจะขึ
่องหรือแต่ละเนื
้อหาวิชานั้นอาจจะขึ
้นอยู้ส่กอนคน
ับการ
กัละเรื
บการออกแบบกิ
จกรรมการเรี
ยนรู้ของผู
กรรมการเรี
เดีออกแบบกิ
ยวหรือผู้สจอนกั
บผู้เรียนยนรูแต่้ขสองผู
ิ่งที่้ตสอนคนเดี
้องค�ำนึงถึยงวหรื
เป็นอ
อนกักบผูคื้เอรียวันตถุแต่ประสงค์
สิ่งที่ต้อขงคํ
านึงถึงยเป็นรูนเรื
่องหลั
ก คือ
เรืผูอ่ ้สงหลั
องการเรี
แ้ ละกิ
จกรรม
วัต ถุป ระสงค์
ข องการเรี
นรูผ้แู้เรีละกิ
จกรรมตามความ
ตามความต้
องการที
่จะท�ำยให้
ยนได้
เรียนรู้ผ่านทาง
ต้อ ง ก า ร ทีอ่ จมการเรี
ะ ทํ าใยห้นรู
ผู้ เ้แรีบบภควั
ย น ไ ด้ เนรีตภาพที
ย น รู้ ผ่ ่มา ีกนารใช้
ทาง
สภาพแวดล้
อมการเรี
ยนรู้แ้เรีบบภควั
อุสภาพแวดล้
ปกรณ์พกพาต่
างๆ ของผู
ยนที่เชืน่อตภาพที
มต่อถึง่กัมีนการใช้
ผ่าน
อุปอกรณ์
้เรียนที่เชื่อมต่อถึงกันผ่าน
เครื
ข่ายอิพนกพาต่
เทอร์าเงๆ
น็ตของผู
ตลอดเวลา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา

ปีที่........ฉบับที่.......เดือน............25.......... หน้า 12
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พลเมืองดิจทิ ลั แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ คนที่
เกิดในยุคดิจทิ ลั ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ อี ายุระหว่าง 14-17 ปี
เกิดมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะ
เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่อายุ 9 ปี และเป็นผู้เรียนที่
อยูใ่ นระดับประถมถึงมัธยมศึกษาทีม่ สี มาร์ทโฟน หรือ
อุปกรณ์พกพาอืน่ ๆ ทีส่ ามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้
ดั ง นั้ น การออกแบบการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ธิง ในห้องเรียนสมาร์ท
คลาสรูมเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมแบบภควันตภาพนัน้
ผู้เรียนกลุ่มนี้จึงสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้าง
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะมีทักษะการใช้งาน
ด้านดิจิทัลสูงอยู่แล้ว ส่วนผู้เรียนกลุ่มคนที่เกิดหลัง
ยุคอินเทอร์เน็ตเล็กน้อย หรือกลุม่ ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีม่ ี
อายุระหว่าง 18-24 ปี ซึง่ เกิดหลังยุคของอินเทอร์เน็ต
เล็กน้อย และเป็นผู้เรียนในช่วงมัธยมปลายถึงระดับ
อุดมศึกษาซึ่งมีข้อดี คือ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
ตลอดเวลาผ่ านทางสมาร์ท โฟนและแท็บเล็ ตของ
ตนเอง ดังนัน้ ผูส้ อนจึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรีธ่ งิ เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบภควันตภาพได้เต็มที่ และในส่วนของ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรีธ่ งิ
เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้นั้นก็คือการน�ำ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ธิงเข้ามาช่วย
ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1)
ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 2) ระบบการเรียนอัจฉริยะ
และ 3) ระบบการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด
1) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นส่วนของ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรีธ่ งิ
เพื่อสร้างห้องเรียนอัจฉริยะที่ประกอบไปด้วยระบบ
อ� ำ นวยความสะดวกในการจั ด การเรี ย นการสอน
3 ส่วน คือ การตรวจสอบอัจฉริยะโดยใช้อนิ เทอร์เน็ต
ออฟ ธิง การสังเกตและเก็บข้อมูลโดยใช้อนิ เทอร์เน็ต
ออฟ ธิง ห้องเรียนที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์อ�ำนวย
ความสะดวกโดยใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง ซึ่ง
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สอดคล้องกับบทความเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะกับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ เอื้ออารี
(ทองแก้ว) จันทร (2558) ทีไ่ ด้สรุปห้องเรียนอัจฉริยะ
คือ ห้องเรียนที่ได้มีการน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อ
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับผูเ้ รียน
ในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นรู ้ โ ดยวิ ธี
การผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับ
การเรียนรู้ เช่น ผสมผสานการใช้กระดานอัจฉริยะ
ร่วมกับไอแพดและแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์อนื่ ๆ เป็นต้น
2) ระบบการเรียนอัจฉริยะ การเรียนการสอน
ใน 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การแนะน�ำบทเรียนและวิธี
การเรียน 2) การส�ำรวจ 3) การสอน 4) การแบ่ง
บทเรียน 5) การสอนแบบเชื่อมโยง 6) การบันทึก
สรุปขั้นสูง และ 7) การจัดเรียงข้อมูล
3) ระบบการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การ
เรียนรูอ้ ย่างชาญฉลาด โดยผูส้ อนจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นเพียง
ผู้ชี้แนะหรือให้ค�ำแนะน�ำ  และออกแบบให้ผู้เรียนท�ำ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
ด้วยการเรียนรู้เสริมจากการใช้อุปกรณ์พกพาของ
ตนเองเชือ่ มต่อผ่านอินเทอร์เน็ตและเรียนรูผ้ า่ นระบบ
คลาวด์ หรือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนหรือ
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เอกสารอ้างอิง
กฤตย์ษุพัช สารนอก. 2560. Internet of Every
Thing การเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งสู่ Smart
Classroom 4.0. ในการประชุมวิชาการ
เรื่อง “ครุศาสตร์วิจัย 2560/NACE2017:
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู”้ ครัง้ ที่ 3: 2560
(น. 321-334). ล�ำปาง: คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง.

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ, และ ณมน จีรงั สุวรรณ. 2558.
รูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อส่งเสริม
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำหรับ
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21.
วารสารศึกษาศาสตร์, 26(2): 84-91.
ธัมสอัพทีม. 2559. รูจ้ กั ตัวชีว้ ดั ใหม่ “DQ” อัจฉริยภาพ
ทางดิจิทัล กับ 8 ทักษะที่เด็กๆ ต้องใช้
ได้อย่างชาญฉลาด. สืบค้นเมือ่ 5 พฤษภาคม
2561, จาก http://thumbsup.in.th/
2016/10/how-digital-intelligenceimportant-for-all-children/
นพดล ผูม้ จี รรยา, ปณิตา วรรณพิรณ
ุ , และ ปรัชญนันท์
นิ ล สุ ข . 2558. ระบบการจั ด การเรี ย นรู ้
ยูบคิ วิตสั แบบเสริมศักยภาพ. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ โสตฯ–เทคโนฯ สัมพันธ์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (น. 28-35).
กรุงเทพฯ: หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ปณิตา วรรณพิรุณ, และ ณมน
จีรังสุวรรณ. 2555. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในสังคมพหุวัฒนธรรม. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี, 23(3): 19-31.
แบรนด์บฟุ เฟ่ตท์ มี . 2557. รูล้ กึ รูจ้ ริง Digital Natives
บริโภคสายพันธุใ์ หม่ นักการ ตลาดต้องรู้ !!.
สืบค้นเมือ่ 25 เมษายน 2560, จาก http://
www.brandbuffet.in.th/2014/03/
digital-natives-mindshare-research/
ปณิตา วรรณพิรุณ, และ น�ำโชค วัฒนานัณ. 2560.
ความฉลาดทางดิ จิ ทั ล . วารสารพั ฒ นา
เทคนิคศึกษา, 29(102): 12-20.

ประทีป เลิศชัยประเสริฐ, ณมน จีรงั สุวรรณ, และ ปณิตา
วรรณพิรุณ. 2555. ยูบิควิตัส คอมพิวติ้ง:
มู ล บทสู ่ ก ารเป็ น อั จ ฉริ ย ะแห่ ง วิ ส าหกิ จ
อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม.
Technical Education Journal King
Mongkut’s University of Technology
North Bangkok, 3(2): 120-128.
ประสาท เนืองเฉลิม. 2558. แนวการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21. วารสารพัฒนาการเรียน
การสอน, 9(1): 136-154.
วิจารณ์ พานิช. 2556. การสร้างการเรียนรูส้ ศู่ ตวรรษ
ที่ 21. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560,
จาก http://www. edulpru.com/eu/
21st/st-003.pdf
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, และ อุษา ชูชาติ. 2545. รายงาน
การวิ จั ย เรื่ อ งการเรี ย นรู ้ รู ป แบบใหม่ :
ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นนโยบายและการใช้
ทรัพยากร. ส�ำนักพัฒนาการเรียนรู้และ
เครือข่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ (สกศ.).
สมุน อมรวิวัฒน์. 2533. สมบัติทิพย์ของการศึกษา
ไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิชยั ลายเสมา, ปณิตา วรรณพิรณ
ุ , และ ปรัชญนันท์
นิลสุข. 2558. ระบบการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ด้วยทีมเสมือนในสภาพแวดล้อมการเรียน
แบบยู บิ ค วิ ตั ส . ใน การประชุ ม วิ ช าการ
ระดั บ ชาติ โ สตฯ–เทคโนฯ สั ม พั น ธ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 29 (น. 45-51).
กรุงเทพฯ: หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

133

ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). 2560. รายงานผลการส�ำรวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี 2560. สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2561,
จาก https://www.etda.or.th/publishingdetail/thailand-internet-user-profile2017.html
เอือ้ อารี (ทองแก้ว) จันทร. 2558. ห้องเรียนอัจฉริยะ
กั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21.
สืบค้นเมือ่ 12 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://
uaaree.dusit.ac.th/wp-content/uploads/
2015/12/%E0%B8%9A%E0%B8%97
%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8
%B2%E0%B8%A1-smart-classroom.pdf
DQ Institute Leading Digital Education, Culture,
and Innovation. 2017. Digital
intelligence (DQ): A conceptual
framework & methodology for
teaching and measuring digital
citizenship. Retrieved May 5, 2018,
from https://www.dqinstitute.org/wpcontent/uploads/2017/08/DQ-FrameworkWhite-Paper-Ver1-31Aug17.pdf
Internet Society. 2015. The Internet of things:
An overview understanding the
issues and challenges of a more
connected world. Retrieved May 5,
2018, from https://www.internetsociety.
org/wp-content/uploads/2017/08/
ISOC-IoT-Overview-20151221-en.pdf

134

Kimble, N., & Gregory, A. 1963. Principles
of general psychology (2nd ed.).
New York: Ronald Press.
LoRa Techology. 2017. Real-IoT. Retrieved
July 20, 2017, from http://www.realiot.com/lora-techology/
Michael, W. B., & Coffman, W. E. 1956.
Taxonomy of educational objectives,
the classification of educational goals,
handbook I: Cognitive domain (B.S.
Bloom, Ed.). New York: Longmans,
Green and Company.  
Sarnok, K., & Wannapiroon, P. 2018.
     Connectivism learning activity in
ubiquitous learning environment by
using IoE for digital native. International
(Humanities, Social Sciences and
Arts), Veridian E-Journal, 11(4): 405-418.
Trilling, B., & Fadel, C. 2009. 21st Century
skills: Learning for life in our times.
California: John Wiley & Sons.

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

