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มิติใหม่ของการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการศึกษา
A New Dimension of Augmented Reality in Education
จารุวรรรณ กาฬภักดี1* และ พินันทา ฉัตรวัฒนา2
1. บทนํา
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 เน้นผู้เรียนเป็นสํ าคั ญ ได้ แก่ การ
คํานึงถึงการเรียนรูข้ องผู้เรียนสําคัญที่สุดทําอย่างไรจะทํา
ให้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพของแต่
ละคน จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหา เวลา
สื่ อและปั จจั ยอื่ น ๆ เพื่ อนํ ามาใช้ วางแผนการจั ดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด
จุดหมายของหลักสูตรต้องการพัฒนานักเรียนอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ผ่านโครงสร้างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งสอดคล้องกับปัญญา 8 ด้าน
ของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มสาระ นักเรียนควรจะได้ รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ จิตพิสัย ทั้งสามด้าน จุดเน้นมากน้อย
ตามธรรมชาติ วิชาและวัยของเด็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ต้องการให้นักเรียนเข้าใจพัฒนาการ
ของ มนุษย์ มีทักษะในการเคลื่อนไหว ออกกําลังกาย และ
เห็นคุณค่าต่อการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพจะเห็น
ว่านักเรียนต้องได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหา ทักษะ และจิตพิสัย [1]
เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality เป็นการ
นําระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อ
สร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้ ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือน
จริงถูกนํามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมายทาง
ด้านการศึกษาเทคโนโลยีเสมือนจริงถูกนําไปใช้สําหรับ
การพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาหนังสือ
เรียนเรื่องตัวอักษรของนักเรียนระดับอนุบาล [2] เป็นต้น
การจั ดการเรี ยนรู้ และการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องอาศัยวิธีการ
สอนและวิธีการเรียนรู้ที่หลายวิธี ผสมผสานเข้าด้วยกัน

โดยคํ า นึ ง ถึ ง สภาพผู้ เ รี ย น ความถนั ด ความสนใจ
สิ่งแวดล้อมและความต้องการเป็นหลัก ซึ่งเป็นกระบวน
ทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
ทักษะการจัดการของผู้สอนและผู้เรียนที่เกื้อกูลกันผู้สอน
ต้องวิเคราะห์ สาระสําคัญของการเรียนรู้เลื อกวิธีการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม และให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจน
เกิดผลการเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์สามารถนําไปใช้ชีวิต
จริงได้ [3]
รู ป แบบการสอน [4] คื อ แผน (plan) หรื อ แบบ
(pattern) ที่ เ ราสามารถใช้ เ พื่ อ การสอนโดยตรงใน
ห้องเรียนหรือการสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพื่อจัดสื่อ การ
เรี ย นการสอนซึ่ ง รวมถึ ง หนั ง สื อ ภาพยนตร์ เทป
บันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหลักสูตร
รายวิชา ซึ่งแต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบ
การเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ กัน รูปแบบการสอนก็คือ รูปแบบของการเรียนที่
ช่วยผู้เรียนให้ได้รับสารสนเทศ ความคิด ทักษะคุณค่า
แนวทางของการคิด
ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บทความนี้จึงขอ
เสนอแนวความคิดในการนําเอาเทคโนโลยีเสมือนจริง
(Augmented Reality) เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงกับการเรียนการสอน
โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอน
2. เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality
2.1 แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง
แนวคิดหลักของออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ หรือเทคโนโลยี
เสมือนจริง คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่ง
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ความเป็ นนจริ ง และควาามเสมื อ นจริ งเข้
ง า ด้ ว ยกั น ผผ่ า น
ซอฟต์ แ ว ร์ แ ละอุ ป กรณ
ณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ต่ าง ๆ เช่ น เว็ บ แแคม
คอมพิวเตตอร์ หรืออุปกรรณ์อื่นที่เกี่ยวข้้อง ซึ่งภาพเสมืมือน
จริ งนั้ นจะะแสดงผลผ่ านหน้
น าจอคอมพิ วเตอร์ หน้ าาจอ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ บนเค รื่ื อ งฉายภาพ หรื อ บนอุ ป กกรณ์
แสดงผลอือื่ น ๆ โดยภา พเสมื อ นจริ งที่ ป รากฏขึ้ นจจะมี
ปฏิสัมพันนธ์กับผู้ใช้ได้ทันที
น ทั้งในลักษณะที
ษ ่เป็นภาพพนิ่ง
สามมิ ติ ภภาพเคลื่ อนไหหว หรื ออาจจะะเป็ นสื่ อที่ มี เ สี ยง
ประกอบกการออกแบบสื่อแต่
อ ละรูปแบบบว่าให้ออกมาแแบบ
ใด โดยกรระบวนการภาายในของเทคโโนโลยี เสมื อนจจริ ง
ประกอบด้ด้วย 3 กระบวนนการ [5] ได้แก่ก
1) การรวิเคราะห์ภาพพ (Image Analysis) เป็นขั้นตตอน
การค้นหา Marker จากภภาพที่ได้จากกลล้องแล้วสืบค้นจจาก
ฐานข้อมูล (Marker Dattabase) ที่มีการเก็
า บข้อมูลขนนาด
และรูปแบบบของ Marker เพื่อนํามาวิเคราะห์
ค รูปแบบขของ
Marker
2) การรคํานวณค่าตําแหน่งเชิง 3 มิติติ (Pose
Estimatioon) ของ Markker เทียบกับกล้ล้อง
3) กระบวนการสร้างภาพสองมิติ จากโมเดลสามมมิติ
(3D Renndering) เป็นการเพิ
ก ่มข้อมูลเขข้าไปในภาพโดยใช้
ค่าตําแหนน่งเชิง 3 มิติ ที่คํคานวณได้จนได้ด้ภาพเสมือนจริริง

2.2 องค์ประกอบของเทคโโนโลยีเสมือนจจริง
ปรระกอบด้วย
- AR Code หรื
ห อตัว Markerr ใช้ในการกําหนด
ห
ตําแหน่งของวัตถุ
- Eye
หรื
ห อ กล้องวิดีโโอ กล้องเว็บแคม
แ กล้อง
โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ ตั ว จั บ Sensor อื่ น ๆ ใช้ ม อง
ตําแหน่งของ AR Code แล้วส่งขข้อมูลเข้า AR Engine
- AR Enginne เป็นตัวสส่งข้อมูลที่อ่านได้ผ่านเข้า
ซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผลเ
ว
เพื่อแสดงเป็นภาพต่
ภ อไป
- Display หรือ จอแสดงผลเเพื่อให้เห็นผลข้ข้อมูลที่ AR
Engine ส่งมาให้ห้ในรูปแบบของงภาพ หรือ วีดีดโี อหรืออีก
ีห ่ง สามารถรรวมกล้อง AR Engine และจจอภาพเข้า
วิธหนึ
ด้วยกันในอุปกรณ
ณ์เดียว เช่น โทรรศัพท์มือถือ หรื
ห ออื่น ๆ

รูปที่ 2 องค์ประกอบของเท
ป
ทคโนโลยีเสมือนจริง [6]
2.3 ประเภทขของเทคโนโลยียีออคเมนเต็ดเรีรียลลิตี้
Augmented Reality แบบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
[7] คือ
1) Location - Based ใช้งาานผ่าน Smart Phone ที่
มีเข็ขมทิศในตัว AR ประเภทนีนี้ ที่เด่นที่สุด ได้ด้แก่ Layar
และ Junaio

รูปที่ 1 แสดงกระบวนนการทํางานของออคเมนเต็ด
เรียลลิตี้ [6]
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2) Maarker หรือ Image-Baseed ใช้งานผผ่าน
คอมพิวเตตอร์ด้วยการเขีียน Code รหัสในการใช้งงาน
เพื่อให้เกิดดเป็น 3D ในรูปแบบต่
ป
าง ๆ ประกอบด้วย
2.1) AR Marker คือส่วนทีกํ่กาํ หนดมุมมองแและ
ตําแหน่งในนการวางวัตถุเสมือนให้กับคออมพิวเตอร์
2.22) กล้อง Webb Cam หรือกล้้องแสดงภาพจริิง
ทําการจับภภาพ AR Markerr เพือ่ ส่งให้คอมพิพิวเตอร์ประมวลผผล
2.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งบรรรจุโปรแกรมทีที่ทํา
การวิเคราาะห์หา AR Maarker จากนั้นเลืลือกนําวัตถุเสมืมือน
ที่ตรงกับ AAR Marker
2.44) หน้าจอแสดงงผลทําหน้าทีแสดงผลสิ
่แ
่งแวดล้ล้อม
ในเวลาจริริงและวัตถุเสมืมือนที่คอมพิวเตอร์
ว ได้วางขึ้นนไว้
มาแสดง

Database

Search

P
Processing
data

รูปที่ 4 หลักการทํทํางานของ AR Marker [9]
3) Obbject Based ใชช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารโดยการ
ส่องเข้ากัับวัตถุที่กําหนนด หลักการทํางานของ
า
Objject
Based โโดยการสร้าง Code
C
ไว้ในเคครื่องคอมพิวเตตอร์
จากนั้นใช้ช้ Application ส่องเข้าไปทีวั่วตั ถุที่ต้องการก็ก็จะ
เกิดภาพตตามที่เรากําหนนดไว้ โปรแกรมมที่ได้รับความนินิยม
อาทิ HP RReveal

รูปที่ 5 กาารประยุกต์ Object Based ในการศึกษา [9]
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3. องค์ประกอบในนการจัดการเรียยนรู้ด้วย Augm
mented
Reeality
สําหรับการจััดการเรียนรู้ดด้้ วยการสร้างโโลกเสมือน
ผสสานโลกจริ ง นอกจากมี
น
คุ ณณลั ก ษณะดั ง กล่
ก า วแล้ ว
องคค์ประกอบสําคััญในการจัดกาารเรียนรู้ด้วยกาารสร้างโลก
เสมืมื อนผสานโลกกจริ ง เพื่ อให้ ผผูู้ เรี ยนได้ ปรับตั
บ วเข้ ากั บ
ความต้องการขอองผู้เรียนสอดคคล้องกับเนื้อหาบทเรี
ห
ยน
โดยได้ รั บการสนนั บสนุ น ด้ ว ยกการกํ า หนดบททบาทของ
ครูผู้สอนและกระบวนการเรียนรูรู้ ประกอบด้วย [10]
3.1 บทบาทคครู ครูทําหน้าที่ ออกแบบพัฒนากิ
น จกรรม
การเรียนรู้ทั้งหมดดและอธิบายขัขั้ นตอนต่าง ๆ ทีท่เกี่ยวข้อง
กับการเรี
บ
ยน ครูดํดาํ เนินการอย่างงเป็นขั้นตอน หากเป็
ห นไป
ได้ ควรดํ าเนิ นกาารออกแบบพั ั ฒนากิ จกรรมมก่ อนที่ จ ะ
จัดการรู
ด ้จริงของผผู้เรียน และสลัลับกลับไปมาระะหว่างการ
เรียนรู
ย ้โดยต้องสะะท้อนให้เห็นถึงงความหลากหลายในการ
สร้้างองค์ความรู้ ครู
ค จะสอนหนึ่งงคนหรือหลาย ๆ คนก็ได้
3.2 การสอนนแบบปกติ คววรการจั ดการเเรี ยนรู้ โดย
อออกแบบและพัฒนาที
ฒ ่เรียกว่า “played” เป็ป็นพื้นที่ใน
การทํากิจกรรม มีบริเวณให้ผู้เเรีี ยนได้ศึกษา ค้นคว้าทั้ง
แบบบเดี่ยว และแแบบกลุ่ม ร่วมกกับการให้คําอธิ
อ บายของ
ครูผู้ สอน และเน้น้ นให้ ผู้ เรี ยนไดด้ เรี ยนรู้ ด้ วยตตนเองตาม
กระบวนหรือเนื้อหาที่ได้กําหนดดไว้ก่อนหน้า ตลลอดจน
ให้ผูผ้เรียนได้ทําซ้าํ ๆ โดยได้รับคําาแนะนําจากครรูผู้สอน
3.3 การสอนนแบบอั ต โนมั ั ติ ในส่ ว นนี้ เป็ น การให้
ผู้ เรี ยนได้ ดํ าเนินการหรื
น
อจั ดกการเรี ยนรู้ ได้ด้ด้วยตนเอง
ศึกษาโดยได้
ก
รับฟังคําอธิบายที่บบัั นทึกไว้ล่วงหนน้าของตาม
ขันตอน
้น สร้างกระะบวนการแสวงงหาคําตอบ ให้ห้คําแนะนํา
กันเองของผู
น
้เรียน มีการบันทึกกการสนทนา การพูดคุย
หรือการใช้กระบววนคิดอย่างเป็นนระบบ ที่ส่งผลลผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในโคครงสร้างความมรู้ ของตอนเองง และควร
ส่งเสริมหรือกระตตุ้นให้ผู้เรียนได้ด้มีการทําซ้ํา ๆ อีกครั้งได้
ด้วยตนเองอย่างตต่อเนื่อง
3.4 การทดสอบและประเมิมิน เมื่อผู้เรียนดดําเนินการ
สร้้ างองค์ ความรูรู้ ด้ วยตนเองตั้ ั งแต่ เริ่ มต้ นจนนจบในขั้ น
สุดท้
ด ายควรมีการรตรวจสอบผลลการเรียนรู้ และทํ
แ าการ
บันทึ
น กผลการทดสสอบต่าง ๆ ที่ไดด้ หรือการเก็บข้
บ อมูลจาก
การสังเกตของผูสอนและการปร
้ส
ระเมินตนเองขอองผู้เรียน
นอกจากนี้การจัดการเรียนรูรู้กับการสร้างโโลกเสมือน
ผสานโลกจริง สามมารถนํามาประะยุกต์ให้สามารถถใช้ร่วมกับ
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เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกมากมาย โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีไร้เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตไร้สาย ในระบบ
ตามมาตรฐาน Wi-Fi สามารถเข้ า สู่ แ หล่ ง การเรี ย นที่
หลากหลาย ให้ข้อมูลสาระที่ด้านการศึกษากับผู้เรียนได้
ทันที ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือน
จริ ง ผู้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการร่ ว มกั น เรี ย นรู้ ผู้ เ รี ย น
สามารถใช้ในการเรียนรู้และทํากิจกรรมได้ในลักษณะที่
เป็นกิจกรรมนันทนาการแบบพาโนรามา 360 องศา เช่น
ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของสถานที่สําคัญต่าง ๆ ที่
แสดงภาพซ้อนทับระหว่างภาพสถานที่จริงกับภาพบน
โลกจริงของผู้เรียนเป็นพื้นหลัง และผู้เรียนยังสามารถใช้
ระบบโลกเสมือนผสานโลกจริงสร้างความเข้าใจลึกซึ้ง ใน
สิ่ ง ที่ ต้ อ งการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การก่ อ ตั ว ของเมฆและ
โครงสร้างของจักรวาลและกาแล็กซี่หรือเนื้อหาอื่น ๆ อีก
มากมาย
4. กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจะมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้
ผู้เรียนมีวิธีการของตนเอง อันเกิดจากสภาวะแวดล้อม
บุ ค ลิ ก ภาพ อารมณ์ แ ละสั ง คมของแต่ ล ะบุ คคล สิ่ ง ที่
ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจําวัน ทําให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการในการเรียนรู้ของตนเอง แบ่งได้
ตามกลุ่มของผู้เรียนที่มีลักษณะและวิธีการที่เหมือนกัน
ออกได้ เ ป็ น หลายแบบ แนวคิ ด ในเรื่ อ งระดั บ ของ
กระบวนการในการเรียนรู้ที่ เกร็กและล็อคฮาร์ท [11] ได้
เสนอว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีหลายระดับ เรา
สามารถเรียนรู้และจําสิ่งต่าง ๆ ที่มีความหมายกับตัวเรา
ได้ เพราะมีการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการมากกว่าการ
กระตุ้นให้เรียนรู้ ความลึกของกระบวนการเรียนรู้เป็น
ความละเอียดของกระบวนการ การเรียนรู้แบบลึกจะทํา
ให้เข้าใจได้ละเอียดและระลึกถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากแต่
ไม่ได้หมายความว่ าทุกอย่างที่ เรียนรู้จําเป็นต้องมีการ
เรียนรู้แบบลึกเสมอไป เพราะในการเรียนรู้บางเรื่องก็มี
ความต้องการเพียงแค่ ความรู้ ความจําความเข้าใจและ
การนําไปใช้ ในขณะที่ขั้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่าที่อยู่ในขั้นการเรียนรู้แบบลึกก็อาจไม่มีความ
จําเป็น [12]
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5. รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดในการปฏิรูป
ต้ อ งแตกต่ างไปจากการเรี ยนการสอนแบบเดิ ม [13]
กล่าวคือ
5.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิดโดยฝึกการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล การใฝ่หาความรู้ ความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม
5.2 จัดระบบเครือข่ายการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งความ
รู้สําหรับการค้นคว้าหาความรู้ทุก ๆ ด้านที่ผู้เรียนต้องการ
เช่น สื่อมวลชนทุกแขนง เครื่องคอมพิวเตอร์ทรัพยากร
ท้ องถิ่ น ภู มิ ปั ญญาชาวบ้ าน และหน่ วยงานต่ าง ๆ ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง
5.3 จั ด กิ จ กรรมทั้ ง ใน และนอกหลั ก สู ต ร โดยให้
ผู้เรียนทํากิจกรรมที่ต้องเรียนในห้องเรียนให้เสร็จสิ้นและ
ให้ แ บ่ ง เวลาทํ า กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รเพื่ อ เสริ ม
ประสบการณ์ทางสังคม
5.4 ปรับกระบวนการเรียนการสอน และเทคนิคการ
สอนของครู ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของการจั ด
การศึกษา เน้นให้ครูเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวกและ
ชี้แนะให้ผู้เรียนทําการศึกษาค้นคว้า คิดและตัดสินใจด้วย
ตนเอง ขณะเดียวกันครูต้องเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรมด้วย ซึ่งต้องปลูกฝังทั้งในชั่วโมงเรียนและ
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
ปัจจุบันมักได้ยินคําว่า ICT ในเชิงการแข่งขันคนที่มี
ความรู้ความสามารถเท่านั้น จึงจะสามารถดําเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เรา
เรียกว่า ยุคสมัยของการดํารงชีวิตภายใต้การแข่งขันด้าน
ความรู้ความสามารถ (Knowledge-based conomy/
society) การนํา ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
ในวงการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก ICT เป็นเครื่องมือที่ได้รับ
การยอมรับว่ามีศักยภาพสูงกว่าเครื่องมือการสอนอื่น ๆ
เราสามารถใช้ ICT เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้ คําว่า “ICT” ย่อมาจาก Information and
Communication Technologies หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การรวมตัวกันของ

3/25/62 BE 1:08 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยี การสื่ อสาร
(CT) เพื่อให้เกิดการนําข้อมูลข่าวสารมาจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ หรือหมวดหมู่ เพื่อให้ทุกคนที่สนใจเข้าถึงข้อมูล
และสามารถนํ าไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ตามกรอบแนว
ความคิ ดทั้ ง 6 ประการ ดั งกล่ าวจั ดเป็ นองค์ ประกอบ
เบื้องต้นที่สําคัญในสาระขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาซึ่ง
องค์ประกอบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกัน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสําคัญที่ผู้สอนจะ
ทําให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้เข้าใจเป็นอย่างดี ก็คือเครื่องมือที่
เรียกว่า “สื่อการเรียนรู้” และสื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือ
สิ่งที่จะสื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ได้ดีที่สุด ซึ่งมี
มากมายหลากหลาย การเรียนรู้ในบางเรื่องแค่ผู้สอนบอก
เล่าหรือแสดงท่าทาง เด็กก็เข้าใจได้ และในบางเรื่องต้อง
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ เข้ามาช่วย ไม่ควรยึดติดกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง สื่อทุกชนิดมีคุณค่าและมีความสําคัญที่แตกต่าง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะนํามาใช้
6. แนวคิดในการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงใน
การศึ
กษา เสมือนจริง
เทคโนโลยี

- การพัฒนาเทคโนโลยีที่
ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง
และความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน
- เทคโนโลยีเสมือนจริงถูก
นําไปใช้สําหรับการพัฒนาสื่อ
การสอนและสื่อการรู้

องค์ประกอบในการจัดการ
เรียนรู้ด้วย Augmented
Reality
- การจัดการเรียนรู้ด้วยการ
สร้างโลกเสมือนผสานโลกจริง
- การกําหนดบทบาทของ
ครูผู้สอนและกระบวนการ
เรียนรู้

มิติใหม่ของการ
ใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริงใน
การศึกษา

ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะด้าน
การเรียนรู้
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม

รูปที่ 6 กรอบแนวคิดการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้
ในการศึกษา
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การใช้เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ในการศึกษา ใน
อนาคตอันใกล้การออกแบบและสร้างภาพเสมือนสามมิติ
แบบ AR จะไม่ได้ถูกจํากัดเพียงแค่ผู้ที่มีความรู้ความ
ชํานาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ทุกคนจะ
สามารถออกแบบและสร้าง AR ขึ้นมาเองได้อย่างง่าย ๆ
ในเวลาไม่นานและไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ในอนาคต
การนําสื่อ AR ไปใช้ในการเรียนการสอนจะไม่เพียงเป็น
การนําไปสร้างความสนใจเท่านั้น แต่จะสามารถสร้าง
ความน่าสนใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สร้างแรงบันดาล
ใจและจุดประกายให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียน
ที่ ส นใจด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เมื่ อ ได้ สั ม ผั ส กั บ
เทคโนโลยี AR พวกเขาอาจเกิดจินตนาการนําไปคิดต่อ
ยอด พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี AR สําหรับการใช้
งานในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ เนื่องจากในปัจจุบันในสาขา
อาชีพต่าง ๆ ได้มีการนําเทคโนโลยี AR มาช่วยในการ
ทํางานมากขึ้น การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้สัมผัสและทดลองใช้
สื่อเสริมการเรียนรู้ AR ในชั้นเรียนจะทําให้พวกเขาคุ้นเคย
กับเทคโนโลยีและมีความพร้อมที่เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีประเภทนี้ เมื่อต้องเรียนในระดับสูงหรือทํางาน
ต่อไปในอนาคต
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