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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ในกำรจดัท ำปริญญำนิพนธ์น้ีเพื่อพฒันำแอปพลิเคชันโลกของค ำศพัท์บน
ระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์ ท่ีเป็นส่ือกำรเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทำงดำ้นภำษำส ำหรับนกัเรียนหรือผู ้
ท่ีสนใจเรียนรู้ค ำศพัทภ์ำษำองักฤษ ภำษำจีนกลำง ภำษำเกำหลี และภำษำญ่ีปุ่ น ในแอปพลิคชนัเดียว 
โดยแบ่งค ำศพัท์ออกเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ ผกั ผลไม ้ร่ำงกำย ห้องนอน และอำชีพ โดยระบบ
ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 Front-end ท่ีเป็นโมบำยแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบติักำร
แอนดรอยด ์ส ำหรับผูเ้รียน มีฟังกช์นักำรท ำงำนดงัน้ี ลงทะเบียนเป็นผูเ้รียน แสดงค ำศพัทข์องแต่ละ
ภำษำ และแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน พฒันำดว้ยภำษำจำวำ ส่วนท่ี 2 เว็บ
แอปพลิเคชนั ส ำหรับผูดู้แลระบบ มีฟังก์ชนักำรเพิ่มและจดักำรกบัค ำศพัท์ ท ำให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ค ำศพัทใ์หม่ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมใหม่ พฒันำดว้ยภำษำ HTML5, CSS, JavaScript และ 
PHP และส่วนท่ี 3 เว็บเซอร์วิส ส ำหรับกำรส่ือสำรแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่ำงโมบำยแอปพลิเคชนั
และฐำนขอ้มูล พฒันำดว้ยภำษำ PHP และบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย MySQL เม่ือท ำกำรทดสอบ
กำรท ำงำนของแต่ละฟังก์ชนัแลว้ พบว่ำสำมำรถท ำงำนไดต้ำมท่ีก ำหนดไว ้กำรแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหวำ่งโมบำยแอปพลิเตชยัและฐำนขอ้มูลสำมำรถส่งขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัมีผูท่ี้สนใจจะศึกษาภาษาอ่ืนๆ นอกจากภาษาไทยเป็นจ านวนมาก และมีการผลิตส่ือ
การเรียนในรูปแบบต่างๆ ออกมาหลากหลาย ไม่วาจะเป็นบนเว็บ (Web Application) หรือโมบาย
แอปพลิเคชัน (Mobile Application) ซ่ึงแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะสามารถเรียนได้เพียงภาษาใด
ภาษาหน่ึง ถา้ตอ้งการเรียนภาษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี หรือภาษาญ่ีปุ่ น อาจจะตอ้งท า
การติดตั้งหลายแอปพลิเคชนั ท าให้การใช้งานไม่สะดวก และบางแอปพลิเคชนัไม่มีการปรับปรุง
ค าศพัท ์ถา้มีการเพิ่มค าศพัท์อาจจะตอ้งท าการติดตั้งโปรแกรมใหม่หรือท าการอปัเกรด (Upgrade) 
โปรแกรม ขอ้มูลเดิมท่ีผูใ้ชเ้คยบนัทึกไวอ้าจจะสูญหายได ้

การเรียนรู้ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปมาก ผูเ้รียนสามารถเรียนจากท่ีใด เรียนเม่ือใดก็
ไดต้ามท่ีตอ้งการ เรียกวา่ Ubiquitous Learning ประกอบกบัเทคโนโลยกีารส่ือสารไร้สายรองรับการ
โหลดข้อมูลปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว ท าให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นสมาร์ทโฟนท่ีมี
ความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึง มีการสร้างแอปพลิเคชันท่ีท างานบน
โทรศพัทมื์อถือท่ีหลากหลาย ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาครัฐ เป็นตน้ ดงันั้นแอปพลิเคชนัดา้น
การเรียน จึงถูกพฒันาเป็นโมบายแอปพลิเคชนัเพื่อใหผู้เ้รียนหรือผูท่ี้สนใจสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุก
เวลาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ผูพ้ฒันาจึงไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนัโลกของค าศพัท์ ท่ีเป็นโมบายแอปพลิเคชนัท างานบน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ โดยรองรับภาษาทั้งหมด 4 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง 
ภาษาเกาหลี และภาษาญ่ีปุ่ น ในแอปพลิเคชันเดียว เหมาะส าหรับทั้งนักเรียน หรือผูท่ี้สนใจท่ี
สามารถอ่านภาษาไทยได ้โดยในการน าเสนอค าศพัท์จะน าเสนอเป็นรูปภาพ เสียง และขอ้ความ 
โดยค าศ พท์จะเป็นแบ่งเป็น 6 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้ร่างกาย ห้องนอน อาชีพ และครอบครัว 
ค าศัพท์จะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อง่ายต่อการเพิ่มหรือปรับปรุงแก้ไขในอนาคต ผู ้เรียนไม่
จ าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมหรืออปัเกรดโปรแกรมใหม่ เน่ืองจากการแสดงค าศพัท์จะเป็นแบบ
เรียลไทม ์(Real Time) เป็นการดึงขอ้มูลค าศพัทจ์ากฐานขอ้มูล ณ เวลาท่ีผูใ้ชเ้รียนตอ้งการ โดยผ่าน
เว็บเซอร์วิส (Web Service) ท่ีท าหน้าท่ีในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างโมบายแอปพลิเคชันกบั
ระบบฐานขอ้มูล โดยแอปพลิเคชนัประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 Front-end ท่ีเป็นโม
บายแอปพลิเคชนั ประกอบดว้ยฟังก์ชนั ลงทะเบียนเป็นผูเ้รียน แสดงค าศพัทข์องแต่ละภาษา และ
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงพฒันาการของตนเอง 
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และส่วนท่ี 2 เป็นเวบ็แอปพลิเคชนั ส าหรับผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ยฟังกช์นัการเพิ่มและจดัการกบั
ค าศพัท ์

 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัโลกของค าศพัทบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1 เป็นแอปพลิเคชัน่ท่ีใชง้านบนระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์(Native Application on 

Android) 

1.3.2 ใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture) 

1.3.3 ภาษาท่ีน ามาใชอ้า้งอิงมาจากเวบ็ไซต ์

1.3.3.1 ภาษาจีนอา้งอิงมาจากเวบ็ http://www.jeen4u.com/ค าศพัทภ์าษาจีน/ 

1.3.3.2 ภาษาองักฤษอา้งอิงมาจากเวบ็ http://ภาษาองักฤษออนไลน์.com/ค าศพัท์

ภาษาองักฤษ/ 

1.3.3.3 ภาษาเกาหลีอา้งอิงมาจากเวบ็ https://today.line.me/th/v2/article/Qvzkwz 

1.3.3.4 ภาษาเกาญ่ีปุ่ นอา้งอิงมาจากเวบ็ https://www.scholarship.in.th/100-

japanese-words/ 

1.3.4 ฟังกช์นัการท างานของระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามผูใ้ช ้ดงัน้ี 

1.3.4.1 ส าหรับผูใ้ชง้าน 

1.3.4.1.1 ผูใ้ชใ้ชง้านระบบดว้ยโทรศพัทมื์อถือหรือแทบ็เลต็ท่ีเป็น

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

1.3.4.1.2 ลงทะเบียนเพื่อเขา้เรียนรู้ค าศพัทผ์า่นแอปพลิเคชนัได ้

1.3.4.1.3 สามารถเขา้สู่ระบบดว้ยบญัชีรายช่ือท่ีลงทะเบียนไว ้

1.3.4.1.4 สามารถเลือกภาษาท่ีจะเรียนรู้ไดโ้ดยมีทั้งหมด 4 ภาษา คือ 

ภาษาองักฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี และภาษาญ่ีปุ่ น 

1.3.4.1.5 สามารถเลือกหมวดหมู่ของค าศพัทไ์ดโ้ดยประกอบดว้ย 6 

หมวดหมู่ ดงัน้ี ผกั ผลไม ้ร่างกาย หอ้งนอน อาชีพ และ

ครอบครัว  

1.3.4.1.6 สามารถท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนได ้

1.3.4.1.7 สามารถดูคะแนนหลงัจากท าแบบทดสอบเสร็จไดท้นัที 

https://today.line.me/th/v2/article/Qvzkwz
https://www.scholarship.in.th/100-japanese-words/
https://www.scholarship.in.th/100-japanese-words/
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1.3.4.1.8 สามารถเรียนรู้ค าศพัทบ์นแอปพลิเคชนัไดจ้ากการดูรูปภาพ

และฟังเสียงได ้พร้อมทั้งมีค  าอ่านท่ีเป็นภาษาไทย 

1.3.4.2 ส าหรับผูดู้แลระบบ 

1.3.4.2.1 ใชง้านผา่นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application)  

1.3.4.2.2 จดัการขอ้มูลค าศพัทแ์ละหมวดหมู่ของค าศพัทไ์ด ้

1.3.5 พฒันาเวบ็เซอร์วิส (Web Services) ส าหรับการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหวา่งแอป

พลิเคชนัและฐานขอ้มูล 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ช่วยพฒันาดา้นความจ าเพราะวา่ใชก้ารจ าจากเสียงและดูภาพเป็นหลกัจะช่วยให้

เขา้ใจค าศพัทไ์ดง้่ายขึ้น 
1.4.2 ช่วยอ านวยความสะดวกใหม้ากยิง่ขึ้นอยูท่ี่ไหนก็สามรถเรียนรู้ได ้
1.4.3 จะไดเ้รียนรู้ค าศพัทใ์หม่ๆ  
1.4.4 สามารถเรียนไดห้ลายภาษาในแอปพลิเคชนัเดียว ไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งหลาย

โปรแกรม 
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
1.5.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูล (Requirement Gathering and Detailed 

Study) 
ศึกษาและเก็บความตอ้งการ โดยจากการท่ีได้ลองเขา้ไปใช้งานแอปสอนภาษา

ต่างๆ และไดส้ังเกตเห็นปัญหาของแต่ละแอปพลิเคชนัว่าในแต่ละแอปพลิเคชนัส่วนมากจะ
มีกาสอนเพียงภาษาเดียว และค าศพัท์มกัจะเป็นค าศพัท์เดิมๆ เช่น ภาษาองักฤษ ท่ีเราเห็น
และใช้กนัเป็นหลกั นอกจากน้ีผูจ้ดัท าไดส้อบถามจากคนรอบๆ ตวัและคนท่ีอยากเรียนรู้
ภาษาเพิ่มโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตอ้งการท่ีจะให้แอปพลิเคชนัมีการเรียนรู้ภาษาอ่ืนๆ 
ดว้ย นอกจากภาษาองักฤษในแอปพลิเคชนัเดียว ผูจ้ดัท าจึงไดเ้พิ่มภาษาเขา้มาให้เรียนรู้เพิ่ม
อีก 3 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี และภาษาญ่ีปุ่ น และผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษา
คน้ควา้เก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีและเคร่ืองมือท่ีจะน ามาประยุกตใ์ช้ในการสร้างแอปพลิเคชนั 
ไดแ้ก่ การพฒันาโมบายแอปพลิเคชนัและเวบ็เซอร์วิส เป็นตน้ 
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1.5.2 วิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) 
จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาและรวบรวมไดน้ ามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานเพื่อ

แสดงฟังก์ชนัการท างานของแอปพลิเคชันและน าเสนอดว้ยแผนภาพ Use Case Diagram 
ส าหรับน าเสนอภาพรวมของฟังก์ชันของระบบ Sequence Diagram ส าหรับน าเสนอ
ขั้นตอนการท างานของฟังก์ชัน Class Diagram ส าหรับน าเสนอองค์ประกอบและ
ความสัมพนัธ์ของคลาส และ Entity Relationship Diagram ส าหรับน าเสนอโครงสร้างของ
ฐานขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี 

 
1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design) 

1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยก์รรมของซอฟ9Nแวร์เป็นเนทีฟแอปพลิเคชนัท่ีท างาน
บนระบบระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์

1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
(Relational Database) จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบตาราง 2 มิติ และบริหาร
จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL  

1.5.3.3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ ( User Interface Design ) การออกแบบ
ระบบและหน้าจอท่ีใช้งานจริง เพื่อให้ได้แอปพลิเคชันท่ีตรงกับความ
ต้องการ  โดยค า นึง  UI (User Interface) และ  UX (User Experiences) 
เพื่อให้ผูใ้ช้ได้รับประสบการณ์ท่ีดี โดยใช้หลักการออกแบบ Material 
Design และ Flat Design ในการออกแบบเพื่อให้เข้ากับแนวทางการ
ออกแบบในปัจจุบนั 

1.5.3.4 ออกแบบส่วนการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชนักบัฐานขอ้มูล โดยเลือกใช้
สถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส เพื่อให้ระบบมีการส่ือสารกันโดย
อตัโนมติั 

 
1.5.4 พฒันาระบบ (System Development) 

พฒันาระบบ เขียนชุดค าสั่ง ตามท่ีไดว้ิเคราะห์และออกแบบไว ้โดย
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
1.5.4.1 โมบายแอปพลิเคชนั เขียนชุดค าสั่งดว้ยภาษาจาวา (Java) Android 

Studio ดว้ย Android Studio 
1.5.4.2 เวบ็แอปพลิเคชนั เขียนชุดค าสั่งดว้ยภาษา PHP ออกแบบหนา้เวบ็ดว้ย

ภาษา HTML5, CSS และ JavaScript 
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1.5.4.3 เวบ็เซอร์วิส พฒันาดว้ยภาษา PHP 
1.5.4.4 ฐานขอ้มูล สร้างและบริหารจดัการดว้ย MySQL  

 
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 

ผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบและพฒันาระบบไปพร้อมๆ กนั โดยใช ้โทรศพัทมื์อถือ 
ในการทดสอบแอปพลิเคชนัแต่ละหน้า เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานของ
ระบบและแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ภายในแต่ละหน้าของระบบว่ามีความ
ผิดพลาดในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และ
ท าการทดสอบอีกคร้ังหลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อย 

 
1.5.6 จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ (Documentation) 

การจดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์น้ีเพื่อน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา โดย
เอกสารจะบอกถึงรายละเอียดของระบบงานทั้งหมด ขั้นตอนการท างานรวมถึงฟังกช์นัการ
ท างานต่างๆ 

 
1.6 แผนและระยะเวลาในการด าเนินปริญญานิพนธ์ 

 
ตารางท่ี 1.1 แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

1. รวบรวมความ
ตอ้งการ 

2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร

ประกอบปริญญา
นิพนธ์ 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์  
1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น HP Core i7 6th Gen 

1.7.1.2 โทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์  
1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 

1.7.2.2 ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์เวอร์ชนั Q  API  29 

1.7.2.3 โปรมแกรม Visual Studio Code 

1.7.2.4 โปรแกรม Xampp 

1.7.2.5 โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 

1.7.2.6 โปรแกรม Google Chrome 

1.8 อุปกรณ์แลเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ 
1.8.1 โทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เวอร์ชนัแอนดรอย 9 ขึ้นไป 

 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าปริญญานิพน์น้ีผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษา คน้ควา้ ทฤษฎี หลกัการ และเทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบใหต้รงความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมีดงัน้ี 
 
2.1 Computer Assisted Instruction1 

Computer Assisted Instruction หรือ Computer Aided Instruction  เป็นโปรแกรมบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนครู ท าหน้าท่ีเป็นส่ือการเรียน  บทเรียนสามารถโต้ตอบกับผู ้เ รียนได้ 

ประกอบดว้ย ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง (Multimedia) ท าใหผู้เ้รียนสนุกไปกบัการ

เรียนไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย การสร้างบทเรียนแบบน้ี อาศยัแนวคิดจากทฤษฎีการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการ

ตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรมจะเร่ิมตน้จากการใหส่ิ้งเร้าแก่ผูเ้รียน ประเมินการตอบสนอง

ของผู ้เ รียน ให้ข้อมูลย ้อนกลับเพื่อเสริมแรงและให้ผู ้เ รียนเลือกส่ิงเร้าอันดับต่อไป ดังนั้ น

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จึงเป็นการประยกุตค์อมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการ

พฒันาโปรแกรมขึ้นเพื่อน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอแบบติวเตอร์ (Tutorial) 

แบบจ าลองสถานการณ์ (Simulations) หรือแบบการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เป็นตน้ การ

เรียนในลกัษณะน้ี ในบางคร้ังผูเ้รียนจะตอ้งโตต้อบ หรือตอบค าถาม การตอบค าถามจะถูกประเมิน

โดยคอมพิวเตอร์ และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดบัในการเรียนขั้นต่อ ๆ ไป กระบวนการเหล่าน้ี

เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ 

 

2.2 Native Application 2 

เนทีฟแอปพลิเคชัน (Native Application) เป็นการพฒันาแอปพลิเคชันโดยใช้ไลบราร่ี 

(library) และ ชุดพฒันา (SDK) ของระบบปฏิบติัการบนโมบาย (Mobile Operating System) นั้นๆ 

เช่น Android จะใช้ Android SDK ในการพฒันา และ iOS จะใช้ภาษา Objective-C ในการพฒันา 

เป็นตน้ 

                                                           
1 https://sites.google.com/site/amornrut1209/khwam-hmay-khxng-cai 
2https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3662-native-application-เนทีฟ-แอพพลิเคชัน่-คือ
อะไร.html 
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ข้อดีของเนทีฟแอปพลเิคชัน 

1. สามารถใชง้านชุดค าสั่งต่าง ๆ ส าหรับแพลทฟอร์มนั้นๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น 

2. สามารถใชง้านความสามารถของอุปกรณ์ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ เช่น การเรียกใชง้าน
กลอ้ง เขม็ทิศ เป็นตน้ 

3. สามารถน าขึ้นใหผู้ใ้ชโ้หลดจาก AppStore หรือ PlayStore ได ้
ข้อด้อยของเนทีฟแอปพลเิคชัน 

1. ตอ้งพฒันาแยกของแต่ละแพลทฟอร์ม คือ ถา้ตอ้งการมีเนทีฟแอปพลิเคชนับน iOS, 
Android, Window Phone จะตอ้งพฒันาแยกกนั 

2. มีตน้ทุนในการพฒันาสูง เน่ืองจากตอ้งใชจ้ านวนคนและระยะเวลาในการพฒันามาก 

เนทีฟแอปพลิเตชันเหมาะส าหรับแอปพลิเคชัน่ท่ีตอ้งการใช้ความสามารถของเคร่ืองได้
เตม็ท่ี ไม่วา่จะเป็นฟีเจอร์ความสามารถต่างๆ ของเคร่ืองหรือการจดัการบริหารจดัการหน่วยความจ า
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพฒันาเกมส์ต่างๆ ซ่ึงก็ตอ้งใช้ความเขา้ใจถึงรูปแบบการท างานของ
ระบบปฎิบติัการของผูผ้ลิตแต่ละรายท่ีมีความแตกต่างกนั 
 

2.3 Android Architecture 3 

 

รูปท่ี 2.1 สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด์ 

                                                           
3 https://medium.com/@PongPloyAppDev/บทท่ี-1-สถาปัตยกรรมของระบบแอนดรอยด์-
โครงสร้างของระบบแอนดรอยด์-เบือ้งต้น-75481fcadbd8 
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แอนดรอยด์ (Android) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบสแต็ก 

(Stack) ซ่ึงรวมเอาระบบปฏิบติัการ (Operating System), มิดเดิลแวร์ (Middleware) และแอปพลิเค

ชนัท่ีส าคญัเขา้ไวด้ว้ยกัน เพื่อใช้ส าหรับท างานบนอุปกรณ์พกพาเคล่ือนท่ี (Mobile Devices) เช่น 

โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต กลอ้งถ่ายรูปดิจิทลั  การท างานของแอนดรอยด์มีพื้นฐานอยู่บนระบบลี

นุกซ์ เคอร์เนล (Linux Kernel) ซ่ึงใช้ Android SDK (Software Development Kit) เป็นเคร่ืองมือ

ส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และใช้ภาษา Java ในการพฒันา 

สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด ์(Android Architecture) ถูกแบ่งออกเป็นล าดบัชั้น ออกเป็น4ชั้นหลกั 

1. ชั้นแอปพลิเคชนั (Application ) 

ชั้นน้ีจะเป็นชั้นท่ีอยูบ่นสุดของโครงสร้างสถาปัตยกรรม Android ซ่ึงเป็นส่วนของแอป

พลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้นมาใช้งาน เช่น แอปพลิเคชนัรับ/ส่งอีเมล์, SMS, ปฏิทิน, แผนท่ี, เว็บเบรา

เซอร์, รายช่ือผูติ้ดต่อ เป็นตน้ ซ่ึงแอปพลิเคชนัจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ .apk โดยทัว่ไปแลว้จะ

อยูใ่นไดเร็คทอรี data/app 

2. ชั้นแอปพลิเคชนัเฟรมเวิร์ค (Application Framework Layer) 

ชั้นน้ีจะอนุญาตให้นักพัฒนาสามารถเข้าเรียกใช้งาน โดยผ่าน API (Application 

Programming Interface) ซ่ึง  Android ได้ออกแบบไว้เพื่อลดความซ้าซ้อนในการใช้งาน 

application componentโดยในชั้นน้ีประกอบดว้ยแอปพลิเคชนัเฟรมเวิร์คดงัน้ี 

- View System เป็นส่วนท่ีใช้ในการควบคุมการทางานสาหรับการสร้างแอปพลิเคชนั เช่น 

lists, grids, text boxes, buttons และ embeddable web browser 

- Location Manager เป็นส่วนท่ีจดัการเก่ียวกบัตาแหน่งของอุปกรณ์พกพาเคล่ือนท่ี 

- Content Provider เป็นส่วนท่ีใชค้วบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีการใชง้านร่วมกนั (Share data) 

ระหวา่งแอปพลิเคชนัท่ีแตกต่างกนั เช่น ขอ้มูลผูติ้ดต่อ (Contact) 

- Resource Manager เป็นส่วนท่ีจัดการข้อมูลต่างๆ ท่ีไม่ใช่ส่วนของโค้ดโปรแกรม เช่น 

รูปภาพ, localized strings, layout ซ่ึงจะอยูใ่นไดเร็คทอรี res/ 

- Notification Manager เป็นส่วนท่ีควบคุมอีเวนต์ (Event) ต่างๆ ท่ีแสดงบนแถบสถานะ 

(Status bar) เช่น ในกรณีท่ีไดรั้บขอ้ความหรือสายท่ีไม่ไดรั้บและการแจง้เตือนอ่ืน 

- Activity Manager เป็นส่วนควบคุม Life Cycle ของแอปพลิเคชนั 

3. ชั้นไลบรารี (Library) 

กลุ่มของไลบรารีต่างๆ ท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นเอาไวม้ากมาย เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหก้บันกัพฒันาและง่ายต่อการพฒันาโปรแกรม 
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4. ชั้นลีนุกซ์เคอร์เนล (Linux Kernel) 

Linux Kernel น้ีจะท าหน้าทีเป็น Hardware Abstraction Layer กล่าวคือเป็นตัวกลาง

ระหว่าง Hardware และ Software ท่ีอยู่ถดัขึ้นไป และท าหน้าท่ีบริหารจดัการทรัพยากรต่าง ๆ 

ของเคร่ือง เช่น การจดัการหน่วยความจ า การจดัการโพรเซส ฯลฯ ผูผ้ลิตอุปกรณ์สามารถ 

“พอร์ต” แอนดรอยด์ให้ไปรันบนฮาร์ดแวร์แบบต่างๆ ไดโ้ดยเปล่ียนแปลงในส่วนของ Linux 

Kernel   

 

2.4 Web Services 4 

เว็บเซอร์วิส (Web Services)  คือระบบซอฟต์แวร์ท่ีออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือระหวา่งระบบผา่นระบบเครือข่าย โดยท่ีภาษาท่ีใช้

ในการติดต่อส่ือสารระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ XML เว็บเซอร์วิสมีอินเทอร์เฟส ท่ีใช้อธิบาย

รูปแบบขอ้มูลท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลได ้ ลกัษณะการใหบ้ริการของเวบ็เซอร์วิสนั้นจะถูก

เรียกใชง้านจากแอปพลิเคชนัอ่ืนๆ ในรูปแบบ RPC (Remote Procedure Call) ซ่ึงการให้บริการจะมี

เอกสารท่ีอธิบายคุณสมบติัของบริการก ากบัไว ้โดยภาษาท่ีถูกใชเ้ป็นส่ือในการแลกเปลี่ยนคือ XML 

ท าให้เราสามารถเรียกใช้เซอร์วิสใดๆ ก็ได ้ในระบบ หรือ แพลทฟอร์มใดๆ ก็ไดบ้นโปรโตคอล 

HTTP ซ่ึงเป็นโปรโตคอลส าหรับ World Wide Web หรืออินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางท่ีได้รับการ

ยอมรับในการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งแอปพลิเคชนักบัแอปพลิเคชนั 

องค์ประกอบของเว็บเซอร์วิส 

- XML (Extensible Markup Language) เป็นภาษาท่ีอธิบายแหล่งท่ีมา และ รายละเอียดของ

เวบ็เซอร์วิส 

- SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็นโปรโตคอลท่ีใชใ้นการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ระหวา่งผูใ้หบ้ริการ (Service Provider) กบัผูข้อใชบ้ริการ (Service Requester) 

- WSDL (Web Services Description Language) อธิบายโครงสร้างของบริการ (Service) 
ทั้งหมด ประกอบดว้ย รายละเอียดของบริการ แหล่งท่ีจดัเก็บ วิธีการขอใชบ้ริการ เป็นตน้ 
โดยจะอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร XML 

- UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็นแหล่งขอ้มูลกลางของ
บริการส าหรับใหบ้ริการต่างๆ มาลงทะเบียนไว ้โดยจะท าการจดัเก็บไฟล ์WSDL ไว ้เพื่อให้
ฝ่ังผูข้อใชบ้ริการมาสืบคน้บริการ 

                                                           
4https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2194-web-services-คืออะไร.html 
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ขั้นตอนการท างานของ Web service 
- ผูใ้หบ้ริการ (Service Provider) ส่งรายละเอียดบริการของเวบ็เซอร์วิส โดยส่งเอกสาร 

WSDL ไปยงั UDDI 
- ผูข้อใชบ้ริการหรือผูใ้ช ้(Service Requester หรือ User) คน้หาบริการ (Service) ผา่น UDDI 
- UDDI Registry ส่งขอ้มูลเอกสารวิธีการติดต่อกบัเวบ็เซอร์วิสท่ีผูใ้ชต้อ้งการดว้ยเอกสาร 

WSDL 
- ฝ่ังผูใ้ชรั้บเอกสาร WSDL และติดต่อกบัเวบ็เซอร์วิสผา่นโปรโตคอล SOAP 
- เวบ็เซอร์วิสส่งผลลพัธ์และตอบกลบัดว้ย SOAP ใหก้บัผูใ้ชท่ี้ร้องขอเวบ็เซอร์วิส 

 

รูปท่ี 2.2 สถาปัตยกรรมของเวบ็เซอร์วิส 
 

 

      

 
 
 



 
 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์ระบบ 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

แอปพลิเคชนัโลกของค ำศพัท์เป็นแอปพลิเคชนัท่ีพฒันำขึ้นมำเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของผูใ้ช้งำน แอปพลิเคชันน้ีจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ค ำศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ ำวนั โดยแบ่งเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดผกั หมวดผลไม้ หมวดร่ำงกำย หมวด
หอ้งนอน หมวดอำชีพ และหมวดครอบครัว ประกอบดว้ย 4 ภำษำ ไดแ้ก่ ภำษำองักฤษ ภำษำเกำหลี
ภำษำจีนกลำง และภำษำญ่ีปุ่ น ซ่ึงสำมำรถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลำ และเพื่อเป็นกำรใหผู้เ้รียนไดท้รำบ
ถึงพฒันำกำรของตน ผูเ้รียนจะตอ้งท ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ซ่ึงมีค ำถำม 10 ขอ้ คละ
หมวดหมู่ และเม่ือเรียนครบทุกหมวดหมู่ในแต่ละภำษำแลว้จะตอ้งท ำแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-
Test) ระบบจะจดัเก็บคะแนนท่ีผูเ้รียนท ำไดใ้นแต่ละคร้ังและแสดงให้ผูเ้รียนไดท้รำบถึงพฒันำกำร
ของตน นอกจำกน้ีระบบยงัสำมำรถเพิ่มค ำศพัท์ใหม่ๆ ไดผ้่ำนว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ค ำศพัทใ์หม่ๆ เพิ่มเติมอยูเ่ร่ือยๆ ในกำรแสดงผลต่อผูเ้รียน จะประกอบดว้ย รูปภำพ เสียง และ
ค ำอ่ำน เหมำะกบัผูเ้รียนท่ีอ่ำนภำษำไทยได ้ 

ดงันั้นในกำรพฒันำระบบ ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 3 ส ำหรับผูใ้ชท่ี้เป็น
ผูเ้รียน พฒันำเป็นเนทีฟแอปพลิเคชันท่ีท ำงำนบนระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์ ผูเ้รียนสำมำรถ
ลงทะเบียนเรียนผ่ำนแอปพลิเคชนัได ้โดยขอ้มูลของผูเ้รียนจะถูกจดัเก็บลงในฐำนขอ้มูลท่ีอยู่บน
เคร่ืองแม่ข่ำย (Database Server) ซ่ึงในส่วนน้ีจะพัฒนำด้วยภำษจำวำ (Java) เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 
Android Studio ส่วนท่ี 2 ส ำหรับผูดู้แลระบบ พฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อควำมสะดวกในกำร
จดักำรกบัค ำศพัทท่ี์จดัเก็บอยูใ่นฐำนขอ้มูล พฒันำดว้ยภำษำ HTM5, CSS, JavaScript และ PHP และ
ส่วนท่ี 3 เว็บเซอร์วิส (Web Services) ส ำหรับกำรแลกเปล่ียนข้อมูลระกว่ำงแอปพลิเคชันกับ
ฐำนขอ้มูลใหเ้ป็นไปโดยอตัโนมติั พฒันำดว้ยภำษำ PHP 
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3.2 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบ (Use Case Diagram) 

 

 
รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชนัโลกของค ำศพัทบ์นระบบปฏิบติักำรแอน

ดรอยด์ 
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3.3 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส ( Use Case Description ) 

 
ตำรำงท่ี 3.1 แสดงรำยละเอียดของ Use case Login 

Use Case Name Login 
Use Case ID UC1 
Brief Description ส ำหรับกำรยนืยนัตวัตนของผูใ้ชท่ี้เป็นผูเ้รียน โดยใช้ช่ือและรหสัผำ่นท่ี

ไดล้งทะเบียนไว ้
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งท ำกำรลงทะเบียนก่อนเขำ้ใชง้ำนระบบ 
Main Flow 1.    ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ขำ้แอปพลิเคชัน่ 

2.    ระบบแสดง Field ส ำหรับป้อนเพื่อ เขำ้สู่ระบบ โดยมี Field ดงัน้ี               
        2.1 ช่ือผูใ้ช ้
        2.2 รหสัผำ่น 
3.   ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลและคลิกปุ่ ม เขำ้สู่ระบบ 
        3.1 ถำ้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผำ่น ถูกตอ้ง 
               3.1.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอหลกั 
        3.2 ถำ้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผำ่น ไม่ถูกตอ้ง 
               3.2.1 ระบบแสดง Dialog box ไม่สำมำรถเขำ้สู่ระบบได ้
  3.2.2 ระบบจะกลบัไปยงัหนำ้ลเ็ขำ้สู่ระบบใหม่อีกคร้ัง 

Post Condition เม่ือเขำ้สู่ระบบไดส้ ำเร็จ จะไปยงัหนำ้เลือกภำษำ 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.2 แสดงรำยละเอียดของ Use case Register 
Use Case Name REGISTER 
Use Case ID UC2 
Brief Description ส ำหรับผูใ้ชท่ี้เป็นผูเ้รียนลงทะเบียนเขำ้เรียนค ำศพัท์ 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือผูใ้ชง้ำนท ำกำรคลิกปุ่ มสมคัรสมำชิก 

2. ผูใ้ชง้ำนป้อนขอ้มูลในกำรสมคัรสมำชิก ไดแ้ก่ ช่ือจริง ช่ือเล่น 
วนัท่ีเกิด และรหสัผำ่น  

3. ผูใ้ชค้ลิกปุ่ มสมคัรสมำชิก 
Post Condition ระบบจะแสดงหนำ้ Login เพื่อใหผู้เ้รียนท ำกำรเขำ้สู่ระบบ 
Alternative Flows - 

 
ตำรำงท่ี 3.3 แสดงรำยละเอียดของ Use case Select Languange 

Use Case Name SELECT LANGUANG 
Use Case ID UC3 
Brief Description ส ำหรับใหผู้เ้รียนเลือกภำษำท่ีตอ้งกำรจะเรียน โดยประกอบดว้ย 

ภำษำองักฤษ ภำษำจีนกลำง ภำษำเกำหลี และภำษำญ่ีปุ่ น 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งท ำกำรเขำ้สู่ระบบเสียก่อน 
Main Flow 1.ยสูเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือผูใ้ชง้ำนป้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผำ่น 

ถูกตอ้งท ำกำรคลิกปุ่ มเขำ้สู้ระบบ 
2.ระบบจะแสดงหนำ้ภำษำขึ้นมำใหเ้ลือก 4 ภำษำ ไดแ้ก่ ภำษำองักฤษ 
ภำษำจีน ภำษำเกำหลี และภำษำญ่ีปุ่ น 

Post Condition ระบบจะท ำกำรตรวจสอบวำ่ไดท้ ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
ไปแลว้หรือยงั โดย 
ถำ้ยงัไม่ไดท้ ำ จะไปยงัหนำ้แบบทดสอบก่อนเรียน 
แต่ถำ้ท ำแลว้ จะไปยงัหนำ้ให้เลือกภำษำ 

Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.4 แสดงรำยละเอียดของ Use case Select Category 
Use Case Name SELECT CATEGORY 
Use Case ID UC4 
Brief Description ส ำหรับใหผู้เ้รียนเลือกหมวดหมู่ท่ีตอ้งกำรเรียนรู้ค ำศพัท ์ประกอบ 6 

หมวดหมู่ 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1.ยสูเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือผูใ้ชง้ำนคลิกปุ่ มเลือกหมวดหมู่ค  ำศพัท ์

2.ระบบจะแสดงหมวดหมู่ของค ำศพัทข์ึ้นมำทั้งหมด 6 หมวดใหเ้ลือก
ไดแ้ก่ หมวดผกั หมวดผลไม ้หมวดร่ำงกำย หมวดห้องนอน หมวด
อำชีพ และหมวดครอบครัว เป็นตน้ 

Post Condition ระบบจะไปยงัหนำ้แสดงค ำศพัทใ์นหมวดนั้นๆ 
Alternative Flows - 

 
ตำรำงท่ี 3.5 แสดงรำยละเอียดของ Use case Pretest 

Use Case Name PRETEST 
Use Case ID UC5 
Brief Description หนำ้แบบทดสอบก่อนเรียน 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ถำ้ผูใ้ชย้งัไม่เคยท ำแบบทดสอบก่อนเรียนในภำษำท่ีเลือกมำก่อน จะเขำ้

สู่หนำ้แบบทดสอบก่อนเรียนโดยอตัโนมติั 
Main Flow 1.ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกภำษำจำก 4 ภำษำ ประกอบดว้ย 

ภำษำองักฤษ ภำษำจีนกลำง ภำษำเกำหลี และภำษำญ่ีปุ่ น 
2.ระบบจะตรวจสอบวำ่ช่ือผูใ้ชน้ี้เคยท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหรือยงั 
3.ถำ้ช่ือผูใ้ชน้ี้ยงัไม่เคยท ำแบบทดสอบก่อนเรียนระบบจะใหท้ ำ
แบบทดสอบก่อนเรียนก่อน 
4.เม่ือผูใ้ชท้ ำแบบทดสอบเสร็จ ระบบจะแสดงผลคะแนนใหก้บัผูใ้ช้ 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.6 แสดงรำยละเอียดของ Use case Postest 
Use Case Name POSTEST 
Use Case ID UC6 
Brief Description แบบทดสอบหลงัเรียน 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งเรียนใหค้รบทุกหมวดหมู่เสียก่อน 
Main Flow 1.ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชเ้รียนรู้ค ำศพัทใ์หค้รบทั้ง 6 หมวดหมู่ก่อน 

2.ระบบจะตรวจสอบวำ่ช่ือผูใ้ชน้ี้เรียนรู้ค ำศพัทค์รบทั้ง 6 หมวดหมู่ 
     2.2   ถำ้ช่ือผูใ้ชน้ี้ยงัเรียนรู้ค ำศพัทไ์ม่ครบทั้ง 6 หมวดหมู่ จะยงัไม่
สำมำรถท ำแบบทดสอบหลงัเรียนได ้
     2.3   ถำ้ช่ือผูใ้ชน้ี้เรียนรู้ค ำศพัทค์รบทั้ง 6 หมวดหมู่ สำมำรถท ำ
แบบทดสอบหลงัเรียนได ้
3.เม่ือผูใ้ชท้ ำแบบทดสอบเสร็จ ระบบจะแสดงผลคะแนนใหก้บัผูใ้ช้ 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.7 แสดงรำยละเอียดของ Use case View Vocabulary 

Use Case Name VIEW VOCABULARY 
Use Case ID UC7 
Brief Description หนำ้แสดงค ำศทัพ ์
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูใ้ชเ้ลือกภำษำและหมวดหมู่ทีตอ้งกำรเรียน 
Main Flow 1.ยสูเคสจะเร่ิมผูใ้ชเ้ลือกภำษำท่ีตอ้งกำรเรียนจำก 4 ภำษำ  

ประกอบดว้ย ภำษำองักฤษ ภำษำจีนกลำง ภำษำเกำหลี และภำษำญ่ีปุ่ น 
2.เม่ือผูเ้ลือกภำษำท่ีจะเรียนรู้แลว้ และท ำแบบทดสอบก่อนของภำษำท่ี
เลือกแลว้และคะแนนโชวแ์ลว้ 
3.ระบบจะโชวห์นำ้เลือกหมวดหมู่ของค ำศพัทข์ึ้นมำ 
4.ผูใ้ชเ้ลือกหมวดหมู่ของค ำศพัท ์ระบบจะแสดงค ำศพัทข์องหมวดหมู่
นั้น 10 ค ำพร้อมรูปและเสียง 

Post Condition เม่ือเรียนครบทุกหมวดหมู่จะเขำ้สู่หนำ้แบบทดสอบหลงัเรียนโดย
อตัโนมติั 

Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.8 แสดงรำยละเอียดของ Use case Add Vocabulary 
Use Case Name Total Score 
Use Case ID UC8 
Brief Description หนำ้แสดงคะแนนทั้งหมด 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1.ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชไ้ดท้ ำกำรท ำแบบทดสอบหลงัเรียนแลว้ 

2.เม่ือผูใ้ชท้ ำแบบทดสอบเสร็จ ระบบจะแสดงผลคะแนนใหก้บัผูใ้ช้ 
3.เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ มถดัไประบบจะกลบัสู่หนำ้เลือกภำษำ 
4.เม่ือผูใ้ชเ้ขำ้สู่หนำ้เลือกภำษำจะมีไอคอนให้เลือเขำ้สู่หนำ้ดูคะแนน
ทั้งหมด 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.9 แสดงรำยละเอียดของ Use case Add Vocabulary 
Use Case Name ADD VOCABULARY 
Use Case ID UC9 
Brief Description เพิ่มค ำศทัพใ์หม่ๆ ผำ่นหนำ้เวบ็แอปพลิเคชนั 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1.ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลเขำ้เวบ็ไซตเ์พิ่มค ำศทัพ ์

2.เวบ็ไซตแ์สดง Field ส ำหรับเพิ่มค ำศพัท ์โดยมี Field ดงัน้ี 
2.1  Image 
2.2   Voice Vocabulary English 
2.3   Voice Vocabulary Chinese 
2.4   Voice Vocabulary Korean 
2.5   Voice Vocabulary Japanese 
2.6   Vocabulary English 
2.7   Vocabulary Chinese 
2.8  Vocabulary Korea 
2.9  Vocabulary Japanese 
3.0  Translation 

3.เม่ือเลือกขอ้มูลลง Field ต่ำงๆครบ แลว้หมวดหมวดหมู่ท่ีจะเพิ่มลงไป 
4.เม่ือเพิ่มเสร็จแลว้ ผูดู้แลคลิกปุ่ ม submit 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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3.4 แสดงขั้นตอนการท างานของฟังก์ชัน (Sequence Diagram) 

 

 
รูปท่ี 3.2 Sequence diagram : Login 

 
 

 
รูปท่ี 3.3 Sequence diagram : Register 
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รูปท่ี 3.4 Sequence diagram : Languange 

 
 

 
รูปท่ี 3.5 Sequence diagram : Category 
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รูปท่ี 3.6 Sequence diagram : Pretest 

 
 

 
รูปท่ี 3.7 Sequence diagram : Post-test 
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รูปท่ี 3.8 Sequence diagram : View vocabulary 

 
 

 
รูปท่ี 3.9 Sequence diagram : Total score 
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รูปท่ี 3.10 Sequence diagram : Add vocabulary 
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3.5  ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 
 

 
 

รูปท่ี 3.11 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเอน็ทิต้ีในฐำนขอ้มูลของแอปพลิเคชนัโลกของ
ค ำศพัท ์



 
 

บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการ
ขอ้มูลต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรูปของตาราง 2 มิติ และขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กนัผา่นคียห์ลกั (Primry 
Key) และคียร์อง (Foreign Key) จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดตารางขอ้มูล db_user 

Relation : db_user 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id ล าดบัท่ีในการ
ลงทะเบียน 

 int Yes   

Firstname ช่ือจริงของสมาชิกท่ี
เป็นผูล้งทะเบียน 

 varchar(100)    

Nickname ช่ือเล่นของสมาชิกท่ี
ลงทะเบียน 

 varchar(100)    

Birthdate วนั-เดือน-ปีเกิดของ
สมาชิกท่ีลงทะเบียน 

 date    

Pws_register รหสัผา่นของ
สมาชิกท่ีลงทะเบียน 

 varchar(100)    
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดตารางขอ้มูล db_category 

Relation : db_category 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

Category_id ล าดบัท่ีของ
หมวดหมู่ 

 int Yes   

Category_e ช่ือหมวดหมู่ของ
ภาษาองักฤษ 

 varchar(100)    

Category_j ช่ือหมวดหมู่ของ
ภาษาญ่ีปุ่ น 

 varchar(100)    

Category_k ช่ือหมวดหมู่ของ
ภาษาเกาหลี 

 varchar(100)    

Category_c ช่ือหมวดหมู่ของ
ภาษาจีนกลาง 

 varchar(100)    
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดตารางขอ้มูล db_vocabulary 

Relation : db_vocabulary 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

Vocabulary_id ล าดบัท่ีของค าศทั ์  int Yes   
Category_id ล าดบัท่ีของ

หมวดหมู่ 
 int  Yes db_category 

Img รูปภาพ  varchar(100)    
English ช่ือค าศพัทข์อง

ภาษาองักฤษ 
 varchar(100)    

Chinese ช่ือค าศพัทข์อง
ภาษาจีนกลาง 

 varchar(100)    

Korea ช่ือค าศพัทข์อง
ภาษาเกาหลี 

 varchar(100)    

Japanese ช่ือค าศพัทข์อง
ภาษาญ่ีปุ่ น 

 varchar(100)    

Voice_j เสียงค าศพัทข์อง
ภาษาญ่ีปุ่ น 

 varchar(100)    

Voice_k เสียงค าศพัทข์อง
ภาษาเกาหลี 

 varchar(100)    

Voice_c เสียงค าศพัทข์อง
ภาษาจีนกลาง 

 varchar(100)    

Voice_e เสียงค าศพัทข์อง
ภาษาองักฤษ 

 varchar(100)    

Translator ค าแปล  varchar(100)    
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดตารางขอ้มูล db_pretest 

Relation : db_pretest 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id ล าดบัท่ีของ
แบบทดสอบก่อน
เรียน 

 int Yes   

Name_pre ช่ือจริงของสมาชิกท่ี
เป็นผูแ้บบทดสอบ
ก่อนเรียน 

 varchar(100)  Yes db_user 

Date_pre วนัท่ีท า
แบบทดสอบก่อน
เรียน 

 varchar(100)    

score คะแนนของ
แบบทดสอบก่อน
เรียน 

 varchar(100)    

language ภาษาของ
แบบทดสอบก่อน
เรียน 

 varchar(100)    
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดตารางขอ้มูล db_post-test 

Relation : db_post-test 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id ล าดบัท่ีของ
แบบทดสอบก่อน
เรียน 

 int Yes   

Name_post ช่ือจริงของสมาชิกท่ี
เป็นผูแ้บบทดสอบ
หลงัเรียน 

 varchar(100)  Yes db_user 

Date_post วนัท่ีท า
แบบทดสอบหลงั
เรียน 

 varchar(100)    

score คะแนนของ
แบบทดสอบหลงั
เรียน 

 varchar(100)    

language ภาษาของ
แบบทดสอบหลงั
เรียน 

 varchar(100)    
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ( User Interface Design ) 

 แอปพลิเคชนัโลกของค าศพัท์บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ออกแบบโดยยึดหลกั UX ( 
User Experience ) เป็นหลักโดยค านึงถึงความพึงพอใจและการใช้งานท่ีง่ายต่อผู ้ใช้ ด้วยการ
ออกแบบท่ีเรียบง่าย โดยแบ่งส่วนติดต่อกบัผูใ้ชเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

4.2.1 ส่วนติดต่อผูใ้ชง้านบนแอปพลิเคชัน่ 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้ลงทะเบียนเขา้สู่ระบบแอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.1 หนา้ลงทะเบียนเขา้สู่แอปพลิเคชนัโดยใหผู้ใ้ชป้้อน ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผา่นเพื่อ

เขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.2 หนา้สมคัรสมาชิก 

จากรูปท่ี 4.2 แสดงหน้าสมคัรสมาชิกของผูใ้ช้งาน     โดยท่ีผูใ้ช้งานตอ้งป้อนช่ือผูใ้ช้ ช่ือ

จริง และรหัสผ่าน เม่ือกรอกครบก็สามารถกดปุ่ มบนัทึกการสมคัร ถา้ผูใ้ชง้านสมคัรสมาชิกส าเร็จ 

ระบบจะน าผูใ้ช้งานเขา้สู่หน้าลงทะเบียนเพื่อให้ผูใ้ช้งานเขา้สู่ระบบด้วยช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านท่ี

ผูใ้ชง้านไดท้ าการสมคัร 
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอเลือกภาษา 

จากรูปท่ี 4.3 แสดงหน้าจอเลือกภาษา ผูใ้ช้งานจะเข้ามาสู่ในส่วนน้ีก็ต่อเม่ือ

ผูใ้ชง้านท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบส าเร็จ ระบบจะน าเขา้สู่หนา้จอเลือกภาษา 
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รูปท่ี 4.4 หนา้แสดงแบบทดสอบก่อนเรียน                           รูปท่ี 4.5 หนา้จอแบบทดสอบก่อนเรียน 

จากรูปท่ี 4.4 แสดงหน้าจอแสดงแบบทดสอบก่อนเรียน    โดยท่ีผูใ้ช้งานจะเขา้มาสู่หน้า

แสดงแบบทดสอบก่อนเรียนไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษา

ระบบก็จะน าผูใ้ช้งานเข้าสู่หน้าจอแสดงแบบทดสอบก่อนเรียน จากรูปท่ี 4.5 แสดงหน้าจอ

แบบทดสอบก่อนเรียน โดยท่ีผูใ้ชง้านจะเขา้มาสู่หนา้จอแบบทดสอบก่อนเรียนไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ชง้าน

ท าการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษาระบบก็จะน าผูใ้ช้งานเข้าสู่หน้าจอแสดง

แบบทดสอบก่อนเรียน และกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไปหนา้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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รูปท่ี 4.6 หนา้โชวค์ะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

จากรูปท่ี 4.6 แสดงหนา้โชวค์ะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน  โดยท่ีผูใ้ชง้านจะเขา้มาสู่หน้า

แสดงแบบทดสอบก่อนเรียนไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษา

ระบบก็จะน าผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอแสดงแบบทดสอบก่อนเรียนและกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะ

ไปหน้าท าแบบทดสอบก่อนเรียนพอท าแบบทดสอบก่อนเรียนครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไปหน้า

สุดทา้ยจะโชวค์ะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนขึ้นมา 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอแสดงหมวดหมู่ของค าศพัท์ 

จากรูปท่ี 4.7 แสดงหน้าจอแสดงหมวดหมู่ของค าศพัท์     โดยท่ีผูใ้ช้งานจะเขา้มาสู่หน้า

แสดงแบบทดสอบก่อนเรียนไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษา

ระบบก็จะน าผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอแสดงแบบทดสอบก่อนเรียนและกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะ

ไปหน้าท าแบบทดสอบก่อนเรียนพอท าแบบทดสอบก่อนเรียนครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไปหน้า

สุดทา้ยจะโชว์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนขึ้นมา และกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไปหน้า

แสดงหมวดหมู่ของค าศพัทแ์ละเลือกหมวดหมู่ท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอแสดงค าศพัท ์

จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้จอแสดงค าศพัท ์ โ ด ย ท่ี ผู ้ ใ ช้ ง า น จ ะ เ ข้ า ม า สู่ ห น้ า แ ส ด ง

แบบทดสอบก่อนเรียนไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษาระบบ

ก็จะน าผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอแสดงแบบทดสอบก่อนเรียนและกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไปหนา้

ท าแบบทดสอบก่อนเรียนพอท าแบบทดสอบก่อนเรียนครบ 10 ขอ้แลว้ กดถดัไปหนา้สุดทา้ยจะโชว์

คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนขึ้นมา และกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไปหนา้แสดงหมวดหมู่ของ

ค าศพัทแ์ละเลือกหมวดหมู่ท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ พอเลือกกดหมวดหมู่ของค าศพัทแ์ลว้มนัจะเดง้เขา้มา

โชวห์นา้แสดงค าศพัทพ์อดูค าศพัทค์รบทุกหมวดหมู่เสร็จส้ินแลว้ก็จะกดปุ่ มถดัไปได ้
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอแสดงแบบทดสอบหลงัเรียน                   รูปท่ี 4.10 หนา้จอแบบทดสอบก่อนเรียน 

จากรูปท่ี 4.9 แสดงหน้าจอแสดงแบบทดสอบหลงัเรียน   โดยท่ีผูใ้ช้งานจะเขา้มาสู่หน้า

แสดงแบบทดสอบก่อนเรียนไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษา

ระบบก็จะน าผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอแสดงแบบทดสอบก่อนเรียนและกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะ

ไปหน้าท าแบบทดสอบก่อนเรียนพอท าแบบทดสอบก่อนเรียนครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไปหน้า

สุดทา้ยจะโชว์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนขึ้นมา และกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไปหน้า

แสดงหมวดหมู่ของค าศพัทแ์ละเลือกหมวดหมู่ท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ พอเลือกกดหมวดหมู่ของค าศพัท์

แลว้มนัจะเดง้เขา้มาโชว์หน้าแสดงค าศพัท์พอดูค าศพัท์ครบทุกหมวดหมู่เสร็จส้ินแลว้ก็จะกดปุ่ ม

ถดัไปได ้เพื่อท่ีจะเขา้มาหนา้จอสดงแบบทดสบหลงัเรียน      จากรูปท่ี 4.10 แสดงหนา้แบบทดสอบ

หลงัเรียน    โดยท่ีผูใ้ช้งานจะเขา้มาสู่หน้าแสดงแบบทดสอบหลงัเรียนไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ช้งานท าการ

ลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษาระบบก็จะน าผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอแสดงแบบทดสอบ

หลงัเรียนและกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไปหนา้ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
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รูปท่ี 4.11 หนา้โชวค์ะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 

จากรูปท่ี 4.11 แสดงหน้าจอโชวค์ะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน โดยท่ีผูใ้ช้งานจะเขา้มาสู่

หนา้แสดงแบบทดสอบก่อนเรียนไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ และกดปุ่ มเลือก

ภาษาระบบก็จะน าผูใ้ช้งานเขา้สู่หน้าจอแสดงแบบทดสอบก่อนเรียนและกดปุ่ มถดัไปตรงกลาง

เพื่อท่ีจะไปหน้าท าแบบทดสอบก่อนเรียนพอท าแบบทดสอบก่อนเรียนครบ 10 ขอ้แลว้ กดถดัไป

หนา้สุดทา้ยจะโชวค์ะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนขึ้นมา และกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไปหนา้

แสดงหมวดหมู่ของค าศพัทแ์ละเลือกหมวดหมู่ท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ พอเลือกกดหมวดหมู่ของค าศพัท์

แลว้มนัจะเดง้เขา้มาโชว์หน้าแสดงค าศพัท์พอดูค าศพัท์ครบทุกหมวดหมู่เสร็จส้ินแลว้ก็จะกดปุ่ ม

ถดัไปได ้เพื่อท่ีจะเขา้มาหน้าจอสดงแบบทดสอบหลงัเรียนและกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไป

หนา้ท าแบบทดสอบหลงัเรียนพอท าแบบทดสอบหลงัเรียนครบ 10 ขอ้แลว้ กดถดัไปหนา้สุดทา้ยจะ

โชวค์ะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนขึ้นมาและกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะกลบัไปหนา้หรือหน้า

เลือกภาษาใหม่อีกคร้ัง 
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รูปท่ี 4.12 หนา้โชวค์ะแนนทั้งหมด 

จากรูปท่ี 4.12 แสดงโชวค์ะแนนทั้งหมด   โดยท่ีผูใ้ชง้านจะเขา้มาสู่หนา้แสดงแบบทดสอบ

ก่อนเรียนไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ชง้านท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษาระบบก็จะ

น าผูใ้ชง้านเขา้สู่หนา้จอแสดงแบบทดสอบก่อนเรียนและกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไป

หนา้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนพอท าแบบทดสอบก่อนเรียนครบ 10 ขอ้แลว้ กดถดัไปหนา้

สุดทา้ยจะโชวค์ะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนขึ้นมา และกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไป

หน้าแสดงหมวดหมู่ของค าศัพท์และเลือกหมวดหมู่ท่ีต้องการจะเรียนรู้ พอเลือกกด

หมวดหมู่ของค าศัพท์แล้วมันจะเด้งเข้ามาโชว์หน้าแสดงค าศัพท์พอดูค  าศัพท์ครบทุก

หมวดหมู่เสร็จส้ินแลว้ก็จะกดปุ่ มถดัไปได้ เพื่อท่ีจะเขา้มาหน้าจอสดงแบบทดสอบหลงั

เรียนและกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อท่ีจะไปหน้าท าแบบทดสอบหลังเรียนพอท า

แบบทดสอบหลงัเรียนครบ 10 ขอ้แลว้ กดถดัไปหน้าสุดทา้ยจะโชวค์ะแนนแบบทดสอบ

ก่อนเรียนขึ้นมาและกดปุ่ มถดัไปตรงกลางเพื่อท่ีจะกลบัไปหนา้หรือหนา้เลือกภาษาใหม่อีก

คร้ังและจะมีปุ่ มรูปถว้ยคะแนนเพื่อคลิกเขา้ไปดูคะแนนทั้งหมดท่ีเรียนในภาษาท่ีเลือก 
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4.2.2 ส่วนติดต่อกบัผูดู้แลระบบบนเวบ็แอปพลิเคชนั 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้เวบ็แอปพลิเคชนัเพิ่มค าศพัท ์

จากรูปท่ี 4.13 หนา้เวบ็แอปพลิเคชนัเพิ่มค าศพัท ์ โดยท่ีผูดู้แลระบบจะเป็นคนท าการเพิ่ม

รูป ค าศพัทแ์ต่ละภาษา เสียงแต่ละภาษา และค าแปล ลงใน Field ทั้งหมดและท าการเลือกหมวดหมู่

ใหต้รงกบัค าศพัทแ์ละเม่ือเลือกแลว้สามารถกด Submit ไดเ้ลย 

 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1      สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

แอปพลิเคชัน่โลกของค ำศพัทบ์นระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์ เป็นอีกหน่ึงแอปพลิเคชนัท่ี
ช่วยให้ผูท่ี้ตอ้งกำรเรียนรู้ค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งในชีวิตประจ ำวนั ไดแ้ก่ หมวดผกั หมวดผลไม ้หมวด
ร่ำงกำย หมวดหอ้งนอน หมวดอำชีพ และหมวดครอบครัว ไดถึ้ง 4 ภำษำ ประกอบดว้ย ภำษำองักฤษ 
ภำษำจีนกลำง ภำษำเกำหลี และภำษำญ่ีปุ่ น ซ่ึงเป็นภำษำท่ีหลำยคนมีควำมสนใจจะเรียนรู้ โดยทัง่ไป
แอปพลิเคชนัทำงดำ้นค ำศพัทจ์ะน ำเสนอเพียงภำษำใดภำษำหน่ึง ผูพ้ฒันำจึงไดพ้ฒันำแอปพลีเคชนั
ท่ีสำมำรถเรียนรู้ได้ถึง 4 ภำษำ ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่อ เพิ่มควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ 
แอปพลิเคชัน่เหมำะกบัผูท่ี้สนใจท่ีสำมำรถอ่ำนภำษำไทยได ้โดยจะแสดงค ำอ่ำนเป็นภำษำไทยให้
ดว้ย เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสำมำรถออกเสียงไดถู้กตอ้ง และผูเ้รียนยงัสำมำรถทรำบไดว้ำ่พฒันำกำรของ
ตนเองเป็นอยำ่งไรจำกแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน  
 
5.2     ข้อดีของระบบ 
              5.2.1 ผูเ้รียนสำมำรถเลือกภำษำท่ีจะเรียนรู้ไดโ้ดยมีทั้งหมด 4 ภำษำไดแ้ก่ องักฤษ 

เกำหลี  จีนกลำง ญ่ีปุ่ น และ เลือกตำมหมวดหมู่ทั้งหมด 6 หมวดได ้
5.2.2 ผูเ้รียนทรำบพฒันำกำรของตนเองผำ่นกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียนและ

แบบทดสอบหลงัเรียน 
5.2.3 ผูเ้รียนสำมำรถเรียนรู้ค ำศพัท์ใหม่ๆ ท่ีผูดู้แลระบบท ำกำรเพิ่มไดโ้ดยไม่ตอ้งติดตั้ง

แอปพลิเคชนัใหม่        
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อใหร้ะบบมีประสิทธิภำพยิง่ขึ้น ควรมีกำรพฒันำฟังกช์นักำรท ำงำนเพิ่ม อำทิเช่น 

5.3.1 ฟังก์ชันแบบฝึกหัดท้ำยหมวดหมู่ ในแต่ละหมวดหมู่เพื่อให้ผูเ้รียนได้ทบทวน
ค ำศพัทใ์นหมวดนั้นๆ 

5.3.2 ฟังก์ชนับริหำรจดักำรค ำถำมส่วนต่ำงๆ และสุ่มค ำถำม ไม่เป็นกำรก ำหนดค ำถำม
ไวเ้ลยแบบปัจจุบนั 

5.3.3 ใหส้ำมำรถเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ๆ ได ้
5.3.4 จดัเก็บประวติักำรเรียนของผูเ้รียนได ้และสำมำรถเรียนบทเรียนต่อจำกคร้ังก่อนได ้
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