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บทคัดย่อ 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดมิได้ส่งผลกระทบเพียงรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้คน ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคและการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ หากแต่ยังส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจ ขั้นตอนการท างาน การผลิตและการให้บริการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจของทุกประเทศ ท าให้การแข่งขันระหว่างประเทศเข้มข้นและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษาจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันของตนเองด้วยเทคโนโลยีให้รวดเร็วที่สุด มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากร การก้าวสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” 
(Smart University) ที่มีสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่นักศึกษา ผู้สอน และบุคลากร ตลอดจนสิ่งอ านวย
ความสะดวกและทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติ  โดยอยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมยูบิควิตัสคอมพิวติง (Ubiquitous Computing Ecosystem) ที ่เชื ่อมโยงเครือข่ายกับ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ท าให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งต้องเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของทั้งนักศึกษา และ
ครูผู้สอน ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน และท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้ดียิ ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี
สื่อสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field Communication หรือ NFC) เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความ
นิยม ดังนั ้น มหาวิทยาลัยจึงควรน ามาพิจารณา ศึกษา และประยุกต ์ใช ้  เพื่อผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะต่อไป 
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Abstract 

 

Technology disruption did not only affect the way how people live, by providing more 
choices for consumption and conveniences, but it also affected the business model, working 
procedure, production and services. As the consequences, it impacted the economic 
environment of every country, and increased international competition intensiveness. Every 
sector, i.e. government, private, industrial, as well as education sectors, were required to 
urgently develop, and increased their competitiveness by using technology. University needs 
to become a “smart university”, in order to accelerate the adoption of technological 
environment, in order to meet the expectations and requirements of their learners, instructors 
and personnel. The “Smart University” was a technological environment, in which students, 
teachers, personnel, facilities and resources of the university interacted with each other 
“naturally”, under the Ubiquitous Computing Ecosystem that connected through networks. 
Under this ecosystem, it allowed users to access the university’s network at anytime and 
anywhere from their mobile devices. This required the enhancement and involvement of both 
students and teachers, with an aim to enhance cooperation, and to achieve the same learning 
objective. A Near Field Communication (NFC) technology was another famous and widely 
used technology, in which the university should consider of using, in order to lead their way 
to be a smart university.  
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1. บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนอย่างก้าวกระโดด ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนต้อง
เปลี่ยนไปตามกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา ในอดีตเราอาจจะต้อง
เดินทางไปธนาคารเพื่อท าธุรกรรมทางการเงิน แต่ในปัจจุบันการท าธุรกรรมต่างๆ สามารถท าได้อย่าง
ง่ายดายด้วยสัมผัสทางปลายนิ้วผ่านแอปพลิเคชันทางการเงิน จากการจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้า
เปลี่ยนเป็นการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยม จากรายงานภาพรวมด้านดิจิทัลทั่วโลกในปี 
2560 (Digital in 2017 Global Overview) โดย We are Social ดิจิทัลเอเจนซี่ในสิงคโปร์ พบว่า มี
จ านวนผู้ใช้บริการซื้อของผ่านระบบออนไลน์กว่า 1,610 ล้านคน และจากรายงานของนิตยสาร Digital Age 
(มกราคม 2560) พบว่า ในปี 2559 มีจ านวนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์บน Google Play Store จ านวน 1.6 ล้านแอปพลิเคชัน และภายใต้ระบบปฏิบัติการ iOS บน App 
Store ของ Apple กว่า 1.5 ล้านแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สมาร์ตโฟน 1 เครื่อง จะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันอย่าง
น้อย 32 แอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังพบว่า จ านวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเดือนมกราคม 
2560 มีจ านวนเพิ่มขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับข้อมูลของเดือนมกราคม 2559 (Kemp, 2560) ดังนั้น จึงสรุปได้
ว่า อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นยังคงเป็นสิ่งจ าเป็นที่นอกจากจะช่วยเพิ่ม
ทางเลือกในการบริโภคแล้ว ยังอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต 

จ านวนผู้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากสถิติ
ล่าสุดพบว่า มีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4,920 ล้านคน คิดเป็นจ านวน 2 ใน 3 ของจ านวนประชากรทั่ว
โลก ส าหรับประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 47 ล้านคน คิดเป็น 69% จากประชากรทั้งหมดใน
ปัจจุบัน (Kemp, 2017) แม้ ว่าในขณะนี้ ผู้บริโภคที่ ใช้อุปกรณ์ เหล่านี้จะประกอบด้วยประชากรจาก
หลากหลายเจนเนอเรชัน แต่ส าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 โลกในยุคดิจิทัล (Digital Era) นั้น ผู้บริโภคหลัก
จะกลายเป็นประชากรรุ่นใหม่ นั่นคือประชากรเจนเนอเรชันซี (Generation Z) ซึ่ง Kantar Millward ได้
ให้ค านิยามว่า เจนเนอเรชันซี คือ ผู้เกิดในช่วงปี 2538-2551 ช่วงอายุ 5-19 ปี เกิด และเติบโตมาพร้อม
กับเทคโนโลยีดิจิทัลจึงถูกเรียกว่าเป็นประชากรดิจิทัล (Digital Native) มีจ านวนกว่า 27% หรือคิดเป็น
ประมาณ 2,000 ล้านคน จากประชากรโลกทั้งหมด 7,500 ล้านคนทั่วโลก เฉพาะในประเทศไทยมีประชากร
เจนเนอเรชันซีคิดเป็นจ านวนร้อยละ 18.3 ของประชากรไทยทั้งหมดในปัจจุบัน หรือประมาณ 12.8 ล้านคน 
ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา (McCrindle, 2015; Kantar 
Millward Brown, 2017)  

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดมิได้ส่งผลเพียงแค่รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คน
เท่านั้น  หากยังส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ขั้นตอนการท างาน การผลิต และการให้บริการ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ ซึ่งยกระดับให้การแข่งขันระหว่างประเทศมีความ
เข้มข้น และรุนแรงยิ่งขึ้น เทคโนโลยีได้กลายเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และการก้าวขึ้นสู่
ต าแหน่งของการเป็นผู้น าการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งทุกๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคการศึกษา จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนา และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของ
ตนเอง ด้วยเทคโนโลยีให้รวดเร็วที่สุด โดยที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้ จากรายงานความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศต่างๆ ประจ าปี 2558-2559 (Global Competitiveness Report 2015-2016) 
จัดท าโดย World Economic Forum (2015) ที่ได้ศึกษา และจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ จ านวน 140 ประเทศทั่วโลก โดยใช้ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก Global 
Competitiveness Index (GCI) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในระดับ
เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomic) และเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomic) ที่ก าหนดมาตรวัดให้
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 7 เป็นตัวชี้วัดเปรียบเทียบเสาหลัก (Pillars) 12 ด้าน เพื่อรวมเข้าเป็นดัชนีองค์รวม โดย
ได้จัดกลุ่มประเทศต่างๆ ตามปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือกลุ่ม
ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Factor-driven Economies) ซึ่งประเมินเสาหลัก 4 ด้าน ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัจจัยพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยประสิทธิภาพ 
(Efficiencies-Driven Economies) ประเมินเสาหลัก 6 ด้าน ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัจจัยพื้นฐานอย่าง
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มีประสิทธิภาพ และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven 
Economies) ประเมินเสาหลัก 2 ด้าน คือ ระดับการพัฒนาของธุรกิจ(Business Sophistication) และ
นวัตกรรม (Innovation) จากรายงานดังกล่าว พบว่า ประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง จะเป็นกลุ่ม
ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่ง The World Bank Group (2015) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรม
และความเป็นผู้ประกอบการ (Innovation & Entrepreneurship) เป็นเสมือนโครงสร้างที่ส าคัญในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (อภิยุกต์ อ านวยกาญจนสิน, 2559)  

รายงานดั งกล่ าวข้างต้น เป็นหนึ่ ง ในปั จจัยส าคัญที่ ท าให้ ทุ กภาคส่ วน ไม่ ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการศึกษาตื่นตัว และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้น และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด จึงต้องเร่งท าการศึกษาวิจัย คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการบริการ (Service) ด้านขั้นตอนการท างาน (Process) หรือ
ด้านรูปแบบธุรกิจ (Business Model) โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นส่วนประกอบส าคัญที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ในการผลิตสินค้าและบริการ ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือ
ลูกค้าของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งองค์กรใดที่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว (Agility) พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองตามเทคโนโลยี โดยคงคุณภาพที่โดด
เด่นเหนือความคาดหมายย่อมมีความสามารถในการแข่งขันและโอกาสก้าวสู่การเป็นผู้น าในโลกมากยิ่งขึ้น
แน่นอน 

 
2. กรอบความคิดในการปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  
 ในอดีตได้มีการใช้ตัวอักษร “e” เป็นค าน าหน้า (Prefix) ค าศัพท์ต่างๆ ซึ่งหมายถึง การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตหรือการด าเนินงานและกิจกรรมผ่านโซลูชันบนเว็บ (Web-Based Solutions) เช่น e-Mail 
e-Commerce e-Banking และ e-Learning ต่อมาตัวอักษรน าหน้า “e” ได้ถูกแทนที่ด้วยค าลงท้าย 
(Suffix) “2.0” เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในยุคต่อมา ส าหรับปัจจุบันเป็นยุคของการ
ใช้ค าน าหน้า “Smart” หรือที่เรียกว่า “Smart-Something” (Coccoli, et al., 2014) 

 “อัจฉริยะ” หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “Smart” เป็นค าที่ได้รับความนิยม และมีการน าไปใช้อย่าง
แพร่หลายในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการน าไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการประมวลผล และเชื่อมต่อเข้ากับ
เครือข่ายต่างๆ เช่น โทรศัพท์อัจฉริยะ (Smart-Phone) ทีวีอัจฉริยะ (Smart-TV) ตู้เย็นอัจฉริยะ (Smart-
Fridges) การใช้ร่วมกับสถานที่ เช่น เมืองอัจฉริยะ (Smart-City) อาคารอัจฉริยะ (Smart-Building) 
พิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart-Museum) รวมถึงใช้ร่วมกับกรอบแนวคิดหรือกลยุทธ์ต่างๆ เช่น สมาร์ตกริด 
(Smart-Grid) กลยุทธ์การใช้อ านาจอย่างฉลาด (Smart-Power) การท างานแบบอัจฉริยะ (Smart-Work) ซึ่ง
โดยรวมสามารถกล่าวได้ว่าจากทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ คือกรอบความคิดระบบอัจฉริยะ (Smart-System) ที่มี
มนุษย์เป็นศูนย์กลางการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainability) 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อถือได้ เคลื่อนที่ได้ และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ มี
ปฏิสัมพันธ์ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา จากอุปกรณ์ทั่วไปที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Coccoli, et al., 
2014)  

 จากข้อมูลข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า “อัจฉริยะ” “Smart” หรือ “Smart-Something” คือ ค า
น าหน้าเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรของแต่ละภาคส่วนให้ก้าวหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการ และการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล 
ภายใต้กรอบความคิดระบบอัจฉริยะ (Smart-System) เช่น รัฐบาลอัจฉริยะ (Smart-Government) 
โรงงานอัจฉริยะ (Smart-Factory) องค์กรอัจฉริยะ (Smart-Enterprise) และมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart-
University) เป็นต้น  
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2.1 การปรบัตัวของภาครัฐด้วย Smart Government  
 รัฐบาลอัจฉริยะ (Smart Government) คือแนวทางการพัฒนาและปรับตัวของภาครัฐต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยจากรายงานเรื่อง Smart Government Key Initiative Overview ของ 
Gartner (2012) ได้อธิบายไว้ว่าคือ การน าข้อมูล การสื่อสาร และเทคโนโลยีในการด าเนินงานทั้งหมด 
ผสมผสานหลากหลายขอบเขต และขั้นตอนที่อยู่ภายใต้อ านาจในการดูแล เพื่อเพิ่มคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่
สาธารณชน  

 แนวคิดนี้คือ การต่อยอดจาก e-Government, Joined-up Government และ Open Government 
เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาการบริการของภาครัฐให้มี
ความรวดเร็ว สามารถวัดผลได้  (Measurable) สามารถท าได้จริง (Affordable) มี ความยั่ งยื น 
(Sustainability) โดยจากการผสมผสานการใช้งานร่วมกันของอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวทางสังคม 
(Social Mobile) บิ๊ก ดาต้า (Big Data) และเทคโนโลยีคลาวด์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า 
ภาครัฐสามารถน าเสนอการบริการที ่สามารถสนองตอบความคาดหวัง ความต้องการ และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น (ศักดิ์ เสกขุนทด, 2558; Howart, R., 2013) 

 
 

ภาพที ่1 : e-Government Maturity Model (Gartner, 2012) 
 

2.2 การปรบัตัวของภาคอุตสาหกรรมด้วย Smart Factory 
 ยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 คือ การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้วยการพัฒนา

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตในภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart 
Factory) ด้วยการผสมผสานระหว่างระบบออโตเมชันในสายการผลิตกับระบบอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Internet of Things) ซึ่งมนุษย์จะสามารถสื่อสาร จัดการ และควบคุมเครื่องจักรใน
สายการผลิตได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบเน็ตเวิร์ก ท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดต้นทุนก่อให้เกิด
ประโยชน์มากมาย อาทิ คนงานจะมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีขึ้น สามารถควบคุมห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ได้ดีขึ้น เมื่อสามารถจัดการข้อมูลในทุกระดับของกระบวนการผลิต และการจัดส่ง 
สามารถควบคุมผลผลิตที่น่าเชื่อถือ และสม่ าเสมอมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเพิ่มรายได้จากส่วนแบ่ง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นได้ ดังมีรายงานชี้ให้เห็นถึงตลาดเกิดใหม่ในประเทศอินเดียได้รับประโยชน์อย่างมากจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และเมืองซินซินนาติ รัฐโอไฮโอ ได้ประกาศตัวว่าเป็นเมืองสาธิต Industry 
4.0 เพื่อสนับสนุนการลงทุน และนวัตกรรมในภาคการผลิตด้วย ขณะเดียวกัน ความท้าทายที่เกิดขึ้นจาก
การน าโมเดล Industry 4.0 มาใช้ ได้แก่ ปัญหาด้านความปลอดภัยด้านไอที เพราะความน่าเชื่อถือเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการสื่อสารในโลกไซเบอร์ การขาดประสบการณ์ และก าลังคน ในการสร้างและใช้ระบบ
เทคโนโลยีใหม่ (Marr, 2016; มนู อรดีดลเชษฐ์, 2560) 



วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร   ปีท่ี 2 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 
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 ประเทศจีนได้เข้าสู่แนวคิด Industry 4.0 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาว 10 ปี โดยมี “Made in 

China 2015” เป็นโครงการที่ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของจีน มีเป้าหมายเพื่อให้ก้าว
ทันโรงผลิตไฟฟ้าของประเทศเยอรมนี และช่วยต่อต้านการแข่งขันจากประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ ที่มีต้นทุน
แรงงานที่ต่ ากว่า โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น หุ่นยนต์ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีอากาศยาน รถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน เทคโนโลยีและยาชีวภาพต่างๆ ตัวอย่างเช่น โรงงาน 
Changying Precision Technology Company ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเซินเจิ้นได้เปลี่ยนมาเป็น
โรงงานที่น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมทั้งกระบวนการผลิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% เป็นแห่งแรก 
ต่อมาได้ริเริ่มใช้รถบรรทุกขนส่งไร้คนขับ และอุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อควบคุมคลังสินค้า แรงงานในสายการผลิต
จ านวน 600 คน จึงได้ถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งหมดส่งผลให้สามารถเพิ่มอัตรา
การผลิตได้มากขึ้น 250% และลดความผิดพลาดในการผลิตลงจากเดิมถึง 5 เท่า (Lydon, 2016) 

2.3 การปรับตัวของภาคเอกชนด้วย Smart Enterprise  
 เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการท างาน และการบริหารจัดการของ

องค์กรเอกชนต่างๆ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทุกองค์กรต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และ
ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กรอัจฉริยะ หรือ Smart Enterprise เป็นหนึ่งแนวคิดในการ
ปรับตัวของภาคเอกชนเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ โดย Allpress (2016) ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรอัจฉริยะ คือ
แนวคิดที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาไม่กี่ปี ริเริ่มโดย Joe Lonsdale นักลงทุนและผู้ประกอบการที่ได้ให้ค าจ ากัดความ
ไว้ว่า “องค์กรอัจฉริยะคือ การเปิดให้พนักงานที่มีความรู้ ด าเนินการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ต่างกัน เพื่อให้เกิด
การท างานร่วมกัน และเพื่อตรวจสอบสิ่งต่างๆ ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท างา น และ
สามารถบริหารได้จากส่วนกลางที่เพิ่มโอกาสอย่างมหาศาลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจและสังคม”  

 Oracle และ SAP คือ องค์กรที่ริเริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานตามแนวคิดขององค์กร
อัจฉริยะ ด้วยการลดกระบวนการท างานหลังบ้าน (Back-Office) ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ในยุคต่อมาโซลูชันส าหรับองค์กร (Enterprise Solution) จึงเริ่มถูกน าเข้ามาใช้ ซึ่งช่วยท าให้การท างานที่
ต้องท าเป็นประจ าสามารถท าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตามด้วยการน าซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่มาใช้เพื่อลดขั้นตอน
ในสายการผลิต และกระบวนการท างานในรูปแบบ Linear Process เช่น การจ่ายเงินเดือน การบัญชี และ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และสินค้าคงคลัง (Allpress, 2016)  

2.4 การปรบัตัวของภาคการศึกษาด้วย Smart University 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพบว่า ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ก าลังตื่นตัวเร่ง

ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สามารถอยู่รอด
ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงได้ เช่นเดียวกับภาคการศึกษาที่ไม่สามารถปฏิเสธการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน และพัฒนาองค์กรของตนด้วยเช่นกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยรูปแบบเดิมๆ จ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรของตน พร้อมกับต้องก้าวข้าม
ข้อจ ากัดต่างๆ เช่น เวลา สถานที่ ระบบ และขั้นตอนการท างาน โดยที่สามารถเพิ่มรายได้ และลดต้นทุนไป
พร้อมกัน  

 รายงานของ Ernst & Young (2012) เรื่อง University of the Future ได้กล่าวว่า รูปแบบของ
มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าในออสเตรเลีย เน้นการเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสอนและวิจัย เพื่อสนับสนุนการ
ท างานของทีมงานสนับสนุนภายในองค์กร พร้อมได้แสดงรูปแบบของมหาวิทยาลัยในรูปแบบเดิม 
เปรียบเทียบกับรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนไปส าหรับอนาคต ที่แสดงให้เห็นการความแตกต่าง
อย่างสิ้นเชิง เช่น คู่แข่งที่เพิ่มมากข้ึน กลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปที่รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ช่องทางการขาย และ
การตลาด มหาวิทยาลัยไม่ใช่สถานที่ส าหรับการเรียนการสอนอีกต่อไป หน่วยงานสนับสนุน (Back Office) 
ทั้งหมดถูกแทนด้วยการจัดจ้างคนจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น  
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โมเดลในปัจจุบัน 

 

 
โมเดลในอนาคต 

ภาพที ่2 การเปรยีบเทียบความแตกต่าง ระหว่างโมเดลปัจจุบันของมหาวิทยาลยัที่ก่อตั้งมานานแล้ว 
กับโมเดลในอนาคตของมหาวิทยาลัยทีค่าดว่าจะมีการปรับเปลี่ยน  

ที่มา Ernst & Young (2012) 
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 Bueno-Delgado และคณะ (2016) ได้กล่าวว่าเป้าหมายของ Smart University คือ การสร้าง

สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่นักศึกษา ผู้สอน บุคลากร ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก และทรัพยากร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง “เป็นธรรมชาติ” โดยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมยูบิควิตัส คอมพิ
วติง (Ubiquitous Computing Ecosystem) ที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ได้ทุกที่ทุกเวลา  

 Coccoli และคณะ (2014) ได้อธิบายความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
คือแพลตฟอร์มที่รวบรวม และส่งข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้วิเคราะห์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเรียน
การสอน ซึ่งจากความหมายนี้อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีคือ ตัวแปรเดียวที่ท าให้เกิดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ แต่ใน
ความเป็นจริงยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยส าคัญ และควรน ามาร่วมพิจารณา ได้แก่ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
และการตลาด ประเด็นต่างๆ ทางสังคม นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ของมนุษย์ สภาพแวดล้อมในการเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
ปรับตัวเพื่อพัฒนาการบริการด้านการศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดในโลกของการ
แข่งขันได้ เช่น ด้วยการเปลี่ยนจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนไปสู่การรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระผ่าน
อินเทอร์เน็ต รวมถึงการน าโซเชียลมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
สภาพแวดล้อมใหม่ที่ต้องใช้เรียนและท างานร่วมกัน  

 โดยแท้จริงแล้วการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยการพึ่งพิงเทคโนโลยีอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องก้าวสู่การพัฒนาในขั้นต่อไป จาก Smart University เป็น Smarter University ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทั้งนักศึกษา และครูผู้สอนเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
เพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็น Smarter 
University คือ การบริการการศึกษาที่มีการปฏิสัมพันธ์ และสภาพการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้ และศึกษาด้วยกัน ร่วมมือกันภายใต้กรอบที่
ก าหนด โดยผู้เรียนร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้ของกันและกัน  

 เทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัยรูปแบบเดิมก้าวเข้ามาเป็นมหาวิทยาลัย
อั จ ฉ ริ ย ะ 
การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยควร
ค านึงถึงดังนั้น ความคุ้มค่า และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ 
โดยตรง เทคโนโลยี NFC เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความนิยม และใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายจาก
องค์กรทุกภาคส่วน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรน ามาพิจารณา ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้ เพื่อผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะต่อไป  

2.5 Smart University ด้วยเทคโนโลยี NFC  
 เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field Communication หรือ NFC) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน

ใหม่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification 
หรือ RFID) ที่รวมเอาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะสั้นมาใช้ร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประมวลผลจาก
การสัมผัสเครื่องอ่าน NFC (NFC Tag Reader) กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการ์ด (Card Emulation) โดย
ท างานบนคลื่นความความถี่ 13.56 MHz สามารถสื่อสารข้อมูลในระยะไม่เกิน 20 เซนติเมตร ด้วยอัตรา
ข้อมูล 424 kbps ท างานร่วมกับการสื่อสารแบบไร้สัมผัส และการสื่อสารระหว่าง 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Jain & Dahiya, 2015) รูปแบบการใช้งานของเทคโนโลยี NFC มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ  
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ภาพที ่3 Mode of Operation  
ที่มา Jain, G., & Dahiya, S., (2015) 

 
 รูปแบบที่ 1 Reader/Writer Mode อุปกรณ์ NFC สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นได้ทั้งเครื่องอ่าน/

เขียนข้อมูล NFC ซึ่งหมายถึงสามารถอ่านข้อมูล NFC ด้วยกันเองได้จากชิปพิเศษที่ติดตั้งอยู่ตามจุดบริการ
ข้อมูลสาธารณะต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

 รูปแบบที่ 2 Peer-to-Peer Mode คือการถ่ายโอนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ NFC ด้วยกัน 
โดยการเลือกข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอน แล้วน าอุปกรณ์ NFC ที่รองรับมาสัมผัสกัน ข้อมูลก็จะท าการถ่ายโอน
กันระหว่างเครื่องทันที ซึ่งไม่จ าเป็นต้องจับคู่ (Pair) อุปกรณ์เหมือนกับเทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth)  

 รูปแบบที่  3 Card Emulation Mode โทรศัพท์ อัจฉริยะจะท างานเสมื อนบัตรไร้การสั มผั ส 
(Contactless) ทั่วไป แต่เนื่องจากโทรศัพท์อัจฉริยะสามารถเชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จดทะเบียน
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถน ามาใช้ยืนยันตัวบุคคลได้จึงท าให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐาน 
NFC กลายเป็นบัตรไร้การสัมผัสอัจฉริยะ (Contactless Smart Card) เพื่อใช้ในการท าธุรกรรมได้อีกด้วย 
(Jain, G., & Dahiya, S., 2015; ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน , 
2560) 

 European Higher Education Area (EHEA) ได้วางแนวทางสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในทวีป
ยุโรปปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของสังคมมหาวิทยาลัย และผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Technical University of 
Cartagena ได้ท าการศึกษา และทดลองน าแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (Ubiquitous Computing Platform) และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
ระยะใกล้ (Near Field Communications : NFC) มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบรายชื่อผู้
เข้าห้องเรียน และระบบการจ่ายค่าเล่าเรียน ซึ่งก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ชาญฉลาด สร้างผลลัพธ์ในเชิงบวก 
และได้ผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้เดินหน้าน าเทคโนโลยี NFC มาใช้ในระบบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าห้องเรียน และระบบการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อ ซึ่งพบว่า 90% ของ
บุคลากร นักศึกษา และผู้สอนจากกลุ่มประชากรวิจัย จ านวน 250 คน (3.5% ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด) เห็นด้วยกับการน าเทคโนโลยี NFC มาใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพราะความมี
ประสิทธิภาพของระบบที่ในการลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา อ านวยความสะดวก และยังช่วยลด
จ านวนการลงทะเบียนเข้าห้องเรียนแทนกันของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย  

 ตัวอย่างที่น่าสนใจของการน าเทคโนโลยี NFC มาใช้เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้
แนวคิด Smart University อีกแห่งคือ Nanjing University of Finance and Economics (NUFE) ด้วย
การน า NFC Smart Campus Card ที่ได้ฝังชิปเทคโนโลยีขั้นสูงลงไปใน UIM Card เพื่อใช้กับระบบการ
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ท างานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้สอน และบุคลากร ส าหรับการออกแบบ
รูปแบบการเรียนการสอน การท างาน และการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพ และสมดุลยิ่งขึ้น เช่น การควบคุมการ
เข้า-ออกมหาวิทยาลัยหรือห้องปฏิบัติการ หอพักนักศึกษา การตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าห้องเรียน การลงชื่อ
เข้าประชุม การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา การลงทะเบียนเรียนและตาราง
เรียน การแจ้งเตือนและยืนยันการเรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน ระบบกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Wallet) การยืม-คืนหนังสือจากห้องสมุด การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันด้วยโทรศัพท์มือถือ เช่น 
การดาวน์โหลดรูปภาพ เพลง การถ่ายโอนสื่อการสอน และการบริการระยะไกล เป็นต้น (Wang X., et al., 
2015)  

 เทคโนโลยี NFC ยังสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นระบบการศึกษาอัจฉริยะ (Smart Educational 
System) โดยใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี GPS เพื่อประโยชน์ในการติดตาม วิเคราะห์ 
และประมวลผลพฤติกรรมของนักศึกษาให้แก่ครูผู ้สอน บุคลากร และผู้ปกครองได้ทราบสถานะของ
นักศึกษาหรือบุตรหลานของตนแบบเรียลไทม์ โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และ
ชุดค าสั่งอัจฉริยะ อาจถูกพัฒนาขึ้นมาอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับเจนเนอเรชัน
ซี เช่น สายรัดข้อมือ NFC เป็นต้น โดยจากรายงานของ Lutfi, A., Saidi, F., & Watfa, M. (2016) ได้
ยกตัวอย่างการใช้อุปกรณ์สายรัดข้อมือ NFC ของนักศึกษา ที่บันทึกข้อมูลผ่านเครื่องอ่าน NFC ที่ถูกติดตั้งไว้
ในจุดต่างๆ และเชื่อมต่อเข้ากับระบบการบริหารจัดการการศึกษาอัจฉริยะ ดังนี้  

 1) ระบบการบริหารรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี GPS ท าให้ผู้ปกครองสามารถ
ตรวจสอบสถานะการรับ-ส่ง และต าแหน่งของบุตรหลานของตนได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ผู้ขับข่ีรถรับ-ส่ง
สามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด หรือวางแผนการรับส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 2) ระบบการลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าชั้นเรียน ผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งเตือนแสดง
สถานะการลงทะเบียนแบบเรียลไทม์ เมื ่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเข้า และออกจากสถานศึกษาหรือ
ห้องเรียน ช่วยลดความกังวลด้านความปลอดภัย 

 3) ระบบการจ าหน่ายอาหารในโรงอาหาร เครื่องอ่าน NFC ที่ติดตั้งไว้ที่โรงอาหารเพื่อบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัว และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการ
วางแผนโภชนาการให้เหมาะสมกับน้ าหนัก และสุขภาพของนักศึกษา หรือแจ้งเตือนอาการแพ้อาหารต่างๆ 
ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบการช าระเงินออนไลน์ที่นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องช าระด้วยเงินสดอีกต่อไป 

 4) ระบบการบริการพิเศษแก่นักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย นักศึกษาสามารถใช้สายรัดข้อมือ 
NFC สแกนเพื่อขอรับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น การใช้ห้องน้ าส่วนตัว ลิฟต์ หรือโทรขอความช่วยเหลือเมื่อมี
เหตุด่วน เป็นต้น  

 5) ระบบด้านสุขภาพและการรับการรักษา ครูผู้สอน บุคลากร และผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูล
ประวัติส่วนตัวด้านสุขภาพของนักศึกษา เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง รวมถึงประวัติการรักษาทางการแพทย์ เพื่อ
เพิ่มการดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เป็นต้น (Lutfi, Saidi, & Watfa, 2016) 

 6) ระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้วยการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์ และป้าย
โฆษณาที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี NFC นักศึกษา ผู้สอน บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ปกครองจะไม่
พลาดข่าวสารและการเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งสามารถขยายการใช้งานร่วมกับฟังก์ชันอื่นๆ เช่น การแจ้งเตือน
วันหยุด ปฏิทินสอบ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น (Jain & Dahiya, 2015) 

 7) ระบบออโตเมทควบคุม และก าหนดสิทธิการเข้า-ออก เทคโนโลยี NFC ถูกน ามาใช้ในระบบเปิด-
ปิดประตูด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อควบคุม และจัดการการเข้า-ออกพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งาน
เป็น กุญแจเสมือนจริง (Virtual Key) ส าหรับการเข้า-ออกในหลากหลายสถานที่ เพื่อเป็นทางเลือกที่
น่าสนใจในการลดการพกพากุญแจจ านวนมาก ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว (Saparkhojayev 
N., et al., 2014) 

 8) ระบบบริหารจัดการงานประจ าวัน (Routine Jobs) เทคโนโลยี NFC สามารถช่วยครูผู้สอน 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถบริหารจัดการงานที่เป็นงานประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
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ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยระบบการแจ้งเตือนหรือระบบข้อความที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในสมาร์ตแท็ก (Smart Tag) ซึ่งผู้ใช้จะ
ได้รับสรุปรายการงานประจ าวันที่ต้องท าเพียงการสัมผัสบนอุปกรณ์เชื่อมต่อ NFC ของตนเท่านั้น  

 นอกจากการน าเทคโนโลยี NFC ที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อ
สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงควรเร่งน าเทคโนโลยีนี้มา
ศึกษา พัฒนาต่อยอด และปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ เหมาะกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของ
นักศึกษาในเจนเนอเรชันซีได้มากขึ้น (ภาพที่ 4 โมเดลการน าเทคโนโลยี Wearable Technology มาเชื่อมต่อ
กับ Smart University) เช่น   

 1) ระบบช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในรูปแบบ NFC ที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างแบบไร้สัมผัสที่
เปลี่ยนจากการแอปพลิเคชันการช าระเงินบนมือถือ มาเป็นเทคโนโลยีสวมใส่ (Wearable Technology) 
นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart-Watch) โดยจากรายงานของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (18 มกราคม 2560) 
พบว่า มีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2558 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 
34 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563   

 2) ระบบการตลาดที่น าเสนอสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) ด้วยการเชื่อมต่อ
เทคโนโลยีเข้ากับระบบฐานข้อมูลที่บันทึกประวัติส่วนตัว พฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษาท าให้มหาวิทยาลัย
สามารถน าไปวิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคลที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น  

 3) ระบบโซเชียลมีเดีย และเน็ตเวิร์ก มหาวิทยาลัยสามารถสร้างประโยชน์ด้านการสร้างภาพลักษณ์ 
และการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย จากพฤติกรรมการแชร์ การแสดงความคิดเห็น และการสื่อสาร
ผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษาเจนเนอเรชันนี้ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี พร้อมกับมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที ่4 โมเดลการน าเทคโนโลยีสวมใส่ (Wearable Technology) มาเชื่อมต่อกับ  
Smart University 
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 จากรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  รูปแบบของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

จ าเป็นที ่จะต้องเร่งปรับตัวเพื ่อ ให้สามารถตอบสนองกับการเปลี ่ยนแปลง และวิถีการด าเนินชีวิต 
รวมถึงร ูปแบบในการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา เจนเนอเรชันใหม่ โดยจะต้องสร้างรูปแบบ และ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้มีความคล้ายคลึงกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรเอกชนที่เน้นเรื่อง
ประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากร เพิ่มช่องทาง
ในการหารายได้จากการเรียนการสอน และสื่อ  เพิ่มจ านวนนักศึกษา เพิ่มรายได้ และความสามารถในการ
แข่งขันของมหาวิทยาลัยอย่างไร้ขอบเขต ลดต้นทุนการด าเนินงาน โดยมีเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย
ระยะสั้น (NFC) เป็นหลักในการด าเนินงาน  

2.6 ความทา้ทายในการใช้เทคโนโลย ีNFC 
 ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี NFC เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีไร้สายอื่นๆ เช่น บลูทูธ (Bluetooth) มี

ความสามารถในการสื่อสารได้ 2 ทาง ทั้งรับและส่งไปพร้อมกัน (Read/Write) โดยไม่ต้องจับคู่ (Pair) 
ระหว่างอุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน เพราะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วต่ าจึงไม่จ าเป็นต้องสร้างการ
เชื่อมต่อ สามารถใช้ได้ในพื้นที่แออัด ใช้งานง่ายเหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี และเป็นเทคโนโลยีที่
สามารถรวมการท างานต่างๆ ไว้ในแผ่น NFC ไมโครชิปเดียว ท าให้อุปกรณ์ที่รองรับมีขนาดเล็กและสามารถ
พกพาได้ ทั้งนี้จุดเด่นที่ส าคัญอีกประการคือ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องกังวลกับความเสี่ยงในการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ
กับเครื่องอ่าน NFC อื่นที่ไม่ประสงค์จะเชื่อมต่อ เช่น อุปกรณ์ NFC เพื่อโปรโมทสินค้าในห้างสรรพสินค้า 
หรือโฆษณาขายของอื่นๆ เนื่องจาก NFC เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้รองรับ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น
ในระยะใกล้เท่านั้น  

 อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี NFC ยังคงมีข้อด้อยบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NFC ยังคงเป็น
เทคโนโลยีที่ไม่เป็นที่รู้จัก และยังไม่ได้รับความนิยมกว้างขวางนัก จากผลการส ารวจพบว่า 60% ของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่รู้จักเทคโนโลยี NFC อีกทั้งผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยี NFC ตลอดจนระบบความปลอดภัย และการป้องกันความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และ
การโจรกรรมข้อมูล หากเกิดกรณโีทรศัพท์เคลื่อนที่สูญหายหรือถูกโจรกรรม ซึ่งยังคงต้องศึกษาและพัฒนาต่อไป 
(Jain & Dahiya, 2015) 

 
3. บทสรปุ  

 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดท าให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันในระดับโลกมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคเอกชนจึงต้องให้ความส าคัญในการเร่งน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสินค้า การบริการ ขั้นตอนการท างาน และรูปแบบธุรกิจ มีต้นทุนลดลง 
มีก าไรเพิ่มมากขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนตนเองตามเทคโนโลยี และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดีเยี่ยมเหนือคู่แข่ง เพื่อให้สามารถอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ภาค
การศึกษาจึงมีความจ าเป็น ต้องปรับเปลี ่ยนตัวเอง มุ ่งสู ่การเป ็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) และก้าวให้ทันเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน  

เทคโนโลยี NFC เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลายๆ ประเภท ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะได้ เนื่องจากสามารถรองรับ และประยุกต์ใช้กับความต้องการที่
หลากหลายทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ อีกทั้ง
ในปัจจุบัน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีโทรศัพท์มือถือใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น 
หากมหาวิทยาลัยสามารถน าเทคโนโลยี NFC เข้ามาประยุกต์ใช้ และเดินหน้าพัฒนาต่อยอด เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการ และพฤติกรรมของนักศึกษาเจนเนอเรชันซี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก รวมถึงดึงดูด
ครูผู้สอน และบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเสมือนฟันเฟืองหลัก
ในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยนั้นๆ จึงจะสามารถก้าวสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” ที่มีความพร้อม 
มีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างแท้จริงต่อไป 
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