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แนวทางการบูรณาการบริหารความสัมพันธ์นักศึกษาโดยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
The Integrated Student Relationship Management via Internet of Things
Technology for Sustainable Development University
รักถิ่น เหลาหา 1* และ ปณิตา วรรณพิรณ
ุ 2
1. บทนํา
กา รบริ หารความสั มพั นธ์ ลู ก ค้ า (Customer
Relationship Management: CRM) แม้เป็นเรื่องที่ถูก
กล่าวถึงมานาน [1] แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการให้คํา
จํากัดความหรือความหมายที่ชัดเจน [2] เนื่องจากแต่ละ
องค์กรเองนั้น จะต้องพัฒนากระบวนการบริหารความ
สั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ของตั ว เอง ตามลั ก ษณะหรื อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป แต่ มี
ความหมายที่ เป็ นที่ ยอมรั บโดยทั่ วไปของการบริ หาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าที่กล่าวว่า “เป็นกระบวนการที่
ผลั ก ดั นยอดขาย การรั กษาลู ก ค้ าไว้ เพื่ อผลกํ าไรของ
องค์กร” [3-6]
ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน การบริหาร
ความสั มพั น ธ์ ลู ก ค้ าให้ ประสบผลสํ าเร็ จและมี
ประสิทธิภาพนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้เข้ามาเป็น
ส่วนที่สําคัญมาก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามบริบทของ
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อเสริมธุรกิจหลัก การจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างเช่น จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การบริการ
ข้อความสนทนา (Text Chat) หรืออาจจะผสานอยู่
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร การใช้สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) การใช้การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data and Data Mining) ระบบโครงข่ายในการเก็บ
บัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) การประมวลผล
แบบแบ่งปันทรัพยากรผ่านเครือข่าย (Cloud Computing)
หรื อ แม้ ก ระทั้ ง การใช้ เ ทคโนโลยี เ ชื่ อ มโยงสรรพสิ่ ง

(Internet of Things: IoT) ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับ
ความสนใจในปัจจุบัน [7-9]
ดังที่ได้กล่าวมา แม้การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าจะ
ได้รับการกล่าวถึงและเป็นที่ยอมรับมานาน ในองค์กร
ทางด้านธุรกิจที่แสวงผลกําไร [2] แต่ในสถาบันทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education
Institutions: HEI) ยังคงไม่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
และริเริ่มการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามาใช้อย่างจริงจัง
แต่ เ นื่ อ งด้ ว ยการแข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม ข้ น ของสถาบั น ทาง
การศึกษาในปัจจุบัน [3] อันเนื่องมากจากการลดลงของ
จํานวนประชากรในวัยเรียน การเพิ่มจํานวนของสถาบัน
อุดมศึ กษาทั้ งของรัฐบาลและเอกชน เป็ นต้ นส่ งผลให้
สถาบันทางการศึกษาต้องปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน บริหาร เพื่อรักษาลูกค้าซึ่งก็คือผู้เรียน
ให้ คงอยู่ และดึ งดู ดต่ อผู้ เ รี ย นในอนาคต ส่ ง ผลให้ ใ ห้
แนวคิดด้าน การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ได้ถูกนํามา
ปรั บใช้ ใน อุ ดมศึ กษาและเรี ยกว่ า “การบริ หารความ
สัมพันธ์ผู้เรียน (Student Relationship Management:
SRM)” [1]
ในบทความวิจัยนี้ผู้วิจัยจะเสนอมุมมองที่ต่างออกไป
ในกระบวนการของ การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า
ภายใต้ บริ บทของสถาบั นด้ านการศึ กษา ซึ่ งผู้ วิ จั ยจะ
นําเสนอแนวคิดทางด้านบริหารความสัมพันธ์ผู้เรียน โดย
การนําเทคโนโลยีการเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งมาประยุกต์ใช้
งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านบริหารความสัมพันธ์
ผู้เรียนที่จะนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาอย่าง
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ยั่งยืน โดยบทความนี้จะประกอบด้วย แนวคิดทางด้าน
การบริหารความสัมพันธ์ผู้เรียน เทคโนโลยีการเชื่อมโยง
ทุกสรรพสิ่ง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสุดท้ายจะเป็น
แนวทางการนํ าไปใช้ ซึ่ งผู้ วิ จั ยได้ นํ าเสนอ โครงสร้ าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ระบบแฟ้มสะสมกิจกรรม
ดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่ออธิบาย
ถึงแนวการนํามาใช้
2. แนวคิดของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และ
การบริหารความสัมพันธ์ผู้เรียน
2.1 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer
Relationship Management: CRM)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM จะเกี่ยวข้องกับ
การ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ที่มีโอกาสจะมา
เป็นลูกค้าด้วยการสร้างความเข้าใจในความต้องการ ของ
ลูกค้าและการตอบสนองด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
ผ่ า นช่ อ งทางต่ าง ๆ ซึ่ ง เป็ นที่ ส นใจของนั ก การตลาด
ผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่สนใจอยากศึกษาหาความรู้จน
มีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจใน
ปัจจุบันโดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างให้ความหมายไว้ดังนี้
คําว่า "Customer Relationship Management"
(CRM) ถูกใช้ครั้งแรกโดยนักวิชาการการจัดการ คือ
Javad Mehrabi and Batool Samangoei [10] ใน
ทศวรรษที่ 1960 ซึ่งได้ให้แนวคิดไว้ว่า การจัดการความ
สัมพันธ์กับลูกค้านั้นประกอบด้วยบุคคล กระบวนการ
และเทคโนโลยี โดยมุ่ งเน้ นการแสวงหาความคิ ดของ
ลูกค้าเกี่ยวกับองค์กร
George, Emmanuel and Rachel [11] กล่าวไว้ว่า
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าคือ กระบวนการของการ
ค้นหาความต้องการของลูกค้า การเข้าใจและกระตุ้นพฤติ
กรมของลู กค้ า การใช้ กลยุ ทธ์ การสื่ อสารที่ มี คุ ณภาพ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า นอกเหนือจากนั้น
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ายัง เป็นการจัดการ ควบคุม
และสังเกตพฤติกรรมลูกค้า นอกจากนี้ยังพยายามค้นหา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งจะส่งผลต่อรายได้
ของบริษัท เพราะว่าองค์กรเองจะได้ตัดสินใจว่าลูกค้า
ต้องการหรือไม่
ในมุมมองของ Ogbadu and Usman [12] ได้เสนอว่า
การบริ หารความสั มพั นธ์ ลู กค้ า คื อ การจั ดการข้ อมู ล
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ลูกค้าและการจัดการการเข้าถึงลูกค้าเพื่อที่จะเพิ่มความ
ภักดีของลูกค้าโดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและส่งมอบคุณค่าและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ายังสามารถทําให้มองเห็น
กลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยระบุลูกค้าที่สร้างกําไรและลูกค้าที่
คาดหวั งว่ าจะให้ ความสนใจ นั่ นคื อความสั มพั นธ์ กั บ
ลูกค้าเหล่านั้น
การบริ หารลู กค้ าสั มพั นธ์ เป็ นกลยุ ทธ์ ในการสร้ าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการ
สร้างความแตกต่างในภาวะที่มีการแข่งขันสูงในตลาด
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และเป็นกล
ยุทธ์ที่มีแบบแผนที่ใช้สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในลักษณะที่ก่อเกิดผลกําไร และเป็นความสัมพันธ์
แบบยั่งยืน [13]
ในงานวิจัยด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ของ
Chollana และคณะ [14] ได้กล่าวว่าการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์คือการบูรณาการเครื่องมือทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
และกระบวนการการให้บริการลูกค้าในการขาย การตลาด
ทางตรง การจัดการทางการบัญชีและกระบวนการสั่งซื้อ
และการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
แบบ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและรับรู้ที่ดีทั้งยังต้อง
สามารถทําการวิเคราะห์ถึงคุณค่าความสําคัญของลูกค้า
แต่ละบุคคล (Customization) สร้างความจงรักภักดี
(Loyalty) และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กรตลอดไป
ดังนั้นจะสรุปได้ว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ
กระบวนการจั ด การสร้ างความสั มพั นธ์ ระยะยาวกั บ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าหรือบริการ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า การใช้เทคโนโลยีและการใช้
บุคลากรอย่างมีหลักการจึงได้ถูกนํามาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ
ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในขณะที่การรักษาความภักดี
ของลูกค้าเป็นหลักการของการขายและบริการมาตั้งแต่
แรกเริ่ม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM จึงเป็นการ
ก้าวไปข้างหน้าอย่ างแท้ จริ งในการสร้ างระบบที่จะให้
วิธีการรักษาความภักดีของลูกค้าแต่ละราย จากงานวิจัย
ของ Cheung, K.W. และคณะ [15] พบว่าการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าได้ถูกแบ่งไว้ 4 มิติด้วยกัน ได้แก่
1) การระบุลกู ค้า (Customer Identification)
2) การดึงดูดลูกค้า (Customer Attraction)
3) การรักษาลูกค้า (Customer Retention)
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4) การสร้างและพัฒนาลูกค้าลูกค้า (Customer
Development)
1) การระบุลูกค้า (Customer Identification) การ
บริหารความสัมพั นธ์ลู กค้าเริ่มต้นที่ การระบุ ลูกค้ า ซึ่ ง
เรี ยกว่ าการได้ มาซึ่ ง ลู กค้ าในบางบทความ ขั้ นตอนนี้
เกี่ยวข้องกับการกําหนดเป้าหมายประชากร ที่มีแนวโน้ม
ที่จะเป็นลูกค้าหรือให้ผลกําไรสูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี้
ยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บการวิ เ คราะห์ ลู ก ค้ า ลู ก ค้ าที่ กํ า ลั ง จะ
สูญเสียไปและทําอย่างไรให้ลูกค้ากลับมา
2) การดึงดูดลูกค้า (Customer Attraction) ใน
ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนต่อจากการระบุลูกค้า หลังจากที่
ระบุกลุ่มของผู้ที่ มีโอกาสจะเป็ นลูกค้าแล้วนั้น องค์กร
สามารถใช้ความพยายามและทรัพยากรที่มีในการดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายให้ได้ องค์ประกอบของการดึงดูดลูกค้า คือ
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ซึ่งเป็น
กระบวนการโปรโมชั่ น ซึ่ งกระตุ้ นให้ ลู กค้ าสั่ งซื้ อผ่ าน
ช่องทางต่าง ๆ [16] ตัวอย่างเช่น ส่งจดหมาย หรือการ
แจกจ่ายคูปอง นั้นคือตัวอย่างของการขายตรง
3) การรักษาลูกค้า (Customer Retention)
ขั้นตอนนี้เป็นข้อกังวลหลักของการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจลูกค้าหมายถึง การเปรียบเทียบ
ความคาดหวังของลูกค้า กับความพึงพอใจของลูกค้าเอง
ซึ่ ง เป็ น เงื่ อ นไขสํ า คั ญ ในการรั ก ษาลู ก ค้ า ไว้ เช่ น
องค์ประกอบของรักษาลูกค้า ประกอบด้วยการตลาด
แบบหนึ่ ง ต่ อหนึ่ ง โปรแกรมการภั ก ดี และการจั ดการ
ข้ อ เสนอแนะ การตลาดแบบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง หมายถึ ง
แคมเปญการตลาดส่วนบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนโดย
การวิ เคราะห์ สืบค้ น และพยากรณ์ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของลูกค้า
4) การสร้างและพัฒนาลูกค้าลูกค้า (Customer
Development) ในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวกับ องค์ประกอบ
ของการขยายตัวของธุรกรรม มูลค่าการทําธุรกรรมและ
การทํากําไรของลูกค้าแต่ละราย องค์ประกอบของการ
พัฒนาลูกค้า ประกอบด้วย การวิเคราะห์มูลค่าตลอดอายุ
การใช้ งานของลู กค้ า การซื้ อต่ อเนื่ องและซื้ อต่ อยอด
(up/cross selling) เป็นการเสนอขายสินค้าที่ “ดีกว่า”
หรือ “แพงกว่า” และการเสนอขายสินค้าที่ “เกี่ยวข้อง”
กับสินค้านั้น ๆ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ
ซื้อสินค้า [16]
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2.2 การบริหารความสัมพันธ์ผู้เรียน (Student
Relationship Management: SRM)
ในปัจจุบันแนวคิดใหม่ของการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าทางการศึกษา กําลังเกิดขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเรียกว่า การบริหารความสัมพันธ์ผู้เรียน (SRM) การ
บริหารความสัมพันธ์ผู้เรียนมุ่งเน้นไปที่การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ กระบวนการ และปรัชญา
ที่จะนําไปสู่เป้าหมายทางวิชาการและ ความต้องการของ
ผู้เรียน คุณค่าของการบริหารความสัมพันธ์ผู้เรียน คือ
การพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันการศึกษา นั้นคือ
ช่วยให้สถาบันการศึกษาสามารถสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้เรียนกับสถานศึกษาได้ [2] และนอกจากนั้นยัง
เป็นการเพิ่มระดับการรักษาผู้เรียน เพื่อให้วัตถุประสงค์
ดังที่กล่าวมาประสบผลสําเร็จ สถาบันอุดมศึกษา (Higher
Educations: HEIs) ต้องพัฒนากลยุทธ์ทางการบริหาร
ความสั ม พั น ธ์ ผู้ เ รี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยระบบ
สารสนเทศ (IS) [3] แม้จะมีความสําคัญอย่างมากของ
ประเด็นนี้ ในการบริหารความสัมพันธ์ผู้เรียนนั้นก็มีความ
เสี่ยง ถ้าการดําเนินการไม่เป็นปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ สําหรับการดําเนินงาน
ให้ดีขึ้น แนวคิดนี้เป็นเครื่องมือที่จําเป็น ซึ่งครอบคลุม
และเป็นระบบในการระบุแนวทางเชิงตรรกะเพื่อให้บรรลุ
แนวคิดของการจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน
ในการวิจัยของ Rigo, G. E. และคณะ [3] ผู้วิจัยได้พัฒนา
วงจรกระบวนการวิจัยด้านการบริหารความสัมพันธ์ผู้เรียน
เป็น 2 วงจร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน และ 1 ผลตอบกลับ
(Feedback) ดังนั้น ผลที่ได้สามารถปรับใช้และตรวจสอบ
ได้ วงจรแรกคือขั้นตอนของการเลือกเทคโนโลยีเครื่องมือ
หรือเทคนิคต่าง ในการนํามาพัฒนา เป็นขั้นตอนก่อนการ
ลงมือพัฒนาการบริหารความ สัมพันธ์ผู้เรียน โดยรวบรวม
ผู้เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยทั้งหมดเช่น ผู้บริหาร นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ทั้งระดม
สมองวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่การสร้างพัฒนา
การบริหารความสัมพันธ์ผู้เรียน โดยมี 5 ขั้นตอนคือ การ
วิเคราะห์ วางแผน ลงมือพัฒนา ประเมิน เรียนรู้ และ
ย้อนกลับไปยังขั้นตอนการวิเคราะห์
วงจรที่สองจะกล่าวถึงขั้นตอนหลังจากที่ได้ผลจาก
วงจรที่หนึ่ง คือเมื่อได้บทสรุปว่าจะทําพัฒนาการบริหาร
ความสัมพันธ์ผู้เรียน ด้านใดและเครื่องมือที่เหมาะสมคือ
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อะไร ขั้นตอนนี้คือ การลงมือทําซึ่งจะมี 5 ขั้นตอนเหมือน
วงจรที่ หนึ่ ง คื อ การวิ เคราะห์ วางแผน ลงมื อพั ฒนา
ประเมิน เรียนรู้ และย้อนกลับไปยังขั้นตอนการวิเคราะห์
ดังนั้นสรุปได้ว่า การบริหารความสัมพันธ์ผู้เรียน (SRM)
คือกระบวนการจัดการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว กับ
การตอบสนองความต้องการของผู้เรียนด้วยบริการ การ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน รวมถึงการสร้างความสะดวก
หรือเครื่องมือที่ช่วยผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอน
ให้สัมฤทธิ์ผล และมุ่งเพื่อเน้นให้เกิด การรักษาผู้เรียนให้
คงอยู่ การรักษาความจงรักภักดีของผู้เรียน การดึงดูด
และเพิ่มจํานวนผู้เรียนใหม่ต่อไปในอนาคต
3. เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่ง (Internet of Things:
IoT)
นิยามของคําว่า “การเชื่อมโยงสรรพสิ่ง” (Internet
of Things) [17] มีการให้คําจํากัดความในหลาย
ความหมาย จนกระทั่งล่าสุดสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE) ได้ให้นิยามของ
คําว่า Internet of Things (IoT) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2558 ใจความว่า โครงข่ายที่เชื่อมต่อสรรพสิ่งใด ๆ
(Things) ซึ่งมีลักษณะที่ระบุเอกลักษณ์ได้ เข้ากับ
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยที่ สรรพสิ่ งใด ๆ จะมี ความ
สามารถในการรั บรู้ ตอบสนองและมี ศั กยภาพในการ
โปรแกรมหรือ สั่งการการทํางานได้ จากประโยชน์ของ
ความสามารถในการระบุเอกลักษณ์ และความสามารถใน
การรับรู้นี้ สารสนเทศบนสรรพสิ่งใด ๆ จะสามารถถูก
รวบรวมจั ด เก็ บ และสถานภาพของสรรพสิ่ ง ใด ๆ ก็
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากสถานที่ใด ๆ
เวลาใด ๆ โดยสิ่งใด ๆ”
Internet of Things ได้ถูกคิดค้นโดย Kevin Ashton
ในปี พ.ศ. 2542 ในบริบทของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain ) [18] อย่างไรก็ตามในทศวรรษที่ผ่านมา
คํานี้ถูกใช้แพร่หลายมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน
ที่ ห ลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า น หุ่ น ยนต์ อั ต โนมั ติ
สาธารณสุข องค์กรทางธุรกิจ การใช้อํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการขนส่งสินค้า ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้
ถูกปรับเปลี่ยนและให้ความหมายของคําว่า “Things” ไว้
ว่า กลไกทางตรรกะบางอย่าง (logical mechanisms) ที่
ติดต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อมูลกันอย่างอิสระและ
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โดยอัตโนมัติ โดยวั ตถุประสงค์และกลไกทางตรรกะมี
ปฏิสัมพันธ์กันด้วยทางกายภาพ โดย เทคโนโลยีไร้สาย
เช่น บลูทูธ สัญญานคลื่นวิทยุ (radio frequency
identification) และสัญญาณโทรศัพท์ รวมทั้งเซนเซอร์
ต่าง ๆ ที่ติดต่อกับตัวผู้ใช้งาน ซึ่งการเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง
ได้มีการเติบโตอย่างมากและกําลังปฏิวัติการดําเนินงาน
ทางธุรกิจให้เปลี่ยนไปจากเดิม
3.1 องค์ประกอบของ Internet of Things [18]
1) เซนเซอร์ (Sensor) เป็นฮาร์ทแวร์ของ
หน่วยรับข้อมูล อยู่ในหลากหลายรูปแบบ อาจติดตาม
อุปกรณ์อื่น ๆ หรือเป็นอุปกรณ์ทถี่ ูกจัดตั้งไว้ ณ สถานทีท่ ี่
ต้องการ
2) การเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อให้เซนเซอร์
สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบประมวลผลได้ อาจจะเป็น
เครือข่ายภายใน หรือใช้เครือข่ายสาธารณะก็ได้เช่นกัน
3) ระบบประมวลผล สําหรับรับข้อมูลจาก
เซนเซอร์ชนิ ดเดี ยวกั นหลายตั ว หรือหลากหลายชนิ ด
หลากหลายตัวก็ได้ เพื่อนํามาประมวลผลและส่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้กับ ผู้ใช้งานหรือส่งคําสั่งไปยังอุปกรณ์
ใด ๆ ก็ตามแน่นอนว่า Big Data Analytics และ Cloud
ก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้เป็นอย่างมาก
4) ระบบบริหารจัดการ คือองค์ประกอบสําหรับ
การเพิ่มอุปกรณ์ เซนเซอร์และระบบประมวลผลเข้ามา
ภายในระบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่ง และการติดตามการ
ทํางาน การดูแลรักษา และการกําหนดค่าต่าง ๆ ของ
ทุ ก ๆ ส่ วน ซึ่ งบางครั้ งระบบบริ หารจั ดการนี้ ก็ จะถู ก
รวมอยู่เข้ากับระบบประมวลผล
5) อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ที่ไม่ได้ทําหน้าที่
เป็น เซนเซอร์แต่ทําการรับคําสั่งจากระบบประมวลผล
หรือเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เซนเซอร์ เป็นต้น
4. มหาวิทยาลัยที่มกี ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDU)
4.1 ความหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน [19] มนุษย์จําเป็นต้อง
พึ่งพาสิ่งแวดล้อมเพื่อการดํารงชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น อย่างไร
ก็ตามนับตั้ งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ทิศทาง
การพัฒนาของต่างประเทศทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงทําให้มีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดในปริมาณมากเพื่อผลิตสินค้า
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

ให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นจนทํา
ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ ปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน น้ํา ป่าไม้
สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ปัญหาการเกิดมลภาวะหรือมลพิษทั้งทางดิน ทางน้ํา ทาง
อากาศ รวมถึง มลพิษจากขยะมูลฝอย
จุดเริ่มต้นของการตื่นตัวด้านวิกฤตการณ์ สิ่งแวดล้อม
ซึ่งนําไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
development approach) [20] เกิดขึ้น เป็นครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. 1972 ในการประชุม สหประชาชาติว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United Nations Conference
on Human and Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม
ราชอาณาจักรสวีเดน ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาใน
กระแสโลกได้ถูกปรับปรุงใหม่และเสนอชื่อใหม่ว่า “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable development) โดย
เป็นผลจากการประชุม World Commission on
Environment and Development เมื่อปี ค.ศ. 1987
ซึ่งมุ่งที่ จะแก้ปั ญหากระบวนทั ศน์ของการพัฒนาที่ถู ก
ครอบงําโดยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยละเลย มิติทาง
นิเวศวิทยา อันก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที่
สิ้นเปลือง โดยได้มีการให้ความหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนว่าสามารถสรุปได้ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการ
พัฒนาที่สนองตอบความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดย
ไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อมาที่จะตอบสนอง
ความต้องการของพวกเขา” [21]
Kua [22] อธิบายการพัฒนาแบบยั่งยืนว่า คือ การ
พัฒนาที่ตรงกับความต้องการตามความจําเป็นในปัจจุบัน
โดยสามารถรองรับความต้องการหรือความจําเป็นที่จะ
เกิดแก่ชนรุ่นหลัง ด้วยทั้งนี้มาตรฐานการครองชีพที่เลย
ขีดความจําเป็นชั้นพื้นฐานต่ําสุดจะยั่งยืนต่อเมื่อมาตรฐาน
การบริโภคในทุกหนทุกแห่งคํานึงถึงความยั่งยืนในระยะ
ยาว (Long-term Sustainability) รวมถึงครอบคลุม
มาตรการการรักษามรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับคนรุ่น
หลังโดยอย่างน้อยให้มากพอกับชนรุ่นปัจจุบันที่ได้รับมา
และเป็นการพัฒนาที่กระจายประโยชน์ของความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่
ปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับโลก
โดยรวมเพื่อชนรุ่นหลังและเป็นการพัฒนาที่ทําให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริง
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นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติยังให้คําจํากัดความ
การพัฒนาที่ยั่งยืนว่าเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลใน 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยการพั ฒนาทุ กมิ ติ ล้ วนแล้ วแต่ มี ความสั มพั นธ์ และ
เกี่ยวเนื่องกัน
แนวทางการพัฒนาทีย่ ั่งยืนทัง้ 3 มิติสรุป พอสังเขปได้
ดังนี้
1) การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
economic development) เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างมีคุณภาพ มี
เสถี ย รภาพ มี ค วามสมดุ ล และกระจายความมั่ ง คั่ ง
เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อย่างยั่งยืนในระยะยาว
2) การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable social
development) เป็นการพัฒนาคนและสังคมให้เชื่อมโยง
กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยการพัฒนาคนให้มีผลิตภาพ
สูงขึ้น สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะ
นําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น มี จิ ต สํ า นึ ก
พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
3) การพั ฒนาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ งยื น (Sustainable
environment development) เป็นการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศสามารถฟื้นตัวกลับสู่
สภาพเดิมได้ การปล่อยมลพิษออกสู่ สิ่งแวดล้อมในระดับ
ที่ระบบนิเวศสามารถดูดซับได้ และทําลายมลพิษนั้นได้ด้วย
4.2 องค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
จากการประชุม สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค .ศ. 2002 [20] ได้มีการ
ประกาศ ทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Decade of education for sustainable development)
ระหว่างปี ค.ศ. 2005-2014 โดย มีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เป็นหน่วยงาน
หลัก ในการส่งเสริมทศวรรษดังกล่าว และมีจุดมุ่งหมาย คือ
1) ส่งเสริมบทบาทของการศึกษาและ การเรียนรูใ้ น
การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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2) สนันับสนุนการประะสานงาน การสสร้าง เครือข่าย
การแลกเปปลี่ยน และปฏิสัสมพันธ์ระหว่าง ผู้มีส่วนได้ส่ววน
เสียในการรจัดการศึกษาเพพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3) ส่งงเสริมการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนนาที่
ยั่งยืนด้วยยการเรียนรู้ และการสร้างความตระหนักของง
สาธารณชชนทุกรูปแบบ
4) สนันับสนุนการยกรระดับคุณภาพกการเรียน และ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาาที่ยงั่ ยืน
ฒนากลยุทธ์ทุทุกระดับเพื่อเสสริมสร้างขีดคววาม
5) พัฒ
สามารถในนการจัดการศึกษาเพื
ก ่อการพััฒนาที่ ยั่งยืนนให้
เข้มแข็ง
ในงานนวิจัยของ Fuaangaurn [19] ได้นําเสนอวิธี การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนในสถาาบันการศึกษาใในประเทศเยอรรมัน
โดยได้อธิธบายไว้ ว่า สําหรั
ห บบทสรุปการศึ
ก กษาเพื่อกการ
พัฒนาที่ยยัั่งยืนนั้นสามารรถสรุปได้ดังรูปที
ป ่1 คือ การศึกกษา
เป็นรากฐาานของการพัฒนาที
ฒ ่ยั่งยืนทั้ง 3 มิติซึ่งการศึกกษา
เพื่อการพัพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิ
จ ดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับคววาม
ร่วมมือขอองทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่นโยบายของรั
โ
ฐบบาล
และรั ฐบาาลท้ องถิ่ น
ดั งเช่ นที่ประเทศเยอรมั
ป
มั นมี
แผนพัฒนนาระดับชาติ ที่นําไปสู่การปฏิบัติ มีองคค์กร
สนับสนุนเช่น Berlin Senate
S
Adm
ministration for
Educatioon, Science and
a Researchh มีระบบการเรีรียน
การสอนทีที่เอื้อต่อการเรียนรู
ย ้ของผู้เรียน

5. แนวการบูรณาการบริห าารความสัมพัันธ์ผู้เรียน
โดยยเทคโนโลยีเชือมโยงสรรพสิ
่
สงสู
่ ่การเป็นมหหาวิทยาลัย
ทีมี่มกี ารพัฒนาอยย่างยั่งยืน
ในปั จ จุ บั น โลกยุ
โ ค ดิ จิ ทั ล ที่ เ ทคโนโลยียี เ ชื่ อ มโยง
สรรพสิ่ง ได้นํามาาใช้กันอย่างแพพร่หลาย เช่น การขนส่ง
(Loogistics) การตตลาด (Marketting) การตรววจสอบและ
ควบคุมพลังงาน (Energy
(
monnitoring) การรเฝ้าสังเกต
ทาางธรรมชาติ และสิ่ ง แวด ล้ อ ม (Enviroonmental
moonitoring) การบริหารจัดการโโครงสร้าง (Infrastructure
maanagement) ระบบรักษาค วามปลอดภัย ระบบบ้าน
อัจฉริยะ (Home automationn) และอื่น ๆ แต่
แ น้อยมาก
ที่จะมี
จ การกล่าวถึถึงเทคโนโลยีเชชื่อมโยงสรรพพสิ่งกับการ
ศึ กษา
ก ดั ง นั้ น ผู้วิวิจั ย จึ ง ได้ นํ า กกรอบแนวควาามคิ ด และ
เทคคโนโลยีนี้ มาใใช้ในการออกแแบบเพื่ออธิบายการแนว
า
กา รบู ร ณาการบบริ ห ารความมสั ม พั น ธ์ นั ก ศึ ก ษาโดย
เทคคโนโลยีเชื่อมโยยงสรรพสิ่ง สู่ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
การพัฒนาอย่างยยั่งยืนนั้นคือ แแฟ้มสะสมกิจกรรมดิจิทัล
โดยยใช้เทคโนโลยียีการเชื่อมโยงสสรรพสิ่ง เพื่อพัพฒนาการ
เรียนการสอนหรื
ย
อกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันการศึ
น กษา
ดังรูปที่ 2

Suustainable

Environment

Economic

Social

Edducation

รูปที่ 1 การศึกษาเพื่อการพัฒนาาทีย่ ั่งยืน
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รูปที่ 2 กรอบบแนวคิดของรระบบแฟ้มสะสสมกิจกรรมดิจทัทิ ล โดยใช้เทคโโนโลยีการเชื่อมมโยงสรรพสิ่ง
(Concceptual Fram
mework of Diigital Activityy Portfolio Syystem using Internet of Things)
T
จากรูปปที่ 2 แสดงถึถึงการนําเทคโนนโลยีการเชื่อมมโยง
สรรพสิ่ง มมาใช้ในการบันทึ
น กชั่วโมงกิจกรรมของนั
ก
กศึกกษา
ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีโปรแกรมที
ป
่ทํางาานบนคอมพิวเตตอร์
ร่วมกับ RRFID Sensor จะถูกติดตั้งไว้ยัง สถานที่จัดงงาน
หรือกิจกรรรมของมหาวิวิทยาลัย และตตั้งค่ารายละเอีอียด
กิจกรรมทีที่ต้องการ เช่น “Event ID 0001 กิจกรรมไหวว้ครู
date:mm
m/dd/yyyy” เมื่อถึงเวลาเริ่มงานกิจกรรรม
นักศึกษา นักศึกษาจะเขข้ามายังพื้นที่กิกจิ กรรม พร้อมมกับ
บัตรนักศึกกษาที่เป็น Sm
mart Card ซึงได้
่ บันทึกมีข้ออมูล
ส่วนตัวนักกศึกษาอยู่แล้ว เมื่อบัตรนักศึกษาสามารถติ
ก
ดดต่อ
สื่อสารกับบคลื่นสัญญาณจจาก RFID Sennsor เรียบร้อยแแล้ว
โปรแกรมมจะบั น ทึ ก ข้ อมู
อ ล นั ก ศึ ก ษา พร้ อ มกั บ ข้ ออมู ล
กิจกรรมนันั้น นําไปเก็บบับนทึกไว้บนฐานข้อมูลบนคลาาวด์
เมื่อนักศึกกษาต้องการทราบรายละเอียดเกี
ย ่ยวกับชั่ววโมง
กิจกรรมขของของตน ก็จะสามารถตรวจ
ะ
จสอบข้อมูลได้ผผ่าน
ทางโทรศัพพท์มือถือได้ตลอดเวลา
ล
[23]
จากที่ไได้กล่าวมาข้างต้นที่เกี่ยวกับการบริ
บ
หารคววาม
สัมพันธ์ลูกกค้าของ Cheuung, K. และคณะ [15] พบบว่า
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าได้ถูกแบบ่งไว้ 4 มิติด้วยยกัน
การออกแแบบสถาปัตยกรรมนี้ จะอยู่ในส่
น วนของมิติ ดด้าน
การรักษาลูกค้า (Custom
mer Retentioon) คือระบบที่
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พัฒนาขึ
ฒ ้นเพื่อช่วยนักศึกษาบันนทึกชั่วโมงกิจกรรม
ก และ
ช่ ว ยตรวจสอบไได้ อ ย่ า งสะดววกและง่ า ย ถื อ ว่ า เป็ น
กระบวนการรักษาและสนั
ษ
บสนุนุนให้ผู้เรียนปรระสบความ
สําเร็จในการศึกษาดั
ษ งที่มุ่งหวังไว้ว้
6. บทสรุป
ผู้วิจัยขอนําเสสนอข้อสรุปด้านนมุมมองของมหหาวิทยาลัย
บายได้ว่าจะนําไปสูสู่การเป็น มหาาวิทยาลัยที่
ทีสามารถอธิ
่ส
พัฒนาอย่
ฒ างยั่งยืนอย่
น างไร ซึ่งผู้ววิิ จัยได้ อธิบายยจากกรอบ
ของการพัฒนาอยย่างยั่งยืนในสถถาบันการศึกษาาที่ได้กล่าว
น ความสําคัญ 3 มิติ ดังนี้
มาแล้ว คือมุ่งเน้นให้
6.1 มิติเศรษษฐกิจ
เมื่ อมี ก ารริ เริ่ ม กระบวนกาารบริ ห ารควาามสั มพั น ธ์
ผู้เรียน (SRM) ในมหาวิทยาลัย สิ ่งที่พบตามมาคือ ผู้เรียน
เกิดความสั
ด
มพันธ์์ที่ดีต่อมหาวิทยยาลัย เกิดความภักดีและ
แนนะนํามหาวิทยาลัยต่อบุคคลอื่น ซึ่งการรักษาลูกค้าไว้ให้
ได้นัน้นก็จะส่งผลโดดยตรงต่อรายไดด้ของมหาวิทยาลัย
6.2 มิติสังคมม
แฟ้ ม สะสมกิจกรรมดิ จิ ทั ล โดยใช้ เ ทคโโนโลยี ก าร
เชื่ อมโยงสรรพสิ
อ
สิ่ ง เมื่ อ นํ า มาใใช้ ใ นมหาวิ ทยาลั
ย ย สิ่ ง ที่
เกิ ดขึ้ น คื อ การเป็ น สั ง คมดิ จจิิ ทั ล เป็ น เกิ ด การสร้ า ง
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นวั ต กรรมทางการศึ ก ษานํ า ไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ ทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 ผลักดันสังคมไปสู่สังคมดิจิทัลและก้าวไปสู่
การเป็นประเทศไทย 4.0
6.3 มิติสิ่งแวดล้อม
การริเริ่มใช้ แฟ้มสะสมกิจกรรมดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยี
การเชื่ อมโยงสรรพสิ่ ง สิ่ งที่ เห็ นได้ ชั ดเจนและเป็ นรู ป
ประธรรม คือการลดปริมาณการใช้กระดาษ เนื่องจาก
นักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ยกเลิกการใช้สมุ ด
สะสมที่ เ ป็ น กระดาษ จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้สามารถสรุปได้ว่า การ
ที่ จ ะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ พั ฒ นาอย่ า งยั ง ยื น นั้ น จะมี
องค์ประกอบที่สมดุลกันอยู่ 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติ
สังคม มิติสิ่งแวดล้อมจะขาดมิติใดไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
มหาวิ ทยาลั ยจะต้ องมองให้ กว้ างมากกว่ าการจั ดการ
ภายในองค์กรตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างความ
ร่ วมมื อกั บทุ กภาคส่ วน เริ่ มตั้ งแต่ นโยบายของรั ฐบาล
จังหวัด หรือส่วนบริหารท้องถิ่นหรือแม้กระทั้งองค์กร
ภาคธุรกิจในชุมชนเอง
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณคณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคาม
และศู น ย์ วิ จั ย การจั ด การนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สํ านั กวิ จั ยวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ให้การสนับสนุน
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