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บทคัดยอ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน จําเปนที่ตองมีการปรับสื่อการสอนใหสอดคลองและทันยุคสมัย มีการนํา
เทคโนโลยีตางๆเขามาประยุกตใชในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สําหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented Reality -AR)นั้น ถือ
เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ไดถูกนํามาชวย ดวยความเปนเทคโนโลยีที่ผสานโลกแหงความจริง (Real World)เขากับโลกเสมือน(Virtual
World)และใหผลลัพธเปนภาพจําลองสามมิติไดอยางชัดเจน มีรูปแบบการนําเสนอ ที่ตื่นเตน กระตุนตอการเรียนรูของผูเรียน
สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะ การสังเกต และการจดจํา สําหรับเด็กในวัย 3-5 ปไดอีกแนวทางหนึ่งแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
สื่อการเรียนรูและฝกทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงนี้มีการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด สามารถติดตั้งลง สมารทโฟน แท็บเล็ตได ภายในแอปพลิเคชันจะแบงออกเปนสองสวน คือ สวนแรกจะเป นบทเรียน
ภาษาอังกฤษ ทีม่ ีภาพเสมือนจริงของผลไมกับสัตวตางๆตามพยัญชนะตัวอักษร A-Z เมื่อใชกลองจากสมารทโฟนสองกับมารกเกอร
จะแสดงโมเดลสามมิติพรอมกับแอนิเมชั่นและเสียงประกอบสวนที่สอง เปนเกมเพื่อฝกทักษะการจดจํา การสังเกต และการเรียนรู
ไดแกเกมจับคูผลไมกับขอความภาษาอังกฤษเกมเติมคําในชองวางของศัพทที่หายไปเกมเลือกคําตอบภาษาอังกฤษที่ถูกตองจาก
คําศัพทที่ใหมา ทั้งสามเกมนี้มีเนื้อหาเปนแบบฝกทักษะการเรียนรูจากบทเรียนเสมือนจริงสําหรับเครื่องมือที่ใชในการพัฒนานั้น มี
การนําโปรแกรม Maya และโปรแกรม Vuforia มาใชในการสรางโมเดล และตัวมารกเกอรสําหรับตัว เกมมีการพัฒนาโดยใช
โปรแกรม Unity เมื่อมีการนําแอปพลิเคชันไปใชรวมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับครูผูสอนในระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนวร
รัตนวิทยาพบวาแอปพลิเคชันดังกลาว ระบบสามารถชวยใหผูสอน มีวิธีการสอนใหมขึ้นจากการเรียนในแบบเดิม ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52
คําสําคัญ:

เทคโนโลยีเสมือนจริง/แอนดรอยด/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 virtuality makes a 3-D representation engaging. Consequently, the
learning process has been enhanced for 3 to 5 years old children. The developer use 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 sound to
stimulate the learning process. In the game part, there are some tips to enhance the 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.
Keywords: Augmented Reality / Android / Mobile Application / English
บทนํา

ภาษาอังกฤษถือไดวาเปนภาษาสากลที่นิยมใชกันทั่วโลก มีการปลูกฝงภาษาอังกฤษใหเขากับการเรียนการสอน มีการ
นําเอาเทคโนโลยีตางๆมาสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยผลิตจากสื่อการสอนในหลายรูปแบบ ประกอบกับ แอปพลิเคชันบน
มือถือ มีผูนิยมใชงานเปนจํานวนมาก สามารถอํานวยความสะดวกในการใชงานไดทุกที่ทุกเวลา จากการศึกษาพบวาในปจจุบันมี
การนําเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) นํามาเปนเทคโนโลยีหนาที่ชวยในการพัฒนาสื่อการสอนตางๆ ทําใหสื่อการสอนนั้นมีความ
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นาสนใจและดึงดูดผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น จากแนวความคิดดังกลาว ทางผูจัดทําจึงนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใชในการพัฒนาสื่อการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ ส ง แสริ ม การเรี ย นรู เป น สื่ อ การสอนเพื่ อ ช ว ยให ผู ส อนสามารถ นํ า ไปใช เ ป น สื่ อ การเรี ย นรู แ ละฝ ก ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยหลักการของแอปพลิเคชันนี้ จะเปนแอปพลิเคชันสําหรับ
การศึกษา A-Z โดยภายใน แอปพลิเคชัน นั้น จะแบงออกเปน 2 สวนคือ เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ในรูปแบบ 3D ซึ่งจะเปน
บทเรียนภาษาอังกฤษ A-Z ในรูปแบบของคําศัพทสัตวตางๆ ตามพยัญชนะตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว และในสวนของคําศัพท
ผลไมชนิดตางๆ ทั้งหมด 26 ชนิด โดยมีโมเดลสามมิติ ผูเลนสามารถสัมผัสตอโมเดลในรูปแบบที่มีปฎิสัมพันธได และเกมฝกทักษะ
ทั้งหมด 3 เกม เพื่อวัดระดับการเรียนรูของผูใช ไดแก 1. เกมจับคูผลไมกับขอความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเปนเกมDrag And
Drop 2. เกมเติมคําในชองวางของศัพทที่หายไป 3. เกมABC Choice จะเปนเกมเลือกคําตอบภาษาอังกฤษที่ถูกตอง ทั้งสามเกมนี้
มีเนื้อหาเปนแบบฝกทักษะการเรียนรูจากบทเรียนเสมือนจริง โดยพัฒนาเปน แอปพลิเคชันที่มีกลุมเปาหมายเปนเด็กอายุ 3-5 ป
เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะในการฟง การพูด การอานศัพทภาษาอังกฤษใหพรอมทั้งผูเรียนยังสามารถเรียนรูไดจากภาพเสมือนจริง
ทําใหเกิดการกระตุนการเรียนรูสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยวัตถุประสงคของการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการ
เรียนรูและฝกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง มีดังตอไปนี้ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ
ชวยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหนาสนใจขึ้น 2) เพื่อใหเกิดความสนุกสนานในการใชแอปพลิเคชันดังกลาว 3) เพื่อใหผูสอน
สามารถนําแอปพลิเคชันไปชวยสอนภาษาอังกฤษ สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป
ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
1.Augmented Reality (AR) [1]เปนเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแหงความเปนจริง (Real) เขากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่ง
จะทําใหภาพที่เห็นในจอภาพกลายเปนวัตถุ 3 มิติลอยอยูเหนือพื้นผิวจริง ทําใหเกิดความนาสนใจ มีลักษณะ เปนปฎิสัมพันธตอผูใช
เทคโนโลยี AR จะมีการใชภาพสัญลักษณและแบบที่ใชระบบพิกัดในการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางขอมูลบนโลกเสมือนจริง ซึ่งในทาง
เทคนิคแลวภาพสัญลักษณที่ใช จะนิยมเรียกวา “Marker” หรือ “AR Code” มีการใชหรือกลองจากสมารทโฟน ในการรับภาพ
เมื่อซอฟทแวรที่เราใชงานอยูประมวลผลรูปภาพเจอสัญลักษณที่กําหนดไวก็จะแสดงขอมูลภาพสามมิติที่ถูกระบุไวในโปรแกรมให
เห็น เราสามารถที่จะหมุนดูภาพที่ปรากฏไดทุกทิศทางหรือเรียกวาหมุนได 360 องศาซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะ แสดงผลผานหนา
จอคอมพิวเตอร หนาจอโทรศัพทมือถือ บนเครื่อง ฉายภาพ หรือบนอุปกรณแสดงผลอื่นๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ ปรากฏขึ้นจะมี
ปฏิสัมพันธกับผูใชไดทันที ทั้งในลักษณะที่เปนภาพ นิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเปนสื่อที่มีเสียงประกอบ ขึ้นกับการ
ออกแบบสื่อแตละรูปแบบวาใหออกมาแบบใด องคประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบดวย
- AR Code หรือตัว มารคเกอร ใชในการกําหนดตําแหนงของวัตถุ
- Eye หรือ กลองวิดีโอ กลองเว็บแคม กลองโทรศัพทมือถือ หรือ ตัวจับ Sensor อื่นๆ ใชมองตําแหนงของ AR Code
แลวสงขอมูลเขา AR Engine
- AR Engine เปนตัวสงขอมูลที่อานไดผานเขาซอฟตแวรหรือสวนประมวลผล เพื่อแสดงเปนภาพตอไป
- Display หรือ จอแสดงผล เพื่อใหเห็นผลขอมูลที่ AR Engine สงมาใหในรูปแบบของภาพ หรือ วีดีโอหรืออีกวิธีหนึ่ง
เราสามารถรวมกลอง AR Engine และจอภาพ เขาดวยกันในอุปกรณเดียว เชน โทรศัพทมือถือ หรืออื่นๆ
โดยกระบวนการภายในของเทคโนโลยีเสมือนจริง[2] ประกอบดวย 3 กระบวนการ ไดแก 1. การวิเคราะหภาพ (Image
Analysis) เปนขั้นตอนการคนหา มารคเกอร จากภาพที่ไดจากกลองแลวสืบคนจากฐานขอมูล (Marker Database) ที่มีการเก็บ
ขอมูลขนาดและรูปแบบของมารคเกอร เพื่อนํามาวิเคราะหรูปแบบของ มารคเกอร 2.การคํานวณคาตําแหนงเชิง 3 มิติ (Pose
Estimation) ของ มารคเกอร เทียบกับกลอง 3. กระบวนการสรางภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เปนการเพิ่ม
ขอมูลเขาไปในภาพ โดยใชคาตําแหนง เชิง 3 มิติ ที่คํานวณไดจนไดภาพเสมือนจริงและมีความเปนปฎิสัมพันธ(Interactive)กับ
ผูชมไดทันที อาจจะเปนภาพนิ่งสามมิติหรือ อาจจะเปนสื่อที่มีเสียงประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบสื่อวาอยูในรูปแบบอยางไร
สวนสําคัญของการทํางานของความจริงเสมือน [3] Tracking Devices & Sensor Fusionเป น การใช อุ ป กรณ ท างด า นฮาร ด แวร
เพื่อระบุตําแหนงและทิศทางที่ถูกตองของมุมมองภาพจากผูใชงาน แลวทําการสงคาตัวแปรใหคอมพิวเตอรคํานวณประสานภาพ
แบบ Image Processing & Marking เปนวิธีการทางซอฟตแวรในการคํานวณภาพจริงที่ไดจากกลอง โดยอาศัยสื่อกลางที่เปน
เครื่องหมายและกําหนดทิศทางและตําแหนงใหกับสภาพแวดลอมเสมือน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศศิธร อารยะพูนพงศ[4] เสนอการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนแท็บเล็ต สําหรับสรางหนังสือนิทาน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาของเด็ก โปรแกรมที่ไดนําเสนอนั้น เปนทางเลือกใหมใหกับนิทาน เพื่อสรางสื่อและจินตนาการของเด็ก ทั้งใน
ดานการเรียนรู สติปญญา และจินตนาการ
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พรชัยจันทรศุภแสง[5]ไดกลาวถึงหนังสือสามมิติและเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงผสานโลกแหงความจริง วายังไมเปนที่
แพรหลายในปจจุบัน มีการนําเสนอในแงของการโฆษณา การผลิตกราฟฟกสามมิติตองลงทุนคอนขางสูง แตหนังสือสามมิติจะ
สามารถกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น และยังเปนเครื่อ งมือที่ชวยกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น ใหเห็นถึงความ
สนุกในการเรียน ไมทําใหเกิดความนาเบื่อ
รักษพล ธนานุวงศ [6] ไดพัฒนาสื่อการเรียนรู เรื่องการจมและการลอยดวยเทคโนโลยี AR ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการเรียนรู
ที่สสวท.พัฒนารวมกับบริษัทลานเกียร ซึ่งเปนการพัฒนาที่สนันสนุนเทคโนโลยีเสมือนจริง ทําใหมองเห็นลักษณะการเคลื่อนไหว
และการทํางานภายในและภายนอกของเซลลไดอยางเห็นภาพมากขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรูและฝกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงผูวิจัยอาศัยหลัก
วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตแวร หรือ SDLC (System Development Life Cycle) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาและรวบรวมความตองการ
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การรวบรวมความต อ งการของผู ใ ช ง านระบบ โดยการสอบถามข อ มู ล เนื้ อ หาการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ ในระดับการศึกษาของเด็กอายุ 3-5 ปจากอาจารย โกสุม ประเสริฐสุข อาจารยฝายวิชาการ โรงเรียนวรรัตนศึกษา
จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ผูวิจัย ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงความรูอื่นๆ จากหนังสือ จากอินเตอรเน็ต รวมทั้งการ
รวบรวมขอมูลการใชแอปพลิเคชันทั้งใน App store และ Play store เพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนา นอกจากนี้ ระบบดังกลาว
ไดถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือแกครูผูสอน นําไปใชประกอบการเรียนการสอน ดังนั้นกลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนจํานวน 20
คน และมีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบของผูใช
2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ในขั้นตอนของการวิเคราะหระบบและออกแบบระบบนั้นผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลเพื่อมาวิเคราะหเนื้อหา ตลอดจน
ฟ ง ก ชั น การทํ า งานต า งๆ มี ก ารสร า งสตอรี่ บ อร ด เพื่ อ วางแผนการทํ า งาน ทํ า การออกแบบหน า จอส ว นติ ด ต อ ผู ใ ช รวมทั้ ง
สถาปตยกรรมและเทคโนโลยี Augmented Reality ที่ใชในการพัฒนาใหเหมาะสม โดยมีการแสดงดวยแผนภาพไดอะแกรม ดังนี

Read Maker
Tap Interaction
Matching
User

Drag And Drop
ABC Choice

ภาพที่ 1 Use Case Diagram ในระบบของแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีเสมือนจริ’
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2.Class Diagram ของระบบแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง มีการออกแบบดังนี้
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ภาพที่ 2 แสดงClass Diagram ของระบบแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง
สําหรับโครงสรางของระบบแอพลิชันแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้น มีดังนี้

ภาพที่ 3แสดงโครงสรางแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรูภ าษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง
โดยโครงสรางแอปพลิเคชันประกอบไปดว ฟงกชันหลัก 4 ฟงกชัน ดังนี้
1. เมนู Learning จะเปนเมนูสําหรับการเรียนคําศัพทเหมือนจริง ( AR ) โดยผูเรียนสามารถใชกลองในการสองโมเดล
และยังสามารถมีปฎิสัมพันธตอสิ่งที่เห็นไดจาก เสียง และการเคลื่อนไหว โดยในสวนบทเรียนภาษาอังกฤษดวย
เทคโนโลยีเสมือนจริง AR ทั้งหมด 2 สวน คือ
สว นที่ 1 บทเรี ย นอั ก ษรภาษาอั ง กฤษ A-Z ในรู ป แบบของคํ า ศั พ ท สั ต ว ต า งๆ ตามพยั ญ ชนะตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษ 26 ตัวอักษร พรอมกับอนิเมชั่นเสียงคําศัพท และจัดทําเปนหนังสือเพื่อใชทําการสองมารคเกอรเมื่อ
ผูใชทําการสองมารคเกอร จะแสดงรูปสัตวตางๆ พรอมพยัญชนะภาษาอังกฤษในรูปแบบ 3D โดยจะมีคําศัพทของ
สัตวและเสียงของคําศัพทนั้นดวย
สวนที่ 2 เปนบทเรียนอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ในรูปแบบผลไมชนิดตางๆ ทั้งหมด 26 ชนิด ตามตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ A-Z และจัดทําเปนหนังสือเพื่อใชทําการสองมารคเกอรเมื่อผูใชทําการสอง จะแสดงรูปผลไมดังกลาว
ในรูปแบบ 3D โดยจะมีคําศัพทของผลไมและเสียงของคําศัพทนั้นดวย ผูใชสามารถสัมผัสเลนกับโมเดล โดยการ
เลนจะสามารถหมุนรูปผลไมได ในระบบจะมีแบบฝกทักษะคําศัพทผลไมภาษาอังกฤษโดยจะมี เกมใหเด็กไดฝก
คําศัพท ที่ไดเรียนรูจากระบบเสมือนจริง (AR)
2. เกมจับคูผลไมตางๆ (Matching) จะมีลักษณะเปนเกมจับคูภาษาอังกฤษใหสัมพันธ ระหวางรูปที่กําหนด กับคําศัพท
ที่ใหเปนแบบฝกหัดผลไม ใหเด็กไดฝกศัพทภาษาอังกฤษ โดยเกมจะแบงออกเปน 2 สวน คือ ภาพเงาผลไมกับภาพ
ผลไมทั้งหมด 10 ชนิด และใหเด็กทําการลากภาพผลไม มาวางใสในสวนของภาพเงาผลไมใหถู กตอง เมื่อทําการใส
ผลไมถูกตองจะไดคะแนนครั้งละ 100 คะแนน และจะมีการจับเวลารวมดวย พอจบเกมก็จะรวมคะแนน และเวลาที่
ใชไปทั้งหมด
3. เกมลากและวางผลไม(Drag And Drop) จะมีลักษณะเปนแบบฝกหัดผลไม ใหเด็กไดฝกคําศัพทผลไมภาษาอังกฤษ
โดยเกมจะมีคําศัพทผลไมทั้งหมด 10 คํา แตละคําศัพทจะมีพยัญชนะหายไป 2 ตัว และจะตัวเลือกเปน ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษใหเด็กไดนําไปใสใหถูกตอง ในพยัญชนะที่หายไป ถาทําการใสถูกตอง จะมีรูปผลไมขึ้นมาพรอมกับ
เสียงภาษาอังกฤษ และใหกดเปลี่ยนไปหนาคําศัพทถัดไป
4. เกมABC Choice ระบบจะเปนแบบฝกหัด A-Z มีใหเลนทั้งหมด 10 ตัวอักษร โดยเกมจะมีรูปสัตวมาใหพรอมกับ
เสียงคําศัพทของสัตวนั้น จากนั้นจะมีตัวเลือกเปนคําพยัญชนะภาษาอังกฤษใหผูใชเลือกมีอยูที่ 4 คํา ถาผูเลน ทํา
การเลือกถูกตอง จะมีรูปสัตวขึ้นมาพรอมกับคําศัพทและเสียงคําศัพทนั้น
ในการพัฒนาระบบผูวิจัยมีการการพัฒนาระบบตามขั้นตอนที่ไดออกแบบ และมีการเลือกเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
ดังนี้ใชโปรแกรม Maya 2014 ในการออกแบบโมเดลตางๆ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการออกแบบกราฟกในสวน
ของหนาแอปพลิเคชันและสวนของเกมใชโปรแกรม Vuforia ในการสราง AR และ Makerใชโปรแกรม Unity ในการทําบทเรียน
AR และเกม และใชโปรแกรม Audacity ในการตัดตอเสียง
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การทํางานของระบบ เริ่มจากการตรวจสอบแผนสัญลักษณจากผูใชกลองเว็บแคม หรือ กลองจากสมารทโฟน ระบบจะ
ทําการตรวจจับภาพที่ปรากฏ และทําการระบุภาพที่ไดวาตรงกับสิ่งที่ระบบรู จักหรือไม ถาระบุไดระบบจะทําการแสดงผลสื่อที่
นําเสนอออกทางหนาจอผูใชงาน
ในการเขาถึงแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง นั้น ใหทําการเลือกที่ไอคอนแลวแอป
พลิเคชันที่ถูกติดตั้งจะแสดงหนาจอ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4แสดงหนาแรกของแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง
หลังจากนั้น จะมีการแสดงฟงกชันการทํางานตางๆ ของแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 5 ซึ่งประกอบไปดวย เมนู Learning ซึ่ง
จ ะ
เปนฟงกชันของ AR เพื่อใหผูเรียนทําการเปดกลองสองกับโมเดล
เรียน
คําศัพทเสมือนจริง เมนูที่สอง Matching จะเปนเกมจับคูผลไม เมนู
ที่ 3
Drag and Drop จะเปนการหาตัวอักษรภาษาอังกฤษที่หายไป และ
เ ม นู
ที่ 4 Exercise จะเป น เมนู ที่ ท ดสอบทั ก ษะทางด า นการฟ ง
ภาษาอังกฤษและเมื่อทําการเลือกผูเรียนทําการเขาสูบทเรียน ในเมนู
Learning จะแสดงหนาเมนูใหผูเรียนทําการเลือกวาจะเรียนคําศัพท
เหมือนจริง( AR ) ในโหมดใด เมื่อกดเมนู Animal หรือเมนู Fruit
หนาการเรียนคําศัพทเหมือนจริง( AR ) Animal จะมีคําศัพทของสัตวทั้งหมด 26 ตัวตามพยัญชนะตัวอักษรภาษาอังกฤษ
โดยการนํากลอง Smart Phone ไปสองยังมารคเกอร ที่เตรียมไว และจะแสดง Model รูปสัตวนั้นขึ้นมาพรอมกับ Animation
และเสียงคําศัพท เพื่อเปนการสอนการสะกดคําของคําศัพทนั้นใหผูใชเกิดการจดจําที่ดี พรอมกับการเลน Model รูปผลไมโดยผูใช
สามารถ Touch เลนกับ Model ได
แอพพลิเคชั้นเปนหนาเกมจับคู ใหผูใชทําการกดลากผลไมที่อยูดานลางหนาจอไปวางไวที่กรอบของผลไมดานบนให
ถูกตองโดยจะมีเวลาจับและคะแนนใหครั้งละ 100 คะแนน เมื่อลากผลไมครบทั้งหมด 10 ชนิด จะโชวหนาจบเกม พรอมกับ
คะแนนที่ทําไดและเวลาที่ใชไปทั้งหมด
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ภาพที่ 5แสดงการทํางานเมื่อผูเ รียนเลือกประเภทของ Fruit และ Animal
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
งานวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใชเปนสื่อการเรียน
การสอน พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z คําศัพทสัตวตางๆ และคําศัพทผลไมชนิดตางๆ ทั้งหมด 26 ชนิด เหมาะสําหรับ
กลุมเปาหมายเด็กอายุระหวาง 3-5 ป โดยจะแบงออกเปน 2 สวน คือ บทเรียนภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)เกมฝก
ทักษะการเรียนรูและการจดจํา มีการพัฒนาโดยนําโปรแกรม Maya และโปรแกรม Vuforia มาใชในการสรางโมเดล และตัวมารก
เกอร สําหรับตัวเกมมีการพัฒนาโดยใชโปรแกรม Unity เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยไดนําไปใหอาจารย โกสุม
ประเสริฐสุข อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวรรัตนวิทยา เพื่อเปนสื่อเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับ เด็กที่มีอายุ
ระหวาง 3-5 ป โดย ทําการประเมินจากครูผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ทาน ในโรงเรียนเครือวรรัตนวิทยา มีการประเมินหา
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชัน
ครูผสู อน
หัวขอที่ประเมิน
Mean
S.D.
1. การทํางานของแอปพลิเคชัน
4.76
0.37
2. ดานเนื้อหาและขอมูล
4.70
0.49
3. ดานองคประกอบหนาจอและสื่อการสอนที่ใช
4.45
0.61
4. ดานการใชงานระบบ
4.43
0.64
สรุปผล
4.58
0.52
จากตารางพบวา ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบ โดยใชวิธีทางสถิติผลที่ไดคือคาเฉลี่ย(Mean)โดยรวม คือ 4.58
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) โดยรวมคือ 0.52 สามารถสรุปไดวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบอยูใน
ระดับที่ดีมาก โดยผูสอนสามารถนําแอปพลิเคชันไปใชเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบการเรียนสอน ชวยใหผูสอนมีเครื่องมือ
ที่ทันสมัย และดึงดูดความสนใจของผูเรียน ในสวนดานการติดตั้งแอปพลิเคชันนั้น คอนขางงาย และไมซับซอน ทั้งผูสอนและ
ผูเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจในการใชงานแอปพลิเคชันไดอยางรวดเร็ว ดานภาพรวมของแอปพลิเคชันนั้น มีความนาสนใจ
รูปแบบของตัวอักษรรวมถึงสีของตัวอักษรและพื้นหลังภายในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมและงายตอการอานขอความ ภาพนิ่งที่
ใชมีความสวยงาม และมีความสอดคลองกับเนื้อหาในแอปพลิเคชัน การจัดวางองคประกอบแตละสวนภายในหนาจอมีความ
เหมาะสม รูปแบบมีความนาสนใจ แอปพลิเคชันมีสีสันที่สดใส และดึงดูดการใชงานไดเปนอยางดี สงผลทําใหผูเรียนสามารถจดจํา
คําศัพทตางๆไดงาย มีความสนุกกับการใชงานของแอปพลิเคชันนั้นถือวาเปนการเรียนการสอนที่ไมนาเบื่อ ไมดึงดูดใจ สําหรับ
อาจารยผูสอนมีความพึงพอใจในแอปพลิเคชันนี้เพราะสามารถอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
คําศัพทไปพรอมกับความสนุกสนาน อีกทั้งยังมีเกมเพื่อฝกทักษะการเรียนรูของผูเรียนอีกดวย
กิตติกรรมประกาศ (ถามี)
ขอบขอบคุณอาจารย โกสุม ประเสริฐสุข อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนวรรัตนวิทยา ที่ไดอนุเคราะหใหขอมูล ใน
การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง และเปนที่ปรึกษาตลอดการปฏิบัติงาน
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