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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างแนวคิดในการออกแบบแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ 
Android. 2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ทดสอบใช้งาน ในปัจจุบันการสื่อสารมีความส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ที่จะต้องมีการติดต่อประสานงานทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องของธุรกิจ การสื่อสารที่
ถูกต้องชัดเจนเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งพจนานุกรมเป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็นในการสื่อสารหากผู้
สื่อสารใช้ภาษาต่างรูปแบบกัน ซึ่งแอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสาน เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาจาก
โปรแกรม Android Studio ร่วมกับ SQLite Database  เพ่ือใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน แอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสานสามารถค้นค าศัพท์
ภาษาอีสาน ความหมาย และสามารถเพ่ิมเติมค าศัพท์ผ่านแอพพลิเคชั่นได้โดยตรง 
 ผลการทดสอบแอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสาน พบว่าแอพพลิเคชั่น ดังกล่าวสามารถใช้งานผ่าน
ระบบปฏิบัติการ Android ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นคว้าค าศัพท์ภาษาอีสาน อีกทั้งยังสามารถ
เพ่ิมค าศัพท์ภาษาอีสานที่ไม่มีในแอปพลิเคชันเพ่ือใช้ในอนาคต 
 
ค าส าคัญ  :  แอปพลิเคชัน, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

Abstract 
 The objective of this research were to 1) to create an application design concept on 
Android. 2) to study the level of satisfaction for user, in  the  present  communication  are  
vital  to  the  daily  life  of  the  human  being has to coordinate both your professional and 
personal business. Clear, accurate communications  are  particularly  important  factors  
which  dictionaries  are  tools  that  are essential  for  communication  if  the  
communication  using  the  language  format,  which  is  a  the  ISAN  language  dictionary   
 
1-3อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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application development  from  an  Android  SQLite  Database  in  conjunction  with  the  
Studio  for  use  with  mobile  phones  and  tablets  that  use  the  Android  operating  
system,  which  is  popular  in  the  present   application,  the  ISAN  language  dictionary  
can  be  searched  to  the  ISAN  language vocabulary.  The  meaning  and  can  be  more  
vocabulary  through  the  application directly. 
 The  ISAN  language  dictionary  application  tests  encounters  that  such 
applications  can  be  activated  via  the  Android  operating  system  has  become  efficient, 
can  research  the  ISAN  language  vocabulary  and  also  can  add  the  ISAN  language 
vocabulary  that  is  not  contained  in  the  application  to  be  used  in  the  future. 
 
Keywords : Application,  Android  operating  system 
 
1.  บทน า 
 ปัจจุบันแนวโน้มการใช้งาน Mobile 
Device ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่และ
แท็บเล็ตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
ซึ่ ง เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ก า ร พั ฒ น า  Mobile 
Applications และเทคโนโลยีของตั ว
เครื่องโทรศัพท์จากค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์โดยเฉพาะ 
การ พัฒนาต่อยอดแอปพลิ เคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของบริษัท ที่แข่งขันกันเพ่ือชิงความเป็น
หนึ่งในตลาดด้าน Mobile Application ซึ่งการ
พัฒนาแอปพลิเคชันแบ่งเป็นการพัฒนาแอปพลิเค
ชันระบบ (Operation System) และแอปพลิเค
ชันซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ 
และด้วยแอปพลิเคชันที่เพ่ิมขึ้นและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นท าให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้
โปรแกรมต่ างๆ เ พ่ือตอบสนองกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ท าธุรกรรมทางการเงิน 
เชื่อมต่อและสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ชมภาพยนตร์ฟังเพลงหรือแม้แต่การเล่นเกมซึ่งมีทั้ง

ออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยอัตราการขยายตัวด้าน
การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ท าให้บริษัทชั้นน าด้าน
โทรศัพท์มือถือหลายแห่งหันมาให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยเชื่อว่า
จะมีอัตราการดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานที่เติบโตอย่าง
เห็นได้ชัด ซึ่ง Android เป็นระบบปฏิบัติการแบบ
โอเพนซอร์สที่ท างานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต เนื่องจาก Android 
ใช้ภาษา Java ในการพัฒนา อีกทั้งยังเป็นเป็น
ระบบปฏิบัติการหลักของอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายรุ่น 
หลายยี่ห้อ จึงมีจุดแข็งในเรื่องของชุมชนผู้ใช้งาน/
นักพัฒนาขนาดใหญ่และมี libraries ให้ใช้งานเป็น
จ านวนมาก ปัจจุบันมีแอพพลิ เคชั่นที่ รันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มากมายแต่ส่วนใหญ่
จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่มาจากต่างประเทศ เช่น 
Line, Face book 
 ดังนั้น แอพพลิเคชันพจนานุกรมภาษา
อีสานจะมีประโยชน์ในการค้นคว้าหาความหมาย
หรือเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาอีสาน และ
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เพ่ือความสะดวกในการใช้งานได้ง่าย โดยใช้งาน
ผ่าน อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
แท็บเล็ต และระบบปฏิบัติการ Android 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือสร้างแนวคิดในการออกแบบแอพ
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android  
 2 เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของผู้
ทดสอบใช้งาน 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในปัจจุบันคนอีสานได้กระจัดกระจายไป
อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดทั้งความเจริญ
อย่างรวดเร็วของการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะสื่อ
จากวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน มีการน าเสนอละครที่
สะท้อนชีวิตคนอีสานอย่างเรื่อง "นายฮ้อยทมิฬ" 

ของลุ งค าพูน บุญทวี  การที่ศิลปินชาวอีสาน
น าเสนอบทเพลงโด่งดังไปทั่ว ท าให้มีหลายๆ ท่าน
อยากจะรู้ว่า ค าที่ปรากฏในเนื้อเพลงเหล่านั้นมี
ความหมายอย่างไร และเพ่ือให้เป็นฐานข้อมูล
ความรู้ไว้อ้างอิงทางวิชาการ ส าหรับการสืบค้นหา
ค า และความหมายของภาษาอีสานเป็น ภาษาไทย
กลาง ท าให้เกิดแนวความคิดในการจัดท า "แอพ
พลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสาน" ขึ้นพจนานุกรม 
เป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่งโดยทั่วไป หมายถึง 
หนังสือที่รวบรวบค าศัพท์ในวงศัพท์ที่ก าหนด และ
นิยามความหมายเอาไว้  เ พ่ือใช้ เป็นที่ ค้นหา
ความหมายของค า โดยมีการเรียงล าดับค าศัพท์
ตามตัวอักษร ตามเสียง ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
การใช้พจนานุกรมนั้น 

 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 การออกแบบโครงสร้างของแอปพลิเคชัน 
 

 
 

  รูปที่ 1 แสดงการออกแบบโครงสร้างของแอปพลิเคชัน 
  

หน้าแรกของแอพพลิเคชัน

ค้นหาค าที่ต้องการรู้ความหมาย เพิ่มค าศัพท์ ดูค าศัพท์

แสดงความหมายของค าที่ค้นหา เพิ่มค าศัพท์และความหมาย ดูความหมาย

หน้าแรกของแอพพลิเคชัน

ค้นหาค าที่ต้องการรู้ความหมาย เพิ่มค าศัพท์ ดูค าศัพท์

แสดงความหมายของค าที่ค้นหา เพิ่มค าศัพท์และความหมาย ดูความหมาย
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ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลค าศัพท์ภาษาอีสาน (TB_esaan) 
Table name Attribute 

name 
Description Data 

type 
Size Key References 

TB_esaan esaan ค าศัพท์ภาษาอีสาน varchar 50 PK  
(ค าศัพท์ภาษาอีสาน) thai ค าแปล varchar 50   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงการท างานของระบบแนะน าของ ASHRAE [3] 
 
5.  ผลการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงไอค่อนของแอพพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสาน 
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จ า ก ก า ร ที่ ผู้ จั ด ท า ไ ด้ พั ฒ น า แ อพพลิ เ ค ชั น
พจนานุกรมภาษาอีสาน ได้มีการทดสอบผลการ
ท างานของแอพพลิเคชัน จ านวน 3 ครั้ง ตรวจหา
ข้อบกพร่อง และเพ่ือท าการปรับปรุง ที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับผู้ใช้งาน ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ใช้งานได้รับความ
ไม่สะดวกจากการใช้งานแอพพลิเคชัน รวมทั้งเพ่ือ
ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานของ
แอพพลิเคชัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  4 การใช้งานของแอพพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสาน 

 
จากผลการทดสอบการท างานของแอพพลิเคชัน
พจนานุกรมภาษาอีสานบนแอนดรอยด์ สามารถ
สรุปข้อ ผิดพลาด จาการท างานของแอพพลิเคชัน 
เช่น 
 - หน้าแอพพลิเคชัน ยังไม่สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้ใช้งานได้ เนื่องจากสีสันยังไม่
เหมาะสมกัน 
 - ผู้ดูและระบบไม่สามารถ เ พ่ิม ลบ 
ค าศัพท์ที่ซ้ าซ้อนได ้
 จากการสรุปผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน จ านวน 3 กลุ่ม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีโดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
 

6.  การอภิปรายผล 
 แอพพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสาน
สามารถใช้งานได้จริง โดยแบ่งการท างานออกเป็น 
2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ  และผู้ใช้งานทั่วไป ในส่วน
ผู้ ดูแลระบบคือ  ผู้ ที่ สามารถจัดการเกี่ ยวกับ
ฐานข้อมูลได้ด้วย สามารถกระท าการต่างๆ ใน
ระบบ สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลได้ 
และในส่วนผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าดูข้อมูลค้นหา
ข้อมูลในแอพพลิเคชันได ้
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 แอพพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสาน
สามรถน ามาใช้งานได้จริง แต่ปัญหาที่พบได้อย่าง
ชั ด เ จ น  คื อ ก า ร อ อ ก แ บ บ รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
แอพพลิ เคชั่น หากจะน ามาใช้งานจริงในเชิง
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พาณิชย์ควรท าการออกแบบรูปลักษณ์ให้ดึงดูใจ 
น่าใช้งาน และอีกประการหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้ 
คือการซ้ าซ้อนของค าศัพท์ที่มีความหมายเดียวกัน
แต่การออกเสียงต่างกันเนื่องจากอยู่ ในพ้ืนที่ที่
ต่างกัน 
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