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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษให้ท างานบนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ และ 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ านวน 50 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชันการใช้งานแอพพลิเคชัน 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น สามารถแปลภาษาได้ 4 ภาษา คือ ส่วย ลาว เขมร และ เยอ เลือกฟัง
เสียงของค าศัพท์แต่ละภาษาได้ และ 2) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  
 
ค าส าคญั: ศรสีะเกษ, ภาษาท้องถิ่น, แอนดรอยด,์ แอพพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
            The purposes of this research were to 1) developed applications local dictionary Sisaket on the 
operating system android 2) Evaluation the satisfaction from the users of applications local dictionary 
Sisaket. The target group consisted of 50 students of the major computer science Faculty of liberal art 
and science at Rajabhat Sisaket University. The instruments used in this research including of applications 
local dictionary Sisaket and a satisfaction questionnaire. The statistics used were mean and standard 
deviation. 

 The research findings showed that 1) the applications Can Translations in 4 languages is Kuy, 
Laos, Cambodia, and Yor. Can hear the sound of the words in each language. And 2) Students showed 
satisfaction assessment from the uses of applications local dictionary Sisaket was a highest level.  
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บทน า 

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีเขตพื้นท่ีติดชายแดนประเทศกัมพูชา 
เป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมความเช่ือโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้าม  แนวปฏิบัติ และภาษาของกลุ่มชนชาวศรีสะเกษ 
ภาษาท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษเป็นภาษาที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน เป็นภาษาที่ใช้มาตั้งแต่
แรกเกิด ได้เรียนรู้ จดจ าสืบทอดและร่วมรบัในการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงเป็นภาษาท่ีมีความส าคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิตภาษาถิ่นจึงมีความส าคัญต่อกลุ่มชนผู้เป็นเจ้าของภาษานั้น ๆ มากที่สุด เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง (สุต สุริน, 2557) ภาษา
ท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ มีความเป็นเอกลักษณ์ความงดงามของค าพูดในแต่ละถิ่นที่อยู่ต่าง ๆ ของแต่ละอ าเภอตามปกติ
เป็นภาษาที่คนในถิ่นนั้น ๆ ยังคงพูดและใช้อยู่จ านวนมากค าบางค าในภาษากลางได้เลิกใช้ไปแล้วแต่ในภาษาถิ่นยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมไว้เป็นอย่างดีภาษาถิ่นเป็นภาษาประจ าถิ่นของกลุ่มชนท่ีอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ภาษาถิ่นจึงมีความส าคัญคือ
เป็นภาษาประจ าถิ่นของกลุ่มชนที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสืบทอดต่อเนื่องมายังลูกหลานโดยผ่านวัฒนธรรมทางภาษาที่
เป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมท้องถิ่นเราจึงควรเห็นความส าคัญของภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ 
และควรหวงแหนอนุรักษ์ภาษาถ่ินของจังหวัดศรีสะเกษ   
          ดังนั้นผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญ ในการแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาแอพพลิเคชันคู่มือการ
แปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     1.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ     
      1.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน 

  
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

ศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรือง
มานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ และมีชนเผ่าต่าง ๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ พวกส่วย ลาว เขมร และ
เยอ ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงล าดวน ต าบล ดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน
ในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลวงแก้วสุวรรณ ซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็น
พระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงรัชสมัยรัชการที่ 5 ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ช่ือว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. 2481 จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา มีดอกไม้
ประจ าจังหวัด คือดอกล าดวนและสีประจ าจังหวัด คือ สีส้มจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศ
กัมพูชา โดยมีอ าเภอกันทรลักษณ์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอภูสิงห์ เป็นอ าเภอที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 22 อ าเภอ 206 ต าบล และอีก 2,411 หมู่บ้าน  ซึ่งมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันท าให้สื่อสารกันยาก (วิกิเพียเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2559)   

จักรชัย โสอินทร์ พงษ์ศธร จันทร์ยอย และณัฐณิชา วีระมงคลเลิศ (2554) กล่าวว่า ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(Android Operating System) เป็นโครงสร้างซอฟต์แวร์ (Software) แบบสแตด (Stack) ซึ่งรวมเอาระบบปฏิบัติการ มิดเดิล
แวร์ (Middleware) และแอพพลิเคชัน(Application) ที่ส าคัญเอาไว้ด้วยกันเพื่อใช้โดยเฉพาะส าหรับอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ 
(Mobile Device) เช่น โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้การท างานของแอนดรอยด์มีพื้นฐานอยู่บนระบบ ลินุกซ์ เดอร์เนล (Linux 
Kernel) ซึ่งใช้แอนดรอยด์เอสดิเค (Android SDK-Software Development Kit) เป็นเครื่องมือและส่วนเช่ือมต่อกับ
ระบบปฏิบัติการส าหรับการพัฒนาโปรแกรมโดยที่ใช้ภาษาจาวาเป็นหลักในการพัฒนาโปรแกรมระดับช้ันแอพพลิเคชัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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อดิศักดิ์ จันทร์มิน (2555) กล่าวว่า โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational 
Database Management System :RDBMS) หรือเรียกง่ายๆว่า Database Server MySQL ถูกพัฒนาจากโปรแกรม 
MySQL เดิมซึ่งมีจุดด้อยและมีข้อจ ากัดอยู่มากโดยทางผู้พัฒนาโปรแกรม MySQL ได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่อง และข้อจ ากัด
ต่าง ๆที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้นจนพัฒนาตัวเป็นโปรแกรม MySQL และสร้างให้ตัวโปรแกรมสามารถ
สนับสนุนการท างานบนระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows และที่เด่นไปกว่านั้น ตัวโปรแกรม MySQL ยังเป็นโปรแกรม
ที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย เพราะเป็นโปรแกรมประเภท Open source ซึ่งมีลิขสิทธิ์ในแบบGeneral Public License หรือ GPL 
ความสามารถโดยสรุปของโปรแกรม MySQL ได้แก่ 

  (1) มีระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ 
  (2) สามารถควบคุมสิทธ์ิต่าง ๆในการเข้าใช้งานข้อมูล 
  (3) มีระบบส ารองข้อมูล (Backup) 
  (4) มีระบบคืนสภาพข้อมูล (Recovery) 
  (5) มีระบบโอนถ่ายข้อมูลไปยังโปรแกรมฐานข้อมูลตัวอ่ืนๆ 

  (6) สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลายชนิด เช่น รูปภาพ เสียง ข้อความ และตัวเลข เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
        1.1 ศึกษาความเป็นไปได้ และก าหนดปัญหาของระบบโดยได้ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้
ถึงข้อมูลในส่วนของภาษาแต่ละภาษา 
         1.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้อ 1.1  โดยวิเคราะห์จากภาษา คือ 4 ภาษา ส่วย ลาว เขมร และเยอ ซึ่งแต่
ละภาษามีบางค าที่ออกเสียงคล้ายกัน ซึ่งแต่ละค าศัพท์ ของภาษานั้น ๆ ควรค านึงถึงการออกเสียงท่ีถูกต้อง 
   1.3 ออกแบบและพัฒนาระบบ ในการออกแบบใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดย ได้ออกแบบระบบ 
แสดงดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่  1 ขั้นตอนการท างาน 
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   1.4 ทดสอบระบบและปรับปรุงระบบ โดยผู้ใช้งาน 
   1.5 สรุป วิเคราะห์ และจัดท าคูม่ือการใช้งานระบบ  

 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1   ระบบแปลภาษาท้องถิ่นศรสีะเกษ 
2.2   แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชัน 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ จ านวน 50 
คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยน าผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (Best,1970) 
        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบแอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ แสดงดังภาพท่ี 2 

     
 

ภาพที่ 2 ระบบแอพพลเิคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ 
 จากภาพที่ 2 ระบบแอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ เมื่อพิมพ์ค าศัพท์หรือเลือกข้อความที่ต้องการ คลิกปุ่ม
ค้นหา ระบบจะแสดงข้อความแปลความหมายด้านลา่งทั้ง 4 ภาษา เขมร ลาว ส่วย เยอ เมื่อต้องการฟังเสียงให้คลิกตรงไอคอน
ล าโพงก็จะแสดงสียงออกมา 
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2. ผลการทดลองใช้ระบบ 
ผู้ใช้งานผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ระบบแอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น และสอบถามความพึงพอใจของ

การใช้งานระบบแอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นด้านการท างานของแอพพลิเคชัน (Functional Requirement Test) ของผู้ใช้งานท่ัวไป 

 
จากตารางที่ 1 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 

(มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นทุกด้าน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

แอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษนี้มีความสามารถในการแปลภาษาที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมนี้ คือ ความสามารถแปลภาษาได้ถึง 4 ภาษา ส่วย ลาว เขมร เยอ และสามารถเลือกฟังเสียง
ของค าศัพท์แต่ละภาษาได้  เพื่อเป็นการเข้าถึงการฝึกออกเสียงแต่ละภาษาได้อย่างถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ติดต่อกันทางด้านข่าวสารข้อมูลจ าเป็นจะต้องมีการเข้าใจภาษากัน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการบน
สมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้จ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับ บุรัสกร อยู่สุข (2555 : บทคัดย่อ) แอพพลิเคชันส าหรับช่วยค้นความหมาย
ของค าศัพท์ต่าง ๆ แอพพลิเคชันนี้ใช้เทคโนโลยีรู้จ าเสียง หรือ Speech Recognition ท าให้สามารถแปลความหมายค าศัพท์
ได้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกป้อนค าศัพท์จากภาษาอังกฤษได้มากกว่า 500 ค า โดยใช้เสียงพูดหรือท าการพิมพ์ค าศัพท์ผ่านทาง
แป้นพิมพ์  จึงน าเสนอแนวคิดทางการสร้างแอพพลิเคชัน ส าหรับการช่วยค้นหาค าศัพท์ ในท้องถิ่นศรีสะเกษ แล้วยังเพิ่ม
ฟังก์ช่ันในการคลิกเพื่อฟังเสียงค าศัพท์ของแต่ละภาษาได้ โดยผู้ใช้จะสามารถป้อนค าศัพท์ ได้มากกว่า 900 ค า โดยใช้การพิมพ์
ค าศัพท์ผ่านทางแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทย(กลาง) และจะแสดงผลการค้นหาค าศัพท์ขึ้นมาข้อความและไอคอนปุ่มฟังเสียงแล้วท า
การคลิกที่ไอคอนเมื่ออยากฟังเสียงโดยผลจากการทดลองใช้งานพบว่า ผู้ใช้ที่เป็นกรณีศึกษาร้อยละ 90 % มีความพอใจใน 
แอพพลิเคชันนี ้
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพัฒนาให้สามารถใช้งานแบบไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ได้ 
 2. ควรพัฒนาให้สามารถแปลเป็นประโยคได ้

 
 

รายการ  SD. ระดับความคิดเห็น 

1.ความสวยงามของระบบ 4.62 0.53 มากที่สุด 
2.การสร้างเมนูของระบบสามารถเข้าใจได้ง่าย 4.54 0.54 มากที่สุด 
3.รูปแบบในการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.52 0.54 มากที่สุด 
4.หน้าจอ สีพื้นหลัง รูปแบบตวัอักษรและขนาดตัวอกัษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.72 0.50 มากที่สุด 
5.ค าและประโยคที่เลือกใช้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 4.58 0.57 มากที่สุด 
6.มีความชัดเจนของเสียง 4.62 0.60 มากที่สุด 
7.ความง่ายต่อการใช้งาน 4.66 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 4.61 0.04 มากที่สุด 

X
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