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 บทท่ี  15 
ห้องเรียนเสมือนจริง 

 
 

การศกึษาของไทยตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมหีลกัการทีส่ าคญั  
ดงัน้ี(กระทรวงศกึษาธกิาร , 2551 : หน้า 4) 

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรยีนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรบัพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้คีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิ
และคุณธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศกึษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมโีอกาสได้รบัการศกึษา
อยา่งเสมอภาค และมคีุณภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศกึษาที่สนองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมสี่วนร่วมในการ
จดัการศกึษา   ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

4. เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีม่โีครงสรา้งยดืหยุ่นทัง้ดา้นสาระการเรยีนรู ้เวลาและ
การจดัการเรยีนรู ้

5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
6. เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรบัการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั   

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์   
 เมื่อพจิารณาขอ้ 4 และ ขอ้ 6 จะพบว่าการจดัการศกึษาของไทยต้องมกีารปรบัเปลีย่น
ใหม้คีวามเป็นสากลมากขึน้ โดยใหทุ้กคนสามารถศกึษาไดใ้นทุกทีทุ่กเวลา ดงันัน้ในบทน้ีจงึได้
น าเสนอการศกึษาเสมอืนจรงิขึน้มาเพื่อเปิดโอกาสทางการศกึษาใหค้นที่มขีอ้จ ากดัทางด้าน
เวลา และสถานทีไ่ดพ้ฒันาความรูข้องตนเองโดยอาศยัการศกึษาทีเ่รยีนวา่ศกึษานอกระบบ นัน่
คอืผูเ้รยีนไมจ่ าเป็นตอ้งเขา้เรยีนในสถานศกึษา หรอืหอ้งเรยีนแต่สามรถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ
ทีม่ไีดผ้า่นสือ่การสอนทีม่สีภาพใกลเ้คยีงสถานศกึษา 
 

ความหมาย 
 

การศึกษาเสมือนจริง(Virtual Education) (2553 : ออนไลน์) เป็นมติิใหม่ของ 
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การศกึษาไรพ้รมแดน สถานศกึษาไมต่อ้งมวีทิยาเขต ไมต่อ้งมบีุคลากรมาก ผูเ้รยีนจะอยูแ่ห่ง
หนต าบลใดกไ็ด ้ และจะเลอืกเรยีนจากสถาบนัแบบเสมอืนแหง่ใดกไ็ด้ ผูเ้รยีนไม่ตอ้งเสยีเวลา
เดนิทางกส็ามารถเรยีนกบัสถาบนัต่างประเทศไดใ้น 

การศกึษาเสมอืนจรงิ (2553 : ออนไลน์) ของอนาคตจะเปิดกวา้งใหน้กัศกึษาเลอืก
ลงทะเบยีนเรยีนวชิาทีเ่ปิดสอนในต่างสถาบนัไดม้ากขึน้และสะดวกขึน้ ซึ่งจะเป็นผลดทีัง้ต่อ
นักศึกษาและต่อสถาบนัเพราะนอกจากจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้อย่าง
กวา้งขวางมากขึน้แลว้ ยงัท าใหส้ถาบนัต่างๆ สามารถแบ่งปนัทรพัยากรบุคคลทีห่ายากและมี
จ ากดั ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์รว่มกนัระหว่างสถาบนั ซึง่น าไปสูก่ารประหยดัค่าใชจ้่ายอกีดว้ย 
สิง่ทีอ่ยากจะขอย ้าในทีน้ี่คอืการศกึษาเสมอืนยงัใชอ้าจารยท์ีเ่ป็นมนุษยเ์ป็นผูส้รา้งบทเรยีนและ
เป็นผูดู้แลการเรยีนการสอน ไม่ไดใ้ชค้อมพวิเตอรห์รอืหุ่นยนต์มาท าการสอนอย่างทีบ่างคน
เขา้ใจคอมพวิเตอร ์ (และอนิเทอรเ์น็ต) เป็นเพยีงสื่อทีน่ ามาใชถ้่ายทอดความรูจ้ากผูส้อนสู่
ผูเ้รยีนเท่านัน้และแมว้่าในกระบวนการถ่ายทอดนัน้ จะมบีางขัน้ตอนที่เป็นกระบวนการ
อตัโนมตั ิ แต่ตวัความรูแ้ละขัน้ตอนอตัโนมตัเิหล่านัน้กถ็ูกสรา้งขึน้และถูกก าหนดโดยอาจารยท์ี่
เป็นคนจรงิๆ ซึง่ท าใหค้วามรูไ้ม่ถูกจ ากดัเพยีงเท่าทีส่ถาบนัม ีแต่โลก(อนิเทอรเ์น็ต)ทัง้โลกคอื
แหล่งความรู ้ และเป็นแหล่งความรูท้ีเ่ชื่อมโยงกนั เพยีงใชป้ลายน้ิวคลกิเมาสก์ส็ามารถเรยีก
ความรูจ้ากแหล่งต่างๆ ทีอ่ยูค่นละซกีโลกมาไดแ้ลว้ จุดเน้นของการศกึษาจงึเปลีย่นไป ไมไ่ดอ้ยู่
ทีก่ารแสวงหาความรูม้าเกบ็ใส่ตวั แต่อยู่ทีก่ารเรยีนรูว้ธิกีารคน้หา และแยกแยะขอ้มลูทีม่อียู่
มากมาย เพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีต่อ้งการมาเรยีบเรยีงใหเ้ป็นความรูท้ีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ  

การศกึษาขา้งต้นผูเ้รยีนจะต้องพฒันาทกัษะของตนเองในหลายๆดา้น เพื่อใหเ้ป็น
บุคคลที่ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน และควบคุมตวัเองใหม้รีะเบยีบวนิัยในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ
ตลอดชวีติ เพราะความรูต้่างๆไม่ไดห้ยุดน่ิงเฉพาะการเรยีนสาขาใดสาขาหน่ึงจนกระทัง่ไดใ้บ
ปรญิญา แต่ความรูเ้ป็นพลวตัทีม่พีฒันาการตามกาลเวลา จงึท าใหค้นทุกคนเรยีนรูไ้ดต้ลอดชัว่
ชวีติทีต่นม ี
      มหาวิทยาลยัเสมือนจริง(Virtual University)(ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาต,ิ 2543:ออนไลน์) คอื มหาวทิยาลยัทีไ่มม่ขีอ้จ ากดัในดา้นเวลาและสถานที่ ใครเรยีน
เวลาใดและเรยีนจากทีไ่หนกไ็ด้ ในมหาวทิยาลยัเสมอืนจรงิไมว่่าจะเป็นหอ้งเรยีน หอ้งทดลอง 
หอ้งสมุด หอ้งพบปะสนทนา ลว้นเปิดตลอดวนัๆ ละ 24 ชัว่โมง สปัดาหล์ะ 7 วนั นกัศกึษาของ
มหาวทิยาลยัเสมอืนจรงิไม่ต้องเดนิทางไปมหาวทิยาลยั และไม่ต้องเสยีเวลาหาที่จอดรถ 
นักศกึษามหาวทิยาลยัเสมอืนจรงิไม่ตอ้งแต่งเครื่องแบบไม่ต้องเสยีเวลาเลอืกชุดเสือ้ผา้ทีจ่ะใส่
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ไปมหาวทิยาลยั ไมแ่ต่งอะไรเลยกย็งัเรยีนทีม่หาวทิยาลยัเสมอืนจรงิได้ เพราะเรยีนอยูห่น้าจอ
คอมพวิเตอร ์ซึง่อาจจะอยูบ่นเตยีงนอนหรอืทีไ่หนในบา้นหรอืทีท่ างานหลงัเวลางานกย็งัเรยีนได ้ 
 โรงเรียนเสมือนจริง (Virtual  School)(ชนวฒัน์  ศรสีอา้น,2541อา้งองิใน สรุพล  บุญลอื, 
2550 : หน้า 29) คอื การศกึษาแนวใหมใ่นยคุโลกาภวิฒัน์ทีม่ลีกัษณะเป็น Knowledge – 
based Learning Organization ทีใ่ครกไ็ด ้ (Anyone) สามารถเรยีนรูจ้ากแหล่งใดกไ็ด ้
(Anywhere) และเวลาใดกไ็ด ้(Anytime)  

ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom)(บุญเกือ้  ควรหาเวช , 2553 : ออนไลน์) วตัถุ 
ประสงคท์ีจ่ะช่วยสนับสนุนใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนร่วมในการเรยีนรู้ โดยสามารถเลอืกเวลา และ
สถานทีท่ีจ่ะเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์สิง่ทีต่อ้งค านึงถงึในการจดั
หอ้งเรยีนเสมอืนคอื ระบบปฏบิตักิารของหอ้งเรยีนเสมอืน ทีต่่างไปจากการเรียนในหอ้งเรยีน 
รวมถึงการประเมนิผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีนว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการเรยีนรู้หรอืไม ่
นอกจากนัน้สิง่ทีก่ารเรยีนในหอ้งเรยีนเสมอืนไมม่คีอื การปฏสิมัพนัธห์รอืสงัคมระหว่างผูเ้รยีน
ดว้ยกนั ซึง่เป็นสิง่ทีต่อ้งคดิวา่หอ้งเรยีนเสมอืนจะท าใหเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 

ห้องปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง (Virtual Lab ,Cyber Lab, Online Lab) (The 
Virtual Campus,1998:Online)คือห้องปฏิบตัิการทดลองที่มีสภาพแวดล้อมที่จ าเป็น และมี
คุณภาพเช่นเดียวกับห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการทดลองจริงทุกประการ แต่ไม่มีอาคาร 
สถานที ่และไมม่กีารพบหน้ากนั (Face to face contact)  
 จากความหมายของค าวา่ เสมอืนจรงิ (Virtual) ซึง่หมายถงึการสมมต ิท าใหก้ารจดัการ
เรยีนรู้ไม่จ าเป็นต้องมี สถานที่ตัง้ของสถานศึกษาเหมอืนการจดัการศึกษาทัว่ไป  แต่
องคป์ระกอบอื่นๆทีช่่วยใหเ้กดิการเรยีนรูย้งัคงอยู่ ดงัจะเหน็ไดจ้ากความหมายขา้งตน้ทีก่ล่าว
วา่มทีัง้ โรงเรยีน หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร ฯลฯ เป็นตน้  
 

การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง 
 
การจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ(Virtual Learning Environment) แซนดี้

(Sandy,2001:p25) แบ่งไว ้3 ลกัษณะดงัน้ี 
1. Asynchronous Learning เหมาะกบั การเรยีนแบบเสรมิและการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนสามารถ 

เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Self learning) ผูเ้รยีนจะเรยีนวชิาผา่นเวบ็ไซต ์เมือ่ไรกไ็ด ้ในชว่งเวลาที่
เจา้ของหลกัสตูรก าหนดการเรยีนจะมกีจิกรรมใหท้ า ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์บัผูส้อนเวลาใดกไ็ด ้
เชน่ถามผา่น wed board  ผา่น e – mail แบบนี้ผูส้อนไมต่อ้งออนไลน์อยูก่บัระบบ 
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2. Synchronous Learning เป็นการสอนเสมอืนหน่ึงวา่มผีูส้อนอยูใ่นหอ้งเรยีน และผูเ้รยีน 
อยูก่ระจายทัว่ไป โดยผูเ้รยีนแต่ละคนมเีครื่องคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล อยูก่บัอนิเตอรเ์น็ต และ
ลงทะเบยีนเรยีนวชิานัน้ แบบน้ีผูส้อนจะท าการสอนโดยติดตามการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน มกีาร
ตดิต่อกบัผูเ้รยีนทนัท ีเช่นท าการ Chat ซึง่จะมเีวลาออนไลน์ทีแ่น่นอนส าหรบัผูเ้รยีนและผูส้อน
เพือ่มาพบกนัทีห่อ้งเรยีนเสมอืนจรงิ  

3. Collaborative Learning  การสอนแบบน้ีจะมกีารรว่มมอืกนัระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน  
จะมซีอฟแวรเ์ฉพาะทีทุ่กคนสามารถใชร้่วมกนัได ้เช่น Whiteboard หรอืซอฟแวรท์ีท่ างาน
เสมือนจริง เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนัได้ นัน่คือแบบน้ีจะ
ประสานทัง้เวลา และเครือ่งมอืระดบัสงูประกอบการเรยีนการสอน 

เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรเกี่ยวกับการศกึษา ดงันัน้จงึขอกล่าวถึงการศกึษา
เสมือน โดยเน้นเน้ือหาที่เกี่ยวกับห้องเรียน นัน่คือจะกล่าวถึงห้องเรียนเสมือนจริง และ 
หอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิเป็นหลกั ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 
ห้องเรียนเสมือนจริง 

 
หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ (Virtual Classroom)(บุญเกือ้  ควรหาเวช , 2553 : ออนไลน์) 

วตัถุประสงคท์ีจ่ะชว่ยสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการเรยีนรู ้โดยสามารถเลอืกเวลา และ
สถานทีท่ีจ่ะเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์สิง่ทีต่อ้งค านึงถงึในการจดั
หอ้งเรยีนเสมอืนคอื ระบบปฏบิตักิารของหอ้งเรยีนเสมอืน ทีต่่างไปจากการเรยีนในหอ้งเรยีน 
รวมถึงการประเมนิผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีนว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการเรยีนรู้หรอืไม ่
นอกจากนัน้สิง่ทีก่ารเรยีนในหอ้งเรยีนเสมอืนไมม่คีอื การปฏสิมัพนัธห์รอืสงัคมระหว่างผูเ้รยีน
ดว้ยกนั ซึง่เป็นสิง่ทีต่อ้งคดิวา่หอ้งเรยีนเสมอืนจะท าใหเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 

 
เหตผุลท่ีต้องมีห้องเรียนเสมือนจริง 

 

 จากหลกัการการจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางขอ้ 4 , ขอ้ 6 และสภาพปญัหา
การขาดแคลนคร ูท าใหก้ารจดัหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิเป็นทางเลอืกอกีทางหน่ึงทีน่่าน าไป
แกป้ญัหา จงึขอสรปุเหตุผลทีต่อ้งมหีอ้งเรยีนเสมอืนจรงิเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี (บุญเกือ้  ควรหาเวช , 
2553 : ออนไลน์) 
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1. สถานทีจ่ ากดัเฉพาะในหอ้งเรยีน 

2. การเรยีนรูจ้ ากดัเฉพาะกบัคร ูผูเ้รยีน และต ารา 

3. เวลาในการจดัการเรยีนการสอน 

4. โอกาสในการเรยีนการสอน สถานทีเ่รยีนไมเ่พยีงพอกบัผูป้ระสงคจ์ะเรยีน 

5. สดัสว่นของครแูละนกัเรยีนไมเ่หมาะสม 

 

ประเภทของห้องเรียนเสมือนจริง  
 

          รศ.ดร.อุทยั ภริมยร์ืน่ (2553 : Online) ไดจ้ าแนกประเภทการเรยีนในหอ้งเรยีนแบบ
เสมอืนจรงิไว ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1. จดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนธรรมดา แต่มกีารถ่ายทอดสดภาพและเสยีง
เกีย่วกบับทเรยีน โดยอาศยัระบบโทรคมนาคมและเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ปยงัผูเ้รยีนทีอ่ยูน่อก
หอ้งเรยีนนักศกึษากส็ามารถรบัฟงัและติดตามการสอนของผูส้อนไดจ้ากเครื่องคอมพวิเตอร์
ของตนเองอีกทัง้ยงัสามารถโต้ตอบกบัอาจารย์ผู้สอน หรอืเพื่อนักศึกษาในชัน้เรยีนได้ 
หอ้งเรยีนแบบน้ียงัอาศยัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพทีเ่ป็นจรงิ ซึง่เรยีกว่า Physical Education 
Environment  

2. การจดัหอ้งเรยีนจากโปรแกรมคอมพวิเตอร์สรา้งภาพเสมอืนจรงิ เรยีกว่า Virtual 
Reality โดยใชส้ื่อทีเ่ป็นตงัหนังสอื (Text-Based) หรอืภาพกราฟิก (Graphical-Based) ส่ง
บทเรยีนไปยงัผูเ้รยีนโดยผา่นระบบโทรคมนาคมและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์หอ้งเรยีนลกัษณะน้ี
เรยีกว่า Virtual Education Environment ซึง่เป็น Virtual Classroom ทีแ่ทจ้รงิ การจดัการ
เรยีนการสอนทางไกลทัง้สองลกัษณะน้ี ในบางมหาวทิยาลยักใ็ชร้่วมกนั คอืมทีัง้แบบทีเ่ป็น
หอ้งเรยีนจรงิ และหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ การเรยีนการสอนกผ็่านทางเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ี่
เชื่อมโยงกนัอยูท่ ัว่โลก เช่น Internet, WWW. ขณะน้ีไดม้ผีูพ้ยายามจดัตัง้มหาวทิยาลยัเสมอืน
จรงิขึน้แลว้ โดยเชื่อมโยง Site ต่างๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการเรยีนการสอนทางไกล แบบ Virtual 
Classroom ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและจดับรเิวณอาคารสถานที่ หอ้งเรยีน หอ้งสมุด ภาควชิาต่างๆ 
ศูนยบ์รกิารต่างๆ ตลอดจนคณาจารย ์นักศกึษา กจิกรรมทุกอย่างเสมอืนเป็นชุมชนวชิาการ
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จรงิๆ แต่ขอ้มลูเหล่าน้ีจะอยูท่ีศู่นยค์อมพวิเตอรข์องแต่ละแหง่ ผูป้ระสงคจ์ะเขา้รว่มในการเปิด
บรกิารก็จะต้องจองเน้ือที่และเขยีนโปรแกรมใส่ขอ้มูลเขา้ไว้ เมื่อนักศึกษาติดต่อเขา้มา 
โปรแกรมคอมพวิเตอรก์จ็ะแสดงภาพ เสยีง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถโตต้อบไดเ้สมอืนหนึ่ง
เป็นมหาวทิยาลยัจรงิ ๆ  

 

 การติดต่อส่ือสาร 

 

 การตดิต่อกบัมหาวทิยาลยัเสมอืนจรงิท าไดด้งัน้ี  (อุทยั ภริมยร์ื่น, 2553 : Online) 
        1. บทเรยีนและแบบฝึกหดัต่าง ๆ อาจจะส่งใหผู้เ้รยีนในรปูวดีทีศัน์ หรอืวดีทิศัน์ผสมกบั
Virtual Realityหรอื CD-ROM ทีม่สีื่อประสมทัง้ภาพ เสยีง การเคลื่อนไหว โดยผ่านระบบ
สญัญาเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ดาวเทยีม โทรทศัน์ โทรสาร หรอืทางเมล ์ตามความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน  

 2. ผูเ้รยีนจะตดิต่อสื่อสารกบัอาจารยผ์ู้สอนโดยตรง  Onlineแบบการสื่อสารสองทาง 
(Two-way Communication) หรอื ทีโ่ตต้อบโดยทนัททีนัใดระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อนหรอื
ระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั (Synchronous Interaction) เช่น การ Chat หรอือาจใชก้ารโตต้อบแบบ
ไมท่นัททีนัใด (Asynchronous Interaction) เชน่ การใชE้-mail, การใช ้Web- board กไ็ด ้ 

            3. การทดสอบ แบบ Online หรอืทดสอบโดยผา่นทางโทรสาร ทาง E-mail และทาง
ไปรษณยีธ์รรมดา 

 นอกจากวธิขีา้งตน้ยงัสามารถตดิต่อสื่อสารไดโ้ดยใชส้ื่อเช่นเดยีวกบัหอ้งเรยีนจรงิ 
เช่นสื่อผ่านผนังข่าว (News Wall) ซึ่งเป็นป้ายประกาศแจง้ข่าวต่างๆ  หรอื หอ้งสมุดในรูป
ขอ้เขยีนทีจ่ดัพมิพข์ึน้โดยหอ้งสมุดแต่ละแห่ง ทัง้น้ีเพราะการสอนแบบเสมอืนจรงิเปิดกวา้งให้
ผูเ้รยีนหาความรูท้างสิง่ต่างๆรอบตวั 

 

ลกัษณะของห้องเรียนเสมือนจริง 

 

หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี (บุญเกื้อ  ควรหาเวช ,  
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2553 : ออนไลน์) 

          1. จดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนธรรมดา แต่มกีารถ่ายทอดสดภาพและเสยีงเกีย่วกบั
เน้ือหาของบทเรยีน โดยอาศยัระบบโทรคมนาคมและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ซึง่เรยีกว่า Online 
ไปยงัผูเ้รยีนที่อยู่นอกหอ้งเรยีน ซึ่งสามารถโต้ตอบกบัผูส้อน หรอืเพื่อนที่อยู่คนละแห่งได้ 
          2. หอ้งเรยีนเสมอืน เป็นการจดัการเรยีนการสอนผ่านระบบเครอืข่าย ที่อาศยั
ประสทิธภิาพของเทคโนโลยกีารสื่อสารและอนิเทอรเ์น็ต ท าไดโ้ดยผูเ้รยีนใชค้อมพวิเตอรเ์ขา้สู่
เว็บไซต์ของห้องเรยีนเสมอืน และด าเนินการเรยีนตามกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบไว ้
หอ้งเรยีนลกัษณะน้ีเรยีกวา่ “หอ้งเรยีนเสมอืนทีแ่ท”้ 

 ลกัษณะการจดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ   เ ป็นการจัดการศึกษาใน
ลกัษณะการสอนทางไกลผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  

 

 การท างานของห้องเรียนเสมือนจริง 

 

 การท างานของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ ชยัวรตัน์  ไชยพจน์พานิช(2546:Online) แบ่งไว ้2 
ลกัษณะดงัน้ี 

 1. สว่นการจดัการเน้ือหา ประกอบดว้ย เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสรา้งบทเรยีน และซอฟแวรท์ี ่

ใชแ้สดงบทเรยีน 

 2. สว่นบรหิารจดัการการเรยีนการสอน เป็นซอฟทแ์วรบ์รหิารจดัการรายวชิาทีร่วบรวม 

เครือ่งมอื ซึง่ออกแบบไวเ้พือ่อ านวยความสะดวกแกผู่ใ้ชง้านในการจดัการเรยีนการสอน
ออนไลน์ 

 

การออกแบบห้องเรียนเสมือนจริง  

 

 การออกแบบหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ(Virtual Classroom) (อุทยั ภริมยร์ืน่, 2553 : Online) 
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สามารถออกแบบใหม้ลีกัษณะดงัน้ี 

 1. Learning is Fun ไดน้ าเทคโนโลยขีอง JAVA มาเสรมิในการเรยีนรูแ้บบสนุกสนาน 
และไม่เครยีด นักเรยีนจะไดเ้ล่นเกมทางคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละรายวชิาอื่นๆ ทีจ่ะ
สามารถออกแบบในลกัษณะน้ีได ้ 

 2. Multimedia นกัเรยีนจะเรยีนรูบ้ทเรยีนจากภาพและเสยีง สามารถควบคุมขัน้ตอน
ของของการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยปลายน้ิวสมัผสัของตนเอง  

 3. Asynchronous learning หมายถงึ การเรยีนทีไ่ม่จ าเป็นจะตอ้งมคีรผููส้อนอยูก่บั
นกัเรยีนในเวลาและสถานทีเ่ดยีวกนั ครจูะจดัท า/รวบรวม "บทเรยีนออนไลน์" ซึง่ใชเ้รยีนทีไ่หน
กไ็ด ้เวลาใดกไ็ด้ ตามแต่ผูเ้รยีนจะสะดวก บทเรยีนมใีหเ้ลอืกมากมาย และเชื่อมโยงไปยงั
บทเรยีนอื่นๆ ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนั  

 4. Electronic Library เป็นหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส์ นกัเรยีนสามารถคน้หาสิง่ทีต่อ้งการ 
จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทัว่โลกได ้โดยใช ้ 

 - Search Engine นอกจากน้ียงัมบีรกิารใหค้น้หาหนังสอืจากหอ้งสมุดของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ คน้หาค าศพัทแ์ละอื่นๆ จาก Web Site ต่างๆ  

 - Information on Demand นักเรยีนสามารถเรยีกดูขอ้มลูสารสนเทศตามที่
ตอ้งการไดจ้ากขอ้มลูตามค าสัง่ ซึง่ไดแ้ก่ ขา่ว และสารพนัความรูต้่าง ๆ จากภาพในอนาคตที่
ปรากฏลกัษณะของVirtual Classroom ผนวกกบักระแสความเจรญิทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความต้องการเหน็สงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้แข่งขนัและร่วมมอื มี
สมรรถภาพ การพฒันากระบวนเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในแงมุ่มของVirtual Classroom : A New 
Alternative for Thai Students. หรอืหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ ทางเลอืกใหมข่องนกัเรยีนไทย จงึ
เป็นเรือ่งทีน่่าจบัตามอง  
 
ห้องปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง 

 
หอ้งปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ (Virtual Lab ,Cyber Lab, Online Lab) (The 

Virtual Campus,1998:Online)คอืหอ้งปฏบิตักิารทดลองทีม่สีภาพแวดลอ้มทีจ่ าเป็น และมี
คุณภาพเช่น 
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เดยีวกบัหอ้งเรยีนหรอืหอ้งปฏบิตักิารทดลองจรงิทุกประการ แต่ไมม่อีาคาร สถานที ่ และไมม่ี
การพบหน้ากนั (Face to face contact)  
 

 จดุมุ่งหมายของห้องปฏิบติัการทดลองเสมือนจริง (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร,ี 

2553:ออนไลน์) 

  

 กรณีที่การเรยีนการสอนมคีวามจ าเป็นต้องฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ การเรยีนการ
สอนในหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิกส็ามารถท าได ้โดยสามรถสรา้งเป็นหอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิขึน้
ในห้องเรยีนเสมอืนจรงิก็เป็นสิง่ที่ท าได้ โดยมจีุดมุ่งหมายของห้องปฏิบตัิการดงัน้ี (วกิิพเีดยี 
สารานุกรมเสร,ี 2553:ออนไลน์) 

       1. จุดมุง่หมายทัว่ไปของหอ้งปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิ 
  ห้องปฏิบัติการทดลองเสมือนมีจุดมุ่งหมายทัว่ไปในการกระจายความรู้โดยใช้
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี และเครอืขา่ยสารสนเทศ ระหว่างนกัเรยีน นกัศกึษาในหอ้งปฏบิตักิารกบั
ผูส้อน เพื่อเตรยีมคนส าหรบัโลกอเิลก็ทรอนิกสใ์นวนัขา้งหน้าและฝึก “การเชื่อมต่อทางปญัญา” 
ในโครงรา่งของสภาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิ 
       2. จุดมุง่หมายเฉพาะของหอ้งปฏบิตักิารทดลองเสมอืนจรงิไดแ้ก่ 
          1) เพือ่สรา้งหอ้งปฏบิตักิาร “ขา้มชาต”ิ 
          2) เพื่อออกแบบห้องเรยีนส าหรบัวนัขา้งหน้า ที่ผสมผสานระหว่างการปฏิบตัิและ
ทฤษฎโีดยมจีุดหมายยอ่ย 3 ขอ้ ดงัน้ี 
              - การสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิต  เ น่ืองจ ากเทคโนโลยีในปจั จุบันมี
ความกา้วหน้ารวดเรว็มาก ประชาชนจะตอ้งปรบัความรูใ้หท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อไมใ่หต้กอยู่ใน
ความลา้หลงั 
              - การเพิม่พูนความร่วมมอืระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์การจดักิจกรรมเชิง
ปฏบิตักิารทีค่ณาจารยจ์ดัให ้การคน้ควา้จากฐานขอ้มูลโดยใช้การจ าลองสถานการณ์ชวีติจรงิ 
จะช่วยใหน้กัศกึษาเขา้ใจในวชิาชพีทีจ่ะปฏบิตัใินอนาคต นอกจากนัน้ยงัขยายการเชื่อมต่อทาง
ปญัญาโดยการแลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสาร และความเชีย่วชาญระหว่างโลกของวชิาการกบัโลก
ของความเป็นจรงิในตลาดแรงงาน 
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              - การสอนมลัตมิเีดยีโดยใชม้ลัตมิเีดยี หมายถงึ การสอนสิง่ทีห่ลากหลาย โดยการ
ใชส้ือ่ทีห่ลากหลายเชน่เดยีวกนั 
 
 หลกัการของห้องปฏิบติัการทดลองเสมือน   
 
 หลกัการของหอ้งปฏบิตักิารทดลองเสมอืน  หอ้งปฏบิตักิารทดลองเสมอืนยดึหลกัการ 4 
ประการ ดงัน้ี (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร,ี2553:ออนไลน์) 
 1) การใหก้ารศกึษาทีท่นัเวลาการใชง้าน (Just in time education) หอ้งปฏบิตักิาร
ทดลองเสมอืนมคีวามคล่องตวัและเชื่อมโยงกบัแหล่งขอ้มลูและแหล่งวชิาการต่าง ๆ ไดท้ัว่โลก
จงึเป็นแหล่งความรูท้ีท่นัสมยัตลอดเวลา สามารถตอบสนองประชาชนทีต่อ้งการไดใ้นทนัท ี
 2) การเรยีนเป็นการแลกเปลีย่น (Learning is exchange) ในหอ้งปฏบิตักิารทดลอง
เสมอืนจะไมม่รีะบบทีม่ผีูรู้ทุ้กเรือ่งคนเดยีวแลว้สอนคนอื่นๆ แต่จะเป็นลกัษณะทีทุ่กคนเสมอกนั
แลกเปลีย่นความรูก้นั 
 3) การเรยีนคอืการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละขอ้มูลข่าวสาร ไม่ใช่การรบัเพยีงอย่างเดยีว 
หลกัการน้ีเป็นลกัษณะของหอ้งเรยีนเปิดที่ครู อาจารย์ นักศึกษา และผูส้นใจสามารถพบปะ
แลกเปลีย่นความรูก้นัได ้
 4) การจดัสภาพแวดลอ้มโดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั (Environment according to user 
profile) สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนจะเปลีย่นรปูไปตามลกัษณะของผูเ้รยีน ตัง้แต่เริม่ลอ็กอนิ 
(Log in) เขา้เรยีน ผูเ้รยีนจะเป็นผูก้ าหนดขอบขา่ยความสนใจว่าจะเรยีนอะไร และในระหว่าง
เรยีนผูเ้รยีนจะเป็นผูป้รบัเปลี่ยนสภาพแวดลอ้มการเรยีนเอง โดยเป็นผูเ้ลอืกเน้ือหาทีจ่ะเรยีน
เลอืกปรกึษาคนที่ตนเองต้องการ ซึ่งอาจเป็นผูส้อน บุคลากร หรอืเพื่อนนักศกึษาเองขณะที่
ลงทะเบียนเรยีน ผูเ้รยีนจะให้ชื่อ ที่อยู่ ในอเีมล์  คุณวุฒใินการท างาน ขอบข่ายความสนใจ
ประสบการณ์ในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูน้ีจะเป็นกุญแจในการตดิต่อกบัผูท้ี่
มคีวามสนใจและคุณลกัษณะคลา้ยกนั 
  

 จดุแขง็และจดุอ่อนของห้องเรียนเสมือนจริง 

  

 เพอรร์นิ(Perrin,1994:142) ไดก้ล่าวถงึจุดแขง็และจุดออ่นของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิสรปุ
ไดด้งัน้ี 
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 จุดแขง็ของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ 

1. การจดัการเรยีนการสอนสามารถเชื่อมโยงไดท้ัว่โลก 

2. สือ่การสอนสามารถเชื่อมโยงจากแหล่งต่างๆทัว่โลก 

3. การเรยีนการสอนสามารถใชก้ารสอนแบบมลัตมิเีดยี 

4. มกีารประเมนิผลทีเ่หมาะกบัรปูแบบการเรยีนของผูเ้รยีน และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

5. การบรหิารงาน สามารถด าเนินการผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

6. การควบคุมในหอ้งเรยีน ผูเ้รยีนจะเป็นผูเ้ลอืกวชิา และผูส้อนไดด้ว้ยตนเอง 

7. สามารถใชก้ารและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆไดท้างเครอืขา่ยสารสนเทศ 

 จุดออ่นของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ คอื การมปีฏสิมัพนัธใ์นดา้นสงัคม และนนัทนาการ 
(Social / recreation) เพราะไมม่คีวามเป็นธรรมชาต ิการถ่ายทอดความรูส้กึ หรอือารมณ์กไ็ม่
เหมอืนสภาพทีเ่ป็นจรงิเมือ่มกีารสือ่สารหรอืปฏสิมัพนัธ ์ผา่นทางหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ ท าให้
การเขา้สงัคมจรงิของผูเ้รยีนบางคนอาจเกดิปญัหาได ้ 

 

สรปุ 

 การศกึษาเสมอืนจรงิทีม่ใีชใ้นปจัจุบนัจะอยูใ่นรปูหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิเป็นสว่นใหญ่แต่ก็
ยงัมขีอ้จ ากดัอยูห่ลายประการ เชน่ขอ้จ ากดัทีเ่กดิจากสือ่การเรยีนการสอน เพราะการสอนดว้ย
หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิผูเ้รยีนและผูส้อนจะตอ้งมคีอมพวิเตอร ์และทัง้สองฝา่ยตอ้งตดิตัง้
อนิเทอรเ์น็ต จงึจะเกดิการเรยีนการสอนได ้นอกจากน้ียงัเกดิปญัหาเน่ืองจากตวัผูเ้รยีนเอง นัน่
คอืการเรยีนในหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิถา้ผูเ้รยีนไมม่คีวามรบัผดิชอบกไ็มส่ามารถประสบ
ความส าเรจ็ได ้เพราะไมม่คีนคอยกดขนัดแูล ท าใหค้นทีไ่มม่วีนิยัในตนเองปล่อยปะละเลยไม่
เขา้หอ้งบา้ง ไมท่ างานบา้ง หรอืท างานแต่ท าไมต่่อเน่ืองไมส่ม ่าเสมอกจ็ะท าใหก้ารเรยีนไมม่ี
ประสทิธภิาพเทา่ทีค่วร จงึถอืไดว้า่นวตักรรมน้ีเป็นทางเลอืกใหแ้ก่บุคคลทีส่นใจใฝรู่จ้รงิๆ และ
แสวงหาความรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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แบบฝึกหดั 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1.  จากหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิถ้าท่านจะต้องสอนวชิาฟิสกิส ์1 บทเรยีนท่านจะเตรยีม
กจิกรรมใดไวส้ าหรบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

2.  จากหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิถ้าท่านจะต้องสอนวชิาเคม ี1 บทเรยีนท่านจะเตรยีม
กจิกรรมใดไวส้ าหรบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

3. จากหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิถา้ทา่นจะตอ้งสอนวชิาชวีวทิยา 1 บทเรยีนทา่นจะเตรยีม 

กจิกรรมใดไวส้ าหรบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


