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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำปริ ญญำนิ พนธ์น้ ี เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บน
ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ ที่ เป็ นสื่ อกำรเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ทำงด้ำนภำษำสำหรับนักเรี ยนหรื อผู ้
ที่สนใจเรี ยนรู้คำศัพท์ภำษำอังกฤษ ภำษำจีนกลำง ภำษำเกำหลี และภำษำญี่ปุ่น ในแอปพลิคชันเดียว
โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็ น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก ผลไม้ ร่ ำงกำย ห้องนอน และอำชี พ โดยระบบ
ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลักๆ ได้แก่ ส่ วนที่ 1 Front-end ที่เป็ นโมบำยแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิกำร
แอนดรอยด์ สำหรับผูเ้ รี ยน มีฟังก์ชนั กำรทำงำนดังนี้ ลงทะเบียนเป็ นผูเ้ รี ยน แสดงคำศัพท์ของแต่ละ
ภำษำ และแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน พัฒนำด้วยภำษำจำวำ ส่ วนที่ 2 เว็บ
แอปพลิเคชัน สำหรับผูด้ ูแลระบบ มีฟังก์ชนั กำรเพิ่มและจัดกำรกับคำศัพท์ ทำให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้
คำศัพท์ใหม่ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งติดตั้งโปรแกรมใหม่ พัฒนำด้วยภำษำ HTML5, CSS, JavaScript และ
PHP และส่ วนที่ 3 เว็บเซอร์ วิส สำหรับ กำรสื่ อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงโมบำยแอปพลิเคชัน
และฐำนข้อมูล พัฒนำด้วยภำษำ PHP และบริ หำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วย MySQL เมื่อทำกำรทดสอบ
กำรทำงำนของแต่ละฟั งก์ชนั แล้ว พบว่ำสำมำรถทำงำนได้ตำมที่กำหนดไว้ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงโมบำยแอปพลิเตชัยและฐำนข้อมูลสำมำรถส่งข้อมูลได้ถูกต้อง
คาสาคัญ: โมบำยแอปพลิเคชัน, สื่ อกำรเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์, ภำษำอังกฤษ, ภำษำจีน กลำง, ภำษำ
เกำหลี, ภำษำญี่ปุ่น
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบนั มีผทู ้ ี่สนใจจะศึกษาภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาไทยเป็ นจานวนมาก และมีการผลิตสื่ อ
การเรี ยนในรู ปแบบต่างๆ ออกมาหลากหลาย ไม่วาจะเป็ นบนเว็บ (Web Application) หรื อโมบาย
แอปพลิ เคชัน (Mobile Application) ซึ่ งแอปพลิเคชันส่ วนใหญ่จะสามารถเรี ยนได้เพีย งภาษาใด
ภาษาหนึ่ง ถ้าต้องการเรี ยนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน กลาง ภาษาเกาหลี หรื อภาษาญี่ปุ่น อาจจะต้องทา
การติดตั้งหลายแอปพลิเคชัน ทาให้การใช้งานไม่สะดวก และบางแอปพลิเคชันไม่มีการปรับปรุ ง
คาศัพท์ ถ้ามีการเพิ่มคาศัพท์อาจจะต้องทาการติดตั้งโปรแกรมใหม่หรื อทาการอัปเกรด (Upgrade)
โปรแกรม ข้อมูลเดิมที่ผใู ้ ช้เคยบันทึกไว้อาจจะสูญหายได้
การเรี ยนรู้ในปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนจากที่ใด เรี ยนเมื่อใดก็
ได้ตามที่ตอ้ งการ เรี ยกว่า Ubiquitous Learning ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้สายรองรับการ
โหลดข้อ มู ล ปริ ม าณมากในเวลาอัน รวดเร็ ว ท าให้ โ ทรศัพ ท์มื อ ถื อ กลายเป็ นสมาร์ ท โฟนที่ มี
ความสามารถเที ย บเท่ า กับ คอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ องหนึ่ ง มี ก ารสร้ า งแอปพลิ เ คชัน ที่ ท างานบน
โทรศัพท์มือถือที่หลากหลาย ทั้งภาคธุ รกิจ ภาคการศึกษา ภาครัฐ เป็ นต้น ดังนั้นแอปพลิเคชันด้าน
การเรี ยน จึงถูกพัฒนาเป็ นโมบายแอปพลิเคชันเพื่อให้ผเู ้ รี ยนหรื อผูท้ ี่สนใจสามารถเรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลาผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ผูพ้ ฒั นาจึงได้พฒั นาแอปพลิเคชันโลกของคาศัพท์ ที่เป็ นโมบายแอปพลิเคชันทางานบน
ระบบปฏิบตั ิ การแอนดรอยด์ โดยรองรับภาษาทั้งหมด 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง
ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ ปุ่ น ในแอปพลิ เคชันเดี ย ว เหมาะส าหรั บ ทั้ง นัก เรี ย น หรื อผูท้ ี่ ส นใจที่
สามารถอ่านภาษาไทยได้ โดยในการนาเสนอคาศัพท์จะนาเสนอเป็ นรู ปภาพ เสี ยง และข้อความ
โดยคาศพท์จะเป็ นแบ่งเป็ น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก ผลไม้ ร่ างกาย ห้องนอน อาชีพ และครอบครัว
ค าศัพ ท์ จ ะเก็ บ อยู่ ใ นฐานข้อ มู ล เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การเพิ่ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในอนาคต ผู ้เ รี ย นไม่
จาเป็ นต้องติ ดตั้ง โปรแกรมหรื ออัป เกรดโปรแกรมใหม่ เนื่ องจากการแสดงค าศัพท์จะเป็ นแบบ
เรี ยลไทม์ (Real Time) เป็ นการดึงข้อมูลคาศัพท์จากฐานข้อมูล ณ เวลาที่ผใู ้ ช้เรี ยนต้องการ โดยผ่า น
เว็บเซอร์ วิส (Web Service) ที่ทาหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโมบายแอปพลิเคชันกับ
ระบบฐานข้อมูล โดยแอปพลิเคชันประกอบด้วย 2 ส่ วนหลักๆ ดังนี้ ส่ วนที่ 1 Front-end ที่เป็ นโม
บายแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยฟั งก์ชนั ลงทะเบียนเป็ นผูเ้ รี ยน แสดงคาศัพท์ของแต่ละภาษา และ
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบถึงพัฒนาการของตนเอง
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และส่วนที่ 2 เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน สาหรับผูด้ ูแลระบบ ประกอบด้วยฟังก์ชนั การเพิ่มและจัดการกับ
คาศัพท์
1.2

วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันโลกของคาศัพท์บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

1.3

ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1.3.1 เป็ นแอปพลิเคชัน่ ที่ใช้งานบนระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์ (Native Application on
Android)
1.3.2 ใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture)
1.3.3 ภาษาที่นามาใช้อา้ งอิงมาจากเว็บไซต์
1.3.3.1 ภาษาจีนอ้างอิงมาจากเว็บ http://www.jeen4u.com/คาศัพท์ภาษาจีน/
1.3.3.2 ภาษาอังกฤษอ้างอิงมาจากเว็บ http://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ/
1.3.3.3 ภาษาเกาหลีอา้ งอิงมาจากเว็บ https://today.line.me/th/v2/article/Qvzkwz
1.3.3.4 ภาษาเกาญี่ปุ่นอ้างอิงมาจากเว็บ https://www.scholarship.in.th/100japanese-words/
1.3.4 ฟังก์ชนั การทางานของระบบ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ตามผูใ้ ช้ ดังนี้
1.3.4.1 สาหรับผูใ้ ช้งาน
1.3.4.1.1 ผูใ้ ช้ใช้งานระบบด้วยโทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ตที่เป็ น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1.3.4.1.2 ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรี ยนรู้คาศัพท์ผา่ นแอปพลิเคชันได้
1.3.4.1.3 สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้
1.3.4.1.4 สามารถเลือกภาษาที่จะเรี ยนรู ้ได้โดยมีท้ งั หมด 4 ภาษา คือ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น
1.3.4.1.5 สามารถเลือกหมวดหมู่ของคาศัพท์ได้โดยประกอบด้วย 6
หมวดหมู่ ดังนี้ ผัก ผลไม้ ร่ างกาย ห้องนอน อาชีพ และ
ครอบครัว
1.3.4.1.6 สามารถทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนได้
1.3.4.1.7 สามารถดูคะแนนหลังจากทาแบบทดสอบเสร็ จได้ทนั ที

3
1.3.4.1.8 สามารถเรี ยนรู้คาศัพท์บนแอปพลิเคชันได้จากการดูรูปภาพ
และฟังเสี ยงได้ พร้อมทั้งมีคาอ่านที่เป็ นภาษาไทย
1.3.4.2 สาหรับผูด้ ูแลระบบ
1.3.4.2.1 ใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)
1.3.4.2.2 จัดการข้อมูลคาศัพท์และหมวดหมู่ของคาศัพท์ได้
1.3.5 พัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web Services) สาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอป
พลิเคชันและฐานข้อมูล
1.4

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 ช่วยพัฒนาด้านความจาเพราะว่าใช้การจาจากเสี ยงและดูภาพเป็ นหลักจะช่วยให้
เข้าใจคาศัพท์ได้ง่ายขึ้น
1.4.2 ช่วยอานวยความสะดวกให้มากยิง่ ขึ้นอยูท่ ี่ไหนก็สามรถเรี ยนรู้ได้
1.4.3 จะได้เรี ยนรู้คาศัพท์ใหม่ๆ
1.4.4 สามารถเรี ยนได้หลายภาษาในแอปพลิเคชันเดียว ไม่จาเป็ นต้องติดตั้งหลาย
โปรแกรม

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูล (Requirement Gathering and Detailed
Study)
ศึกษาและเก็บความต้องการ โดยจากการที่ได้ลองเข้าไปใช้งานแอปสอนภาษา
ต่างๆ และได้สังเกตเห็นปัญหาของแต่ละแอปพลิเคชันว่าในแต่ละแอปพลิเคชันส่วนมากจะ
มีกาสอนเพียงภาษาเดียว และคาศัพท์มกั จะเป็ นคาศัพท์เดิมๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ที่เราเห็น
และใช้กนั เป็ นหลัก นอกจากนี้ ผูจ้ ดั ทาได้สอบถามจากคนรอบๆ ตัวและคนที่อยากเรี ยนรู้
ภาษาเพิ่มโดยส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการที่จะให้แอปพลิเคชันมีการเรี ยนรู้ภาษาอื่นๆ
ด้วย นอกจากภาษาอังกฤษในแอปพลิเคชันเดียว ผูจ้ ดั ทาจึงได้เพิ่มภาษาเข้ามาให้เรี ยนรู ้เพิ่ม
อีก 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น และผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่และเครื่ องมือที่ จะนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน
ได้แก่ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันและเว็บเซอร์วิส เป็ นต้น
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1.5.2 วิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis)
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาและรวบรวมได้นามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อ
แสดงฟั งก์ชนั การทางานของแอปพลิเคชันและนาเสนอด้วยแผนภาพ Use Case Diagram
ส าหรั บ น าเสนอภาพรวมของฟั ง ก์ ชัน ของระบบ Sequence Diagram ส าหรั บ น าเสนอ
ขั้ น ตอนการท างานของฟั ง ก์ ชั น Class Diagram ส าหรั บ น าเสนอองค์ ป ระกอบและ
ความสัมพันธ์ของคลาส และ Entity Relationship Diagram สาหรับนาเสนอโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิต้ ี
1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design)
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตย์กรรมของซอฟ9Nแวร์ เป็ นเนทีฟแอปพลิเคชันที่ทางาน
บนระบบระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์
1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อ มู ล โดยใช้ ส ถาปั ต ยกรรมฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์
(Relational Database) จัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบตาราง 2 มิติ และบริ หาร
จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL
1.5.3.3 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ( User Interface Design ) การออกแบบ
ระบบและหน้าจอที่ ใ ช้งานจริ ง เพื่ อให้ไ ด้แอปพลิ เคชันที่ ตรงกับความ
ต้ อ งการ โดยค านึ ง UI (User Interface) และ UX (User Experiences)
เพื่ อให้ผูใ้ ช้ไ ด้รับประสบการณ์ ที่ ดี โดยใช้หลัก การออกแบบ Material
Design และ Flat Design ในการออกแบบเพื่ อ ให้ เ ข้า กั บ แนวทางการ
ออกแบบในปัจจุบนั
1.5.3.4 ออกแบบส่ วนการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับฐานข้อมูล โดยเลือกใช้
สถาปั ต ยกรรมของเว็ บ เซอร์ วิ ส เพื่ อ ให้ ร ะบบมี ก ารสื่ อ สารกัน โดย
อัตโนมัติ
1.5.4 พัฒนาระบบ (System Development)
พัฒนาระบบ เขียนชุดคาสั่ง ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ โดย
แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1.5.4.1 โมบายแอปพลิเคชัน เขียนชุดคาสั่งด้วยภาษาจาวา (Java) Android
Studio ด้วย Android Studio
1.5.4.2 เว็บแอปพลิเคชัน เขียนชุดคาสั่งด้วยภาษา PHP ออกแบบหน้าเว็บด้วย
ภาษา HTML5, CSS และ JavaScript
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1.5.4.3 เว็บเซอร์วิส พัฒนาด้วยภาษา PHP
1.5.4.4 ฐานข้อมูล สร้างและบริ หารจัดการด้วย MySQL
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ โทรศัพท์มือถือ
ในการทดสอบแอปพลิเคชัน แต่ละหน้า เมื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการทางานของ
ระบบและแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ภายในแต่ละหน้าของระบบว่ามีความ
ผิดพลาดในการทางานในขั้นตอนใดบ้าง ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขให้ถูกต้อง และ
ทาการทดสอบอีกครั้งหลังจากทาการแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อย
1.5.6 จัดทาเอกสารประกอบปริ ญญานิพนธ์ (Documentation)
การจัดทาเอกสารประกอบปริ ญญานิพนธ์น้ ี เพื่อนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา โดย
เอกสารจะบอกถึงรายละเอียดของระบบงานทั้งหมด ขั้นตอนการทางานรวมถึงฟังก์ชนั การ
ทางานต่างๆ
1.6

แผนและระยะเวลาในการดาเนินปริ ญญานิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แผนและระยะเวลาในการดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
รวบรวมความ
ต้องการ
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทาเอกสาร
ประกอบปริ ญญา
นิพนธ์

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

6
1.7

1.8

อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.1.1
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่ น HP Core i7 6th Gen
1.7.1.2
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1
ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 10
1.7.2.2
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 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
อุปกรณ์แลเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เวอร์ชนั แอนดรอย 9 ขึ้นไป

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาปริ ญญานิพน์น้ ีผจู ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎี หลักการ และเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบให้ตรงความต้องการของผูใ้ ช้ โดยมีดงั นี้
2.1

Computer Assisted Instruction1

Computer Assisted Instruction หรื อ Computer Aided Instruction เป็ นโปรแกรมบทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนครู ท าหน้า ที่ เ ป็ นสื่ อ การเรี ย น บทเรี ย นสามารถโต้ต อบกับ ผู ้เ รี ยนได้
ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง (Multimedia) ทาให้ผเู ้ รี ยนสนุกไปกับการ
เรี ยนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย การสร้างบทเรี ยนแบบนี้ อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเชื่อมโยงสิ่ งเร้ากับการ
ตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรมจะเริ่ มต้นจากการให้สิ่งเร้าแก่ผเู ้ รี ยน ประเมินการตอบสนอง
ของผู ้เ รี ยน ให้ ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ เพื่ อ เสริ มแรงและให้ ผู ้เ รี ยนเลื อ กสิ่ ง เร้ า อัน ดั บ ต่ อ ไป ดั ง นั้ น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จึงเป็ นการประยุกต์คอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรี ยนการสอน โดยมีการ
พัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนาเสนอเนื้ อหาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น การเสนอแบบติ วเตอร์ (Tutorial)
แบบจาลองสถานการณ์ (Simulations) หรื อแบบการแก้ไขปั ญหา (Problem Solving) เป็ นต้น การ
เรี ยนในลักษณะนี้ ในบางครั้งผูเ้ รี ยนจะต้องโต้ตอบ หรื อตอบคาถาม การตอบคาถามจะถูกประเมิน
โดยคอมพิวเตอร์ และจะเสนอแนะขั้นตอนหรื อระดับในการเรี ยนขั้นต่อ ๆ ไป กระบวนการเหล่านี้
เป็ นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์
Native Application 2
เนที ฟ แอปพลิ เ คชัน (Native Application) เป็ นการพัฒนาแอปพลิ เคชัน โดยใช้ไ ลบรารี่
(library) และ ชุดพัฒนา (SDK) ของระบบปฏิบตั ิการบนโมบาย (Mobile Operating System) นั้นๆ
เช่น Android จะใช้ Android SDK ในการพัฒนา และ iOS จะใช้ภาษา Objective-C ในการพัฒนา
เป็ นต้น
2.2

1

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

สามารถใช้งานชุดคาสั่งต่าง ๆ สาหรับแพลทฟอร์มนั้นๆ ได้อย่างครบถ้วน
สามารถใช้งานความสามารถของอุปกรณ์ได้เต็มประสิ ทธิภาพ เช่น การเรี ยกใช้งาน
กล้อง เข็มทิศ เป็ นต้น

สามารถนาขึ้นให้ผใู ้ ช้โหลดจาก AppStore หรื อ PlayStore ได้
ข้อด้อยของเนทีฟแอปพลิเคชัน
3.

1.

2.

ต้องพัฒนาแยกของแต่ละแพลทฟอร์ม คือ ถ้าต้องการมีเนทีฟแอปพลิเคชันบน iOS,
Android, Window Phone จะต้องพัฒนาแยกกัน
มีตน้ ทุนในการพัฒนาสูง เนื่องจากต้องใช้จานวนคนและระยะเวลาในการพัฒนามาก

เนทีฟแอปพลิเตชัน เหมาะสาหรับแอปพลิ เคชัน่ ที่ ตอ้ งการใช้ความสามารถของเครื่ องได้
เต็มที่ ไม่วา่ จะเป็ นฟี เจอร์ความสามารถต่างๆ ของเครื่ องหรื อการจัดการบริ หารจัดการหน่ วยความจา
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น การพัฒนาเกมส์ต่างๆ ซึ่ งก็ตอ้ งใช้ความเข้าใจถึงรู ปแบบการทางานของ
ระบบปฎิบตั ิการของผูผ้ ลิตแต่ละรายที่มีความแตกต่างกัน
2.3

Android Architecture 3

รู ปที่ 2.1 สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด์

3

https://medium.com/@PongPloyAppDev/บทที่-1-สถาปั ตยกรรมของระบบแอนดรอยด์โครงสร้ างของระบบแอนดรอยด์-เบื ้องต้ น-75481fcadbd8
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แอนดรอยด์ (Android) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ มี โครงสร้ างแบบเรี ย งทับซ้อนหรื อแบบสแต็ก
(Stack) ซึ่ งรวมเอาระบบปฏิบตั ิการ (Operating System), มิดเดิลแวร์ (Middleware) และแอปพลิเค
ชันที่สาคัญเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อใช้สาหรับทางานบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Mobile Devices) เช่น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต กล้องถ่ายรู ปดิจิทลั การทางานของแอนดรอยด์มีพ้ืนฐานอยู่บนระบบลี
นุ ก ซ์ เคอร์ เ นล (Linux Kernel) ซึ่ งใช้ Android SDK (Software Development Kit) เป็ นเครื่ อ งมื อ
ส าหรั บ การพัฒนาแอปพลิ เคชันบนระบบปฏิ บัติก าร Android และใช้ภาษา Java ในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด์ (Android Architecture) ถูกแบ่งออกเป็ นลาดับชั้น ออกเป็ น4ชั้นหลัก
ชั้นแอปพลิเคชัน (Application )
ชั้นนี้จะเป็ นชั้นที่อยูบ่ นสุ ดของโครงสร้างสถาปัตยกรรม Android ซึ่งเป็ นส่วนของแอป
พลิเคชันที่พฒั นาขึ้นมาใช้งาน เช่น แอปพลิเคชันรับ/ส่ งอีเมล์, SMS, ปฏิทิน, แผนที่, เว็บเบรา
เซอร์ , รายชื่อผูต้ ิดต่อ เป็ นต้น ซึ่งแอปพลิเคชันจะอยู่ในรู ปแบบของไฟล์ .apk โดยทัว่ ไปแล้วจะ
อยูใ่ นไดเร็คทอรี data/app
2. ชั้นแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ค (Application Framework Layer)
ชั้น นี้ จะอนุ ญ าตให้ นั ก พัฒ นาสามารถเข้า เรี ย กใช้ ง าน โดยผ่ า น API (Application
Programming Interface) ซึ่ ง Android ได้ อ อกแบบไว้เ พื่ อ ลดความซ้ า ซ้ อ นในการใช้ ง าน
application componentโดยในชั้นนี้ประกอบด้วยแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์คดังนี้
- View System เป็ นส่ วนที่ใช้ในการควบคุมการทางานสาหรับการสร้างแอปพลิเคชัน เช่น
lists, grids, text boxes, buttons และ embeddable web browser
- Location Manager เป็ นส่วนที่จดั การเกี่ยวกับตาแหน่งของอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่
- Content Provider เป็ นส่ วนที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่มีการใช้งานร่ วมกัน (Share data)
ระหว่างแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลผูต้ ิดต่อ (Contact)
- Resource Manager เป็ นส่ ว นที่ จัด การข้อ มู ล ต่ างๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นของโค้ด โปรแกรม เช่ น
รู ปภาพ, localized strings, layout ซึ่งจะอยูใ่ นไดเร็คทอรี res/
- Notification Manager เป็ นส่ ว นที่ ค วบคุ มอี เ วนต์ (Event) ต่ า งๆ ที่ แ สดงบนแถบสถานะ
(Status bar) เช่น ในกรณีที่ได้รับข้อความหรื อสายที่ไม่ได้รับและการแจ้งเตือนอื่น
- Activity Manager เป็ นส่วนควบคุม Life Cycle ของแอปพลิเคชัน
3. ชั้นไลบรารี (Library)
กลุ่มของไลบรารี ต่า งๆ ที่สาคัญและมีความจาเป็ นเอาไว้มากมาย เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั นักพัฒนาและง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม
1.
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ชั้นลีนุกซ์เคอร์เนล (Linux Kernel)
Linux Kernel นี้ จะท าหน้า ที เป็ น Hardware Abstraction Layer กล่าวคือเป็ นตัว กลาง
ระหว่าง Hardware และ Software ที่อยู่ถดั ขึ้นไป และทาหน้าที่บริ หารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ
ของเครื่ อง เช่น การจัดการหน่ วยความจา การจัดการโพรเซส ฯลฯ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์สามารถ
“พอร์ ต” แอนดรอยด์ให้ไปรันบนฮาร์ ดแวร์ แบบต่างๆ ได้โดยเปลี่ยนแปลงในส่ วนของ Linux
Kernel

4.

Web Services 4
เว็ บ เซอร์ วิ ส (Web Services) คื อ ระบบซอฟต์ แ วร์ ที่ อ อกแบบมา เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อระหว่างระบบผ่านระบบเครื อข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้
ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ คือ XML เว็บเซอร์ วิสมีอินเทอร์ เฟส ที่ใช้อธิ บาย
รู ปแบบข้อมูลที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลได้ ลักษณะการให้บริ การของเว็บเซอร์วิสนั้นจะถูก
เรี ยกใช้งานจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ในรู ปแบบ RPC (Remote Procedure Call) ซึ่งการให้บริ การจะมี
เอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของบริ การกากับไว้ โดยภาษาที่ถูกใช้เป็ นสื่ อในการแลกเปลี่ยนคือ XML
ทาให้เราสามารถเรี ยกใช้เซอร์ วิสใดๆ ก็ได้ ในระบบ หรื อ แพลทฟอร์ มใดๆ ก็ได้บนโปรโตคอล
HTTP ซึ่ ง เป็ นโปรโตคอลส าหรั บ World Wide Web หรื ออิ นเทอร์ เน็ต เป็ นช่ องทางที่ ไ ด้รับการ
ยอมรับในการติดต่อสื่ อสารกันระหว่างแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชัน
องค์ประกอบของเว็บเซอร์ วิส
- XML (Extensible Markup Language) เป็ นภาษาที่อธิบายแหล่งที่มา และ รายละเอียดของ
เว็บเซอร์วิส
- SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็ นโปรโตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ (Service Provider) กับผูข้ อใช้บริ การ (Service Requester)
- WSDL (Web Services Description Language) อธิบายโครงสร้างของบริ การ (Service)
ทั้งหมด ประกอบด้วย รายละเอียดของบริ การ แหล่งที่จดั เก็บ วิธีการขอใช้บริ การ เป็ นต้น
โดยจะอยูใ่ นรู ปแบบของเอกสาร XML
- UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็ นแหล่งข้อมูลกลางของ
บริ การสาหรับให้บริ การต่างๆ มาลงทะเบียนไว้ โดยจะทาการจัดเก็บไฟล์ WSDL ไว้ เพื่อให้
ฝั่งผูข้ อใช้บริ การมาสื บค้นบริ การ
2.4

4

https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2194-web-services-คืออะไร.html
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-

ขั้นตอนการทางานของ Web service
ผูใ้ ห้บริ การ (Service Provider) ส่งรายละเอียดบริ การของเว็บเซอร์วิส โดยส่งเอกสาร
WSDL ไปยัง UDDI
ผูข้ อใช้บริ การหรื อผูใ้ ช้ (Service Requester หรื อ User) ค้นหาบริ การ (Service) ผ่าน UDDI
UDDI Registry ส่งข้อมูลเอกสารวิธีการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการด้วยเอกสาร
WSDL
ฝั่งผูใ้ ช้รับเอกสาร WSDL และติดต่อกับเว็บเซอร์วิสผ่านโปรโตคอล SOAP
เว็บเซอร์วิสส่ งผลลัพธ์และตอบกลับด้วย SOAP ให้กบั ผูใ้ ช้ที่ร้องขอเว็บเซอร์วิส

รู ปที่ 2.2 สถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส

บทที่ 3
การวิเคราะห์ ระบบ
3.1

รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
แอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์เป็ นแอปพลิเคชันที่พฒั นำขึ้นมำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของผูใ้ ช้ง ำน แอปพลิ เ คชัน นี้ จะช่ ว ยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรี ย นรู้ ค ำศัพ ท์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ชี วิ ต ประจ ำวัน โดยแบ่ ง เป็ น 6 หมวดหมู่ ได้แ ก่ หมวดผัก หมวดผลไม้ หมวดร่ ำ งกำย หมวด
ห้องนอน หมวดอำชีพ และหมวดครอบครัว ประกอบด้วย 4 ภำษำ ได้แก่ ภำษำอังกฤษ ภำษำเกำหลี
ภำษำจีนกลำง และภำษำญี่ปุ่น ซึ่งสำมำรถเรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ และเพื่อเป็ นกำรให้ผเู ้ รี ยนได้ทรำบ
ถึงพัฒนำกำรของตน ผูเ้ รี ยนจะต้องทำแบบทดสอบก่ อนเรี ยน (Pre-Test) ซึ่ งมีคำถำม 10 ข้อ คละ
หมวดหมู่ และเมื่อเรี ยนครบทุกหมวดหมู่ในแต่ละภำษำแล้วจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรี ยน (PostTest) ระบบจะจัดเก็บคะแนนที่ผเู ้ รี ยนทำได้ในแต่ละครั้งและแสดงให้ผเู ้ รี ยนได้ทรำบถึงพัฒนำกำร
ของตน นอกจำกนี้ ระบบยังสำมำรถเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ ได้ผ่ำนว็บแอปพลิ เคชัน เพื่อให้ผูเ้ รี ย นได้
เรี ยนรู ้คำศัพท์ใหม่ๆ เพิม่ เติมอยูเ่ รื่ อยๆ ในกำรแสดงผลต่อผูเ้ รี ยน จะประกอบด้วย รู ปภำพ เสี ยง และ
คำอ่ำน เหมำะกับผูเ้ รี ยนที่อ่ำนภำษำไทยได้
ดังนั้นในกำรพัฒนำระบบ ได้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 3 สำหรับผูใ้ ช้ที่เป็ น
ผูเ้ รี ยน พัฒนำเป็ นเนทีฟ แอปพลิ เคชันที่ทำงำนบนระบบปฏิ บตั ิก ำรแอนดรอยด์ ผูเ้ รี ยนสำมำรถ
ลงทะเบียนเรี ยนผ่ำนแอปพลิเคชันได้ โดยข้อมูลของผูเ้ รี ยนจะถูกจัดเก็บลงในฐำนข้อมูลที่อยู่บน
เครื่ อ งแม่ ข่ ำ ย (Database Server) ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ จะพัฒ นำด้ว ยภำษจำวำ (Java) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้คื อ
Android Studio ส่ วนที่ 2 สำหรับผูด้ ูแลระบบ พัฒนำเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อควำมสะดวกในกำร
จัดกำรกับคำศัพท์ที่จดั เก็บอยูใ่ นฐำนข้อมูล พัฒนำด้วยภำษำ HTM5, CSS, JavaScript และ PHP และ
ส่ ว นที่ 3 เว็บ เซอร์ วิ ส (Web Services) ส ำหรั บ กำรแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ระกว่ ำ งแอปพลิ เ คชัน กับ
ฐำนข้อมูลให้เป็ นไปโดยอัตโนมัติ พัฒนำด้วยภำษำ PHP
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3.2

แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบ (Use Case Diagram)

รู ปที่ 3.1 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบตั ิกำรแอน
ดรอยด์
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3.3

คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส ( Use Case Description )

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow

Post Condition
Alternative Flows

ตำรำงที่ 3.1 แสดงรำยละเอียดของ Use case Login
Login
UC1
สำหรับกำรยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้ที่เป็ นผูเ้ รี ยน โดยใช้ชื่อและรหัสผ่ำนที่
ได้ลงทะเบียนไว้
User
จะต้องทำกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำใช้งำนระบบ
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เข้ำแอปพลิเคชัน่
2. ระบบแสดง Field สำหรับป้ อนเพื่อ เข้ำสู่ระบบ โดยมี Field ดังนี้
2.1 ชื่อผูใ้ ช้
2.2 รหัสผ่ำน
3. ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลและคลิกปุ่ ม เข้ำสู่ระบบ
3.1 ถ้ำผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล ชื่อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่ำน ถูกต้อง
3.1.1 ระบบจะแสดงหน้ำจอหลัก
3.2 ถ้ำผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล ชื่อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่ำน ไม่ถูกต้อง
3.2.1 ระบบแสดง Dialog box ไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้
3.2.2 ระบบจะกลับไปยังหน้ำล็เข้ำสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
เมื่อเข้ำสู่ระบบได้สำเร็ จ จะไปยังหน้ำเลือกภำษำ
-
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Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow

Post Condition
Alternative Flows

ตำรำงที่ 3.2 แสดงรำยละเอียดของ Use case Register
REGISTER
UC2
สำหรับผูใ้ ช้ที่เป็ นผูเ้ รี ยนลงทะเบียนเข้ำเรี ยนคำศัพท์
User
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งำนทำกำรคลิกปุ่ มสมัครสมำชิก
2. ผูใ้ ช้งำนป้ อนข้อมูลในกำรสมัครสมำชิก ได้แก่ ชื่อจริ ง ชื่อเล่น
วันที่เกิด และรหัสผ่ำน
3. ผูใ้ ช้คลิกปุ่ มสมัครสมำชิก
ระบบจะแสดงหน้ำ Login เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทำกำรเข้ำสู่ระบบ
-

ตำรำงที่ 3.3 แสดงรำยละเอียดของ Use case Select Languange
Use Case Name
SELECT LANGUANG
Use Case ID
UC3
Brief Description
สำหรับให้ผเู ้ รี ยนเลือกภำษำที่ตอ้ งกำรจะเรี ยน โดยประกอบด้วย
ภำษำอังกฤษ ภำษำจีนกลำง ภำษำเกำหลี และภำษำญี่ปุ่น
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
จะต้องทำกำรเข้ำสู่ระบบเสี ยก่อน
Main Flow
1.ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งำนป้ อนข้อมูล ชื่อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่ำน
ถูกต้องทำกำรคลิกปุ่ มเข้ำสู้ระบบ
2.ระบบจะแสดงหน้ำภำษำขึ้นมำให้เลือก 4 ภำษำ ได้แก่ ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีน ภำษำเกำหลี และภำษำญี่ปุ่น
Post Condition
ระบบจะทำกำรตรวจสอบว่ำได้ทำแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test)
ไปแล้วหรื อยัง โดย
ถ้ำยังไม่ได้ทำ จะไปยังหน้ำแบบทดสอบก่อนเรี ยน
แต่ถำ้ ทำแล้ว จะไปยังหน้ำให้เลือกภำษำ
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.4 แสดงรำยละเอียดของ Use case Select Category
Use Case Name
SELECT CATEGORY
Use Case ID
UC4
Brief Description
สำหรับให้ผเู ้ รี ยนเลือกหมวดหมู่ที่ตอ้ งกำรเรี ยนรู้คำศัพท์ ประกอบ 6
หมวดหมู่
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1.ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งำนคลิกปุ่ มเลือกหมวดหมู่คำศัพท์
2.ระบบจะแสดงหมวดหมู่ของคำศัพท์ข้ นึ มำทั้งหมด 6 หมวดให้เลือก
ได้แก่ หมวดผัก หมวดผลไม้ หมวดร่ ำงกำย หมวดห้องนอน หมวด
อำชีพ และหมวดครอบครัว เป็ นต้น
Post Condition
ระบบจะไปยังหน้ำแสดงคำศัพท์ในหมวดนั้นๆ
Alternative Flows
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow

Post Condition
Alternative Flows

ตำรำงที่ 3.5 แสดงรำยละเอียดของ Use case Pretest
PRETEST
UC5
หน้ำแบบทดสอบก่อนเรี ยน
User
ถ้ำผูใ้ ช้ยงั ไม่เคยทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนในภำษำที่เลือกมำก่อน จะเข้ำ
สู่หน้ำแบบทดสอบก่อนเรี ยนโดยอัตโนมัติ
1.ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกภำษำจำก 4 ภำษำ ประกอบด้วย
ภำษำอังกฤษ ภำษำจีนกลำง ภำษำเกำหลี และภำษำญี่ปุ่น
2.ระบบจะตรวจสอบว่ำชื่อผูใ้ ช้น้ ีเคยทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนหรื อยัง
3.ถ้ำชื่อผูใ้ ช้น้ ียงั ไม่เคยทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนระบบจะให้ทำ
แบบทดสอบก่อนเรี ยนก่อน
4.เมื่อผูใ้ ช้ทำแบบทดสอบเสร็ จ ระบบจะแสดงผลคะแนนให้กบั ผูใ้ ช้
-
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Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow

Post Condition
Alternative Flows

ตำรำงที่ 3.6 แสดงรำยละเอียดของ Use case Postest
POSTEST
UC6
แบบทดสอบหลังเรี ยน
User
จะต้องเรี ยนให้ครบทุกหมวดหมู่เสี ยก่อน
1.ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้เรี ยนรู ้คำศัพท์ให้ครบทั้ง 6 หมวดหมู่ก่อน
2.ระบบจะตรวจสอบว่ำชื่อผูใ้ ช้น้ ีเรี ยนรู ้คำศัพท์ครบทั้ง 6 หมวดหมู่
2.2 ถ้ำชื่อผูใ้ ช้น้ ียงั เรี ยนรู้คำศัพท์ไม่ครบทั้ง 6 หมวดหมู่ จะยังไม่
สำมำรถทำแบบทดสอบหลังเรี ยนได้
2.3 ถ้ำชื่อผูใ้ ช้น้ ีเรี ยนรู ้คำศัพท์ครบทั้ง 6 หมวดหมู่ สำมำรถทำ
แบบทดสอบหลังเรี ยนได้
3.เมื่อผูใ้ ช้ทำแบบทดสอบเสร็ จ ระบบจะแสดงผลคะแนนให้กบั ผูใ้ ช้
-
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ตำรำงที่ 3.7 แสดงรำยละเอียดของ Use case View Vocabulary
Use Case Name
VIEW VOCABULARY
Use Case ID
UC7
Brief Description
หน้ำแสดงคำศัทพ์
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
ผูใ้ ช้เลือกภำษำและหมวดหมู่ทีตอ้ งกำรเรี ยน
Main Flow
1.ยูสเคสจะเริ่ มผูใ้ ช้เลือกภำษำที่ตอ้ งกำรเรี ยนจำก 4 ภำษำ
ประกอบด้วย ภำษำอังกฤษ ภำษำจีนกลำง ภำษำเกำหลี และภำษำญี่ปุ่น
2.เมื่อผูเ้ ลือกภำษำที่จะเรี ยนรู ้แล้ว และทำแบบทดสอบก่อนของภำษำที่
เลือกแล้วและคะแนนโชว์แล้ว
3.ระบบจะโชว์หน้ำเลือกหมวดหมู่ของคำศัพท์ข้ ึนมำ
4.ผูใ้ ช้เลือกหมวดหมู่ของคำศัพท์ ระบบจะแสดงคำศัพท์ของหมวดหมู่
นั้น 10 คำพร้อมรู ปและเสี ยง
Post Condition
เมื่อเรี ยนครบทุกหมวดหมู่จะเข้ำสู่หน้ำแบบทดสอบหลังเรี ยนโดย
อัตโนมัติ
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.8 แสดงรำยละเอียดของ Use case Add Vocabulary
Use Case Name
Total Score
Use Case ID
UC8
Brief Description
หน้ำแสดงคะแนนทั้งหมด
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1.ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้ได้ทำกำรทำแบบทดสอบหลังเรี ยนแล้ว
2.เมื่อผูใ้ ช้ทำแบบทดสอบเสร็ จ ระบบจะแสดงผลคะแนนให้กบั ผูใ้ ช้
3.เมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ มถัดไประบบจะกลับสู่หน้ำเลือกภำษำ
4.เมื่อผูใ้ ช้เข้ำสู่หน้ำเลือกภำษำจะมีไอคอนให้เลือเข้ำสู่หน้ำดูคะแนน
ทั้งหมด
Post Condition
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.9 แสดงรำยละเอียดของ Use case Add Vocabulary
Use Case Name
ADD VOCABULARY
Use Case ID
UC9
Brief Description
เพิม่ คำศัทพ์ใหม่ๆ ผ่ำนหน้ำเว็บแอปพลิเคชัน
Primary Actors
Administrator
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1.ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูด้ ูแลเข้ำเว็บไซต์เพิ่มคำศัทพ์
2.เว็บไซต์แสดง Field สำหรับเพิ่มคำศัพท์ โดยมี Field ดังนี้
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.เมื่อเลือกข้อมูลลง Field ต่ำงๆครบ แล้วหมวดหมวดหมู่ที่จะเพิม่ ลงไป
4.เมื่อเพิ่มเสร็ จแล้ว ผูด้ ูแลคลิกปุ่ ม submit
Post Condition
Alternative Flows
-
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3.4

แสดงขั้นตอนการทางานของฟังก์ชัน (Sequence Diagram)

รู ปที่ 3.2 Sequence diagram : Login

รู ปที่ 3.3 Sequence diagram : Register
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รู ปที่ 3.4 Sequence diagram : Languange

รู ปที่ 3.5 Sequence diagram : Category
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รู ปที่ 3.6 Sequence diagram : Pretest

รู ปที่ 3.7 Sequence diagram : Post-test
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รู ปที่ 3.8 Sequence diagram : View vocabulary

รู ปที่ 3.9 Sequence diagram : Total score
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รู ปที่ 3.10 Sequence diagram : Add vocabulary
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3.5

ความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram)

รู ปที่ 3.11 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอ็นทิต้ ีในฐำนข้อมูลของแอปพลิเคชันโลกของ
คำศัพท์

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1

การออกแบบฐานข้ อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database System) เป็ นการจัดการ
ข้อมูลต่างๆ ให้อยูใ่ นรู ปของตาราง 2 มิติ และข้อมูลมีความสัมพันธ์กนั ผ่านคียห์ ลัก (Primry
Key) และคียร์ อง (Foreign Key) จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดตารางข้อมูล db_user

Relation : db_user
Attribute
id
Firstname
Nickname
Birthdate
Pws_register

Description
ลาดับที่ในการ
ลงทะเบียน
ชื่อจริ งของสมาชิกที่
เป็ นผูล้ งทะเบียน
ชื่อเล่นของสมาชิกที่
ลงทะเบียน
วัน-เดือน-ปี เกิดของ
สมาชิกที่ลงทะเบียน
รหัสผ่านของ
สมาชิกที่ลงทะเบียน

Attribute
Domain

type
int
varchar(100)
varchar(100)
date
varchar(100)

PK FK Reference
Yes
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดตารางข้อมูล db_category
Relation : db_category
Attribute
Description
Category_id
Category_e
Category_j
Category_k
Category_c

ลาดับที่ของ
หมวดหมู่
ชื่อหมวดหมู่ของ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อหมวดหมู่ของ
ภาษาญี่ปุ่น
ชื่อหมวดหมู่ของ
ภาษาเกาหลี
ชื่อหมวดหมู่ของ
ภาษาจีนกลาง

Attribute
Domain

type
int
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)

PK FK Reference
Yes
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดตารางข้อมูล db_vocabulary
Relation : db_vocabulary
Attribute
Description
Vocabulary_id ลาดับที่ของคาศัท์
Category_id
ลาดับที่ของ
หมวดหมู่
Img
รู ปภาพ
English
ชื่อคาศัพท์ของ
ภาษาอังกฤษ
Chinese
ชื่อคาศัพท์ของ
ภาษาจีนกลาง
Korea
ชื่อคาศัพท์ของ
ภาษาเกาหลี
Japanese
ชื่อคาศัพท์ของ
ภาษาญี่ปุ่น
Voice_j
เสี ยงคาศัพท์ของ
ภาษาญี่ปุ่น
Voice_k
เสี ยงคาศัพท์ของ
ภาษาเกาหลี
Voice_c
เสี ยงคาศัพท์ของ
ภาษาจีนกลาง
Voice_e
เสี ยงคาศัพท์ของ
ภาษาอังกฤษ
Translator
คาแปล

Attribute
Domain

type
int
int
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)

PK FK

Reference

Yes
Yes db_category
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ตารางที่ 4.4 รายละเอียดตารางข้อมูล db_pretest
Relation : db_pretest
Attribute
Description
id

Name_pre

Date_pre

score

language

ลาดับที่ของ
แบบทดสอบก่อน
เรี ยน
ชื่อจริ งของสมาชิกที่
เป็ นผูแ้ บบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
วันที่ทา
แบบทดสอบก่อน
เรี ยน
คะแนนของ
แบบทดสอบก่อน
เรี ยน
ภาษาของ
แบบทดสอบก่อน
เรี ยน

Attribute
Domain

type
int

varchar(100)

varchar(100)

varchar(100)

varchar(100)

PK FK Reference
Yes

Yes db_user
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ตารางที่ 4.5 รายละเอียดตารางข้อมูล db_post-test
Relation : db_post-test
Attribute
Description
id

Name_post

Date_post

score

language

ลาดับที่ของ
แบบทดสอบก่อน
เรี ยน
ชื่อจริ งของสมาชิกที่
เป็ นผูแ้ บบทดสอบ
หลังเรี ยน
วันที่ทา
แบบทดสอบหลัง
เรี ยน
คะแนนของ
แบบทดสอบหลัง
เรี ยน
ภาษาของ
แบบทดสอบหลัง
เรี ยน

Attribute
Domain

type
int

varchar(100)

varchar(100)

varchar(100)

varchar(100)

PK FK Reference
Yes

Yes db_user
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4.2

การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งาน ( User Interface Design )

แอปพลิเคชันโลกของคาศัพท์บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ออกแบบโดยยึดหลัก UX (
User Experience ) เป็ นหลัก โดยค านึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจและการใช้ง านที่ ง่ า ยต่ อ ผู ้ใ ช้ ด้ว ยการ
ออกแบบที่เรี ยบง่าย โดยแบ่งส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
4.2.1

ส่วนติดต่อผูใ้ ช้งานบนแอปพลิเคชัน่

รู ปที่ 4.1 หน้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.1 หน้าลงทะเบียนเข้าสู่แอปพลิเคชันโดยให้ผใู ้ ช้ป้อน ชื่อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่านเพื่อ
เข้าสู่ระบบ
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รู ปที่ 4.2 หน้าสมัครสมาชิก
จากรู ปที่ 4.2 แสดงหน้าสมัครสมาชิกของผูใ้ ช้งาน โดยที่ผูใ้ ช้งานต้องป้ อนชื่อผูใ้ ช้ ชื่อ
จริ ง และรหัสผ่าน เมื่อกรอกครบก็สามารถกดปุ่ มบันทึกการสมัคร ถ้าผูใ้ ช้งานสมัครสมาชิกสาเร็ จ
ระบบจะนาผูใ้ ช้งานเข้าสู่ หน้าลงทะเบียนเพื่อให้ผูใ้ ช้งานเข้าสู่ ระบบด้วยชื่ อผูใ้ ช้และรหัส ผ่านที่
ผูใ้ ช้งานได้ทาการสมัคร
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รู ปที่ 4.3 หน้าจอเลือกภาษา
จากรู ป ที่ 4.3 แสดงหน้า จอเลื อ กภาษา ผู ใ้ ช้ง านจะเข้า มาสู่ ใ นส่ ว นนี้ ก็ ต่ อ เมื่ อ
ผูใ้ ช้งานทาการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสาเร็จ ระบบจะนาเข้าสู่หน้าจอเลือกภาษา
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รู ปที่ 4.4 หน้าแสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยน

รู ปที่ 4.5 หน้าจอแบบทดสอบก่อนเรี ยน

จากรู ปที่ 4.4 แสดงหน้าจอแสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยน โดยที่ผูใ้ ช้งานจะเข้ามาสู่ หน้า
แสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษา
ระบบก็ จ ะน าผูใ้ ช้ง านเข้า สู่ ห น้า จอแสดงแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น จากรู ป ที่ 4.5 แสดงหน้า จอ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน โดยที่ผูใ้ ช้งานจะเข้ามาสู่ หน้าจอแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งาน
ท าการลงทะเบี ย นเข้า สู่ ร ะบบ และกดปุ่ มเลื อ กภาษาระบบก็ จ ะน าผูใ้ ช้ง านเข้า สู่ ห น้า จอแสดง
แบบทดสอบก่อนเรี ยน และกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะไปหน้าทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
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รู ปที่ 4.6 หน้าโชว์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน
จากรู ปที่ 4.6 แสดงหน้าโชว์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน โดยที่ผใู ้ ช้งานจะเข้ามาสู่ หน้า
แสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษา
ระบบก็จะนาผูใ้ ช้งานเข้าสู่ หน้าจอแสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนและกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะ
ไปหน้า ท าแบบทดสอบก่ อนเรี ย นพอท าแบบทดสอบก่ อนเรี ย นครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไปหน้า
สุ ดท้ายจะโชว์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนขึ้นมา
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รู ปที่ 4.7 หน้าจอแสดงหมวดหมู่ของคาศัพท์
จากรู ปที่ 4.7 แสดงหน้าจอแสดงหมวดหมู่ของคาศัพท์ โดยที่ผูใ้ ช้งานจะเข้ามาสู่ หน้า
แสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษา
ระบบก็จะนาผูใ้ ช้งานเข้าสู่ หน้าจอแสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนและกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะ
ไปหน้า ท าแบบทดสอบก่ อนเรี ย นพอท าแบบทดสอบก่ อนเรี ย นครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไปหน้า
สุ ดท้ายจะโชว์คะแนนแบบทดสอบก่ อนเรี ยนขึ้นมา และกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่ จะไปหน้า
แสดงหมวดหมู่ของคาศัพท์และเลือกหมวดหมู่ที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู้
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รู ปที่ 4.8 หน้าจอแสดงคาศัพท์
จากรู ปที่ 4.8 แสดงหน้าจอแสดงคาศัพท์ โ ด ย ที่ ผู ้ ใ ช้ ง า น จ ะ เ ข้ า ม า สู่ ห น้ า แ ส ด ง
แบบทดสอบก่อนเรี ยนได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการลงทะเบียนเข้าสู่ ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษาระบบ
ก็จะนาผูใ้ ช้งานเข้าสู่หน้าจอแสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนและกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะไปหน้า
ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนพอทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไปหน้าสุดท้ายจะโชว์
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนขึ้นมา และกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะไปหน้าแสดงหมวดหมู่ของ
คาศัพท์และเลือกหมวดหมู่ที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู้ พอเลือกกดหมวดหมู่ของคาศัพท์แล้วมันจะเด้งเข้ามา
โชว์หน้าแสดงคาศัพท์พอดูคาศัพท์ครบทุกหมวดหมู่เสร็ จสิ้ นแล้วก็จะกดปุ่ มถัดไปได้
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รู ปที่ 4.9 หน้าจอแสดงแบบทดสอบหลังเรี ยน

รู ปที่ 4.10 หน้าจอแบบทดสอบก่อนเรี ยน

จากรู ปที่ 4.9 แสดงหน้าจอแสดงแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยที่ผูใ้ ช้งานจะเข้ามาสู่ หน้า
แสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษา
ระบบก็จะนาผูใ้ ช้งานเข้าสู่ หน้าจอแสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนและกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะ
ไปหน้า ท าแบบทดสอบก่ อนเรี ย นพอท าแบบทดสอบก่ อนเรี ย นครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไปหน้า
สุ ดท้ายจะโชว์คะแนนแบบทดสอบก่ อนเรี ยนขึ้นมา และกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่ จะไปหน้า
แสดงหมวดหมู่ของคาศัพท์และเลือกหมวดหมู่ที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู้ พอเลือกกดหมวดหมู่ของคาศัพท์
แล้วมันจะเด้งเข้ามาโชว์หน้าแสดงคาศัพท์พ อดูคาศัพท์ครบทุกหมวดหมู่เสร็ จสิ้ นแล้วก็จะกดปุ่ ม
ถัดไปได้ เพื่อที่จะเข้ามาหน้าจอสดงแบบทดสบหลังเรี ยน จากรู ปที่ 4.10 แสดงหน้าแบบทดสอบ
หลังเรี ยน โดยที่ผูใ้ ช้งานจะเข้ามาสู่ หน้าแสดงแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการ
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษาระบบก็จะนาผูใ้ ช้งานเข้าสู่หน้าจอแสดงแบบทดสอบ
หลังเรี ยนและกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะไปหน้าทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
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รู ปที่ 4.11 หน้าโชว์คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยน
จากรู ปที่ 4.11 แสดงหน้าจอโชว์คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยที่ผูใ้ ช้งานจะเข้ามาสู่
หน้าแสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และกดปุ่ มเลือก
ภาษาระบบก็จะนาผูใ้ ช้งานเข้าสู่ หน้าจอแสดงแบบทดสอบก่ อนเรี ยนและกดปุ่ มถัดไปตรงกลาง
เพื่อที่จะไปหน้าทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนพอทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไป
หน้าสุดท้ายจะโชว์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนขึ้นมา และกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะไปหน้า
แสดงหมวดหมู่ของคาศัพท์และเลือกหมวดหมู่ที่ตอ้ งการจะเรี ยนรู้ พอเลือกกดหมวดหมู่ของคาศัพท์
แล้วมันจะเด้งเข้ามาโชว์หน้าแสดงคาศัพท์พอดูคาศัพท์ครบทุกหมวดหมู่เสร็ จสิ้ นแล้วก็จะกดปุ่ ม
ถัดไปได้ เพื่อที่จะเข้ามาหน้าจอสดงแบบทดสอบหลังเรี ยนและกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะไป
หน้าทาแบบทดสอบหลังเรี ยนพอทาแบบทดสอบหลังเรี ยนครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไปหน้าสุดท้ายจะ
โชว์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนขึ้นมาและกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะกลับไปหน้าหรื อหน้า
เลือกภาษาใหม่อีกครั้ง
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รู ปที่ 4.12 หน้าโชว์คะแนนทั้งหมด
จากรู ปที่ 4.12 แสดงโชว์คะแนนทั้งหมด โดยที่ผใู ้ ช้งานจะเข้ามาสู่หน้าแสดงแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และกดปุ่ มเลือกภาษาระบบก็จะ
นาผูใ้ ช้งานเข้าสู่หน้าจอแสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยนและกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะไป
หน้าทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนพอทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไปหน้า
สุ ดท้ายจะโชว์คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนขึ้นมา และกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะไป
หน้า แสดงหมวดหมู่ ข องค าศัพ ท์แ ละเลื อ กหมวดหมู่ ที่ ต้อ งการจะเรี ย นรู้ พอเลื อ กกด
หมวดหมู่ ข องค าศัพ ท์แล้วมันจะเด้ ง เข้า มาโชว์หน้าแสดงค าศัพ ท์พ อดูค าศัพ ท์ค รบทุ ก
หมวดหมู่เสร็ จสิ้ นแล้วก็จะกดปุ่ มถัดไปได้ เพื่อที่จะเข้ามาหน้าจอสดงแบบทดสอบหลัง
เรี ยนและกดปุ่ มถัด ไปตรงกลางเพื่ อ ที่ จ ะไปหน้ า ท าแบบทดสอบหลัง เรี ยนพอท า
แบบทดสอบหลังเรี ยนครบ 10 ข้อแล้ว กดถัดไปหน้าสุ ดท้ายจะโชว์คะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนขึ้นมาและกดปุ่ มถัดไปตรงกลางเพื่อที่จะกลับไปหน้าหรื อหน้าเลือกภาษาใหม่อีก
ครั้งและจะมีปุ่มรู ปถ้วยคะแนนเพื่อคลิกเข้าไปดูคะแนนทั้งหมดที่เรี ยนในภาษาที่เลือก
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4.2.2

ส่วนติดต่อกับผูด้ ูแลระบบบนเว็บแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 4.13 หน้าเว็บแอปพลิเคชันเพิ่มคาศัพท์
จากรู ปที่ 4.13 หน้าเว็บแอปพลิเคชันเพิ่มคาศัพท์ โดยที่ผดู ้ ูแลระบบจะเป็ นคนทาการเพิ่ม
รู ป คาศัพท์แต่ละภาษา เสี ยงแต่ละภาษา และคาแปล ลงใน Field ทั้งหมดและทาการเลือกหมวดหมู่
ให้ตรงกับคาศัพท์และเมื่อเลือกแล้วสามารถกด Submit ได้เลย

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลปริญญานิพนธ์
แอปพลิเคชัน่ โลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ เป็ นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่
ช่วยให้ผทู ้ ี่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชี วิตประจำวัน ได้แก่ หมวดผัก หมวดผลไม้ หมวด
ร่ ำงกำย หมวดห้องนอน หมวดอำชีพ และหมวดครอบครัว ได้ถึง 4 ภำษำ ประกอบด้วย ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีนกลำง ภำษำเกำหลี และภำษำญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นภำษำที่หลำยคนมีควำมสนใจจะเรี ยนรู ้ โดยทัง่ ไป
แอปพลิเคชันทำงด้ำนคำศัพท์จะนำเสนอเพียงภำษำใดภำษำหนึ่ง ผูพ้ ฒั นำจึงได้พฒั นำแอปพลีเคชัน
ที่ ส ำมำรถเรี ยนรู้ ไ ด้ถึ ง 4 ภำษำ ในแอปพลิ เ คชัน เดี ย ว เพื่ อ เพิ่ ม ควำมสะดวกในกำรเรี ยนรู้
แอปพลิเคชัน่ เหมำะกับผูท้ ี่สนใจที่สำมำรถอ่ำนภำษำไทยได้ โดยจะแสดงคำอ่ำนเป็ นภำษำไทยให้
ด้วย เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนสำมำรถออกเสี ยงได้ถูกต้อง และผูเ้ รี ยนยังสำมำรถทรำบได้วำ่ พัฒนำกำรของ
ตนเองเป็ นอย่ำงไรจำกแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน

5.2 ข้อดีของระบบ
5.2.1 ผูเ้ รี ยนสำมำรถเลือกภำษำที่จะเรี ยนรู ้ได้โดยมีท้ งั หมด 4 ภำษำได้แก่ อังกฤษ
เกำหลี จีนกลำง ญี่ปุ่น และ เลือกตำมหมวดหมู่ท้ งั หมด 6 หมวดได้
5.2.2 ผูเ้ รี ยนทรำบพัฒนำกำรของตนเองผ่ำนกำรทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
5.2.3 ผูเ้ รี ยนสำมำรถเรี ยนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ที่ผดู ้ ูแลระบบทำกำรเพิ่มได้โดยไม่ตอ้ งติดตั้ง
แอปพลิเคชันใหม่
5.3

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ระบบมีประสิ ทธิภำพยิง่ ขึ้น ควรมีกำรพัฒนำฟังก์ชนั กำรทำงำนเพิ่ม อำทิเช่น
5.3.1 ฟั ง ก์ชันแบบฝึ กหัดท้ำยหมวดหมู่ ในแต่ล ะหมวดหมู่เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นได้ทบทวน
คำศัพท์ในหมวดนั้นๆ
5.3.2 ฟังก์ชนั บริ หำรจัดกำรคำถำมส่ วนต่ำงๆ และสุ่ มคำถำม ไม่เป็ นกำรกำหนดคำถำม
ไว้เลยแบบปัจจุบนั
5.3.3 ให้สำมำรถเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ๆ ได้
5.3.4 จัดเก็บประวัติกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ และสำมำรถเรี ยนบทเรี ยนต่อจำกครั้งก่อนได้
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