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บทนำ 
 เมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การของโรคระบาดโควิด 19 เป็นภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-
19 รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลให้รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนดมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดใน
มาตรการระดับเข้มข้น เช่น การปิดเมือง (lockdown) การเว้นระยะห่างทางสังคม การปิดสถานที่บริการต่างๆ 
รวมทั้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น     
การเรียนการสอนต้องถูกจัดการเรียนแบบออนไลน์จากนอกสถานที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอน แต่ด้วยอิทธิพลการ
พัฒนาประเทศของเยอรมัน อุตสาหกรรม 4.0 จึงแพร่กระจายความคิดด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นกลไกผลัดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และประเทศไทยได้นำแนวคิดนี้มาเป็นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีการผลัดดันให้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาก่อให้เกิดมูลค่า เช่น อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง 
คลาวด์คอมพิวธิง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เองก่อให้เกิดระบบที่สามารถอำนวยความสะดวกการการเรียนการสอนใน
สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีต้องคำนึงถึงความ
เหมาะสมของส่วนประกอบดังจะกล่าวในเนื้อหาบทความนี้ 
 
เนื้อหา 

อุตสาหกรรม 4.0 เริ่มจากภาคเอกชนของประเทศเยอรมัน เริ่มมีการผลักดันนโยบายบริหารด้านการ
แข่งขันปี ค.ศ.2021 ส่งผลทำให้รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญและนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม (High Strategy 2020) เพ่ือให้ประเทศเยอรมันมีขีดความสามารถทางการแข่งด้านอุตสาหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ยังถูกกำหนดนำไปจัดเป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
อีกหลายประเทศ อาทิ กลุ่ม EU ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และสำหรับประเทศไทยก็นำหลักการนี้มีปรับและกำหนด
เป็นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) หรือชื่อเรียกว่า Thailand 4.0 และนำสู่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ณรงค์ ทมเจริญ, ทัศนีย์ สิราริยกุล, เพ็ญศรี, และ สุชาติ ค้าทางชล, 
2561) ซึ่งมีการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมใหม่ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างอินเทอร์เน็ต 
ออฟ ธิง (Internet of Thing : IoT) คลาวด์คอมพิวธิง (Cloud Computing) เป็นต้น  



 ไม่เพียงแต่นโยบายการแข่งขันการเศรษฐกิจ ภาคการศึกษาไทยยังนำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
ไปเป็นแนวในการพัฒนาการศึกษาที่เรียนกว่า การศึกษา 4.0 หรือ Education 4.0 ที่จะพัฒนาให้ผู ้เรียน       
ที ่มีความสามารถในการสร้างผลผลิตเชิงนวัตกรรมที่ต้องใช้การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ   
ประกอบกับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ และความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานใหม่ และยังเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการเสนอ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอีก (พิจิตรา 
ธงพานิช, 2562) 
 ทั้งนี้เมื่อ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย 
และมีแนวโน้มการเพิ่ม จนนำมาสถานการณ์ที่รัฐบาล ประกาศมาตรการต่างๆ เช่น การปิดเมือง (lockdown) 
การเว้นระยะห่างทางสังคม การปิดสถานที่บริการต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัย และทำการเรียนการสอนผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น (ชฏาภา ประเสริฐทรง, จรินวรรณ แสงหิรัญรัตนา, และ พรชนา กลัดแก้ว, 2564)
สถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการกระตุ้นทำให้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นการเรียนการสอนแบบปกติ โดย
ผู้สอนและผู้เรียนต่างอยู่กันคนละสถานที่ โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารตามและเทคโนโลยีที่รองรับอย่าง 
คลาวด์คอมพิวธิง และ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายไม่ต้องมาพบเจอกันในมหาวิทยาลัย ตาม
มาตรการของรัฐบาล เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการเรียนการสอนผ่านช่องออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่
ใหม่กับการเรียนการสอนของประเทศไทยทำให้พบปัญหาหลายด้านในการจัดการเรียนการสอน ทั ้งนี้
หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนควรหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพ่ือให้ยังคงประสิทธิภาพ
การสอนให้เหมือนกับการเรียนการสอนในที่ตั้ง 

(กฤตย์ษพัช สารนอก และ ณมน จีรังสุวรรณ , 2563) ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง ร่วมกับการเรียนรู ้จากคลาวด์คอมพิวธิง เพื ่อเสริมการเรียนรู ้อย่างมี
ความหมายสำหรับผู ้เร ียนระดับอุดมศึกษา ที ่ประกอบด้วยรูปแบบการเรียนรู ้ 3 ส่วน ประกอบด้วย              
1) Smart Teaching 2) Smart Classroom 3) Smart Learning  

Smart Teaching เป็นการเรียนรู้ 7 ขั้นตอนของการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
1) Recommend การแนะนำบทเรียนและวิธีการเรียนรู ้อย่างมีความหมายผ่ายการเรียนรู ้ด ้วย

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง (Smart Classroom) ร่วมกับการใช้คลาวด์คอมพิวธิง  
2) Survey การสำรวจความรู ้ความเข้าใจก่อนเรียนเรื ่องใหม่จากวิธีการเรียนรู ้ด ้วยเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง (Smart Classroom) ร่วมกับการใช้คลาวด์คอมพิวธิง  
3) Present การนำเสนอกรอบหลักกว้าง ๆ ก่อนเรียนเรื่องใหม่ 
4) Separate การแบ่งบทเรียน หัวข้อสำคัญและบอกความคิดเห็นรวบยอดใหม่ก่อนเรียน 
5) Connecting Teaching การสอนแบบเชื่อมโยงความรู้เก่าสู่ความรู้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ออฟ ธิง (Smart Classroom) ร่วมกับการใช้คลาวด์คอมพิวธิง 
6) Advance Organizer การใช้เทคนิค Advance Organizer ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายโดย

ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง (Smart Classroom) ร่วมกับการใช้คลาวด์คอมพิวธิง 



7) Compose การให้ผู้เรียนเรียบเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ก่อนเรียนเรื่องใหม่ต่อไป 
Smart Classroom เป็นส่วนประกอบของการประยุกต์ใช้ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง เพื่อสร้างห้องเรียน

อัจฉริยะที่ประกอบได้ด้วยระบบอำนวยความสะดวก 3 ระบบ ได้แก่ 1) IoT Smart Check in 2) IoT Smart 
Cam 3) IoT Smart Office    

Smart Learning การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดจากคลาวด์คอมพิวธิง เป็นการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคล  
เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แล๊ปท๊อป เป็นต้น เชื่อมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศการเรียนรู้
จากคลาวด์คอมพิวธิง  

จากผลการประเมินรูปแบบจากการศึกษาของ (กฤตย์ษพัช สารนอก และ ณมน จีรังสุวรรณ, 2563)
พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  ออฟ ธิง ร่วมกับการเรียนรู ้จากคลาวด์      
คอมพิวธิง เพื่อเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมายสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ทั้ง 3 ส่วน ควรมีควรสอนให้
ครบตามขั้นตอนอย่างละเอียด ในส่วนของ Smart Teaching และปรับความยืดหยุ่นได้ตามตามปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในส่วนของ Smart Classroom และ Smart Learning  

ประกอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรู ้โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง ร่วมกับการเรียนรู ้จากคลาวด์ คอมพิวธิง  เพื ่อเสริมการเรียนรู ้อย่างมี
ความหมายสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษามาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้ 

1. Smart Teaching เป็นกระบวนการที่ยังคงต้องควบคุมให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน
ของการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย   

2. Smart Classroom เพื ่อสร ้างห ้องเร ียนที ่จะต ้องประกอบไปด้วย 1) IoT Smart Check in          
2) IoT Smart Cam 3) IoT Smart Office ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ปัจจุบันมีระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียน
การสอน ให้เลือกใช้ซึ่งรองรับฟังก์ชันการทำงานได้ตามหลักการ เช่น Microsoft Teams เป็นต้น ที่รองรับการ
ตรวจสอบการเข้าห้องประชุม ห้องเรียน การควบคุมกล้อง การใช้ระบบบริการห้องเรียนหรือสำนักงาน  

3. Smart Learning ที่สามารถใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 
แล๊ปท๊อป เป็นต้น ที่ติดตั้งระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับคลาวด์คอมพิวธิง เพื่อเข้าถึงห้องเรียนและจัดการ   
นัดหมายตารางเรียน การจัดการไฟล์เอกสาร การส่งงาน การปรึกษากับผู้สอนได้ เช่น โปรแกรม Microsoft 
Teams เป็นต้น ที่รองรับการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลาจากหลากหลายอุปกรณ์ 
 ทั ้งนี ้การเรียนการสอน แม้ว ่าจะมีเทคโนโลยีและรูปแบบการสอนที่ เหมาะสมกับการเร ียนรู้           
แบบออนไลน์ ยังพบปัญหาและอุปสรรคหลายด้านที ่อาจารย์ผู ้สอนต้องคำนึง (ชฏาภา ประเสริฐทรง , 
จรินวรรณ แสงหิรัญรัตนา, และ พรชนา กลัดแก้ว, 2564) ได้ให้ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์     
กับความเครียดในการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์
และสนับสนุนให้เกิดความเครียดในการเรียนออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่สิ่งแวดล้อมขณะเรียน
ออนไลน์ จำแนกเป็น ด้านเสียง ด้านความร้อน สำหรับอุปสรรคของการสื่อสารออนไลน์ จำแนกเป็นด้านความ
ล่าช้าของการรับส่งข้อมูล ด้านความเสถียรของคลื่นหรืออินเทอร์เน็ตของเครือข่าย แต่ท้ายของงานวิจัยได้ให้
ข้อคิดเห็นของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยการปฐมนิเทศ คำแนะนำ และการสนับสนุนจากครอบครัว     



เช่น การจัดสถานที่เรียนให้มีความเงียบที่สุด อุณภูมิห้องในการเรียนเหมาะสม มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายที่
แรงและเสถียร สิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้ลดความเครียดในการเรียนออนไลน์ได้ 
 
สรุป 

เทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับการติดต่อสื่อสารและการเรียนการสอน
ในสถานการณ์สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้เป็นส่วนช่วยลดการแพร่ระบาด แต่สำหรับการเรียนการ
สอนจะพ่ึงพาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพียงเท่านั้นไม่ได้ จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้การเรียนการสอนออนไลน์ยังมีข้อจำกัดหลายประการ หากก่อนเรียนมีกระบวนการ
เสริม การปฐมนิเทศ การให้คำแนะนำ การทำข้อตกลงก่อนการเรียน จะสามารถช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ 
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