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EdTech 2020 เทคโนโลยีเปลี่ยนการศึกษาไทย
ความท้าทายจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทลั
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ นเทคโนโลยีทม่ี อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อการใช้ชวี ติ ของประชาชนทุก
คน การดําเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมทุกๆ องค์กร แต่เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เป็ นเทคโนโลยีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วอยูต่ ลอดเวลาและยากต่อการคาดเดา
ในระยะยาว ดังนัน้ การพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม จึงต้องตระหนักและรูเ้ ท่าทัน
การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคตและนัยจากการเปลีย่ นแปลงนัน้ ดังมี
ตัวอย่างของการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เกิดความเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด โดยมีเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ บี ทบาทสําคัญในช่วง 5 ปีขา้ งหน้า ได้แก่ เทคโนโลยี
สือ่ สารทีม่ คี วามเร็วและคุณภาพสูงมาก (new communications technology) เทคโนโลยี
อุปกรณ์เคลือ่ นทีเ่ พือ่ การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกทีท่ ุกเวลา (mobile/ wearable
computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (cloud computing) เทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (big data analytics) เทคโนโลยีการเชือ่ มต่อของสรรพสิง่
(internet of things) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing) และเทคโนโลยีความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) โดยมีเทคโนโลยีอ่นื เช่น robotics หรือ autonomous
car เป็ นเรือ่ งสําคัญในอนาคตระยะยาว
2. การหลอมรวมของกิจกรรม เกิดการหลอมรวมระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สังคมของโลกออนไลน์และออฟไลน์ (convergence of online and offline activities) โดยที่
เทคโนโลยีใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีเดิมในรูปแบบใหม่ ทาให้เส้นแบ่งระหว่างระบบ
เศรษฐกิจสังคมของโลกเสมือนและโลกทางกายภาพเกือบจะเลือนหายไป โดยกิจกรรมของ
ประชาชน ธุรกิจ หรือรัฐ จะถูกย้ายมาอยูบ่ นระบบออนไลน์มากขึน้ เช่น การสือ่ สาร การซือ้
ขายสินค้า การทําธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ การบริการของภาครัฐ
ฯลฯ
3. ผูบ้ ริโภคกลายเป็ นผูผ้ ลิต เกิดแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ให้เกิดการ
ผลิตมากขึน้ (consumption to production) โดยในอดีตทีผ่ า่ นมาสังคมในระดับประชาชนยัง
ใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสือ่ สาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมสาระบันเทิงเป็ นส่วนใหญ่
แต่ในยุคปจั จุบนั นัน้ จะเป็ นโลกทีป่ ระชาชนและผูบ้ ริโภคกลายมาเป็ นผูผ้ ลิตโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ ทําให้เกิดผลผลิตและรายได้มากขึน้
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4. การแข่งขันบนฐานนวัตกรรม เกิดการแข่งขันทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของนวัตกรรม
สินค้าและบริการ ( innovation economy) โดยในโลกยุคดิจทิ ลั นี้ การแข่งขันในเชิงราคาจะ
เป็ นเรือ่ งของอดีต (เช่น การตัดราคาสินค้าและบริการกันทางออนไลน์) และธุรกิจทีไ่ ม่
สามารถใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อปรับเปลีย่ นกระบวนการทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
สินค้าและบริการเดิมของตน หรือสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ทีต่ อบสนองความต้องการของ
ตลาด จะไม่สามารถแข่งขันได้อกี ต่อไป
5. ยุคของระบบอัจฉริยะ เกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ (smart everything) มากขึน้
เรือ่ ยๆ จากนี้ไปจะเป็ นยุคของการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันอั
่ จฉริยะต่างๆ ในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึน้ เรือ่ ยๆ ตัง้ แต่ระดับประชาชน เช่น การใช้ชวี ติ ประจําวันใน
บ้าน การเดินทาง การดูแลสุขภาพ การใช้พลังงาน ไปถึงระดับอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร
การผลิตสินค้าในโรงงาน หรือแม้กระทังเรื
่ อ่ งการเฝ้าระวังภัยพิบตั ิ การดูแลสิง่ แวดล้อม และ
อื่นๆ อีกมากมายในอนาคต
6. การแข่งขันด้วยข้อมูล เกิดข้อมูลทัง้ จากผูใ้ ช้งาน และจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ
จํานวนมหาศาลโลกดิจทิ ลั จึงเป็ นโลกของการแข่งขันด้วยข้อมูล ซึง่ ศักยภาพในด้านการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่จะเป็ นเรือ่ งจาเป็ น และเป็ นพืน้ ฐานสําหรับทุกหน่วยงานและองค์กร
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสําคัญมากทัง้ ในเชิงธุรกิจและการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกลายเป็ นประเด็นสําคัญทีส่ ดุ ในยุคของ big data
7. การแพร่ระบาดของภัยไซเบอร์ เกิดความเสีย่ งด้านความปลอดภัยไซเบอร์
ตามมาอีกหลายรูปแบบ เช่น การก่อกวน สร้างความรําคาญแก่ผใู้ ช้ระบบ การเข้าถึงข้อมูล
และระบบโดยไม่ได้รบั อนุญาต การยับยัง้ ข้อมูลและระบบ การสร้างความเสียหายแก่ระบบ
การจารกรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ (ข้อมูลการค้า การเงิน หรือข้อมูลส่วนตัว) หรือ
แม้แต่การโจมตีโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี วามสําคัญยิง่ ยวดทีส่ ามารถทําให้ระบบเศรษฐกิจ
หยุดชะงักและได้รบั ความเสียหายหรือเกิดอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูค้ น โดยทีภ่ ยั
ไซเบอร์เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่พฒ
ั นาอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ
บ่อยครัง้ ยังเป็ นเรือ่ งทีท่ าจากนอกประเทศ ทําให้การป้องกันหรือติดตามจับกุมการกระทําผิด
เป็ นเรือ่ งทีย่ ากและสลับซับซ้อนมากขึน้ อีกด้วย
8. การเปลี่ยนโครงสร้างกาลังคน เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในเรือ่ งของ
โครงสร้างกําลังคนทัง้ ในเชิงลบและเชิงบวก งานหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และภาคบริการ จะเริม่ ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีส่ ามารถ
ทําได้ดกี ว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า (เช่น พนักงานขายตั ๋ว การใช้บริการทางการเงิน)
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ขณะเดียวกันก็จะมีงานรูปแบบใหม่ทต่ี อ้ งใช้ความรูแ้ ละทักษะสูงเกิดขึน้ เช่น นักวิทยาศาสตร์
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านข้อมูล ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
โซเชียลเน็ตเวิรค์ นักธุรกิจดิจทิ ลั ฯลฯ นอกจากนี้จะมีงานบางประเภททีอ่ าจต้องเปลีย่ น
บทบาทไป เช่น ครูกลายเป็ นผูอ้ านวยการสอนมากกว่าผูส้ อน

พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาํ หนดว่า
“เพือ่ ให้การพัฒนาดิจทิ ลั เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็ นส่วนรวม ให้
คณะรัฐมนตรีจดั ให้มนี โยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคมขึน้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การ
ประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม ให้ทาํ เป็ นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา”
นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม จะเป็ น
แผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ทีก่ าํ หนดทิศทาง การขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศทีย่ งยื
ั ่ นโดยใช้
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เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ซึง่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แนวโน้ มเทคโนโลยีที่จะดิสรัปการศึกษาในปี 2020
“Digital Disruption” (ดิจิทลั ดิสรัปชัน) หมายถึง การปฏิรปู หรือเปลีย่ นแปลงที่
เกิดจากการใช้เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ จนส่งผลกระทบต่อกิจการ สินค้าและ
บริการทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ทําให้เกิดรูปแบบเศรษฐกิจแนวใหม่ ได้แก่
เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ซึง่ หมายถึง การทําธุรกิจทีม่ กี าร
แลกเปลีย่ น หรือแบ่งปนั ทรัพยากรร่วมกัน เช่น Grab (แกร็บ) แพลตฟอร์มเรียก “รถ
โดยสาร” แกร็บไม่มรี ถเป็ นของตนเอง แต่เป็ นตัวกลางในการให้ขอ้ มูลว่ามีใครทีต่ อ้ งการใช้
บริการ และมีใครทีส่ ามารถให้บริการได้บา้ ง
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หมายถึงการสร้างมูลค่าสินค้า หรือ
บริการทีเ่ กิดจากความคิดของมนุษย์ และอาจนําไปผลิตสินค้าเป็ น “อุตสาหกรรม สร้างสรรค์”
(Creative Industry) เช่น Animation ในการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และโฆษณา
เศรษฐกิจแบบชัวคราว
่
(Gig Economy) มาจากคําแสลงในภาษาอังกฤษ Gig
หมายถึงงานชัวคราวของนั
่
กแสดง หรือวงดนตรีทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ และเปลีย่ นไป
เรือ่ ยๆไม่ยดึ ติดกับทีใ่ ดทีห่ นึ่ง หรือ “ฟรีแลนซ์”

เทรนด์สาคัญๆ ที่คาดว่าจะเห็นในปี 2020 ในวงการการศึกษา
1. อุปกรณ์ อีเล็กทรอนิกส์ถกู ใช้ในห้องเรียนมากขึน้ เราจะได้เห็นการเรียนการ
สอนแบบใหม่ทใ่ี ช้อุปกรณ์อเี ล็กทรอนิกส์มากขึน้ เช่น iPad หรือ Robot เข้ามาช่วยเพือ่ เสริม
ทักษะและสร้างความสนุกในการเรียนการสอน ทัง้ แง่ของการค้นคว้าหาข้อมูลบนโลก
ออนไลน์ หรือแม้แต่การทํากิจกรรมในห้องเรียน
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2. การเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนทีเ่ ป็ นรูปแบบทางไกล อยูท่ ไ่ี หนก็
เรียนได้ อาจารย์อาจจะสอนอยูอ่ กี ที่ ขณะทีน่ กั เรียนนัง่ เรียนอีกทีกเ็ ป็ นไปได้ แต่ทงั ้ นี้ทงั ้ นัน้
ต้องเป็ นรูปแบบ Two-way communication ตอบโต้กนั ได้เป็ นอย่างดี ในยุคทีเ่ ทคโนโลยี 5G
กําลังจะมา
3. สอนแบบใช้เทคโนโลยี VR สร้างกิจกรรม การใช้เทคโนโลยี VR หรือ Virtual
reality ทีเ่ ป็ นการจําลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรูจ้ ากการ
มองเห็น เสียง สัมผัส เป็ นหนึ่งเทคโนโลยีทน่ี ําเข้ามาใช้ในสือ่ การเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริม
ทักษะให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากโลกเสมือนจริง
4. Digital Skiil ที่เด็กไทยต้องมี ทักษะทางการศึกษารูปแบบใหม่จะเริม่ มีสงิ่ ที่
เกีย่ วข้องกับดิจทิ ลั และเทคโนโลยีเข้ามาเกีย่ วข้อง อย่างเรือ่ งของการเรียนโค้ดดิง้ ทีต่ อ้ งเริม่
เรียนในเด็กวัยประถม เพราะวิชาทีเ่ กีย่ วกับดิจทิ ลั นับว่าจะช่วยส่งผลให้ผเู้ รียนมีทกั ษะมาก
ขึน้ เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีโ่ ลกดิจทิ ลั กําลังต้องการ
5. Big Data รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีไม่เอือ้ ให้กบั แค่ผเู้ รียน นักเรียน
และคุณครูเท่านัน้ แต่สาํ หรับสถาบัน หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องมีการเก็บข้อมูลโดยใช้
Big Data ทีท่ นั สมัยเพือ่ เชือ่ มโยงและรวบรวมเรือ่ งการศึกษาทัง้ โรงเรียนรัฐ และเอกชน เข้า
ไว้ดว้ ยกัน และสามารถเชือ่ มต่อกันได้อย่างทัวถึ
่ ง
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ทาความรู้จกั กลุ่มคนใน 4 เจเนอเรชัน่ พร้อมเข้าใจลักษณะนิสยั และพฤติกรรมที่
แตกต่างเพื่อการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
1. Baby Boomer Generation หรือ Gen B
คือคนทีเ่ กิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507 ยุคสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 บ้านเมืองสงบ
หลังจากสงคราม ทุกคนทีม่ ชี วี ติ รอดต้องเร่งกลับมาฟื้นฟูให้ประเทศกลับมาแข็งแกร่งอีกครัง้
แต่เนื่องจากได้สญ
ู เสียจํานวนประชากรจากการทําสงคราม คนในยุคนี้จงึ มีคา่ นิยมว่าต้องมี
ทายาทหรือลูกหลานเยอะๆ เพือ่ เพิม่ จํานวนแรงงานมาช่วยกันพัฒนาประเทศ ปจั จุบนั คน
Gen B คือคนมีอายุประมาณ 60 ขึน้ ไป ลักษณะนิสยั จะเป็ นคนจริงจัง เคร่งครัดเรือ่ งขนม
ธรรมเนียนประเพณี เป็นเจ้าคนนายคน ชีวติ ทุม่ เทให้กบั การทํางาน มีความอดทนสูง
ประหยัดอดออม ซึง่ มักถูกจัดเป็ นพวก "อนุรกั ษนิยม"
2. Generation X หรือ Gen-X
คือคนทีเ่ กิดในช่วง พ.ศ. 2508-2522 สําหรับคน Gen-X นัน้ มีชอ่ื เรียกอีกอย่างว่า
Yuppie หรือ Young Urban Professionals หมายถึง คนทีเ่ กิดมาในยุคมังคั
่ ง่ ใช้ชวี ติ อย่างสุข
สบาย เติบโตมากับการพัฒนาของวิดโี อเกม คอมพิวเตอร์ สไตล์เพลงแบบฮิปฮอป และเป็ น
ยุคทีม่ กี ารให้ควบคุมอัตราการเกิดของประชากร เนื่องจากค่านิยมยุคเบบี้บมู เมอร์สง่ ผลให้มี
เด็กเกิดมากเกินไป ปญั หาตามมาก็คอื เรือ่ งของทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอต่อจํานวน
ประชากร ปจั จุบนั คนยุค Gen-X เป็ นคนวัยทํางาน มีอายุตงั ้ แต่ 40 ปีขน้ึ ไป พฤติกรรมและ
ลักษณะนิสยั ของคนกลุม่ นี้ทเ่ี ด่นชัดคือ ชอบอะไรง่ายๆ ไม่ตอ้ งเป็ นทางการ มีแนวคิดสร้าง
ความสมดุลในเรือ่ งงานและครอบครัว คือทํางานตามหน้าที่ ไม่บา้ งาน ไม่ทมุ่ เท ทําทุกอย่าง
ได้เพียงลําพัง ไม่พง่ึ พาใคร เป็ นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิดกว้าง สร้างสรรค์ อย่างไรก็
ตาม หลายคนใน Gen-X มีแนวโน้มทีจ่ ะต่อต้านสังคม ไม่ได้เชือ่ เรือ่ งศาสนา และไม่ยดึ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัง้ ยังเป็ นคนทีม่ คี วามยืดหยุน่ ในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่
เปลีย่ นไป เช่น มองว่าการอยูก่ ่อนแต่ง การหย่าร้างก็เป็ นเรือ่ งปกติ เช่นเดียวกับเรือ่ งเพศที่ 3
ซึง่ ต่างจากกลุ่มเบบีบ้ มู เมอร์ทม่ี องเรือ่ งพวกนี้เป็ นเรือ่ งผิดจารีตประเพณี
3. Generation Y หรือ Gen-Y เรียกอีกอย่างว่า Millennials
คือคนทีเ่ กิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540 คน Gen-Y จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิ
จิตลั มีความเป็ นสากล เปิดรับวัฒนธรรมแบบ Teen Pop มองว่าการชืน่ ชอบศิลปินต่างชาติ
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เป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา มีเทคโนโลยีพกพา รักความสะดวกสบาย เกิดมาในยุคทีเ่ ศรษฐกิจ
กําลังเติบโตและเฟื่องฟู ทําให้พอ่ แม่ทเ่ี ป็ นคนในยุค Gen B ซึง่ ถูกปลูกฝงั ให้ทาํ งานหนัก
ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จในชีวติ จึงทําให้ดแู ลเอาใจใส่ลกู ๆ ทีเ่ กิดมาในยุคนี้ได้เป็ นอย่าง
ดี เด็กยุค Gen-Y จึงมักจะถูกตามใจ อยากได้อะไรต้องได้ มีโอกาสทางการศึกษาทีด่ ี มี
แนวคิดเป็ นตัวของตัวเอง ทําในสิง่ ทีต่ วั เองชอบ และปฏิเสธสิง่ ทีต่ วั เองไม่ชอบ ลักษณะ
พฤติกรรมของคน Gen-Y มักต้องการความชัดเจนในการทํางาน เช่น ต้องชัดเจนว่าสิง่ ทีท่ าํ มี
ผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร? คาดหวังทีจ่ ะมีเงินเดือนสูงๆ คาดหวังคําชม แต่ไม่
อดทนต่องานทีท่ าํ ชอบเปลีย่ นงานอยูบ่ ่อยๆ นอกจากนี้ คน Gen-Y ยังต้องการสร้างสมดุล
เวลาให้กบั ตัวเอง เช่น หลังเลิกงานมักจะไปทํากิจกรรมให้ความสุขกับตัวเอง อย่างไปเล่นฟิต
เนส แฮงเอาท์พบปะเพือ่ นฝูง ปจั จุบนั คนกลุม่ นี้อยูใ่ นทัง้ ช่วงวัยเรียนมหาวิทยาลัยและวัย
ทํางาน จึงไม่น่าแปลกใจทีค่ นกลุม่ นี้จะมีความสามารถในการทํางานทีเ่ กีย่ วกับการ
ติดต่อสือ่ สาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทาํ สิง่ ใหม่ๆ รวมทัง้ สามารถทําอะไร
หลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เรียกได้วา่ สามารถใช้เครือ่ งมือเครือ่ งไม้ต่างๆ ได้อย่าง
คล่องแคล่ว อย่างทีเ่ ราอาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหม่ทน่ี งเล่
ั ่ นสมาร์ตโฟน ไอแพด คุย
โทรศัพท์ ไปพร้อมๆ กับทํากิจกรรมอื่นๆ อย่างการเดิน การทํางาน หรือกินข้าวได้
4. Generation Z หรือ Gen-Z
คือคนทีเ่ กิดหลัง พ.ศ. 2540 เกิดจากพ่อแม่รนุ่ ใหม่อย่าง Gen-X และ Gen-Y เป็ นเด็ก
รุน่ ใหม่ทเ่ี กิดมาพร้อมกับสิง่ อํานวยความสะดวกรอบด้าน เรียนรูร้ ปู แบบการดําเนินชีวติ ใน
สังคมแบบดิจติ ลั ดําเนินชีวติ แบบมีการติดต่อสือ่ สารไร้สาย และสือ่ บันเทิงต่างๆ เด็กรุน่ นี้่จะ
เป็ นรุน่ แรกทีท่ งั ้ พ่อและแม่จะออกไปทํางานนอกบ้านทัง้ คู่ จึงทําให้เด็กยุค Gen Z ได้รบั การ
เลีย้ งดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อและแม่ของตัวเอง เนื่องจากเกิดมาในยุคเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
เด็กในยุคนี้อาจจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าโลกทีไ่ ม่มอี นิ เทอร์เน็ตนัน้ จะอยูไ่ ด้อย่างไร แถม
ยังยกให้สมาร์ทโฟนเป็ นอวัยวะของชาว Gen-Z จนถูกเรียกว่า Digital in their DNA คนเจน
นี้ตดิ โลกออนไลน์และรับข้อมูลข่าวสารมากมายอย่างรวดเร็ว ทันโลกและวิเคราะห์สถิตเิ รือ่ ง
ต่างๆ เพือ่ คาดการณ์อนาคตได้เร็ว ตัดสินใจทําอะไรอย่างรวดเร็ว ไม่ชอบรอคอย แต่กเ็ ป็ น
คนทีก่ ลัวอนาคต จึงมักหาข้อมูลมาเปรียบเทียบและป้องกัน เช่น เรียนอะไรไม่ตกงาน อาชีพ
อะไรมันคง
่ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่าจะเลือกงานทีเ่ งินดีมากกว่าทีช่ อบจริงๆ
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คน Gen-Z จะเปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างมากขึน้ จากการมองเห็นในโลก
โดิจติ ลั จึงเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่าง มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับทัศนคติได้ดี ไม่
แบ่งแยกชนชัน้ สีผวิ ศาสนา หรือประเพณีทแ่ี ตกต่าง แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะเป็นมนุษย์หลายงาน
เพราะความอดทนตํ่า ต้องการคําอธิบายมากขึน้ ต้องมีเหตุผล ต้องรูส้ กึ ว่าได้เข้าใจกับทุก
เรือ่ งในชีวติ ส่วนการเรียนรูข้ องคน Gen Z จะหาความรูไ้ ด้ทกุ ที่ เกลียดการเรียนแบบ
บรรยาย ก็ชอบข้อมูลแนวกราฟ ภาพ สถิตชิ ดั เจน เน้นข้อมูลสัน้ ๆ ทีเ่ ข้าใจง่ายๆ เพราะจดจํา
ข้อมูลได้ดจี ากข้อมูลสัน้ ๆ ตามแบบฉบับโลกออนไลน์

การเข้าสู่สงั คมดิจิทลั ของสานักเทคโนโลยีการศึกษา
1. ด้านการบริหารงาน
ระบบ e-Office หรือสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการปฏิบตั งิ านทัวไปในงาน
่
ประจําวันโดยใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารในระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทํางานต่างๆ เพือ่
อํานวยความสะดวกอย่างง่ายดายในการทํางานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การใช้
อีเมล (E-mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดหน้าเอกสารต่างๆ ด้วยไมโครซอฟต์
เวิรด์ (Microsoft Word) หรือไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) รวมทัง้ การแก้ไข
รูปภาพ หรือข้อความต่างๆ อย่างง่ายดาย โดยเรียกว่าเป็ นการใช้ประโยชน์จากระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อาศัยโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้ เพือ่ อํานวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานนันเอง
่
ประโยชน์ ของการทางานแบบ e-Office
– การจัดการข้อมูลภายในองค์กรต่างๆ ทําให้พนักงานต่างๆ ในออฟฟิศสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือการดําเนินงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เรียกว่าระบบ Task หรือ
ปฏิทนิ งาน ซึง่ เป็ นการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบงาน และคอยติดตามผลการปฏิบตั งิ านได้อย่าง
ง่ายดาย เรียกว่านอกจากจะสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเป็ นการประหยัดทรัพยากรต่างๆ ภายใน
องค์กรได้อกี ด้วย
– การจัดการข้อมูลต่างๆ ภายนอกองค์กร สามารถเรียกดูการติดต่อกับลูกค้า
อย่างเช่น การเช็กอีเมล หรือ SMS รวมทัง้ เอกสารการขาย หรือใบเสนอราคา ได้อย่าง
ง่ายดายทําให้การทํางานราบรืน่ ไม่ตดิ ขัดหรือสะดุด
– กระดานข่าว ช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้ผา่ นทางอินเทอร์เน็ต
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2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
BLENDED LEARNING การเรียนรู้แบบผสมผสาน

การเรียนแบบผสมผสาน แบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 12 กลุ่ม โดยจัดเป็ น 2
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบออฟไลน์ 6 กลุ่ม และองค์ประกอบออนไลน์ 6 กลุ่ม
ดังนี้
1. องค์ประกอบออฟไลน์ (offline) ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่
1.1. การเรียนในทีท่ าํ งาน (workplace learning)
1.2. ผูส้ อน ผูช้ แ้ี นะ หรือทีป่ รึกษาในห้องเรียน
แบบเผชิญหน้า (face-to-face tutoring, coaching or mentoring)
1.3. ห้องเรียนแบบดัง้ เดิม (classroom)
1.4. สือ่ สิง่ พิมพ์ (distributable print media)
1.5. สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (distributable electronic media)
1.6. สือ่ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (broadcast media)
2. องค์ประกอบออนไลน์ (online) ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่
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2.1. เนื้อหาการเรียนบนเครือข่าย (online learning content)
2.2. ผูส้ อนอิเล็กทรอนิกส์, ผูช้ แ้ี นะอิเล็กทรอนิกส์ หรือทีป่ รึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (etutoring, e-coaching or e-mentoring)
2.3. การเรียนรูร้ ว่ มกันแบบออนไลน์ (online collaborative learning)
2.4. การจัดการความรูแ้ บบออนไลน์ (online knowledge management)
2.5. เว็บไซต์ (the web)
2.6. การเรียนผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นทีแ่ บบไร้สาย (mobile learning)
3. ด้านการสอนและฝึ กอบรม
ระบบสตูดิโอเสมือนจริง : Broadcaster

ระบบสตูดโิ อเสมือน 3D Virtual Studio คือ ระบบห้องส่งเสมือน ทีน่ ําภาพฉาก 3 มิติ
มาใช้แทนฉากจริง เพือ่ ใช้ในการถ่ายทํารายการต่างๆ ได้อย่างทันสมัย สมจริง และประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงฉากหลัง รวมถึงยังสามารถใช้ถ่ายทํารายการหลากหลายรายการได้
ในเวลาเดียวกันอีกด้วยในระบบสตูดโิ อเสมือนนี้ พิธกี รผูด้ าํ เนินรายการจะถ่ายทํารายการอยู่
ภายในห้องทีเ่ ป็ นฉากสีเขียว เพือ่ ให้ระบบ 3D Virtual Studio สามารถตัดภาพของพิธกี รเพือ่
ไปซ้อนในฉาก 3 มิตไิ ด้ โดยเมือ่ พิธกี รเคลือ่ นทีไ่ ปมาภายในฉากสีเขียวนี้ ระบบ 3D Virtual
Studio ก็จะทําการจําลองให้เสมือนว่าพิธกี รกําลังเดินอยูใ่ นฉากจริงๆ พร้อมทัง้ จําลองแสงเงา
ให้มคี วามสมจริงยิง่ ขึน้ อีกด้วย
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4. ด้านบริการสื่อการศึกษา
ระบบ E-Service
E-Service หรือ Electronics Service คือบริการต่างๆทีถ่ กู สร้างสรรค์ขน้ึ บนระบบ
เครือข่ายInternet เพือ่ ตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจในด้านต่างๆ ซึง่ ช่วยให้ความ
สะดวกรวดเร็ว และนอกจากนี้แล้วประโยชน์อนั สําคัญในการนําเทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตมาใช้
ก็คอื ประหยัดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่ การ
ออกแบบเว็บไซต์ การผลิตคอนเทนต์ในเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์เพือ่ เป็ นประตูของการ
ให้บริการข้อมูลและประมวลผล รวมไปถึงฐานข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น ต่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์ ตัวอย่างบริการแบบ E-Service ก็เช่น การให้บริการ
สมัครใช้บริการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตของค่ายโทรศัพท์แทนการต้องเดินทางไปสมัครเอง,
บริการสังซื
่ อ้ สินค้าจากร้านค้าต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตแทนการต้องเดินทางไปซือ้ เอง เป็ นต้น

ระบบคลังความรู้
“คลังรวบรวม จัดเก็บ และสงวนรักษา ผลผลิตทางปญั ญาขององค์กรในรูปแบบดิจทิ ลั
รวมทัง้ การจัดการและเผยแพร่ให้ผใู้ ช้ทงั ้ ภายในและภายนอกองค์กรสามารถรับรู้ เข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรีในระยะยาว ส่งผลต่อชือ่ เสียงและการยอมรับต่อองค์กร โดยผลผลิต
ทางปญั ญาอันเป็ นองค์ความรูท้ บ่ี ุคลากรของสถาบันสร้างสรรค์ขน้ึ ”
รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จาํ นวน 5 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชัน,่ วีดทิ ศั น์
(Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3) และ สือ่ มัลติมเี ดีย (Flash)
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คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources, OER)
เป็ นแหล่งทรัพยากรเพือ่ การสอนทีไ่ ด้รบั การอนุญาตให้ใช้แบบเปิด เช่น ภายใต้
สัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons หรืออนุญาตให้ใช้ภายใต้สมบัตสิ าธารณะ
(public domain) และไม่มลี ขิ สิทธิคุ์ ม้ ครอง สามารถเข้าถึง ใช้ เรียบเรียงใหม่ ปรับปรุง และ
แบ่งปนั ได้อยางฟรี ขึน้ อยูก่ บั การอนุญาตทีใ่ ช้ มีหลายชนิดของ OER เช่น เป็ นหลักสูตร
ออนไลน์ วีดโี อ Audio สไลด์นําเสนอ
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สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) ช่วยให้เจ้าของ
ลิขสิทธิสามารถให้
สทิ ธิบางส่วนหรือทัง้ หมดแก่สาธารณะ ในขณะทีย่ งั คงสงวนสิทธิอ่นื ๆไว้ได้
์
โดยการใช้สญ
ั ญาอนุญาตหลายหลากรูปแบบ ซึง่ รวมถึง การยกให้เป็ นสาธารณสมบัตหิ รือ
สัญญาอนุญาตแบบเปิ ดทัง้ หลาย โดยมีจุดประสงค์เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดปญั หาลิขสิทธิ ์ต่อ
การแบ่งปนั สารสนเทศ
สัญลักษณ์เงื่อนไขครีเอทีฟคอมมอนส์โดยสรุป
แสดงทีม่ า (by) หมายถึง :
คุณยินยอมให้ผอู้ ่นื คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่งานของคุณ (รวมทัง้ งานที่
ดัดแปลงจากมัน) – แต่กต็ ่อเมือ่ พวกเขาประกาศด้วยว่างานนัน้ เป็ นของคุณ
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ไม่ใช้เพือ่ การค้า (Non Commercial) (nc) หมายถึง :
คุณยินยอมให้ผอู้ ่นื คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่งานของคุณ (รวมทัง้ งานที่
ดัดแปลงจากมัน) – แต่สาํ หรับจุดประสงค์ทไ่ี ม่ใช่เพือ่ การค้าเท่านัน้
ไม่ดดั แปลง (No Derivative) (nd) หมายถึง :
คุณยินยอมให้ผอู้ ่นื คัดลอก แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่งานของคุณ เฉพาะงานทีเ่ หมือน
ต้นฉบับทุกประการเท่านัน้ ไม่ใช่งานทีถ่ กู แก้ไขดัดแปลง

อนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike) (sa) หมายถึง :
คุณยินยอมให้ผอู้ ่นื แจกจ่ายงานดัดแปลง ด้วยสัญญาอนุญาตทีเ่ หมือนกับทีใ่ ช้กบั งานของคุณ
เท่านัน้
เราสามารถนําเงือ่ นไขเหล่านี้ มาประกอบรวมกันได้ เพือ่ ให้เป็ นสัญญาอนุญาตของผลงานเรา
เช่น

อ้างอิงแหล่งทีม่ า (CC-BY)
อ้างอิงแหล่งทีม่ า ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-SA)
อ้างอิงแหล่งทีม่ า ห้ามดัดแปลง (CC-BY-ND)
อ้างอิงแหล่งทีม่ า ห้ามนําไปใช้เพือ่ การค้า (CC-BY-NC)

16

อ้างอิงแหล่งทีม่ า ห้ามนําไปใช้เพือ่ การค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบ
เดียวกัน (CC-BY-NC-SA)
อ้างอิงแหล่งทีม่ า ห้ามนําไปใช้เพือ่ การค้า และห้ามดัดแปลง
(CC-BY-NC-ND)
สามารถเลือกสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ทีค่ ุณต้องการได้
ที่ https://creativecommons.org/choose/
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ศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมดิจิทลั
1. การยืนยันตัวตน (authentication) เป็ นขัน้ ตอนการยืนยันว่าเป็ นบุคคลทีแ่ ท้จริงใน
การทําธุรกรรมออนไลน์ เช่น การตรวจสอบข้อมูลวัน เดือน ปี เกิด เลขทีบ่ ตั รประชาชน
เลขทีบ่ ตั รเครดิต วันทีบ่ ตั รเครดิตหมดอายุ รหัสด้านหลังบัตรเครดิต หรือเบอร์โทรศัพท์
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าไม่มผี ใู้ ดมาแอบอ้างตนเป็ นบุคคลอื่น
2. การรูเ้ ท่าทันสื่อ (media and information literacy) ความสามารถของแต่ละบุคคล
ในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้างข้อมูลและสือ่ ในรูปแบบทีห่ ลากหลายด้วย
ความตระหนักถึงผลกระทบของข้อมูลและสือ่ ต่างๆ ดังกล่าว โดยไม่ถกู ครอบงํา และสามารถ
ใช้สอ่ื เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนรูแ้ ละการดํารงชีวติ ของทัง้ ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
โดยแนวคิด Media and Information Literacy โดยองค์กร UNESCO จะรวมถึงทัง้ มิตขิ อง
สารสนเทศ(information) และสือ่ สารมวลชน (media) ด้วย
3. การเรียนรูใ้ นระบบเปิดสาหรับมหาชน (Massive Open Online Course
:MOOC) บริการการเรียนรูผ้ า่ นระบบออนไลน์ทผ่ี เู้ รียนจํานวนมากสามารถเรียนได้แบบทุกที่
ทุกเวลา (และส่วนใหญ่ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย) โดยมีทงั ้ สือ่ วิดโิ อ หนังสือ แบบฝึกหัด พืน้ ที่
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถือเป็นการปฏิวตั กิ ารศึกษาของโลก โดยต่อยอดจากระบบ e-Learning ที่
มักเป็ นการเรียนแบบกลุม่ จํากัดไปสูก่ ารเรียนรูข้ องมหาชนไม่จาํ กัดอายุ หรือขอบเขตทาง
กายภาพ หลักสูตรของ MOOC นี้อาจเน้นการเรียนในระบบ หรือนอกระบบ หรือตามความ
สนใจของผูเ้ รียนได้ทงั ้ สิน้
4. การเรียนรูต้ ลอดชีวิต (life long learning) การเรียนรูต้ งั ้ แต่เกิดจนตายโดยคนทุก
กลุ่มในสังคม เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาตนเองไม่วา่ จะเป็ นเด็กก่อนวัยเรียน เด็กและเยาวชนวัย
เรียนทีอ่ ยูท่ งั ้ ในและนอกระบบ การศึกษาสามัญ ผูใ้ หญ่ในวัยทํางาน ผูส้ งู อายุและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทุกประเภท
5. การหลอมรวมเทคโนโลยี (convergence) การหลอมรวมกันของข้อมูล สือ่
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รวมทัง้ บริการทีม่ อี ยูเ่ ดิม พัฒนาไปเป็ น
เทคโนโลยีและบริการรูปแบบใหม่ ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ เช่น การดูหนัง
ฟงั เพลง และติดต่อสือ่ สารในรูปแบบต่างๆทัง้ กับคน และสิง่ ของ ทุกสรรพสิง่ สามารถทําได้
ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ่ นทีผ่ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6. ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ปริมาณข้อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่มาก (ระดับ tera byte
หรือ peta byte) เกินกว่า ขีดความสามารถในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูลธรรมดาจะ
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รองรับได้ (volumn) และข้อมูลมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว (velocity) เช่น ข้อมูลจาก
social media ข้อมูลการซือ้ ขาย ข้อมูล transaction การเงินหรือการใช้โทรศัพท์ หรือข้อมูล
จาก sensor จึงทําให้ขอ้ มูลมีหลากหลายรูปแบบ (variety) ทัง้ ทีม่ รี ปู แบบ และไม่มรี ปู แบบ
ซึง่ อาจจะอยูใ่ นรูปทัง้ RDBMS, text, XML, JSON หรือ image สําหรับ big data
technology คือ เทคโนโลยีในการน าข้อมูลจํานวนมหาศาลมา วิเคราะห์ ประมวลผล และ
แสดงผลด้วยวิธที เ่ี หมาะสม ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาด ใหญ่ เพือ่ ให้สามารถนําข้อมูลมา
ใช้ได้งา่ ยขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในการวางแผน หรือการ ตัดสินใจ เรียกว่า big data analytics
7. คลังข้อมูล/ ความรู้ ดิจิทลั การแปลงข้อมูลประเภทต่างๆ เพือ่ จัดเข้าคลังข้อมูล/
ความรู้ และทยอยแปลงข้อมูล เข้าระบบ เช่น แปลงข้อมูลองค์ความรูด้ า้ นวัฒนธรรมเป็ น
ดิจทิ ลั เพือ่ อนุรกั ษ์และ ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย หรือข้อมูลเก่าของหน่วยงานภาครัฐ
ให้อยูใ่ นรูป ดิจทิ ลั เพือ่ ประโยชน์ในการจัดเก็บ ป้องกันข้อมูลสูญหาย ความสะดวกในการใช้
งาน และการเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
8. ความมันคง
่ ปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) ความมันคงปลอดภั
่
ยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรักษา ความมันคงปลอดภั
่
ยทางโลกดิจทิ ลั
ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การสือ่ สาร การรักษาความลับของข้อมูล
ทีต่ อ้ งคํานึงถึงการป้องกันภัย และควบคุม การท ารายการผ่านระบบออนไลน์ การป้องกัน
การละเมิดข้อมูล มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และวิธกี ารจัดการความปลอดภัย ความเชือ่ มันของ
่
ผูใ้ ช้
9. ความเหลื่อมลา้ ดิจิทลั (digital divide) ความเหลือ่ มลํ้าของสังคมทีเ่ กิดจากโอกาสที่
ไม่เท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงเทคโนโลยี ไอซีทที ห่ี มายรวมถึงข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยูบ่ นระบบ
ดิจทิ ลั ซึง่ ความเหลือ่ มลํ้าอาจเกิด จากความยากจน การอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล การขาด
การศึกษา การขาดทักษะ ด้านดิจทิ ลั ข้อจํากัดความพิการทางร่างกาย ฯลฯ
10. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) Internet of Things
หรือ IoT คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิง่ ทีส่ ามารถ สือ่ สารและเชือ่ มต่อกันได้
ผ่านโพรโทคอลการสือ่ สารทัง้ แบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิง่ ต่างๆ มีวธิ กี ารระบุตวั ตนได้
รับรูบ้ ริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมี ปฏิสมั พันธ์โต้ตอบและทํางานร่วมกันได้ IoT จะ
เปลีย่ นรูปแบบและกระบวนการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมไปสูย่ ุคใหม่ หรือทีเ่ รียกว่า Industry
4.0 ทีจ่ ะอาศัยการเชือ่ มต่อ สือ่ สารและทํางานร่วมกันระหว่างเครือ่ งจักร มนุษย์ และข้อมูล
เพือ่ เพิม่ อํานาจใน การตัดสินใจทีร่ วดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยําสูง โดยเทคโนโลยีทท่ี าํ ให้
IoT เกิดขึน้ ได้จริงและสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ แบ่งออกเป็ นสามกลุม่ ได้แก่ 1)
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เทคโนโลยีทช่ี ว่ ยให้สรรพสิง่ รับรูข้ อ้ มูลในบริบททีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เซ็นเซอร์ 2) เทคโนโลยีท่ี
ั ว รวมถึงการสือ่ สาร
ช่วยให้สรรพสิ่งมี
่ ความสามารถในการสือ่ สาร เช่น ระบบสมองกล ฝงตั
แบบไร้สายทีใ่ ช้พลังงานตํ่า อาทิ Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth และ 3)
เทคโนโลยีทช่ี ว่ ยให้สรรพสิง่ ประมวลผลข้อมูล ในบริบทของตน เช่น เทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ และเทคโนโลยีการ วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data
Analytics
11. เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (cloud computing) การให้บริการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ เกิดจากแนวคิดการให้บริการโดยใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพืน้ ฐาน
ไอทีทท่ี าํ งานเชือ่ มโยงกัน โดยมีเซิรฟ์ เวอร์มากมายทํางาน สอดประสานเป็ นหนึ่งเดียวกัน
เพือ่ ให้บริการแอพพลิเคชันต่
่ างๆ มีขอ้ ดีคอื ลดความ ซับซ้อนยุง่ ยากของผูต้ อ้ งการใช้บริการ
อีกทัง้ ยังช่วยประหยัดพลังงานและ ลดค่าใช้จา่ ย เพราะคลาวด์ คอมพิวติง้ ทํางานผ่าน
เทคโนโลยีเสมือน (virtualization) ระบบจึงไม่ได้ถกู จํากัดในเรือ่ งของสมรรถนะและขีด
ความสามารถของการใช้ระบบ ประมวลผลจากระบบต่างๆ ทําให้เกิดการบริการหลายๆ
อย่าง เช่น การประชุม ผ่านอินเทอร์เน็ต web conferencing, online meetings ผูใ้ ช้งานอาจ
อยูใ่ นห้อง เดียวกัน หรือห่างไกลกันคนละซีกโลกก็ได้การประมวลผลแบบคลาวด์ สามารถ
แบ่งออกเป็น ๒ แบบใหญ่ๆ คือ private cloud computing เป็ นการใช้งานภายใน องค์กร
โดยเป็ นการใช้สมรรถนะของดาต้าเซ็นเตอร์ภายในองค์กรนัน้ ๆ และ public cloud
computing เป็ นรูปแบบทีม่ ผี ใู้ ห้บริการสาธารณะจัดสรรการให้บริการ การเข้าถึงข้อมูล
รูปแบบต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็ นส่วนมาก โดยผูใ้ ช้บริการ ไม่จาํ เป็ นต้องรับทราบว่ามี
เซิรฟ์ เวอร์ตดิ ตัง้ อยูท่ ไ่ี หนและมากเท่าใด สนใจเพียงแต่ บริการทีไ่ ด้รบั เท่านัน้
12. เนื้ อหาดิจิทลั (digital content) สารสนเทศทีม่ รี ปู แบบดิจทิ ลั โดยอาศัยการสือ่ หรือ
การแสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ ดิจทิ ลั ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
รวมถึงป้ายโฆษณาระบบ ดิจทิ ลั และโรงภาพยนตร์ระบบดิจทิ ลั
13. บริการอัจฉริยะ (smart service) บริการดิจทิ ลั ในลักษณะอัตโนมัติ ทีผ่ รู้ บั บริการ
สามารถได้รบั บริการดิจทิ ลั ทีเ่ กีย่ วข้อง กับการอํานวยความสะดวกในชีวติ ประจําวันได้โดยไม่
ต้องร้องขอหรือยืน่ เรือ่ งต่อรัฐ ผ่านอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั ทีห่ ลากหลาย
14. แพลตฟอร์ม (platform) ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทส่ี ามารถขยายขีด
ความสามารถอย่างไม่จาํ กัด มีการพัฒนาฟงั ก์ชนหรื
ั ่ อโมดูลใหม่ๆ มาต่อยอดอยูต่ ลอดเวลา
เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอ และสามารถนําไปต่อเชือ่ มกับระบบอื่นได้ แพลตฟอร์มไม่ได้
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จํากัดอยูแ่ ค่ ซอฟต์แวร์แต่ยงั รวมไปถึงเว็บไซต์ หรือบริการทีค่ นอื่นสามารถเขียนโปรแกรม
มา ต่อเชือ่ มหรือดึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ
15. แพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (back office platform)
แพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร เพือ่ สนับสนุนงานตามภารกิจของ หน่วยงาน
เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ ระบบยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ เป็ นต้น ปจั จุบนั ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ พัฒนาและเปิดให้บริการ
แพลตฟอร์มกลางสําหรับภาครัฐ เช่น ระบบติดต่อสือ่ สาร แบบออนไลน์สาํ หรับหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านอุปกรณ์สอ่ื สารแบบเคลือ่ นที่ (G-chat) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพือ่ การสือ่ สารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) เป็ นต้น
16. ระบบลิขสิทธ์ ิ แบบเปิด (creative commons) ระบบทีก่ าํ หนดสิทธิทเ่ี จ้าของงาน
อนุญาตให้ผอู้ ่นื น างานของตนเองไปใช้โดยไม่ตอ้ ง เสียค่าใช้จา่ ยหากใช้ตามเงือ่ นไขที่
กําหนด ตัวอย่างเช่น สิทธิในการทําซํ้า ส่งต่อ จัดแสดง ดัดแปลง โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต
เจ้าของงานก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมี การสงวนสิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการ
อ้างอิงว่าเป็นเจ้าของงานต้นฉบับ การห้ามดัดแปลงผลงาน การห้ามนําไปใช้เพือ่ การค้า หรือ
การกําหนดว่าผูท้ น่ี ําผลงานไปใช้ทาํ งานต่อยอดจะต้องเผยแพร่ผลงานทีม่ กี ารต่อยอด
ดัดแปลงในรูปแบบ เดียวกันกับงานต้นฉบับเท่านัน้
17. เศรษฐกิจและสังคมแห่งการแบ่งปัน (sharing economy) เศรษฐกิจและสังคม
แห่งการแบ่งปนั หมายถึง ระบบเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ อือ้ อาทร ทีใ่ ช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ น
แพลตฟอร์มกลางในการแบ่งปนั ทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรูใ้ นสังคม โดยเน้น
การเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นระหว่างชุมชนสูช่ ุมชน และระหว่างรุน่ สูร่ นุ่
18. สังคมออนไลน์ (social media) สังคมออนไลน์ทม่ี ผี ใู้ ช้เป็ นผูส้ อ่ื สาร หรือเขียนเล่า
เนื้อหา เรือ่ งราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดโี อ ทีผ่ ใู้ ช้เขียนขึน้ เอง ทําขึน้ เอง
หรือพบเจอจากสือ่ อื่นๆ แล้วนํามาแบ่งปนั ให้กบั ผูอ้ ่นื ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายของตน ผ่านทาง
เว็บไซต์ social network ทีใ่ ห้บริการบนอินเทอร์เน็ต
19. แหล่งความรูด้ ิ จิทลั (digital knowledge platform) พืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ของสังคมไทยผ่านรูปแบบดิจทิ ลั ซึง่ รวมถึง แพลตฟอร์มและคลังความรูด้ จิ ทิ ลั ประเภทต่างๆ
เช่น ระบบวิกสิ าํ หรับความรูไ้ ทย (wiki) คลังข้อมูลและสือ่ (digital archives) ห้องสมุดดิจทิ ลั
(digital library) หรือ พิพธิ ภัณฑ์ดจิ ทิ ลั (digital museum) เป็ นต้น
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คิวอารโคด
QR Code (คิวอาร โคด) คืออะไร
สัญลักษณสี่เหลี่ยม ที่มักจะพบเห็นแพรหลายมากขึ้น จากนิตยสาร การประชาสัมพันธตางๆทางสิ่งพิมพ
หรือทางสื่อโทรทัศน หรือการจับจายใชสอยตามรานสะดวกซื้อหรือรานอาหารทั่วไป
QR Code (คิวอาร โคด) ยอมาจาก Quick Response (ควิ๊ก เรสปอน) เปนบารโคด 2 มิติ
ที่มีตนกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุน โดยบริษัท Denso-Wave (เดนโซ-เวฟ) ตั้งแตป 1994 คุณสมบัติของ QR
code คือ เปนสัญลักษณแทนขอมูลตางๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งสวนใหญจะนํามาใชกับสินคา , สื่อ
โฆษณา ตางๆ เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหเขาถึงที่ตั้ง URL (ยูอารแอล) ของเว็บไซต โดยการนําเอากลองของ
โทรศัพทมือถือไปถาย QR Code ก็จะเขาสูเว็บไซตไดทันทีโดยไมตองเสียเวลาพิมพ

ประเภทของ QR Code
โดยประเภทของ QR Code นั้นมีทั้งหมด มีชื่อเรียกแตละประเภทตามนี้ คือ
1.) QR Code Model 1 , 2
- โมเดล 1 เปน QR Code แบบดั้งเดิม มีขนาดใหญ ที่สุดเทากับ QR Code เวอรชัน 14 (73 x 73 โมดูล)
สามารถเก็บขอมูลชนิดตัวเลข ไดสูงสุด 1,167 ดิจิต
- โมเดล2 เปนการปรับปรุงโครงสรางมาจาก โมเดล 1 มีขนาดใหญที่สุดเทากับ QR Code เวอรชัน 40
(177 x 177 โมดูล) สามารถเก็บขอมูลชนิดตัวเลข ไดสูงสุด 7,089 ดิจิต ซึ่งเปนโมเดลที่นิยมใชในปจจุบัน

22

2.) Micro QR Code
เปนQR Code ขนาดเล็ก ซึ่งใชตําแหนงในการ ตรวจสอบรูปแบบ (Position detection pattern)
เพียง 1 ตําแหนง (จากปกติใช 3 ตําแหนง) เพื่อใหขนาดของ ไมโคร QR Code มีขนาดเล็กลงกวา QR Code
แบบปกติ ไมโคร QR Code แบงออกเปน 4 เวอรชัน ประกอบไปดวย M1 (11 โมดูล) M2 (13 โมดูล) M3 (15
โมดูล) และ M4 (17 โมดูล) ซึ่งสามารถบันทึกขอมูลชนิดตัวเลข ไดสูงสุด 35 ดิจิต

Micro QR Code

แสดงจุดตําแหน่งทีใช้ในการตรวจสอบรูปแบบ

เปรียบเทียบ Micro QR code กับ

QR Code
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3. iQR Code
เรียกวาเปน QR Code แบบโคด เมตริกซ 2 มิติ (Matrix-type 2D code) ถูกออกแบบมาเพื่อความงายใน
การอาน และมีขนาดเล็ก โดยมี 2 รูปทรง คือ แบบ สี่เหลี่ยม และแบบสี่เหลี่ยมผืนผา คุณสมบัติในดานการเก็บ
ขอมูล เมื่อเปรียบเทียบ iQR Code กับ QR Code ปกติ ที่มีขนาดเทากัน พบวา iQR Code สามารถเก็บขอมูลได
มากกวารอยละ 80 และ ดานการเก็บขอมูลในปริมาณขอมูลที่เทากัน iQR Code จะมีขนาดเล็กกวา QR Code
ปกติถึงรอยละ 30 รูปทรงของ iQR Code ที่นิยมนําไปใช คือ รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผา เพราะสามารถนําาไปติดกับ
ปายกํากับสินคาที่มีขนาดเล็ก ซึ่ง สวนมากจะอยูในรูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผาเชนเดียวกัน ท าใหเกิดความสะดวกใน
การ นําไปใชงาน

4. SQRC

ยอมาจาก Secret-function-equipped QR Code เปน QR Code ที่ออกแบบมาเพื่อใหมีความสามารถ
ในการซอนขอมูล หรือเก็บขอมูลที่มีความเปนสวนตัวขอมูลที่เปนความลับได ซึ่งถาตองการที่จะอานขอมูลที่ถูก
ซอนไว ตองใชเครื่องอานพิเศษที่พัฒนาสําหรับ SQRC โดยเฉพาะ จึงจะสามารถอานขอมูลที่ถูกเก็บไวในสวนของ
ความเปนสวนตัวได ถาใชอุปกรณอานทั่วไป ก็ยังสามารถอานคาได แตจะปรากฏเฉพาะขอมูลในสวนที่กําหนดให
เปดเผยไดเทานั้น ซึ่งการมองดวยตาจะไมสามารถแยกความ แตกตางระหวาง SQRC กับ QR Code ไดเลย
มากกวา QR Code รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี และใชพื้นที่ในการพิมพลงบนปายกํากับสินคา

SQRC

เปรียบเทียบการอ่าน

code จากอุปกรณ์ธรรมดา และ แบบ SQRC Scan
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5. เฟรมคิวอาร (Frame QR)
เปน QR Code ที่มีสวนของพื้นที่วางตรงกลาง (Canvas area) สําหรับการนํารูปตางๆ เขามาใสได โดยที่
ไมมีผลกระทบตอขอมูลที่เก็บใน QR Code เหมาะสําหรับการนําไปใชเกี่ยวกับการนําเสนอสินคา ขอกําหนดใน
การใชงานของสินคา หรืออื่นๆตามความตองการของผูใช

6. โลโกคิว (LogoQ)
คือ รูปลักษณใหมของ QR Code ที่นําเอารูปภาพ ที่มีสีผนวกเขากับ QR Code ปกติที่มีสีขาว-ดํา โดย
สราง จาก LogoQ algorithm เพื่อใหได LogoQ

LogoQ
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7. QR Code Color multiplexing
เปนการเพิ่มปริมาณความจุในการเก็บขอมูล ของ QR Code โดยใชสีอื่นๆ นอกเหนือจากสีขาวและดํา
ดวยเทคนิคมัลติเพล็กซซิง นักวิจัยผูคดิ คนวิธีการนี้ ไดมองเห็นถึงขอจํากัดในการเก็บขอมูลของ QR Code แบบ
ปกติที่มีเฉพาะสีขาวและดํา ซึ่งสีที่มีนัยสําคัญตอการอานขอมูลคือสีดํา ดังนั้นนักวิจัยจึงไดเสนอแนวคิดในการเก็บ
ขอมูลโดยใชสีในการเพิ่มปริมาณความจุขอมูล ขอมูลจะถูกเก็บแยกออกจากกันโดยการใชแมสี CMYK ซึ่งประกอบ
ไปดวยสี 4 สี คือ ฟา (C : Cyan) มวง แดง (M : Magenta) เหลือง (Y : Yellow) และดํา (K : Black) และใช
วิธีการอานขอมูลที่เก็บไวในแตละสี ทําให สามารถเพิ่มปริมาณความจุขอมูลไดมากขึ้น

การเพิ่มปริมาณความจุขอมูลผานเม็ดสี

QR Code Color multiplexing
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การประยุกตใช QR Code ประเภทตางๆ
ประเภท
QR Code Model 1 & Model 2

ลักษณะเฉพาะ
เหมาะสําหรับการใชงานทั่วไป

Micro QR Code

มีขนาดเล็กสําหรับติดในพื้นที่
ทีจ่ ํากัด
มีรูปทรงเปนสี่เหลี่ยมผืนผา

iQR Code
SQRC

Frame QR

LogoQ

QR Code Color multiplexing

การประยุกตใช
เก็บขอมูลตางๆ เชน รหัสสินคา
ขอความ เบอรโทรศัพท เว็บลิงค
เปนตน
เก็บขอมูลที่มีขนาดเล็ก

ปายกํากับสินคา(tag) เชน เสื้อผา
รองเทา สินคาตางๆ เปนตน
รูปลักษณะเหมือน QR Code ทั่วไป สามารถเก็บขอมูลที่มีความเปน
สวนตัว และตองใชเครื่องอานพิเศษ
โดยเฉพาะใน การอานขอมูล แตถา
ใชอุปกรณอาน ทั่วไป จะแสดง
ขอมูล เฉพาะในสวนที่กําหนดให
เปดเผยไดเทานั้น
มีพื้นที่วางตรงกลาง เพื่อบรรจุรปู
สื่อ การนําสัญลักษณหรือ ขอความ
ภาพกราฟกหรือขอความที่ตองการ บรรจุไวกับ QR Code เพื่อเกิด
เอกลักษณ และสรางการจดจํา
การผนวกรูปภาพกราฟกเขากับ
เพื่อให เกิดความสวยงามและเกิด
QR Code
เอกลักษณเฉพาะตัวการนํา
สัญลักษณ ขององคกรผนวกกับ
QR Code เพื่อเกิด เอกลักษณ
และสรางการจดจํา
เพิ่มความจุในการเก็บขอมูล โดยใช ในการเก็บขอมูลแตละชุด โดยแยก
แมสี CMYK
ตาม แมสี ยังไมมีการนําไปใช งาน
เนื่องจากเปน แนวคิดจากงานวิจัย
เพื่อเพิ่มความจุใน การเก็บขอมูล
ของ QR Code
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การพัฒนาสํานักเทคโนโลยีการศึกษา เขาสูยุคดิจิทัล
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา เปนหนวยงานในการสนับสนุนทางดานการเรียนการสอน สื่อทางวิชาการ
ทางสังคม และวัฒนธรรม จัดทํา Platform ตางๆ เพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดสามารถเขาถึงสื่อตางๆ
ดวยเทคโนโลยีที่มีอยูในทุกๆดาน โดยพัฒนาใหเกิดการบริการ

ทางดาน Social Learning
จัดทําชอง RU Channel ผานทาง YouTube โดยมีรายการ ประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอมูลขาวสารขาวสารของมหาวิทยาลัย พัฒนาความรูทางดานอาชีพในดานตางๆ

ทางดานการผลิตรายการ ดานการเรียนการสอน
ไดปรับปรุงระบบอุปกรณในดานการถายทอดการเรียนการสอนใหเปนระบบดิจิตอลในรูปแบบ
Streaming เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไดสื่อที่มีความคมชัดมากขึ้น

ทางดานการใหบริการสื่อการศึกษา
จัดชองทางการใหบริการสื่อการศึกษา ทั้งระบบการบริการยืมสื่อ การสําเนารายการวิชา ผานทาง
ชองทาง อินเตอรเน็ต และบริการผานหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัย

ดานโครงสรางการบริหารงาน
ไดพัฒนาในหลักการในดานการเพิ่มหนวยงานเพื่อรองรับกับการพัฒนาสื่อในยุคดิจิทัล ไดแก
- หนวยถายภาพ สังกัด ฝายโสตทัศนศึกษา
- หนวยสรางสรรคสื่อและกราฟก สังกัด ฝายโสตทัศนศึกษา
- หนวยคลังความรูและผึกอบรม สังกัด ฝายศูนยบริการและพัฒนาสื่อฯ
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ระบบการดําเนินงานพัฒนาดานตางๆ ผานทางระบบอินเตอรเน็ต
เว็บไซต สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
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