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บทคัดย่อ
การพัฒ นาประเทศไทยไปสู่ย ุค Thailand 4.0 ที่ข ับ เคลื่อ นประเทศด้ว ยเทคโนโลยี ความคิด
สร้า งสรรค์แ ละนวัต กรรม จำเป็น จะต้อ งพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ให้ม ีค ุณ ภาพไปพร้อ มๆ กัน การจัด การ
ศึกษาที่มุ่งให้ความรู้แก่ผู้เรยนเพียงอย่างเดียวจึงไม1เพียงพอ จำเป็น จะต้องปรับ กระบวนการเรยนการสอน
โดยนำเทคโนโลยีใ หม่ๆ มาใช้เป็น เคพิ่อ งมือ ในการเพิ่ม สมรรถนะการ[รยนรู้ และส่งเส‘ริม ให้เกิด ทัก ษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเสมือนจํริงเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มมีการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรยน
การสอนกัน มากขึน ด้วยคุณ สมปตของเทคโนโลยีเสมือ นจ่ริงที่ถ ูก พัฒ นาขึน เพื่อ ผสานโลกแห่งความเป็น
จ่ริงและความเสมือนจ่ริง เข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ผู้เรยนสามารถเรยนรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสต่างๆ มากกว่าการได้ยิน และมองเห็น โดยรับ รู้ข้อมูลต่างๆ ที่ม ือยู่ม ากมายเสมือนการรับ รู้
โดยธรรมชาติ นอกจากนั้น ยัง สามารถสร้า งปฏิส ัม พัน ธ์ซ ึ่ง มีป ระโยชน์อ ย่า งมากในการเรยนรู้แ ละสร้า ง
ประสบการณ์เสมือ นจ'ริงที่น ำไปประยุก ต์ใช้ก ับ สถานการณ์จ ่ริงในชีวิต ประจำวัน ได้อ ย่างมืป ระสิท ธิภ าพ
โดยแนวโน้มของเทคโนโลยีเสมือนจํริงจะก้าวสู่โลกความเป็นจํริงมากขึนเสมือนเป็นโลกเดียวกัน
คำสำคัญ: เทคโนโลยีเ สมือ นจริง เทคโนโลยีใ หม่ ไทยแลนด์ 4.0

Abstract
เท developing Thailand into the era of Thailand 4.0 that is moved forward with the
technology, creativity and innovation, it is necessary to develop human resources to be of
quality at the same time. Educational management mainly focusing on teaching and learning
is not sufficient. To increase learning competency and promote skills required in the 21st
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century, the teaching and learning processes need to be improved by means of technology.
Virtual technology is a new technology that has been increasingly used in teaching and
learning. With its features that have been developed to combine the real world and the virtual
reality via software and connecting devices, students can learn with more various senses than
hearing and seeing and recognize various types of existing information like natural
perceptions. Moreover, it can create interactions which are very useful in learning and creating
virtual experiences to be efficiently applied in real life situations. The trend of virtual reality
technology is stepping more into the real world as if they belonged to a single world.
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บทนำ
ปัจ จุบ ัน ประเทศไทยได้ป ระกาศนโยบายการพํฒ นาประเทศไปสู่ย ุค Thailand 4.0 โดยเปลี่ยนจาก
การขับ เคลื่อ นประเทศด้ว ยภาคอุต สาหกรรมไปสู่ก ารขับ เคลื่อ นด้ว ยเทคโนโลยี ความคิด สร้า งสรรค์และ
นวัต กรรม เน้น การมีส ่ว นร่ว มของทุก ภาคส่ว น นั้ง ภาคเอกชน ภาคการเงิน และธนาคาร ภาคประชาชน
สถาบันวิจัยและสถานบันการศึกษาต่างๆ ผนึกกำจังขับ เคลื่อนสู่เปัาหมายเพื่อก้าวข้ามกับ ดักประเทศที่ม ี
รายได้ป านกลาง สู่ป ระเทศที่ม ีค วามมั่น คง มั่งมั่งและยั่งยืน การทำให้ป ระเทศไทยก้าวไปสู่ป ระเทศที่ม ี
รายได้สูง จำเป็น จะต้อ งฟัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ให้ม ีศ ัก ยภาพมากขึน เพราะมนุษ ย์เป็น องค์ป ระกอบที่
สำคัญ และมีค วามจำเป็น มากที่ส ุดในการขับ เคลื่อ นประเทศ การจัดการศึกษาของประเทศจึงจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนและก้าวสู่การศึกษา 4.0 ด้วยเช่นกัน สถาบัน การศึกษาและครูผ ู้สอนควรจัด การเรยนการสอน
ไปในทิศ ทางเชิง สร้า งสรรค์ม ากยิ่ง ขึน โดยเน้น พัฒ นาผู้เรยนให้ม ีค วามรู้ค วามสามารถ มีท ัก ษะในการ
ประยุก ต่ใช้เทคโนโลยีแ ละสร้างนวัต กรรมใหม่ๆ ได้(พาสนา จุลรัตน์, 2561,น. 2366)
เทคโนโลยีเสมือ นจ่ร้งเป็น สื่อ ดิจ ิท ัล รูป แบบใหม่ท ี่เปิด มุม ของการรับ รู้ข องผู้เรยนแตกต่างไปจาก
ลื่อดิจิทัลรูปแบบเดิมที่รับรู้ได้จากข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไว เสียง และวิดีโอ ถ้าพิ'จาณา'จากรูปแบบ
การเรยนรู้ข องคนเราที่แ สดงในปิร ามิด แห่ง การเรยนรู(้ Learning Pyramid) จะเห็น ว่า ลื่อ ดิจ ิท ัล รูป
แบบเดิม ผู้เ รยนจะเรยนรู้ผ ่า นการดูแ ละการฟัง เท่า นั้น โดยการดูภ าพนั้น ก็ด ูไ ด้เพีย งแค1ภาพ 2 มิติ
ซึ่ง ก่อ ให้เกิด การเรยนรู้แ ละการจดจำได้ไ ม1ถึง ร้อ ยละ 50 คิด เป็น ร้อ ยละที่ต ํ่า เมื่อ เทีย บกับ การเรยนรู้
แบบร่ว มมือ (Cooperative Learning) จากการได้แ ลกเปลี่ย นพูด คุย ซึ่ง แน่'นอน1ว ่า การเรยนรู้'จาก
สถานการณ์จ ำลองหรอจากประสบการณ์ต รงด้ว ยการลงมือ ปฏิบ ํต ึผ ู้เรยนจะเกิด การเรยนรู้ได้ม ากกว่า
ด้วยคุณ สมปติของเทคโนโลยีเสมือนจํร้งที่ทำให้ผู้เรยนมองเห็นวัตถุและสภาพแวดล้อมจำลองแบบ 3 มิติ
นอกจากนั้นยังสามารถโต้ตอบกับผู้เรยนผ่านประสาทจัมผ“สอื่นมากกว่าการได้ยินและมองเห็น เทคโนโลยี
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