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แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
ส าหรบัเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน้ 

The English Vocabulary Game Application on the Android Operating System  
for Primary Students 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
20 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  แบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเนื้อหา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.25, . .S D = 0.56) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยภาพรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ( x  = 4.19, . .S D = 0.54) 
ค าส าคัญ: เกม / แอปพลิเคชัน / ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1)  to design and create an English vocabulary game 
application on the Android operating system for Primary Students; 2) to assess the efficiency of the 
English vocabulary game application, and 3)  to evaluate the satisfaction of students who use the 
English vocabulary game application. The samples used in this study consisted of 20 students from 
grade 3 who studied in Maesot district, Tak, by purposive sampling.  The tools used in this study 
were 1)  an English vocabulary game application on the Android operating system for Primary 
Students; 2) the efficiency assessment of the English vocabulary game application on the Android 
operating system for Primary Students form, and 3)  the satisfaction questionnaire of the English 
vocabulary game application. Statistics used in data analysis were mean and standard deviation. 

 The results of this research were 1)  the efficiency of this English vocabulary game 
application on the Android operating system for primary students from the technical and contents 
experts was at a high level ( x =  4.25, . .S D =  0.56) ; 2)Students satisfaction after using the game 
application was at a high level ( x  = 4.19, . .S D = 0.54). 
Keywords: Game / Application / Android Operating System / Vocabulary 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส าคัญต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากการที่
กระทรวงศึกษาธิการมีการก าหนดให้ภาษาต่างประเทศอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เพื่อให้สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดกรอบและทิศทางส าหรับการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อผู้เรียนจะได้สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต(กรมวิชาการ, 2545) ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นทักษะส าคัญได้แก่ ทักษะการอ่าน การ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แล้วทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทักษะความรู้ด้านค าศัพท์ ทักษะด้าน
ค าศัพท์ภาษอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญมากที่เพราะทักษะนี้เป็นทักษะที่ปูทางให้กับผู้เรียนสามารถต่อยอดการเรียนรู้ไปสู่
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่สูงขึ้นไปได้ 
 ความก้าวทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตประจ าวันเป็นของคนเรา
เป็นอย่างมากในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาที่มีการพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย เช่น อีเลิร์นนิง (E-learning) อีบุค (E-book) เว็บไซต์การเรียนรู้ เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น 
ซึ่งสื่อการเรียนรู้เหล่านี้ช่วยเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการเรียนรู้
แบบเดิมแต่เพียงหนังสือเท่านั้น  แต่ในการใช้งานสื่อการเรียนรู้ที่กล่าวมาบางอย่างจ าเป็นต้องอุปกรณ์อย่างเช่ น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือมีความจ าเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการใช้งานส่งผลท าให้นักเรียนในบางพื้นที่
ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมและเข้าถึงในพื้นที่ไม่สามารถใช้งานสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ 
 จากปัญหาที่มากล่าวในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยแอปพลิเคชันที่ออกแบบและพัฒนาสามารถใช้งานในอุปกรณ์อย่างสมาร์ท
โฟนหรืออุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่เป็นระบบโอเพ่นซอร์ส ซึ่งแอปพลิเคชันมีการท างานแบบ
ออฟไลน์ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

2.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ที่สร้างขึ้น
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และส่วนเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเป็นเนื้อหาค าศัพท์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 คน โรงเรียนเทศบาล
มณีไพรสณฑ ์อ.แม่สอด จ.ตาก โดยท าการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามภาพที่ 1 
 
                        ตัวแปรต้น                                                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามแนวทางของ ADDIE Model โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์  
  ผู้วิจัยท าการศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์คือ 
การก าหนดเนื้อหาของค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้ด้านการใช้งานทั่วไปของแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการที่ใช้และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 ขั้นที่ 2 การออกแบบ  
  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการออกแบบขั้นตอนการ
ท างานโดยรวมของแอปพลิเคชัน ขั้นตอนการท างานในโหมดของหมวดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และขั้นตอนการท างาน
ในโหมดของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 ขั้นที่ 3 การพัฒนา  
  ในขั้นการพัฒนา ผู้วิจัยได้น าเอาข้อมูลที่ได้จากขั้นการออกแบบมาท าการพัฒนาแอปพลิเคชันเกม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Kudular และได้น าแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พัฒนาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 ขั้นที่ 4 การทดลองใช้ 
  ผู้วิจัยน าแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนเทศบาลมณีไพรสณฑ์ ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 ขั้นที่ 5 การประเมินผล 
  ในขั้นประเมินผล ผู้วิจัยได้น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานแอปพลิเคชัน
เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยโหมดการ
ท างาน 2 โหมด คือ โหมดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) และเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Game)  
ภายในโหมดค าศัพท์ประกอบด้วยหมวดค าศัพท์จ านวน 6 หมวด ได้แก่ สัตว์ (Animals) เสื้อผ้า (Cloths) อารมณ์ 

แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษา

ตอนต้น 

ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์

ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น 
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(Fallings) อาหาร (Foods) งานบ้าน (Action words) และกิจกรรมหลังเลิกเรียน (After school activities) ซึ่ง
รวมค าศัพท์ทั้งหมดทุกหมวดมีจ านวน 100 ค า 
 ส่วนโหมดเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบด้วยหมวดค าศัพท์ 6 หมวด ได้แก่ สัตว์ เสื้อผ้า อารมณ์ 
อาหาร งานบ้าน และกิจกรรมหลังเลิกเรียน (After school activities)  ในส่วนของโหมดเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษมี
รูปแบบการท างานคือ ภายในเกมของแต่ละหมวดจะเป็นแบบทดสอบที่มีรูปภาพพร้อมกับให้ผู้ใช้งานสะกดค าศัพท์
เพื่อตอบ หากผู้ใช้งานตอบถูกจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบครบจะมีการประเมินว่าคะแนนของ
ผู้ใช้งานว่าอยู่ในระดับใด 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน 
 
 

              
 

ภาพที่ 3 หน้าจอของแอปพลิเคชันโหมดค าศัพท์ 
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ภาพที่ 4 หน้าจอของแอปพลิเคชันโหมดเกมค าศัพท์ 
 
 2. ผลประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
ตารางท่ี 1 ผลประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน x  . . .S D  ระดับ 
1. เนื้อหาแอปพลิเคชัน    
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.30 0.70 มาก 
1.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.20 0.89 มาก 
1.3 เกมมีความสอดคล้องกับค าศัพท์ 4.17 0.83 มาก 
1.4 สามารถน าไปใช้ได้ 4.43 0.82 มาก 
เนื้อหาของแอปพลิเคชันโดยรวม 4.27 0.81 มาก 
2. การน าเสนอด้านภาพ และเสียง    
2.1 ภาพประกอบค าศัพท์เนื้อหา 4.27 0.87 มาก 
2.2 ภาพประกอบสื่อความหมายตรงกับเนื้อหา 4.17 0.59 มาก 
2.3 เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบเนื้อหา 4.10 0.80 มาก 
2.4 ดนตรีประกอบเนื้อหา 4.23 0.68 มาก 
ด้านภาพและเสียงของแอปพลิเคชันโดยรวม 4.19 0.74 มาก 
3. การน าเสนอด้านการออกแบบ    
3.1 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน 4.33 0.92 มาก 
3.2 สีของตัวอักษรและพื้นหลัง 4.10 0.61 มาก 
ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันโดยรวม 4.21 0.77 มาก 
4. การน าเสนอด้านการจัดการแอปพลิเคชัน    
4.1 เมนูหลักสามารถใช้งานได้ง่าย 4.23 0.77 มาก 
4.2 สามารถเลือกหมวดค าศัพท์ที่ต้องการได้ 4.23 0.86 มาก 
4.3 สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด 4.33 0.86 มาก 
4.4 สามารถย้อนไปทบทวนค าศัพท์ที่ต้องการได้ 4.37 0.76 มาก 
4.5 สามารถโต้ตอบระหว่างแอปพลิเคชันกับผู้ใช้ 4.27 0.64 มาก 
ด้านการจัดการแอปพลิเคชันโดยรวม 4.29 0.75 มาก 

รวม 4.25 0.56 มาก 
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 ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน พบว่า
ผลการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิแคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.25 จัดอยู่ในระดับมาก 
 โดยภาพรวมของการพัฒนาแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29, 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.75)  รองลงมาคือด้านเนื้อหาแอปพลิเคชัน  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81) และ ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.77) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก 
 โดยพิจารณาเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามารถใช้งานได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.43, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.82) สามารถย้อนไปทบทวนค าศัพท์ที่ต้องการได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.37, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76) 
และ รูปแบบอักษรอ่านง่าย ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 4.33, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.92) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่สะดุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.20, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.89) เกมมีความสอดคล้องกับค าศัพท์ (ค่าเฉลี่ย = 4.17, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) ภาพประกอบ
สื่อความหมายตรงกับเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.17, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) และเสียงบรรยายที่ใช้ประกอบ
เนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.10, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.80) สีของตัวอักษรและพื้นหลัง (ค่าเฉลี่ย = 4.10, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.61) 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานแอปพลิ เคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

รายการประเมิน x  . .S D  ระดับ 
1. เนื้อหาแอปพลิเคชัน    
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.38 0.49 มาก 
1.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4.15 0.64 มาก 
1.3 เกมมีความสอดคล้องกับค าศัพท์ 4.30 0.63 มาก 
1.4 สามารถน าไปใช้ได้ 3.90 0.47 มาก 
เนื้อหาของแอปพลิเคชันโดยรวม 4.33 0.52 มาก 
2. การน าเสนอด้านภาพ และเสียง    
2.1 ภาพประกอบค าศัพท์เนื้อหา 4.05 0.81 มาก 
2.2 ภาพประกอบสื่อความหมายตรงกับเนื้อหา 4.56 0.55 มากที่สุด 
2.3 เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบเนื้อหา 3.75 0.55 มาก 
2.4 ดนตรีประกอบเนื้อหา 3.88 0.51 มาก 
ด้านภาพและเสียงของแอปพลิเคชันโดยรวม 4.19 0.56 มาก 
3. การจัดการแอปพลิเคชัน    
3.1 ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.28 0.92 มาก 
3.2 มีความเสถียร สามารถเข้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 4.10 0.61 มาก 
3.3 มีความรวดเร็วในการแสดงผล ภาพ ตัวอักษร 4.28 0.54 มาก 
3.4 เทคนิคการน าเสนอข้อมูล 3.88 0.35 มาก 
การจัดการแอปพลิเคชันโดยรวม 4.11 0.54 มาก 

รวม 4.19 0.54 มาก 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฎิบัติการแอน
ดรอยด์ส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตอ าเภอแม่สอด จ านวน 
20 คน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม ส าหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ย = 4.19 , ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54) โดยพิจารณาเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้านด้านการออกแบบ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33 , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.52) ด้านการจัดการแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมาก 
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(ค่าเฉลี่ย = 4.19 ,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) และด้านการจัดการแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.11 ,ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน = 0.54) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
ส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน 
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นมีเนื้อหาประกอบไปด้วย 1) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในการทบทวนค าศัพท์ มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและสามารถช่วยให้มี
ทักษะในจ าได้ ได้มากขึ้น 

2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 พบว่าผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวม
ของพัฒนาแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ทั้งนี้เป็น
เพราะการ สร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแอป
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟน การออกแบบเนื้อหาและทุกขั้นตอนของการพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง แก้ไข 
ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันค าศัพท์ภาษาอาเซียน
เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ฐาปนีย์ ภักดี และอภิชาต เหล็กดี ,2560) ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมิน
คุณภาพของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยด์ส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาการออกแบบแอปพลิเคชันมีการน าเสนอเนื้อหาที่
มีล าดับขั้นตอนผู้ใช้สามารถอ่านและท าความเข้าใจในเนื้อหาได้ด้วยตนเอง แอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
สามารถให้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินจึงท าให้น่าสนใจมากขึ้น สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้เกิดความ
กระตือรือร้น วิธีใช้งานง่าย สะดวก มีการแสดงผลที่มีความชัดเจน มีสีสันและรูปแบบที่น่าสนใจประกอบกับการการ
ออกแบบตัวอักษรขนาดและสีของตัวอักษร รวมทั้งรูปภาพและค าบรรยายในเนื้อหามีความสอดคล้องกัน ส่งผลให้
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ เรื่องค าราชาศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (เอมย์วิกา พุทธรักษา และคณะ ,2560) ผลการวิจัย
พบว่าผลการ ประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  สามารถน าแอปพลิเคชันไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนที่
สอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบให้ครอบคลุมกับอุปกรณ์สมาร์ท

โฟนที่มีอยู่ปัจจุบันทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบปฏิบัติการ IOS ด้วย  
 2. ควรมีการปรับปรุงค าศัพท์เพ่ิมเติมใหม่และหลากหลายหมวดหมู่ให้มากขึ้น  
 3. ในบางพื้นที่มีความหลากหลายทางภาษา อย่างเช่นในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หากมีการ

พัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมในส่วนของ ภาษาพม่า ภาษาไทย หรือภาษาจีน ก็จะส่งผลท าให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
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