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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล

1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) ประเมินคุณภาพของแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) สอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ เทศบาลต าบลอุ้มเม่า อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แอพพลิเคช่ันแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษ
ไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
แอพพลิเคชั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) แอพพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
จ านวน 4 ส่วน คือ หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น  หน้าเมนูของแอพพลิเคช่ัน  หน้าค าศัพท์ของแอพพลิเคช่ัน หน้าผู้จัดท า 2) ผล
การประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ันแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษ
ไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล1บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

 
  

ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่น, ค าศัพท์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research for 1) develop vocabulary application of basic Thai language for 

Kindergarten children 1st year on the Android operating system. 2.) assess the quality of an application of 
basic Thai language for Kindergarten children 1st year on the Android operating system. 3) ask the 
satisfaction of users are used an application of basic Thai language for Kindergarten children 1st year on 
the Android operating system. The target group are Kindergarten students 1st year of Sawangwit 
Kindergarten school , municipal Um Mao ,Yang Talat district , Kalasin Province number of twenty people. 
The research instrument in the education consisted of an application of basic Thai language for 
Kindergarten children 1st year on the Android operating system and questionnaire to the satisfaction of 
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users have an effect on an application. The statistics based on the data analysis is the average value and 
the standard deviation. 
  The results of research 1) The application of basic Thai language for Kindergarten children 1st 
year on the Android operating system number of 5 categorise. 2) Results of the quality assessment of an 
application of basic Thai language for Kindergarten children 1st year on the Android operating system by 
experts overall are high level. 3) Results of the satisfaction of students have an effect on an application of 
basic Thai language for Kindergarten children 1st year on the Android operating system accounted for 100 
percent of all students are the high level of satisfactions100. 
Keyword: The Application, vocabulary 
 

บทน า 
การศึกษาในปัจจุบัน เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีหลากหลายรูปแบบความกาวหน้าทางเทคโนโลยีได้

เข้ามามีบทบาททางด้านการจัดการศึกษามากข้ึน เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ท่ีไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ท่ีสร้างขึ้น 
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกท่ีทุกเวลาซึ่งเป็นวิธีในการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้น 
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน (ณัฐกรณ์.  2553 การเรียนรู้มีหรือ
เกิดขึ้นได้จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยครูผู้สอนได้มีน าข้อดีของวิวัฒนาการความเจริญกาวหน้าทางเทคโนโลยีรวมกับ
ความทันสมัยของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
การเรียนการสอนผ่านเว็บ การเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยข้อจ ากัดทางเทคโนโลยีจึงมี
การใช้ไม่แพร่หลายเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมือถือ และการสื่อสารข้อมูลไร้สาย รวมทั้งการประมวลต่างๆ มีความรวดเร็ว
ขึ้นและมีราคาถูก จึงท าให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ท าให้เทคโนโลยี และการเรียนที่อยู่แต่ในห้องกลับกลายมาเป็น
แอพพลิเคชั่นท่ีสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันง่ายๆ ไปแล้ว) (วิวัฒน์. 2555) 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอนนักเรียนในช้ันอนุบาล  1 อาจารย์ให้ได้ข้อมูลว่า เด็กเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญของชาติเป็นวัยพื้นฐานแห่งชีวิต ท่ีต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6ขวบเด็กวัยนี้
จะเกิดการเรียนรู้มากที่สุดในชีวิต(ดรินธร ภูคงน้ า)  (ขวัญชัย สุลัยศรี.2547: 6) เพราะเป็นวัยที่ร่างกายและสมองก าลัง
เจริญเติบโต ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้องตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเด็กก็จะพัฒนาได้เต็มตา
ศักยภาพ (เพ็ญทิพา อ่วมมณี. 2547:1; อ้างอิงจากนโยบายและแผนการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย. 2545-2549 : 1) ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อที่จะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ-สังคมและสติปัญญา จึงมี
ความส าคัญดังที่นักจิตวิทยาการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญในช่วง 6 ปีแรกของชีวิตว่าเป็นช่วงที่พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ก าลัง
พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงเป็นระยะเหมาะสมที่สุดต่อการวางรากฐานของการพัฒนาการทุกด้านให้กับเด็กอย่างมั่นคงและถูกต้อง
เพราะเด็กในวัยวัยนี้ง่ายต่อการปลูกฝัง พฤติกรรม และการเรียนรู้สิ่งต่างๆ (บังอร จ าปา. ม ป.ป.  : 1) ดังที่บลูม (เพ็ญทิพา 
อ่วมมณี. 2547: 1; อ้างอิงจาก Bloom. 1964 : 88) กล่าวว่า สติปัญญาของเด็กจะพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 
4 ปี และในระหว่างอายุ 4-8 ปี สติปัญญาของเด็กจะพัฒนาเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ เพียเจต์ (Piaget) ได้กล่าวกว่า 
พัฒนาการทางสติปัญญาที่เกิดขึ้นในช่วงปฐมวัยนี้จะเป็นรากฐาน แก่การพัฒนาทางสติปัญญาในระดับต่อไป จะเห็นได้ว่าเด็ ก
วัยนี้ จึงควรได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่สามารถสร้างเสริมสติปัญญา พัฒนาความคิดและพัฒนาการด้านหนึ่ง
ของเด็กปฐมวัยที่ควรได้รับการส่งเสริมคือ ทักษะค าศัพท์ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
 ในปัจจุบันนี้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของเด็กปฐมวัยจะมีความภาคภูมใิจเมื่อเด็กสามารถอ่านได้ เขียนได้ พ่อ แม่จะช่ืนชม
ในโรงเรียนและครูที่สอนมากและจะไม่พอใจถ้าลูกอยู่ชั้นอนุบาลแล้วอ่านเขียนไม่ได้ ดังนั้นครูประจ าช้ันก็จะเร่งรัดสอน ให้เด็ก



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 | 9 
 

อ่านและเขียนได้ (นิตยา วิยาภรณ์. 2547 : 18) โดยที่เด็กยังไม่เข้าใจความหมาย และไม่สามารถบังคับตัวเองเพื่อจดจ าสิ่งที่
ครูผู้สอน ได้สอนทั้งหมดได้ ซึ่งจะเกิดผลเสียกับเด็ก เด็กจะเกิดความเครียดทางอารมณ์ รู้สึกผิดหวัง เมื่ออ่านไม่ออก ออกเสียง
ไม่ได้ผลที่ตามมาคือ เด็กจะเกลียดการการอ่านออกเสียง และไม่อยากมาโรงเรียน อีกทั้งทางครูและโรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมหรือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านการอ่าน ออกเสียง ประสานสัมพันธ์กันซึ่งความ
พร้อมในการเขียนของเด็กต้องมาจากความพร้อม ของเด็กและการให้เด็กได้ท ากิจกรรมตา่งๆ ได้ลงมือสัมผัสกับอุปกรณ์ ได้ลอง
ผิด ลองถูก ได้คิด ตัดสินใจและได้ฝึกฝนการอ่านออกเสียง ได้เรียนรู้ในจ าพวกค าศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาไปสู่
การใช้มือในการเขียน และท ากิจกรรมทางการเรียนอ่ืนๆ ต่อไป  
 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญและสนใจพัฒนาแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษาไทย
พื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กช้ันอนุบาล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานในหมวดต่างๆ และการอ่านออกเสียงได้
ถูกต้อง และทั้งนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถรู้ความหมายค าศัพท์นั้นๆ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
1.2 เพื่อประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ 
 1.3 เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

นพวรรณ ทองประสม (2554 ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของ
เด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบค้นเป็นกลุ่ม 2) เพื่อศึกษาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบค้นเป็นกลุ่ม 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัยชาย–หญิง ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จ านวน 14 คน ใช้ระยะเวลาในการ
ทดลอง 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กระบวนการสืบค้นเป็นกลุ่ม และแบบสังเกตพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย มีค่าความเช่ือมั่น = .91 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 28-29) ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยสามารถแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกประสาทสัมพันธ์ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งช่วย
ให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการกิน เล่น ออกก าลังกาย และพักผ่อนอย่างถูกต้อง 

วราภรณ์ รักวิจัย (2527: 36) กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและสายตาให้สัมพันธ์กันเพื่อเตรียมพร้อมด้านการเรียนซึ้งสอดคล้องกับ 
 เยาวพา เดชะคุปต์ (2528: 36-38) ที่กล่าวว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ หมายถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
การใช้กล้ามเนื้อเล็ก ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและสามารถใช้สัมพันธ์กัน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเขียน และมีโอกาส
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการอ่าน 
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 เลิศ อานันทนะ (2529: 44) ได้สรุปการสอนศิลปศึกษาแบบสร้างสรรค์ว่าการสอนศิลปศึกษาตามแนวความคิดใหม่ที่
ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดริเริ่มและความคิดจินตนาการเพื่อพัฒนาทางสมอง ร่างกาย สังคม และส่งเสริมความ
เจริญเติบโตทาง อารมณ์ จิตใจ การสอนให้บรรลุถึงความมุ่งหมายของศิลปศึกษาครูจ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมี
การแสดงออกอย่างอิสระเสรี (Free Expression) ด้วยการทดสอบค้นคว้ากับวัสดุนานาชนิดอย่างกว้างขวางที่สุดโดยไม่มีการ
ใช้อ านาจบีบบังคับขู่เข็ญใดๆ ทั้งสิ้น มิฉะนั้นแล้วความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะไม่เกิดขึ้น 
 พรมารินทร์ สุทธจิตตะ (2529: 24) ยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี คือ กิจกรรม
สร้างสรรค์ทางศิลปะ เพราะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจความสามารถ และสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของเด็ก
เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อและตาสัมพันธ์กัน ช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ และส่งเสริมควา มคิดอิสระ 
ความคิด จิตนาการการรู้จักการท างานด้วยตนเอง ฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทั้งความคิดและการกระท า ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะและยังน าไปสู่การเรียนเขียนต่อไป 

ณัฐพงศ์ พลสยม (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
“กลองยาวพื้นบ้านอีสาน”ร่วมกับชุมชน แบบทดสอบคุณภาพแอพพลิเคช่ันเพื่อเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การผลิต
กลองยาวพื้นบ้านอีสาน” (ค่าเฉลี่ย = 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.32-4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามรูปแบบ ของ 
ADDIE MODEL ขั้นตอน 5 ข้ัน ดังนี้  
 1.1 ขั้นการวิเคราะห์ ผู้ศึกษาได้ท าศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาด้านค าศัพท์พื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล  1 
กระบวนการในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 1.2 ขั้นการออกแบบ ในขั้นตอนการออกแบบผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากศึกษาและการวิเคราะห์ในขั้นที่  1 มา
ประกอบการออกแบบโดยออกแบบในส่วนของเนื้อหา และการออกแบบหน้าจอ 
 1.3 ขั้นพัฒนา ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้จากออกแบบมาท าการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 1.4 ขั้นการทดลองผู้ศึกษาน าแอพพลิเคช่ันและเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูลที่พัฒนาขึ้นทดลองกบักลุ่มตวัอย่างและ
สอบถามความพึงพอใจต่อแอพพลเิคชั่น 
 1.5 ขั้นประเมินผล ผู้ศึกษาได้น าผลที่ได้จากการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการศกึษา น ามา
ค านวณหาค่าทางสถิติด้วยค่าเฉลีย่ และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 แอพพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 2.2 แบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 
 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล  1 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ สังกัดเทศบาลต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ ์จ านวนนักเรียนท้ังหมด 152 คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ สังกัดเทศบาลต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์จ านวน 20 คน 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่าเฉลีย่ที่ไดเ้ทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินในการศึกษาได้ก าหนดการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท ดั้งนี้ 
(Best,1997:190) 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากท่ีสุด   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า พึงพอใจมาก   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อย   
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษไทยพ้ืนฐานส าหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ศึกษาได้
พัฒนาแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีขั้นตอน
การด าเนินงานโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีผลพัฒนา ดังนี้ 
 1. แสดงหน้าแรกของแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล1บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 
 2. ภาพแสดงเมนูหมวดค าศัพท์ของแอพพลิเคชั่น มีปุ่ม ข้อความ 
 3. ภาพแสดงค าศัพท์ของแอพพลิเคชั่น มี ปุ่มรูปภาพ ข้อความ และเสียงประกอบค าศัพท์ 
 4. ภาพแสดงหน้าผู้จัดท าหน้าสุดท้ายของแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล 1บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผลการพัฒนาแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรบัเด็กช้ันอนุบาล 1 บนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษไทยพ้ืนฐานส าหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ผลการประเมินคณุภาพของระบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความช านาญดา้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่น จ านวน 3 คน 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินแอพพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษไทยพ้ืนฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล1บนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ 

 
 จากตารางที่ 4.1 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อคุณภาพของแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็ก
ช้ันอนุบาล1บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.31, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
มีคุณภาพในระดับ มากที่สุด คือ ด้านภาพรวมของแอพพลิเคช่ัน ( = 4.50, S.D. = 0) และมีคุณภาพในระดับ มาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ( = 4.33, S.D. = 0.58) ด้านภาพ ภาษา เสียง  
( = 4.25, S.D. = 0.33) ด้านคู่มือการใช้งาน ( = 4.25, S.D. = 0.33) ด้านภาพ ภาษา เสียง ( = 4.22, S.D. = 0.29) 
 
3. ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษไทยพ้ืนฐานส าหรับเด็กชัน้อนุบาล1บนระบบปฏิบัตกิาร
แอนดรอยด์ 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล1บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ์

 
ข้อที ่

 
รายการประเมิน 

 
N 

ความคิดเห็นของ
นักเรียน 

ร้อยละของนกัเรียนที่ชอบ 

ชอบ ไม่ชอบ 
1 นักเรียนชอบขนาดของภาพ 20 20 0 100% 
2 นักเรียนชอบขนาดปุ่ม 20 20 0 100% 
3 นักเรียนชอบภาพการ์ตูน 20 20 0 100% 
4 นักเรียนชอบเสียงบรรยาย 20 20 0 100% 
5 นักเรียนชอบรูปแบบตัวอกัษร 20 20 0 100% 
6 นักเรียนชอบขนาดของตัวอกัษร 20 20 0 100% 
7 นักเรียนชอบสีของตัวอักษร 20 20 0 100% 
8 นักเรียนชอบสีของพื้นหลัง 20 20 0 100% 
9 นักเรียนชอบสีชองภาพและกราฟกิ 20 20 0 100% 
10 นักเรียนชอบโดยรวมของแอพพลิเคชั่น 20 20 0 100% 

  
 จากตารางที่ 4.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่า นักเรียนทุกคนชอบแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์ 
จากการประเมิน ข้อที ่1–ข้อที ่10 คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับชอบ 
 

 

คุณภาพของแอพพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษไทยพ้ืนฐานส าหรับเด็กชัน้อนุบาล1บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ด้านเนื้อหา 4.33 0.87 มาก 
2. ด้านภาพประกอบ 4.25 0.45 มาก 
3. ด้านตัวอักษร และส ี 4.22 0.67 มาก 
4. ด้านคู่มือการใช้งาน 4.25 0.45 มาก 
5. ด้านการจัดการน าเสนอ 4.50 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 4.31 0.58 มาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น เมื่อน าไปทดลองแล้วพบประเด็นที่น ามาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 
  1. แอพพลิเคช่ันแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล1บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
ประกอบไปด้วยหมวดค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานมี5หมวด ทั้งนี้เนื่องจากในกระบวนการพัฒนานั้น ผู้ศึกษาได้เข้ารับการอบรม
การใช้โปรแกรม Android Studio version เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ันต้นแบบ จากนั้นน าไปเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจองค์ประกอบของแอพพลิเคช่ัน เป็นระยะเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องที่สุด ก่อนน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ และ
นอกจากนั้นผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีและหลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้เข้ามาใช้ในการออกแบบหน้าจอ เพื่อให้มีความน่าสนใจ
และมีความตื่นเต้นส าหรับผูใ้ช้ อีกทั้งในกระบวนการพัฒนายังมีผู้ช านาญการโปรแกรมด้านแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์คอยให้
ค าปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าเร็จสมบรูณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. คุณภาพแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล1บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.31, S.D.=0.58) เนื่องมาจาก ผู้ศึกษาได้นา ADDIE MODEL มาใช้ในขั้นตอนการ
พัฒนาคือวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาตามจุดประสงค์จากนั้นน าไปพัฒนา เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วน าแอพพลิเคช่ันบนแอน
ดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องทาการปรับปรุงแล้วน าแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น
ไปให้สอดคลองกับผลการวิจัยของ สอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐพงศ์ พลสยม (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเพื่อเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น“กลองยาวพื้นบ้านอีสาน” ร่วมกับชุมชน แบบทดสอบคุณภาพ
แอพพลิเคช่ันเพื่อเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การผลิตกลองยาวพื้นบ้านอีสาน” ( = 4.58, S.D = 0.50) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( = 4.32-4.73, S.D = 0.47) 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็กช้ันอนุบาล1บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 100, S.D.=100) ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการน าเสนอที่น่าสนใจ มีการ
ด าเนินขั้นตอนวิธีการใช้งาน ตามที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งานได้ง่ายขึ้น ท าให้การศึกษาในหัวข้อนี้ดูแปลกใหม่และไม่น่าเบื่อ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐพงศ์  พลสยม (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเพื่อเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “กลองยาวพื้นบ้านอีสาน”ร่วมกับชุมชน แบบทดสอบคุณภาพ
แอพพลิเคช่ันเพื่อเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การผลิตกลองยาวพื้นบ้านอีสาน” ( = 4.58, S.D = 0.50) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( = 4.32-4.7, S.D = 0.47) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้    
 1.1 ในการน าโครงงานที่ศึกษาไปใช้ ควรจะมีโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ช่ัน 4.0 ขึ้นไป
เนื่องจากแอพพลิเคชั่น ใช้มัลติมีเดียเป็นส่วนประกอบ   
 1.2 ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ ถ้าน าไปใช้ในห้องที่มีผู้เรียนจ านวนมาก ควรจะใช้หูฟัง เพื่อเสียงจะได้
ไม่รบกวนคนรอบข้าง 
  
2. ข้อเสนอแนะในการทาการศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการปรับปรุงค าศัพท์ใหม่เสมอ และหลายๆหมวดหมู่ ในแอพพลิเคช่ันค าศัพท์ภาษไทยพื้นฐานส าหรับเด็ก
ช้ันอนุบาล1บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 2.2 ควรปรับลักษณะปุ่มและกราฟิกส าหรับกลุ่มเป้าหมาย  
 2.3 ควรท าปรับภาพพื้นหลังและตัวหนังสือให้สวยงามและขนาดที่เหมาะสม 
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