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บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน จ าเป็นที่ต้องมีการปรับสื่อการสอนให้สอดคล้องและทันยุคสมัย มีการน า
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ส าหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented Reality - AR) 
น้ัน ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ได้ถูกน ามาช่วย ด้วยความเป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริง (Real World) เข้ากับโลก
เสมือน(Virtual World) และให้ผลลัพธ์เป็นภาพจ าลองสามมิติได้อย่างชัดเจน มีรูปแบบการน าเสนอ ที่ต่ืนเต้น กระตุ้นต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การสังเกต และการจดจ า ส าหรับเด็กในวัย 3-5 ปีได้อีกแนวทางหน่ึง แนวคิดใน
การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงน้ี มีการ
พัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถติดต้ังลง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตได้ ภายในแอปพลิเคชันจะแบ่งออกเป็นสองส่วน 
คือ ส่วนแรกจะเป็นบทเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีภาพเสมือนจริงของผลไม้กับสัตว์ต่างๆตามพยัญชนะตัวอักษร A-Z เมื่อใช้กล้อง
จากสมาร์ทโฟน ส่องกับมาร์กเกอร์ จะแสดงโมเดลสามมิติพร้อมกับแอนิเมช่ันและเสียงประกอบ ส่วนที่สอง เป็น เกมเพ่ือฝึก
ทักษะการจดจ า การสังเกต และการเรียนรู้ ได้แก่ เกมจับคู่ผลไม้กับข้อความภาษาอังกฤษ เกมเติมค าในช่องว่างของศัพท์ที่
หายไป เกมเลือกค าตอบภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจากค าศัพท์ที่ให้มา ทั้งสามเกมน้ี มีเน้ือหาเป็นแบบฝึกทักษะการเรียนรู้จาก
บทเรียนเสมือนจริง  ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาน้ัน มีการน าโปรแกรม Maya และโปรแกรม Vuforia มาใช้ในการสร้าง
โมเดล และตัวมาร์กเกอร์ ส าหรับตัวเกมมีการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Unity เมื่อมีการน าแอปพลิเคชันไป ใช้ร่วมกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนในระดับช้ันอนุบาล โรงเรียนวรรัตน์วิทยา พบว่า แอปพลิเคชันดังกล่าว ระบบสามารถช่วย
ให้ผู้สอน มีวิธีการสอนใหม่ข้ึนจากการเรียนในแบบเดิม ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 
ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง/แอนดรอยด์/แอปพลิเคชันมือถือ/ภาษาอังกฤษ 

 
Abstract 
 Nowadays, English teaching requires an updated method. Augmented reality is one of the tools to 
be utilized. The combination of real-world and virtual reality, or augmented reality, makes the 3-D 
representation engageable. Consequently, the learning process has been enhanced for 3 to 5 year old 
children. The developer used the Android mobile operating system as a platform to develop the application 
that can be installed on phone and/or tablet computer. There are two parts; the lesson and game. We use 
alphabetically-ordered pictures and sounds to stimulate the learning process. In the game part, there are 
some tips to enhance their memory skills. For example, matching between pictures and vocabulary.  We 
use Maya and Vuforia to develop the model and markers. The game engine is Unity. After the trail period 
at Worarat Vittaya School, we have found that the application is complementing the learning process of 
these sample students. 
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