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อินเทอร'เน็ตออฟธิงส'(Internet of Things)กับการจัดการเรียนรูE 

บทคัดยNอ 

ในยุคป'จจุบันความก/าวหน/าทางด/านเทคโนโลยีมกีารพัฒนาการอย<างก/าวกระโดด ซึ่งมีการนำ

อุปกรณDเคร่ืองมือเคร่ืองใช/ท่ัวไปท่ีสามารถเชื่อมต<อสื่อสารผ<านระบบเครือข<ายอินเทอรDเน็ตและสั่งการ

ได/อย<างอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงคDเพื่อท่ีต/องการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

ห/องเรียนร<วมกับอินเทอรDเน็ตออฟธิงสD อินเทอรDเน็ตออฟธิงสD (Internet of Things)เป̀นการใช/

ประโยชนDจากความก/าวหน/าของเทคโนโลยีระบบเครือข<ายของอินเทอรDเน็ต และการเพิ่มข้ึนของข/อมูล

สารสนเทศจำนวนมาก (Big Data) จากอุปกรณDหรือสรรพสิ่งต<าง ๆท่ีอยู<รอบตัว ให/สามารถนำ

เทคโนโลยีระบบอินเทอรDเน็ตออฟธิงสDมาใช/ประโยชนDกับการศึกษาได/อย<างเหมาะสม เป̀นการนำ

เทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตออฟธิงสDมาใช/งานร<วมกับการบริหารจัดการห/องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง

และประสิทธิผลด/านการจัดการศึกษา อินเทอรDเน็ตออฟธิงสDยังเป̀นเคร่ืองมือท่ีจะช<วยอำนวยความ

สะดวกในการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต<างระหว<างบุคคลของผู/เรียนให/ผู/เรียน

สามารถเรียนรู/ได/อย<างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

คำสำคัญ : อินเทอรDเน็ตออฟธิงสD, การบริหารจัดการ,การศึกษา 

บทนำ 

ในป'จจุบันไม<ใช<มีเพียงวัฒนธรรม สภาวะทางสังคมหรือการเมืองเท<านั้นท่ีมีอิทธิพลต<อ

การศึกษาของประเทศ แต<ยังมีความก/าวหน/าทางด/านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมบีทบาทสำคัญเป̀น

อย<างมากต<อการจัดการเรียนรู/ให/กับผู/เรียน ต/องเตรียมความพร/อมของผู/เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศมี

บทบาทสำคัญอย<างมากท่ีจะทำให/เกิดสังคมแห<งการเรียนรู/ ผู/เรียนสามารถเรียนรู/ได/ทุกท่ีทุกเวลา จึง

ได/มีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2564 ของประเทศไทย 

(National ICTPolicy Framework 2011-2020) ท่ีได/กำหนดวิสยัทัศนDท่ีว<า “ICT เป̀นพลัง 

ขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาคนไทยสู<ความรู/และป'ญญา  มีการริเร่ิมและการเปลี่ยนแปลงไปสู<สิ่งใหม<

อยู<ตลอดเวลาเพื่อการสร/างสรรคDสังคมแห<งการเรียนรู/และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู/ โดยให/โอกาส



แก<ประชาชนทุกคนมีส<วนร<วมในกระบวนการพฒันาผู/เรียนในทุกๆด/าน นำไปสู<การเติบโตอย<างสมดุล 

และย่ังยืน (Smart Thailand 2020)” ซึ่งสอดคล/องกับยุทธศาสตรDท่ี 6 จากกรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร คือ พัฒนาและประยุกตDใช/ ICT เพื่อลดความเหลื่อมลำ้ทางเศรษฐกิจและ

สังคมโดยสร/างความเสมอภาคของโอกาสในการเข/าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะสำหรับ

ประชาชนทุก  ด/านการศึกษาต/องทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู/ใหม<เพื่อให/สอดคล/องกับ

ภาวการณDเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในป'จจุบัน เป̀นสังคมแห<งการแสวงหา

ความรู/ ผู/เรียนต/องปรับตัวให/เข/ากับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงคร้ังสำคัญท่ีเห็นได/ชัดเจนใน

สังคมแห<งการเรียนรู/นั้นก็คือ การพัฒนาเครือข<ายความรู/และโครงสร/างในเครือข<ายความรู/ท่ีเชื่อมต<อ

ได/ทุกเวลา ทุกสถานท่ีได/อย<างแท/จริง ผ<านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข<ายความรู/ สามารถ

เกิดข้ึนได/กับทุกคน ทุกวัยและได/ทุกเวลา  โดยนำมาซึ่งแนวทางในการนำเอาอินเทอรDเน็ตออฟธิงสDมา

ช<วยในการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อให/เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู/ของผู/เรียน ซึ่งชั้นเรียนท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดีเป̀นความสามารถของผู/สอนท่ีจะส<งผลต<อการเรียนรู/ของผู/เรียนซึ่งเป̀นป'จจัยสำคัญ

ของการเรียนการสอน โดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคล่ือนให้เกิดการ เรียนรู้

อย่างต่อเน่ืองไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมถึงช่วยขยายโอกาส และสร้างความ

เสมอภาคทางการศึกษาหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา โดยการนำ

เคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้เหล่าน้ันได้ด้วยตนเอง โดยมีครู

เป็นผู้คอยให้คำแนะนำและบริหารจัดการได้อย่างรัดกุมเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการช้ันเรียน

อัจฉริยะให้ดียิ่งขึ้นและทันสมัย ยั่งยืนต่อไป   

ความหมาย 

Internet of Things (loT) หมายถึง Internet” ก็คือ ระบบเครือข<ายคอมพิวเตอรD 

ขนาดใหญ< ท่ีเชื่อมต<อระบบและสื่อสารจากคอมพิวเตอรDเคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่งได/ หรือจาก

เครือข<ายคอมพิวเตอรDหนึ่งไปยังอีกเครือข<ายคอมพิวเตอรDหนึ่งได/ ส<วนคำาว<า“Thing” นั้นหมายถึง 

สรรพสิ่งทุกอย<าง วัตถุหรือสิ่งของอุปกรณDต<าง ๆ เช<น เคร่ืองปรับอากาศ โทรศัพทD คอมพิวเตอรD 

โทรทัศนD โต�ะ เก/าอ้ี ยางลบ ปากกา ดินสอ เสื้อผ/า รองเท/า  การท่ีอุปกรณDอัจฉริยะต<างๆ ถูกเชื่อมโยง

เข/าด/วยกันผ<านทางเครือข<ายอินเทอรDเน็ตซึ่งทำให/มนุษยDสามารถสั่งการและควบคุมการทำงานและ



การใช/งานอุปกรณDต<างๆ ผ<านทางระบบเครือข<ายอินเทอรDเน็ตได/ เช<น การสั่งเป�ด-ป�ด อุปกรณD

เคร่ืองใช/ไฟฟ�า อุปกรณDอิเล็กทรอนิกสD เคร่ืองมือสื่อสาร โทรศัพทDเคลื่อนท่ี เคร่ืองคอมพิวเตอรD 

เคร่ืองใช/สำนักงาน เคร่ืองมือทางการเกษตร เคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม  บ/านเรือน รวมไปถึง

เคร่ืองใช/ในชีวิตประจำวันต<างๆ ผ<านทางระบบเครือข<ายอินเทอรDเน็ต  

Robert Lutz (2016) ได/อธิบายเกี่ยวกับ Internet of Things ว<าเป̀นระบบท่ีจะเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตของมนุษยDโดยเป̀นระบบท่ีให/วัตถุหรือสิ่งของสามารถสื่อสาร เชื่อมต<อกับอุปกรณDหรือ

เคร่ืองจักรอ่ืน ๆ ได/  

Kevin Ashton ผู/ก<อต้ังศูนยD Auto-ID ณ มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of 

Technology เป̀นผู/บัญญัติศัพทD Internet of Things (IoT) ในป� ค.ศ.1999 ในบริบทของการน ามา

ใช/ในการบริหารจัดการห<วงโซ<อุปทานและให/ความหมายของ IoT คือการท่ีอุปกรณDอิเล็กทรอนิกสD 

สามารถเชื่อมต<อและสื่อสารกันได/ผ<านเครือข<ายอินเทอรDเน็ต โดยอาศัยเซ็นเซอรDในการสื่อสาร  

องค'ประกอบของ Internet of Things 

 องคDประกอบท่ี 1 Sensor สำหรับเป̀นหน<วยรับข/อมูล ซึ่งอาจจะติดต้ังเพิ่มเติมในผลิตภัณฑDท่ี

เคยมีอยู<แล/ว หรือเป̀นผลิตภัณฑDชิ้นใหม<ท่ีเพิ่งเกิดมาในโลกยุค Internet of Things เลยก็ได/ 

         องคDประกอบท่ี 2 การเชื่อมต<อระบบเครือข<าย เพื่อให/ Sensor สามารถส<งข/อมูลไปยังระบบ

ประมวลผลได/ อาจจะเป̀นเครือข<ายภายใน หรือใช/เครือข<ายสาธารณะก็ได/เช<นกนั 

องคDประกอบท่ี 3 ระบบบริหารจัดการ สำหรับการเพิม่อุปกรณD Sensor และระบบ

ประมวลผลเข/ามาภายในระบบ Internet of Things และการติดตามการทำงาน การดูแลรักษา และ 

การกำหนดค<าต<างๆ ของทุกๆ ส<วน ซึ่งบางคร้ังระบบบริหารจัดการนี้ก็จะถูกรวมอยู<เข/ากับระบบ

ประมวลผลเลยก็ได/เช<นกัน 

องคDประกอบท่ี 4 ระบบประมวลผล สำหรับรับข/อมูลจาก Sensor ชนิดเดียวกันหลายๆ ตัว 

หรือหลายๆ ชนิดหลายๆ ตัวก็ได/ เพื่อนำมาประมวลผล และส<งผลการวิเคราะหDข/อมูลให/กับ 



ผู/ใช/งาน หรือส<งคำสั่งไปยังอุปกรณDใดๆ ก็ตาม แน<นอนว<า Big Data Analytics และ Cloud ก็เป̀นอีก

เทคโนโลยีท่ีเข/ามามีบทบาทในส<วนนี้เป̀นอย<างมาก 

องคDประกอบท่ี 5 อุปกรณDอ่ืนๆ เช<น อุปกรณDท่ีไม<ได/ทำหน/าท่ีเป̀น Sensor แต<ทำการรับค<าสั่ง

จากระบบประมวลผล เป̀นต/น  

ประโยชน'ของ Internet of Things 

การท่ีเทคโนโลยีเป̀นท่ีแพร<หลายนัน้ไม<ได/อยู<ท่ีป'จจัยด/านราคาอย<างเดียว แต<เทคโนโลยีนัน้ต/อง

ส<งมอบประโยชนDต<อชีวิตของพวกเราด/วย ซึ่ง Internet of Things ในป'จจุบัน ก<อให/เกิดประโยชนDใน

ด/านต<างๆ 

1. รับส<งข/อมูลรูปแบบดิจิทัล ป'จจุบัน ข/อมูลดิจิทัลมีความจำเป̀นมาก เพราะสามารถนำไปใช/

กับเทคโนโลยีอ่ืนๆ ได/ทันที ซึ่ง IoT มีคุณสมบัติด/านการเก็บข/อมูลทางภายภาพให/อยู<ในรูปดิจิทัลได/

อย<างง<ายดายและรวดเร็ว จึงนับเป̀นประโยชนDอย<างมากในยุค Digital Transformation 

2. แม<นยำ ใช/ได/ตลอดเวลา และส<งข/อมูลแบบ Real-Time ข/อมูลจาก IoT ไม<เพียงแต<เป̀น

ดิจิทัลเท<านั้น แต<ยังสามารถแลกเปลี่ยนได/อย<างรวดเร็วระดับ Real-Time มีความแม<นยำ และ

สามารถใช/งานได/ตลอดเวลา ช<วยให/มีข/อมูลในการตัดสินใจได/ทันท<วงที 

3. ลดภาระงานของบุคลากร ในอดีตการเก็บข/อมูลอาจต/องใช/คนเดินทางเข/าไปสอดส<องท่ี

เคร่ืองมือเพื่อหาความผิดปกติ แต<ป'จจุบัน IoT ไม<เพียงแต<สอดส<องให/เราผ<าน Dashboard เท<านั้น แต<

ยังสามารถเรียนรู/การหาความผิดปกติด/วยเทคโนโลยีอ่ืนๆ เช<น Artificial Intelligence ได/ 

4. ทำงานตรวจสอบในจุดท่ีคนเข/าไม<ถึง เราสามารถออกแบบ Smart Device ให/มีขนาดเล็ก

และทนทานเพื่อติดต้ังตามจุดท่ีคนเข/าถึงยากหรือในจดุท่ีมีอันตรายระหว<างดำเนินการได/ เช<น ภายใน

ท<อส<งน้ำมัน หรือบ<อบำบัดนำ้เสีย ช<วยลดความเสี่ยงต<อชีวิตและทรัพยDสินจากการต/องเข/าพื้นท่ี

อันตรายเป̀นประจำได/ 



ต/องถือว<า Internet of Things เป̀นอีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ีสำคัญมากในยุค Digital 

Transformation โดยป'จจุบันเทคโนโลยีนี้ก็เร่ิมเข/าไปเกี่ยวข/องกับแวดวงต<างๆ ท้ังภาคธุรกิจและ

สังคม รวมถึงด/านการศึกษาอีกด/วย  

ประโยชน'ของ Internet of Things กับการจัดการเรียนรูE 

 ป'จจุบันได/มีการนำ IoT มาใช/ในหลากหลายรูปแบบ แต<โดยส<วนใหญ<จะไม<ได/ใช/โดยตรงกับการ

เรียนการสอน แต<จะเป̀นการนำมาประยุกตDใช/เพื่อช<วยสร/างประสบการณD หรือนำเสนอข/อมูลใน

สถานการณDนอกห/องเรียน Informal learning environment เช<น ผู/เข/าชมพิพิธภณัฑDสามารถใช/

สมารDทโฟนรับคำอธิบายต<างๆเกี่ยวกับวัตถุจัดแสดงได/ โดยไม<ต/องมีเจ/าหน/าท่ีมายืนอธิบายให/ฟ'ง 

สามารถใช/สมารDทโฟนสแกนท่ีสมารDทแท็ก Smart tags เช<น QR code, RFID (Radio-frequency 

identification), NFC (Near field communication) หรือ ใช/เทคโนโลยี AR (Augmented 

Reality) โดยสามารถเห็นข/อมูลส<วนขยายแบบสามมติิควบคู<ไปกับวัตถุจัดแสดงในเวลาเดียวกัน ใช/

สมารDทโฟนเข/าถึงข/อมูลประวัติศาสตรD ของวัตถุโบราณ โบราณสถาน อาคาร สิ่งปลูกสร/าง การใช/

สมารDทแท็ก และ AR ในการจัดการเรียนการสอนนั้นได/มีการศึกษาและวิจัยกันมาอย<างต<อเนื่องการ

จัดการเรียนการสอนด/วยเทคโนโลยีดังกล<าวแตกแขนงออกมาจากการศึกษาในกลุ<มของ Ubiquitous 

computing/ Pervasive computing ท่ีพูดถึงการเชื่อมต<อสื่อสารของคอมพิวเตอรDท่ีฝ'งตัวอยู<ในสิ่ง

ต<างๆรอบตัวในชีวิตประจำวัน คอมพิวเตอรDขนาดเล็กนี้จะเชื่อมต<อกับเซนเซอรD Sensors เพื่อเก็บ

ข/อมูลสิ่งต<างๆรอบตัวเรา จะสื่อสารกนัได/ทุกท่ี ทำให/ไม<หลุดจากการเชื่อมต<อและสามารถใช/ประโยชนD

จากข/อมูลและการเชื่อมต<อนี้ได/ตลอดเวลา 

เมื่อนำ Ubiquitous computing มาประยุกตDกับการเรียนการสอน จึงเกิดคำจำกัดความใหม<

คือ Ubiquitous learning มีความหมายถึงการจัดการเรียนการสอนผ<านเครือข<ายไร/สายกับของทุกสิ่ง 

ทุกท่ี ทุกเวลา (anything, anywhere, anytime)ด/วย Ubiquitous computing เช<น คอมพิวเตอรD 

สมองกลฝ'งตัว (Embedding computer) ไมโครคอนโทรลเลอรD (MCU) สมารDทโฟน แท็ปเล็ต และ

รวมถึงการใช/ประโยชนDจากข/อมูลของสมารDทแท็ก ยุกตDของ IoT กับการเน/นการเชื่อมต<อสื่อสารกับ

ของสิ่งของต<างๆ (physical objects) ท่ีสามารถคิดเองได/ ผ<านระบบเครือข<ายอินเทอรDเน็ต ดังนั้น IoT 



จึงสามารถขยายขอบเขตของการเรียนรู/ได/มากข้ึน ท้ังในด/านการใช/ประโยชนDของข/อมูลท่ีกระจายอยู<ท่ี

ต<างๆ (pervasive data integration) และ การเชื่อมโยงข/อมูลแบบไร/ข/อจำกัดผ<านเครือข<าย

อินเทอรDเน็ต หรือเครือข<ายไร/สายอ่ืนๆในอนาคต (modern network communication) เช<น Low-

Power Wide-Area Network (LPWAN) หรือท่ีเรารู/จักกันว<า LoRa  

 (วชิรพรรณ ทองวิจิตร,2016)การนำ Internet of Things มาใช/ในโรงเรียนนั้น ต/องอาศัยการ

ทำงานร<วมกันกับเทคโนโลยีคลาวดD (cloud technology) และ อารDเอฟไอดี(radio frequency 

identification:RFID) ซึ่งจะมีประโยชนDต<อการบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งแบ<งออกได/เป̀น 3 ด/าน 

1. การจัดการเรียนรู/ ผู/เรียนสามารถเรียนรู/ได/ด/วยตนเองทุกท่ีทุกเวลาด/วยระบบ Mobile 

Learning ผู/เรียนสามารถเข/าถึงบทเรียนได/ผ<านคอมพิวเตอรD สมารDทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อศึกษา

เนื้อหาและอ<านทบทวนสร/างความเข/าใจของตนเองได/ตามท่ีต/องการในด/านการทำกิจกรรมการเรียนรู/

ท่ีผู/สอนมอบหมาย ระบบจะมีการบันทึกคะแนนของผู/เรียนจากการทำกิจกรรมหรือแบบฝ�กหัดต<างๆ 

ผ<านระบบคลาวดD ช<วยลดภาระของผู/สอนในการประเมินผู/เรียนและอำนวยความสะดวกในการเตรียม

เอกสารประกอบการเรียน ท้ังนี้ยังสามารถใช/สื่อสังคมออนไลนDมาช<วยในการอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นหรือแบ<งป'นข/อมูลได/อีกด/วย ซึ่งโรงเรียนจะต/องให/ความสำคัญเร่ืองความเร็วและความ

ปลอดภัยในการเข/าถึงระบบเครือข<ายของโรงเรียน 

2. การดำเนินงาน ให/ติดแท็ก RFID ในอุปกรณDและทรัพยากรต<างๆ เช<น เคร่ืองฉายภาพ 

(projectors) จะช<วยให/ง<ายต<อการติดตาม ลดป'ญหาอุปกรณDสูญหาย ช<วยในการวางแผนจัดการ และ

ตรวจสอบได/อย<างทันทีทันใด เมื่ออุปกรณDชิ้นใดชำรุดสามารถแจ/งซ<อมทันทีได/ผ<านสมารDทโฟน 

นอกจากนี้ยังช<วยลดเวลาในการตรวจสอบว<านักเรียนมาเรียนหรือเข/าร<วมกิจกรรมครบหรือไม<     ด/วย

การติดแท็ก RFID ท่ีกระเป�านักเรียน เมื่อนักเรียนเดินผ<านเคร่ืองสแกนก็จะเป̀นการเช็คชื่อโดย

อัตโนมัติ 

3. การรักษาความปลอดภัย โดยติดต้ังระบบ GPS (Global Positioning System)  กับรถ

โรงเรียนจะมีการแจ/งเตือนมายังสมารDทโฟนของผู/ปกครอง เมื่อรถโรงเรียนเดินทางมาใกล/จะถึงบ/าน

ของนักเรียนแล/ว จะมีการแจ/งเตือนมายังสมารDทโฟน เพื่อให/เตรียมตัวข้ึนรถ  เมื่อนักเรียนข้ึนรถแล/ว 



ผู/ปกครองสามารถตรวจสอบได/ว<าตอนนี้บุตรหลานของท<านอยู<ท่ีใด นอกจากนี้ยังมีการใช/ ID Card 

หรือสายรัดข/อมือ  ในการตรวจสอบผู/ท่ีเข/ามาในเขตโรงเรียนเพื่อป�องกันคนแปลกปลอมเข/ามาในเขต

โรงเรียน และยังใช/แทนเงินสดสำหรับซื้อของในโรงเรียนได/อีกด/วย 

จะเห็นได/ว<า Internet of Things มีประโยชนDในหลายๆด/าน ช<วยอำนวยความสะดวก และลด

ข้ันตอนบางอย<างในชีวิตประจำวันของเราได/  ในอนาคตเราจะสามารถควบคุมการทำงานของสิ่งของ

ทุกๆ อย<างรอบตัวได/ง<ายๆ ผ<านสมารDทโฟนหรือแท็บเล็ต เรียกได/ว<าทุกสิ่งทุกอย<างอยู<ในกำมือเลยก็ว<า

ได/ แต<สิ่งท่ีจะมองข/ามไปไม<ได/เลยก็คือความปลอดภัยในการใช/งาน ถ/าหากมิจฉาชีพเข/าถึงระบบ

ควบคุมอุปกรณDต<างๆ ได/ ก็อาจสร/างความเสียหายต<อเราเป̀นอย<างมาก ดังนั้นเราจึงต/องเข/าใจ

วิธีการใช/งานเทคโนโลยีเหล<านี้อย<างปลอดภัย 

เร่ืองพื้นฐานท่ีควรคำนึงถึงก็คือ การต้ังรหัสผ<านให/มีความปลอดภัยสูง คาดเดายาก โดย

สามารถตรวจสอบได/ว<ารหัสผ<านท่ีเราใช/อยู<นัน้สามารถคาดเดาได/ง<ายหรือไม< ผ<านเว็บไซตD 

https://howsecureismy password.net/  ถ/าพบว<ารหัสผ<านท่ีใช/อยู<เป̀นรหัสท่ีสามารถคาดเดาได/ก็

คงถึงเวลาเปลี่ยน ซึ่งควรจะต้ังรหัสผ<านให/มีความยาวพอสมควรและเป̀นรหัสท่ีสามารถจดจำได/ง<าย 

สามารถศึกษารายละเอียดการต้ังรหัสผ<านอย<างปลอดภัยได/ท่ีบทความเร่ือง การต้ังรหัสผ<านให/

ปลอดภัย นอกจากนีค้วรจะต้ังค<าความปลอดภัยของระบบด/วย เช<น การกำหนดสิทธ์ิในการเข/าถึง 

การกำหนดจำนวนคร้ังในการใส<รหัสผิด เพียงเท<านี้เราก็สามารถนำ Internet of Things มาช<วย

อำนวยความสะดวกและใช/งานในชีวิตประจำวันได/อย<างปลอดภัย  

ขEอเสียของ  Internet of Thing 

Internet of Thing นั้นหากถูกพัฒนาอย<างสมบูรณDแบบ จะมีประโยชนDต<อผู/ใช/เป̀นอย<างมาก 

ในแง<ของความสะดวกสบาย และรวดเร็ว ช<วยลดข้ันตอนความยุ<งยากในการทำกิจกรรมประจำวัน

ต<างๆ แต<ถึงอย<างนั้น ก็ยังคงมีข/อบกพร<อง ซึ่งสามารถจำแนกได/ดังนี้ 

1. ป'ญหาด/านการส<งข/อมูล : หัวใจหลักของแนวคิด Internet of Thing คือระบบเครือข<ายท่ี

เป̀นตัวกลางในการรับส<งข/อมูลของอุปกรณDต<างๆ และเครือข<ายท่ีสำคัญท่ีสุดคือ เครือข<ายอินเทอรDเน็ต 



หมายความว<าแนวคิดนี้จะต/องพึ่งพาเครือข<ายอินเทอรDเน็ตเป̀นหลัก ซึ่งถ/าหากเครือข<ายดังกล<าวไม<

สามารถใช/งานได/ชั่วคราว หรือเกิดการผิดพลาดทางการส<งข/อมูล ก็จะส<งผลให/อุปกรณDต<างๆ ไม<

สามารถทำงานได/ 

2. ป'ญหาด/านความปลอดภัย :  เมื่อทุกสิ่งถูกเชื่อมต<อเข/าด/วยกัน การรักษาความปลอดภัยย่ิง

สามารถทำได/ยากย่ิงข้ึน เนื่องจากหากสามารถเจาะเข/าอุปกรณDชิ้นหนึ่งในเครือข<ายนั้นได/ ก็จะสามารถ

เข/าถึงอุปกรณDชิ้นอ่ืนได/ง<ายข้ึน เนื่องจากแนวความคิด Internet of Thing นั้นคือการเชื่อมต<อทุกสิ่ง

เข/าด/วยกัน ดังนั้นอุปกรณDทุกชิ้นจึงเปรียบเสมือนอยู<ในเครือข<ายข/อมูลเดียวกัน เท<ากับว<าข/อมูลทุก

ชนิดท่ีอุปกรณDชิน้หนึ่งได/รับ อุปกรณDชิ้นอ่ืนก็จะได/รับด/วย เนื่องจากต/องนำไปประมวลผลเพื่อทำงาน

ร<วมกัน ซึ่งก<อนท่ีแนวคิดนี้จะถูกพัฒนาข้ึนอย<างสมบูรณDคงต/องมีการพัฒนาด/านการรักษาความ

ปลอดภัยของข/อมูลเสียก<อน 

3. ป'ญหาการประมวลผลผิดพลาด : ถึงแม/แนวคิด Internet of Thing คือต/องการให/อุปกรณD

ต<างๆ ติดต<อสื่อสารกันเอง และกระทำสิ่งต<างๆ อัตโนมัติโดยไม<ต/องรอคำสั่งของผู/ใช/ แต<อย<างไรก็ต/อง

ป�อนข/อมูล และเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อให/อุปกรณDนัน้ๆ สามารถทำงานได/ ซึ่งบางคร้ังอาจจะเกิด

ความผิดพลาดจากการเขียนคำสั่งไม<รัดกุม หรือครอบคลุมพอแนวความคิด Internet of Thing นั้น

คือการเชื่อมต<อทุกสิ่งเข/าด/วยกัน ดังนั้นหากอุปกรณDชิน้หนึ่งประมวลผลผิดพลาด ก็มีแนวโน/มว<า

อุปกรณDชิ้นอ่ืนจะทำงานผิดพลาดตามไปด/วย และหากเกิดข/อผิดพลาดข้ึนมาคร้ังหนึ่ง ก็จะส<งผลให/

หมดความน<าเชื่อถือไปทันที เพราะเกี่ยวข/องกับชีวิตประจำวัน ท่ีต/องทำเป̀นประจำทุกวัน 

4. ป'ญหาเกีย่วกับผู/ใช/งาน :  การท่ีมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากไปจะส<งผลเสียต<อการดำเนนิ

ชีวิต ซึ่งจะทำให/ผู/ใช/ติดความสบาย จนไม<สามารถทำเร่ืองพื้นฐานได/ด/วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู/

เทคโนโลยีใหม< เพื่อให/ใช/งานได/อย<างมีประสิทธิภาพกเ็ป̀นเร่ืองสำคัญท่ีการรับรู/ของแต<ละบุคคลไม<เท<า

เทียมกัน  

 

 



งานวิจัยที่เก่ียวขEองกับการนำเทคโนโลย ี Internet of Thing กับการจัดการเรียนรูE 

สำหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข/องมีผู/นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตออฟธิงสD

ร<วมกับการจัดการห/องเรียนดังนี ้ระบบการเรียกใช/ห/องเรียนร<วมกบัสถาป'ตยกรรม IoT เป̀นการนำ

ระบบซอฟตDแวรDสำเร็จรูปท่ีมีการบริหารจัดการชัน้เรียนร<วมกับสถาป'ตยกรรม IoT ของมหาวิทยาลัย

ชังจุงคริสเตียน ในประเทศไตหวัน โดยมีการนำระบบซอฟตDแวรDสำเร็จรูปมาเชื่อมต<อเข/ากับการ

ออกแบบสถาป'ตยกรรมเทคโนโลยี IoT เพื่อนำมาใช/ในการบริหารจัดการชัน้เรียนโดยมีการนำบัตร

นักศึกษาท่ีมีการติดป�าย RFID เพื่อใช/ในการตรวจสอบจำนวนผู/เข/าชัน้เรียนโดยท่ีข/อมูลจะทำการ

เชื่อมต<อกับฐานข/อมูลของระบบและแสดงภาพข้ึนบนหน/าจอแสดงข/อมูลในชั้นเรียนท่ีผู/สอนและ

ผู/เรียนสมารถโต/ตอบกันได/ผ<านการเชื่อมต<อเทคโนโลยี IoT ซึ่งข/อมูลท่ีอยู<ในระบบสามารถทำการส<ง

ข/อมูลแบบเรียลไทมDไปยังฝ¢ายต<างๆของมหาวิทยาลัยท่ีต/องการทราบข/อมูลของนักศึกษาได/อย<าง

รวดเร็วย่ิงข้ึน 

สรุป 

       การนำระบบบ Internet of Things มาใช/บริหารจัดการเรียนรู/ให/กับผู/เรียนนั้น เป̀นแนวคิดใน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการร<วมกับอุปกรณDเพื่อเชือ่มต<อสิ่งต<างๆ ได/อย<างอัตโนมัติ โดยควบคุมและ

สั่งการผ<านระบบเครือข<ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มศักยภาพด/านการติดต<อสื่อสาร เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู/และแลกเปลี่ยนข/อมูลได/อย<างอัตโนมัติ รวมไปถึงการบริหารจัดการ

ข/อมูล การจัดเก็บข/อมูลซึ่งอาจนำระบบ Cloud มาใช/ร<วมกับการพัฒนาระบบร<วมกันกับเทคโนโลยี 

Internet of Things (IoT)  
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