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บทคดัย่อ 
โครงงานแอปพลิเคชันส่งเสริมการฝึกเขียนพยญัชนะไทย-

อังกฤษส าหรับเด็ก  มีวตัถุประสงค์ 4ประการ คือ 1)เพ่ือเสริมสร้าง
พฒันาการเรียนรู้พยญัชนะไทยและอังกฤษ  2) เพ่ือส่งเสริมการเขียน
พยญัชนะตรงตามมาตรฐาน  3) เพ่ือให้เด็กมีความสนใจการฝึกเขียน
พยญัชนะ 4) เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมไทย และพ้ืนฐานภาษาองักฤษ โดย
การออกแบบแอปพลิเคชัน ด้วยโปรแกรมUnity ซ่ึงเป็นโปรแกรม
ประเภท Open Source  เป็นโปรแกรมหลักในการพฒันา รูปแบบของ
แอปพลิเคชันคือ ให้ท  าการวาดตัวอักษรตามตัวอย่างท่ีแสดง มีการ
ประเมิน และบนัทึกสถิติ เพ่ือน าค่าท่ีไดม้าประมวลผล ในการให้คะแนน 
ผลจากการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการฝึกเขียนพยญัชนะ
ไทย-องักฤษส าหรับเด็ก กบักลุ่มเด็กไดผ้ลวา่ เด็กท่ีไดรั้บการฝึกเขียนดว้ย
แอปพลิเคชนัส่งเสริมการฝึกเขียนพยญัชนะไทย-องักฤษส าหรับเด็ก นั้นมี
พฒันาการในการเขียนพยญัชนะท่ีสวยงาม และเป็นระเบียบแบบแผน 
มากกว่าเด็กท่ีไม่ฝึกโดยใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมการฝึกเขียนพยญัชนะ
ไทย-องักฤษส าหรับเด็ก 

 
ค าส าคญั: ฝึกเขียน 
 

Abstract 
Application project promoting Thai-English consonant 

practice for children There are 4 objectives: 1) To enhance the 
development of learning Thai and English consonants. 2) To promote 
consonant writing according to standards. 3) so that children are interested 
in writing consonants. 4) To promote Thai culture And basic English. By 
designing the application With the Unity program Which is an Open 
Source type program. Is the main program for development The form of 
the application is To draw the characters according to the examples 
shown, evaluating and recording statistics. To bring the value that has 
been processed In scoring. Results from the trial of the application of 
Thai-English consonant training for children With children. Children who 
are trained to write with applications promoting Thai-English consonant 

practice for children That has developed to write beautiful consonants 
And organized More than good at not training by using the application to 
promote Thai-English consonant writing for children.  

 
Keywords:  Written practice 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั

ของมนุษย์มากยิ่งข้ึน ในการใช้เพ่ือความสะดวกสบาย ท าให้บาง
ครอบครัวละเลยการส่งเสริมการฝึกเขียนให้กบับุตรหลานท่ีอยู่ในช่วง
ปฐมวยัของตนเองซ่ึงจะท าให้เด็กมีปัญหาเร่ืองการเขียนต่อมาในอนาคต 

จึงท าให้มีการศึกษาพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเขียน
พยญัชนะภาษาไทย และพยญัชนะภาษาองักฤษ(พิมพใ์หญ่) ด้วยการน า
เทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมาประยุกต์สร้างแอปพลิเคชนัส่งเสริมการ
ฝึกเขียนพยญัชนะไทย-องักฤษส าหรับเด็ก ท่ีใช้ได้ในสมาร์ทโฟน และ
อุปกรณ์แท็บเล็ต ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีเกือบทุกครัวเรือนมีไวใ้น
ครอบครอง การใช้งานเพียงติดตั้งตวัแอปพลิเคชนัลงบนอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนหรือแท็บเล็ต ท่ีมีขนาดจอภาพตั้งแต่  5 น้ิวข้ึนไป  เน่ืองจากแอป
พลิเคชันน้ีเป็นแอปพลิเคชันส่งสริมการเขียนเพ่ือให้การเขียนอยู่ใน
มาตรฐาน แอปพลิเคชันน้ีสามารถใช้งานในการฝึกเขียนพยญัชนะ
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ(ตวัพิมพใ์หญ่) และตวัเลขอารบิก  

 
2.  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 การคดัลายมือ 

การเขียนส่ือสารดว้ยถอ้ยค าเป็นการเขียนท่ีมีความส าคญัมาก 
เพราะเป็นก ารถ่ายทอดความรู้ความคิดของผูเ้ขียนให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ ดงันั้น
ในการเขียนจึงตอ้งเขียนให้ถูกตอ้ง ชดัเจนเพ่ือท่ีจะไดถ่้ายทอดขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง ไม่คลาดเคล่ือน อีกทั้งในการเขียนยงัก่อให้เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจรักการเขียนภาษาไทย อนัเป็นภาษาประจ าชาติและเป็นการสืบ
สานมรดกของไทยดว้ย  
       การคดัลายมือ เป็นการฝึกเขียนเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นตอ้งฝึกปรือตั้งแต่เด็ก
ให้เคยชินกบัการเขียนท่ีสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะเป็นพ้ืนฐาน
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ท่ีจะน าไปสู่การเขียนไดถู้กตอ้งคล่องแคล่ว รวดเร็วสวยงาม น่าอ่าน บาง
คนคิดวา่ลายมือไม่ส าคญันกั   ถา้การเขียนนั้นมีเน้ือเร่ืองดี   มีการแสดง
ความคิดเห็น ลีลาและส านวนโวหารดีก็เพียงพอแลว้ถือเป็นความเขา้ใจ
ผิด เพราะลายมืออ่านไม่ออกไม่ชดัเจน ผูอ่้านก็อ่านไม่ออกท าให้ไม่เขา้ใจ 
ไม่ทราบคุณค่าของงานเขียน [1] 

 

2.2 โปรแกรม Unity 
       Unity คือโปรแกรม ท่ีสามารถสร้าง เกมส์ไดท้ั้ง 3 มิติ และ 2 มิติ 
และยงัสามารถก าหนดค่าความสามารถต่าง ๆ ลงในส่วนประกอบเกมแต่
ละช้ินไดอ้ยา่งลากหลาย โดยท าการเขียนสคริปตเ์พ่ิมโดยใชภ้าษา C# 
และยงัสามารถก าหนดค่าบางอยา่งลงไปส่วนประกอบของเกมไดโ้ดยไม่
ตอ้งเขียนสคริปตก์  ากบัง่ายต่อการฝึกสร้างเกม  และยงัสามารถใชง้านฟรี
ไดอ้ยา่งถูกลิขสิทธ์ิในเวอร์ชนั  Personal แต่หากตอ้งการใชใ้นเวอร์ชนัท่ีมี
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการสร้างเกมส์สามารถซ้ือเป็นเวอร์ชนั 
Plus และ Pro ท่ีมีความสามารถเพ่ิมข้ึนตามราคาท่ีเพ่ิมข้ึนไป [2] 
 

2.3 ภาษาซีชาร์ป (C# Language) 
       C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm โดยมีรูปแบบ
กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัในการเขียนท่ีเขม้งวด ซ่ึงมีคุณสมบติัในการเขียน
แบบฟังกช์นั การเขียนทัว่ไป และการเขียนโปรแกรมแบบออบเจค็ ถูก
พฒันาโดย Microsoft ภายใต ้.NET Framework โดยในการพฒันาภาษา 
C# น้ี มีความตั้งใจให้เป็นภาษาท่ีทนัสมยั เป็นโปรแกรมเพ่ือวตัถุประสงค์
ทัว่ไปและเป็นแบบออบเจค็ C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพ่ือ
วตัถุประสงคท์ัว่ไป [3] 
 

3. การออกแบบโครงสร้างแอปพลเิคชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      รูปที่ 1 โครงสร้างแอปพลิเคชนั 

4. แอปพลเิคชัน 
 

 
รูปที่ 2 หน้าเร่ิม 

 

 
รูปที่ 3 หน้าเมนู 

 

 
รูปที่ 4 หน้าแบบฝึกเขียน 

 

 
รูปที่ 5 หน้าการฝึกเขียน 
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5. การทดสอบการใช้งานแอปพลเิคชัน 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการใชง้านแอปพลิเคชนั 

การทดสอบคร้ังท่ี การใชง้านแอปพลิเคชนั ผลจากการทดลองใช้ 

1 
ใชง้านแอป ทุก

ฟังกช์นัในคร้ังเดียว 
แอปพลิเคชนัท างาน

ปกติ 

2 
ใชง้านแอป ทุก

ฟังกช์นัในคร้ังเดียว 
แอปพลิเคชนัท างาน

ปกติ 

3 
ใชง้านแอป ทุก

ฟังกช์นัในคร้ังเดียว 
แอปพลิเคชนัท างาน

ปกติ 

4 
ใชง้านแอป ทุก

ฟังกช์นัในคร้ังเดียว 
แอปพลิเคชนัท างาน

ปกติ 

5 
ใชง้านแอป ทุก

ฟังกช์นัในคร้ังเดียว 
แอปพลิเคชนัท างาน

ปกติ  
  

ปรากฏวา่เด็กท่ีไดรั้บการฝักเขียนดว้ยแอปพลิเคชนักบัเดก็
ปฐมวยั สามารถเขียนพยญัชนะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามมาตรฐาน มาก
ยิง่ข้ึน 
 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1. เด็กสามารถเรียนรู้พยญัชนะไทยและองักฤษ และเขียนได้อยา่ง
ถูกตอ้ง 
       2. เด็กสนใจเร่ืองการฝึกเขียนพยญัชนะมากยิง่ข้ึน 
       3. ส่งเสริมวฒันธรรมความเป็นไทย 
       4. เด็กมีพ้ืนฐานดา้นภาษาไทย และภาษาองักฤษท่ีดี 
 

7. สรุป 
จากผลการทดลองด้วยการน าแอปพลิเคชัน ติดตั้งลงบน

สมาทโฟน และน าไปให้กับเด็กตวัอย่าง6คน ท่ีมีอายุ 2ปี 4ปี โดยท่ี
เด็กทั้ง6คนยงัไม่ได้เข้ารับการศึกษา ผลทดลองการใช้งานแอปพลิเค
ชัน ผลท่ีได้ในช่วงแรกคือ เด็กทั้ง6คนให้ความสนใจตวัแอปพลิเคชัน 
แล้วเร่ิมการฝึกเขียนตามแบบท่ีปรากฏบนแอปพลิเคชัน และในช่วง
หลังจากการให้เด็กใช้แอปพลิเคช ันในช่วงเวลาหน่ึงผลปรากฏว่า 
เด็กอายุ4ปี ท  าการฝึกเขียนได้จดัว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่เด็กอายุ2ปี ยงั

ไม ่ส าม ารถ เข ียนต วัอกัษรให ้ต รงต ามแบบได ้ถ ูกต ้อ งทั้งหมด 
เน่ืองจากความต่างทางด้านอายุของเด็ก แต่ในด้านของการฝึกเขียน
แอปพลิเคชันน้ีช่วยให้เด็กมีความสนใจ และมีพฒันาการท่ีดีในการ
ฝึกเขียนมากยิ่งข้ึน ตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงงาน 
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