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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ 2) สอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้เ ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน  
ที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการ
ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์รูปแบบแนวทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 นโยบายหลักการ  ทฤษฎี  ส่วนที่ 2 องค์ประกอบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  ส่วนที่ 3 
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ส่วนท่ี 4 องค์ประกอบการจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ  ส่วนที่ 5 ตัวช้ีวัด
ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  2) ผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นต่อ  
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว   โดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมด้าน
องค์ประกอบของรูปแบบ องค์ประกอบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.33)  ความเหมาะสมด้านนโยบายหลักการทฤษฎีเทคโนโลยี internet of things (IOT) อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44)  ความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ IOT อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33)  ความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านการจัดห้องเรียนอัจฉริยะ  
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความสอดคล้องของตัวบ่งช้ีของรูปแบบด้าน
ห้องปฏิบัติการ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการกระบวนการ PDCA อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78,           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44) ความสอดคล้องของตัวบ่งช้ีของรูปแบบ ด้านผู้เรียน ความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความเหมาะสมด้านกระบวนการจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์
ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวขั้นวางแผน (P), ขั้นปฏิบัติ (D), ขั้นทดลอง (C), ขั้นสะท้อนผล (A) อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความสอดคล้องด้านองค์ประกอบด้านอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความสอดคล้องด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความสอดคล้องด้านการจัดวางห้องห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) 
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ABSTRACT 
This research aims to: 1) synthesize the management model of internet-based laboratories with 

embedded technology; and 2) ask expert opinions on the appropriateness of the Internet laboratory 
management model. Technologies with Embedded Technology The target audience consists of nine 
experts who have experience in teaching and learning with embedded technology or who have 
experience in managing the Internet-based labs to find a way to manage the lab. Internet-based 
technology with embedded technology The tools used in this study were interviewing, modeling, 
administration of internet-based laboratories with embedded technology.  

The results of this research were as follows: 1) The Internet Analytical Laboratory Management 
Model Embedded technology consists of 5 main parts: Part 1, Principles, Principles, Theory, Part 2, 
Internet Components. Part 3 Internet Warehouse Management Part 4 Intelligent Classroom Management 
Part 5 Internet Based Laboratory Management with Embedded Technology 2) Experts have commented 
on the suitability of the internet-based lab administration model with embedded technology. At the 
highest level (mean 4.81, standard deviation 0.42), it was found that the suitability of form factor Internet 
Components Principle of Internet Theory of Internet Technology (IOT) was at the highest level (mean 
4.89, standard deviation 0.33). Thomsen Hardware Accessories At the highest level (mean 4.89, standard 
deviation 0.33), the appropriateness of the IOT laboratory management was at the highest level (mean 
4.89, standard deviation 0.33). At the highest level (mean 4.89, standard deviation 0.33), the consistency 
of the indicator of the laboratory format The success of PDCA was at the highest level (mean 4.78, 
standard deviation 0.44). The consistency of the indicator of student satisfaction was at the highest level 
(4.89 mean. Bench standard 0.33). The appropriateness of the internet-based laboratory management 
process with Embedded Embedded (P), Practical(D), Experimental (C), Reflection (A) at the highest level 
(mean 4.89, standard deviation 0.33). At the highest level (mean 4.89, standard deviation 0.33). Embedded 
technology consistency At the highest level (mean 4.89, standard deviation 0.33). At the highest level 
(mean 4.89, standard deviation 0.33) 
Keyword:  management of laboratory, the Internet of things, embedded technology. 
 

บทน า 
นโยบายประเทศไทย 4.0 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมโดย 5 กลุ่มเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้าหมาย   

ที่จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New Startups”ต่าง ๆ จ านวนมากประกอบด้วย  1) กลุ่มอาหารเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture  & Bio-Tech)  2) กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, 
Wellness & Bio-Med) 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  4) กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และ  
5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม  และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Cultire & Hight Value Service) 

เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว เป็นการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ ร่วมกับซอฟต์แวร์ฝังตัว (Embedded 
Software) ในการสร้างหน่วยควบคุมของอุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเทคโนโลยีด้านนี้จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อ
ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสค์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า [1] เทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างช้ินงาน และควบคุมสั่งการในการท าโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้นักศึกษา
เกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบ การท างานร่วมกันเป็นทีม และนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว สู่โครงงานท่ีมีความเหมาะสม ทันสมัยและมีความคิดสร้างสรรค์ [2] 

สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณป์ัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มกีารปรับปรุง
หลักสูตรจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสาขาที่มีจุดเน้น ในเรื่องการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวในการเรียนการสอน  มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร [3] ดังนั้นการจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  เป็นการจัดห้องให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ในการให้นักศึกษาได้สร้างช้ินงานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ  และนวัตกรรมใหม่ๆ 

จากความส าคัญของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้รับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น เซ็นเซอร์  
เทคโนโลยีที่ช่วยให้มีความสามารถในการสื่อสาร เช่น ระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ประมวลผลข้อมูล เช่น 
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ และเทคโลยีสมองกลฝังตัว ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรัชญา และจุดเน้นของสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการวิจัยจะน าไปสู่นักศึกษาให้มีทักษะในการสร้างช้ินงานนวัตกรรมใหม่ๆ  

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพือ่สังเคราะหร์ูปแบบการบรหิารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยสีมองกลฝังตัว 
1.2 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

เทคโนโลยี Internet of Things (ioT) คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยการเช่ือมโยงช่วยให้สื่อสารกันได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จาก    
การคาดการณ์ ในป ีค.ศ. 2020 สิ่งต่างๆ กว่าแสนล้านช้ินจะสามารถเช่ือมต่อกันได้ดว้ยระบบ IoT ซึง่จะส่งผลใหผู้้บริโภคทั่วไป 
จะเริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ท าให้พวกเขาสามารถควบคุมสิ่งของ [4] เป็นโครงข่ายที่เช่ือมต่อสรรพสิ่งใดๆ (Things)  
มีลักษณะที่ระบุเอกลักษณ์ได้ เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่สรรพสิ่งใดๆ จะมีความสามารถในการรับรู้ ตอบสนอง และมี
ศักยภาพในการโปรแกรมหรือสั่งการการท างานได้ จากประโยชน์ของความสามารถในการระบุเอกลักษณ์ และความสามารถ
ในการรับรู้ นี้  ส ารสนเทศบนสรรพสิ่ ง ใดๆ จะสามาร ถถูกรวบรวมจัด เก็บ  และสถานภาพของสรรพสิ่ ง ใดๆ  
ก็สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากสถานท่ีใดๆ เวลาใดๆ โดยสิ่งใดๆ [5] 

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เป็นระบบที่ท างานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อควบคุมการท างานของ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งๆ มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกๆวงการ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ประจ าบ้าน
เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ โทรศัพท์มือถือเครื่องเล่นเกม ฯลฯ ค าว่าระบบฝังตัวเกิด
จากการที่ระบบนี้เป็นระบบประมวลผล เช่น เดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่ว่าระบบนี้จะฝังตัวลงในอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่
เครื่องคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันระบบสมองกลฝังตัวได้มีการพัฒนามากขึ้น โดยในระบบสมองกลฝังตัวอาจจะประกอบไปด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือไมโครโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบสมองกลฝังตัว เช่น การประยุกต์ระบบสองกลฝังตัวในงานทอ
ผ้าและในระบบสมองกลฝงัตัวยังมีการใส่ระบบปฏิบัตกิารตา่งๆ แตกต่างกนัไปอีกด้วย ดังนั้นระบบสมองกลฝังตัวอาจจะท างาน
ได้ตั้งแต่ควบคุมหลอดไฟจนไปถึงใช้ในยานอวกาศ [6] 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี ้

 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว   
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ การออกแบบเครื่องมือการวิจัยเชิงส ารวจ 

 1.2 สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวหรือ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 สัมภาษณ์กลุ่มเปา้หมาย 

 
1.3 สรุปประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต

ออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
1.4 ร่างรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวต่อผู้เช่ียวชาญ  

เพื่อประเมินความเหมาะสม  
1.5 เสนอรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับอาจารย์  

ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข  
1.6 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมอง

กลฝังตัว โดยผู้เชี่ยวชาญ ดังภาพท่ี 2 
 

ภาพที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 1.7 สรุปผลการศึกษา 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย  
         2.1 เอกสารประกอบการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว 
         2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
          ผู้เช่ียวชาญส าหรับประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  
ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จ านวน 9 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง  และเป็นผู้เสนอ
วิจัยด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว หรือเป็นผู้ที่สอนด้านสมองกลฝังตัว 
 
4.สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
          สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลน าค่าเฉลีย่ที่ไดเ้ทียบกับเกณฑ์ประเมนิ 
มาวิเคราะห์ผล ดังนี้ [7]  
    4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคดิเห็น เห็นด้วยมากท่ีสุด  
    3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคดิเห็น เห็นด้วยมาก  
    2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคดิเห็น เห็นด้วยปานกลาง  
    1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคดิเห็น เห็นด้วยน้อย  
    1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคดิเห็น เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวผลการ
สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  น ามาเป็นข้อมูล
ในการสังเคราะห์รูปแบบฯ  ผลการด าเนินงานแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เนต็ออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยสีมองกลฝังตวั 

 
จากภาพท่ี  3 รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวตัว พบว่า

การด าเนินการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมีแนวคิดประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ  ส่วนที่ 1  นโยบาย/หลักการ/ทฤษฎี
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  2) เทคโนโลยี Internet of 
Things (ioT)  3) เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  4) จุดเน้นสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ส่วนที่ 2  
องค์ประกอบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ฮาร์แวร์ ประกอบด้วย บอร์ด Raspberry pi, บอร์ด Arduino 
เครื่อง server 2) ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย  NETPIE  CLOUD PLATFORM, Raspbian , Arduino Software 3) เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  4) องค์ประกอบห้องปฏิบัติการ Internet of Things ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์ ประกอบด้วย 1) กระบวนการ PDCA มี 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1.1) ขั้นวางแผน เป็นขั้นการวางแผนการจัดท า
ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ตามผังห้องห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  
ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  และการปฏิบัติงานตามปฏิทินที่วางไว้ 1.2) ขั้นปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และท าคู่มือการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  
ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ชุดการเรียนรู้สมองกลฝังตัว 1.3) ขั้นทดลอง เป็นขั้นทดลองใช้ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบเช็ค
ห้องปฏิบัติการยังใช้งานได้ปกติ อุปกรณ์ส่วนไหนช ารุด จะได้ท าการแก้ไขในขั้นต่อไป 1.4) ขั้นสะท้อนผล  เป็นขั้นการสะท้อน
ความคิด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร และนักศึกษา  2) ห้องปฏิบัติการ IOT  3) คู่มือการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ IOT  
4) ชุดการเรียนรู้สมองกลฝังตัว  ส่วนที่ 4 องค์ประกอบการจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย  1) S : Showing ผู้เรียน
โชว์ช้ินงานท่ีสมบูรณ์ผ่านพ้ืนท่ีโชว์ของห้องปฏิบัติการ 2) M : Manageable ผู้เรียน บริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ในการท า
ช้ินงาน 3) A : Accessible ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากการใช้ห้องปฏิบัติการผ่านอุปกรณ์ที่มีอยู่  4) R : Real-time  
Interactive ผู้เรียนน าเสนอช้ินงานท่ีสร้างขึ้นพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงพื้นที่ว่างส าหรับทดสอบอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ 
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กับกลุ่มอื่นๆ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ท าการปรับปรุงแก้ไข้ 5) T : Testing ผู้เรียนทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ช้ินงานที่สร้างขึ้น 
ตรงพื้นที่ว่างส าหรับทดสอบอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการก่อนน าไปโชว์ในพื้นที่โชว์ของห้องปฏิบัติการ  ส่วนที่ 5 ตัวช้ีวัด  
ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว   
 จากส่วนที่ 3 ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์กระบวนการจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว  โดยยึดรูปแบบที่ได้สังเคราะห์ขึ้นเพื่อด าเนินการกิจกรรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์กระบวนการจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ 

 
- การจัดผังห้องปฏิบัติการ 
- องค์ประกอบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 
- เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
  

ขั้นวางแผน (P) 
- ศึกษาการจัดผังห้องปฏิบัติการและองค์ประกอบ
อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
- ประชุมหารือวางแผน กบัผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา 
อาจารย์ที่มีส่วนเกีย่วขอ้งในการท าหอ้งปฏิบัติการ
อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เพื่อ
ด าเนินงานตามปฏิทินที่สรุปในที่ประชุม 
- น าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อจัดตามแผนที่ได้วางไว้ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

 
- สรุปแผนงานที่ได้จากการ
ประชุมเพื่อด าเนินงาน    

 
- การจัดผังห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
 
 
 
 
 
 

ขั้นปฏบิัต ิ(D) 
- พัฒนาห้องปฏิบัตกิารอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
- พัฒนาชุดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
- พัฒนาคู่มือห้องปฏิบัตกิารอินเทอร์เนต็ออฟธิงส์ด้วย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
- ประเมินชุดการเรียนรู้  คู่มือห้องปฏิบตัิการ 
- try out ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
- สรุปผลการประเมิน 

 
- ชุดการเรียนรู้เทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว 
- คู่มือห้องปฏิบัติการ
อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
 
 

 
- ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ดว้ย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
- ชุดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
- คู่มือห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธงิส์
ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

ขั้นทดลอง (C) 
- ทดลองใช้ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วย
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
- ประเมินผลการทดลองใช้ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
- สรุปผลการประเมิน 

 
- สรุปผลการทดลอง 
 
 
 
 

 
- ชิ้นงานด้านสมองกลฝังตัว 

ขั้นสะท้อนผล (A) 
- นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอชิ้นงาน  อาจารยแ์ละ
นักศึกษาร่วมอภิปราย เสนอแนะ  
- ประเมินการสร้างชิ้นงาน  
- อาจารย์สรุปผลการด าเนินงาน เสนอแนะ และประเมิน
การท างานกลุ่ม    
- สรุปผลการด าเนินงาน  

 
- สรุปผลการประเมิน
ชิ้นงาน 
- สรุปผลการท างานกลุ่ม 
- สรุปผลประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา 

 

 จากตารางที่ 1 กระบวนการจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ประกอบ 
ไปด้วย กิจกรรม  4 ขั้นคือ 1) ขั้นวางแผน เป็นขั้นการวางแผนการจัดท าห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัวตามผังห้องห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และการปฏิบัติงานตามปฏิทิน 
ที่วางไว้ และน ามาสร้างเป็นผังห้องปฏิบัติการและองค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
แสดงผลดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 ผังห้องปฏิบัติการและองค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยสีมองกลฝังตัว 

 
จากภาพท่ี 4 ห้องปฏิบัติการ IOT ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

น ามาจัดวางตามผังห้องปฏิบัติการและองค์ประกอบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ โดยน ามาจัดวางตามแนวของห้องเรียนอัจฉริยะ 
ในส่วนของ S : Showing ผู้เรียนโชว์ช้ินงานที่สมบูรณ์ผ่านพื้นที่โชว์ของห้องปฏิบัติการ และ A: Accessible ผู้เรียน เข้าถึง
แหล่งข้อมูลจากการใช้ห้องปฏิบัติการผ่านอุปกรณ์ที่มีอยู่ 2) คู่มือการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ IOT คู่มือ คือ เอกสาร
ประกอบการใช้ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  โดยสอดคล้องตามแนวของห้องเรียน
อัจฉริยะในส่วนของ M : Manageable ผู้เรียน บริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ในการท าช้ินงาน 3) ชุดการเรียนรู้สมองกล 
ฝังตัวชุดการเรียนรู้สมองกลฝังตัว คือ คู่มือการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับบอร์ด Arduino และบอร์ด Raspberry pi 
และการเขียนโปรแกรมสั่งการให้อุปกรณ์ท างานและติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ โดยสอดคล้อง
ตามแนวของห้องเรียนอัจฉริยะในส่วนของ R : Real-time Interactive ผู้เรียนน าเสนอช้ินงานที่สร้างขึ้นพร้อมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตรงพื้นที่ว่างส าหรับทดสอบอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการกับกลุ่มอื่นๆ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ท าการปรับปรุงแก้ไข 
T : Testing ผู้เรียนทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ช้ินงานที่สร้างขึ้นตรงพื้นที่ว่างส าหรับทดสอบอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการก่อน
น าไปโชว์ในพื้นที่โชว์ของห้องปฏิบัติการ 
 
2. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
 ผู้วิจัยน ารูปแบบท่ีสังเคราะห์ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
จัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบฯ 

ความเหมาะสมของรปูแบบฯ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
ความเหมาะสมดา้นองค์ประกอบของรปูแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบตัิการอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว มีองค์ประกอบ 5 ดา้น  
  1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏบิัติการอินเทอร์เน็ต   
     ออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว มีองค์ประกอบ 5 ด้าน 
  2. นโยบาย/หลักการ/ทฤษฎ ี
  3. องค์ประกอบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 
  4. การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอนิเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 
  5. องค์ประกอบการจัดห้องเรียนอัจฉรยิะ 
  6. ตัวบ่งชี ้
 

 
 

4.78 
 

4.67 
4.89 
4.67 
4.89 
4.56 

 
 

0.44 
 

0.50 
0.33 
0.50 
0.33 
0.73 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
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ความเหมาะสมของรปูแบบฯ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
1.ความเหมาะสมดา้นนโยบาย/หลักการ/ทฤษฎี 
  1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
  1.2 เทคโนโลยี internet of things (IOT) 
  1.3 เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
  1.4 จุดเน้นสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร 

 
4.89 
4.89 
4.78 
4.56 

 
0.33 
0.33 
0.44 
0.73 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2.ความเหมาะสมดา้นองค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  
  2.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
  2.2 อุปกรณ์ซอฟต์แวร ์
  2.3 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  2.4 องค์ประกอบห้องปฏิบัตกิาร Internet of Things 

 
4.78 
4.56 
4.78 
4.67 

 
0.44 
0.53 
0.44 
0.50 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

3.ความเหมาะสมดา้นการบริหารจดัการห้องปฏบิัติการ IOT  
  3.1 กระบวนการ PDCA มี 4 ขั้นตอน 
  3.2 ห้องปฏบิัติการ IOT 
  3.3 คู่มือการบริหารจัดการห้องปฏบิัติการ IOT 
  3.4 ชุดการเรียนรู้สมองกลฝังตัว 

 
4.89 
4.89 
4.89 
4.89 

 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

4.ความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านการจัดห้องเรียนอัจฉรยิะ 
  4.1 S:Showing ผู้เรียนโชว์ชิ้นงานที่สมบูรณ์ผ่านพื้นที่โชว์ของห้องปฏิบัตกิาร 
  4.2 M:Manageable ผู้เรียน บริหารจดัการด้านวัสดุอปุกรณ์ในการท าชิ้นงาน 
  4.3 A:Accessible ผู้เรียน เข้าถึงแหลง่ข้อมูลจากการใช้ห้องปฏบิัติการผ่านอปุกรณ์ที่มีอยู่ 
  4.4 R:Real-time Interactive ผู้เรียนน าเสนอชิ้นงานที่สร้างขึ้นพร้อมแลกเปลีย่นเรียนรู้ตรงพื้นที่
ว่างส าหรับทดสอบอุปกรณ์ของห้องปฏบิัติการกับกลุ่มอื่นๆ ถ้ามีข้อบกพร่อง กท็ าการปรับปรุงแก้ไข 
  4.5 T:Testing ผู้เรียนทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ชิ้นงานที่สร้างขึ้นตรงพื้นที่ว่างส าหรับทดสอบ
อุปกรณ์ของห้องปฏบิัติการกอ่นน าไปโชว์ในพื้นที่โชวข์องห้องปฏบิัติการ 

 
4.89 
4.78 
4.89 
4.89 

 
4.89 

 
0.33 
0.44 
0.33 
0.33 

 
0.33 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

5.การประเมินความสอดคล้องของตัวบ่งชีข้องรูปแบบ  
  5.1 ด้านห้องปฏิบตัิการ  
    5.1.1 ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการกระบวนการ PDCA 
    5.1.2 ความเหมาะสมของห้องปฏิบตัิการ IOT 
    5.1.3 คุณภาพคู่มือการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ IOT 
    5.1.4 คุณภาพชุดการเรียนรู้สมองกลฝังตัว 

 
 

4.78 
4.67 
4.44 
4.44 

 
 

0.44 
0.71 
0.73 
0.73 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

 5.2 ดา้นผู้เรียน  
    5.2.1 ความรู้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70 
    5.2.2 ชิ้นงานมีคุณภาพระดับมาก 
    5.2.3 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
4.89 
4.67 
4.89 

 
0.33 
0.50 
0.33 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ความเหมาะสมดา้นกระบวนการจดัการห้องปฏบิัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงสด์้วยเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว 
  1. ขั้นวางแผน (P)  
  1.1 ศึกษาการจัดผังห้องปฏบิัติการและองค์ประกอบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัว 
  1.2 ประชุมหารือวางแผนกับผู้บริหารประธานสาขาวิชา อาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท า
ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
  1.3 น าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อจัดตามแผนที่ได้วางไว้ 
  1.4 สรุปผลการดาเนินงาน 

 
 
 

4.89 
 

4.89 
 

4.89 
4.89 

 
 
 

0.33 
 

0.33 
 

0.33 
0.33 

 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

  2. ขั้นปฏบิัต ิ(D)  
  2.1 พัฒนาหอ้งปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
  2.2 พัฒนาชุดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
  2.3 พัฒนาคู่มือหอ้งปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝงัตัว 
  2.4 ประเมิน ชุดการเรียนรู้ คู่มือห้องปฏิบัติการ  
  2.5 try out ห้องปฏบิัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั 
  2.6 สรุปผลการประเมิน 

 
4.89 
4.89 
4.89 
4.89 
4.78 
4.78 

 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.67 
0.44 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
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ความเหมาะสมของรปูแบบฯ X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
  3. ขั้นทดลอง (C)  
  3.1 ทดลองใช้ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั 
  3.2 ประเมินผลการทดลองใช้ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
  3.3 สรุปผลการประเมิน 

 
4.89 
4.89 
4.78 

 
0.33 
0.33 
0.44 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

  4. ขั้นสะท้อนผล (A)  
  4.1 นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอชิ้นงาน อาจารย์และนักศึกษาร่วมอภิปราย เสนอแนะ 
  4.2 ประเมินการสร้างชิ้นงาน 
  4.3 อาจารย์สรุปผลการด าเนินงาน เสนอแนะ และประเมินการทางานกลุ่ม 
  4.4 สรุปผลการดาเนินงาน 

 
4.89 
4.78 
4.67 
4.67 

 
0.33 
0.44 
0.50 
0.50 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

1. ความสอดคล้องดา้นองค์ประกอบดา้นอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  
  1.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
  1.2 อุปกรณ์ซอฟต์แวร ์
  1.3 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
4.89 
4.89 
4.78 

 
0.33 
0.33 
0.44 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2. ความสอดคล้องดา้นเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
  2.1 บอร์ด Arduino 
  2.2 บอร์ด Raspberry pi 
  2.3 Smart device 

 
4.89 
4.89 
4.78 

 
0.33 
0.33 
0.44 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

3. ความสอดคล้องดา้นการจัดวางห้องห้องปฏิบตัิการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ดว้ยเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว  
  1. การจัดวางผังห้องห้องปฏิบัติการอนิเทอร์เน็ตออฟธิงส์โดยรวม 
  2. การจัดวางตามแนวขององค์ประกอบด้านการจัดห้องเรียนอัจฉรยิะ 
   2.1 ผู้เรียนโชว์ชิ้นงานที่สมบูรณ์ผ่านพื้นที่โชว์ของห้องปฏิบัตกิาร 
   2.2 ผู้เรียน บรหิารจัดการด้านวัสดุอปุกรณ์ในการท าชิ้นงาน 
   2.3 ผู้เรียน เขา้ถึงแหล่งข้อมูลจากการใช้ห้องปฏิบัติการผ่านอุปกรณ์ที่มีอยู่ 
   2.4 ผู้เรียนน าเสนอชิ้นงานที่สร้างขึ้นพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงพื้นที่วา่งส าหรับทดสอบ
อุปกรณ์ของห้องปฏบิัติการ กับกลุ่มอื่นๆ ถ้ามีขอ้บกพรอ่ง ก็ท าการปรับปรุงแกไ้ข้ 
   2.5 ผู้เรียนทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ชิน้งานที่สร้างขึ้นตรงพื้นที่ว่างส าหรับทดสอบอุปกรณ์ของ
ห้องปฏิบัติการก่อนนาไปโชว์ในพื้นทีโ่ชว์ของห้องปฏบิัติการ 

 
 

4.89 
4.89 
4.78 
4.78 
4.89 
4.89 

 
4.89 

 
 

0.33 
0.33 
0.44 
0.44 
0.33 
0.33 

 
0.33 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 

โดยรวม 4.81 0.42 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.81, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.42)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของรูปแบบ องค์ประกอบอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33)  ความเหมาะสมด้านนโยบาย/หลักการ/ทฤษฎี 
เทคโนโลยี internet of things (IOT) อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความเหมาะสม 
ด้านองค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.44)  ความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ IOT อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.33)  ความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านการจัดห้องเรียนอัจฉริยะ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความสอดคล้องของตัวบ่งช้ีของรูปแบบด้านห้องปฏิบัติการ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
กระบวนการ PDCA อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.78, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44) ความสอดคล้องของตัวบ่งช้ี 
ของรูปแบบ ด้านผู้เรียน ความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความเหมาะสม
ด้านกระบวนการจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  ขั้นวางแผน (P), ขั้นปฏิบัติ (D), 
ขั้นทดลอง (C), ขั้นสะท้อนผล (A) อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33) ความสอดคล้อง 
ด้านองค์ประกอบด้านอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33)  
ความสอดคล้องด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33)  
ความสอดคล้องด้านการจัดวางห้องห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.33) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า ผลการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยี

สมองกลฝังตัวประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 นโยบายหลักการ  ทฤษฎี  ส่วนที่ 2 องค์ประกอบอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์  ส่วนท่ี 3 การบริหารจัดการห้องปฏิบัตกิารอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ส่วนท่ี 4 องค์ประกอบการจัดการห้องเรียนอัจฉรยิะ 
และ ส่วนท่ี 5 ตัวช้ีวัดในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เหตุที่เป็นเช่นนี้ 
อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ ศึกษาเอกสารและสังเคราะห์กรอบแนวความคิด เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์  โดยศึกษาบทความ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ประกอบด้วย ผู้บริหาร สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 5 คน 
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 คน สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกล  
ฝังตัว จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวในการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ และประเมินรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกล 
ฝังตัว สอดคล้องกับ อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร [8] ได้พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เพื่อมุ่งสู่ระบบมาตรฐาน มอก. 
17025 (ISO/IEC 17025) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า คู่มือประกอบด้วย ขั้นตอนแรกเป็นการ
ส ารวจห้องปฏิบัติการถึงที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการ วิธีการวิเคราะห์ที่ก่อเกิดของความเสียภายใน
ห้องปฏิบัติการ  ขั้นตอนที่สองเป็นการจัดรูปแบบห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน มอก. 17025 ( ISO/IEC 
17025)  และขั้นตอนท่ีสามเป็นการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม  และสิ่งที่ห้องปฏิบัติการต้องให้ความส าคัญ
และจัดการก่อนคือ ต้องมีการวางแผน จัดท านโยบายจากผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารให้ความส าคัญ และบุคลากรในหน่วยงาน
ต้องให้ความร่วมมือและให้ความส าคัญกับการจัดท าระบบและการน าระบบมาปฏิบัติ 
 

ข้อเสนอแนะ 

ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบตักิารอินเทอร์เน็ตออฟธิงสด์้วยเทคโนโลยสีมองกล
ฝังตัว หากจะน าผลวิจยัไปใช้ควรจดัท าเป็นคู่มือการบริหารจัดการหอ้งปฏิบัติการอินเทอรเ์น็ตออฟธิงสด์้วยเทคโนโลยสีมองกล
ฝังตัว เพื่อลงสู่การจัดท าห้องปฏิบตัิการอินเทอร์เนต็ออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวต่อไป 
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