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4.1.1 สรุปขอมูลจากการสอบถาม 
 จากการสอบถามผูท่ีเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลขาว สามารถสรุปการทํางานได
ดังตอไปนี ้
 4.1.1.1 การเกบ็ขอมูลไฟลตนฉบับ 
 ขอมูลขาว ( AP AFP )ท่ีถูกสงใหกับบริษัท จะถูกสงมาในรูปแบบของ text ไฟล และมี
ระบบท่ีแสดงรูปภาพ สําหรับนําไปใชประกอบขาวลงเว็บไซต การเก็บขอมูลปจจุบันคือให
พนักงานทําการ copy text file แลวนําไปวางใน Folder ท่ีทําการแชรไว จึงเส่ียงติอการสูญหายของ
ขอมูล รวมไปถึงปญหาการรองขอขอมูลตนฉบับ หากมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลขาวข้ึนมาก็จะ
ทําใหการเขาถึงขอมูล ทําไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
 4.1.1.2 การมอบหมายงาน  
 ระบบฐานขอมูลขาวจะถูกใชงานในสวนนี้โดย บก.ขาว เพื่อใชกระจายงานให ผูแปลขาว 
หรือสงไปแผนกพิสูจนอักษร เพื่อความความถูกตองกอนนําขอมูลไปใชงาน 
 4.1.1.3 การแปลขาว 
 หลังจากท่ี นกัแปลขาว ไดรับมอบหมายงานแปลจาก บก.ขาวแลว เม่ือมีการเร่ิมแปลขาว 
ระบบจะเร่ิมทําการบันทึกระยะเวลาในการแปลขาวแตละขาวเพื่อนําขอมูลสถิติ ท่ีไดไปเปรียบเทียบ
กับระบบมาตรฐาน เพื่อใชประเมินการทํางานในแตละเดอืน 
 4.1.1.4 การพิสูจนอักษร 
 ขอมูลขาวท่ีถูกสงตอมาจาก บก.ขาว จะถูกนํามาตรวจสอบคําผิดเพื่อความถูกตองกอนสง
ขอมูลเขาสูระบบกลาง 
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4.2 วิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 

เม่ือไดขอมูลจากการไปสัมภาษณแลว จึงนํามาทําการวเิคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
ดวยยูเอ็มแอล โดยการนาํความตองการของผูใชท่ีไดมาแปลงใหอยูในรูปแบบของคุณสมบัติการ
ทํางานท่ีระบบจําเปนตองมี ซ่ึงประกอบไดอาแกรมดังตอไปนี ้
 1. วิเคราะหและสรุปความตองการของผูใช  

2. วิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 
3. อีอารไดอาแกรม 
4. ทดสอบการทํางานของระบบ 
 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

 
 

รูปท่ี 4.2 ยูสเคสไดอาแกรมภาพรวมของระบบฐานขอมูลขาว 
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ระบบฐานขอมูลขาวประกอบดวย 
1. แอคเตอร   

Administrator   : ผูดูแลระบบ  
Importer  : นําเขาขอมูล 
Editorial   : บก.ขาว 
Translator  : คนแปลขาว 
Proofreading   : พิสูจนอักษร  
Manager  : ผูบริหาร 
User    : ผูใชท่ัวไป 
 

2. ยูสเคส    
Manage User  : จัดการผูใชงานระบบ 
Login   : เขาสูระบบ 
Import   : นําเขาขอมูลไฟล 
Assignment  : มอบหมายงาน 
Translate  : แปลขาว 
Proofread  : พิสูจนอักษร 
View Report  : ดูรายงาน 
Use Data  : นําขอมูลไปใช 
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4.2.1 ผูดูแลระบบ 
 มีขอมูลยูสเคสท่ีเกี่ยวของ 3 กรณีคือ 

1.เพิ่มผูใชงานระบบ 
2.ลบผูใชงานระบบ 
3.แกไขผูใชงานระบบ 

Administrator

Add User

Edit User

Delete User

Manage User

<< Include >>

<< Include >>

<< Include >>

 
รูปท่ี 4.3 แสดงการทํางานในสวนของการจัดการผูใช 

 ผูดูแลระบบจะเขาสูหนาจัดการขอมูลผูใชระบบ โดยในหนานีจ้ะประกอบไปดวยสวน
ตางๆ คือ เพิ่มขอมูลผูใชงาน แกไขขอมูลผูใชงาน และลบขอมูลผูใชงาน 
 
4.2.2  นําเขาขอมูล 
 

 
รูปท่ี 4.4 แสดงการทํางานในสวนของการนําเขาขอมูล 

 ผูนําเขาขอมูลจะทําการอัพโหลดไฟล ในรูปแบบของ Text File , Image หรือ Clip เขาสู
ระบบ 
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4.2.3 บก.ขาว 
 มีขอมูลยูสเคสท่ีเกี่ยวของ 3 กรณีคือ 

1.มอบงานให คนแปลขาว 
2.สงงานใหแผนก Proof 
3.แกไขงาน 

 
 

รูปท่ี 4.5  แสดงการทํางานในสวนของบก.ขาว 
 ในสวนของบก.ขาว จะมีงานท่ีตองรับผิดชอบ คือ มอบหมายงานใหกบัคนแปลขาว แกไข
ขาวท่ีถูกสงมาจากคนแปลขาว และสวนของการสงไฟลท่ีตรวจสอบแลวไปใหแผนก พิสูจนอักษร 
 
4.2.3 แปลขาว 
 มีขอมูลยูสเคสท่ีเกี่ยวของ 2 กรณีคือ 

1.แปลขาว 
2.สงงานให บก. 

 
 

รูปท่ี 4.6  แสดงการทํางานในสวนของแปลขาว 
 ในสวนของแปลขาว คนแปลจะรับงานจาก บก.ขาว แลวทําการแปล เม่ือทําการแปลเสร็จก็
ทําการสงงานใหบก.ขาว เพือ่ตรวจสอบความถูกตอง 
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4.2.4 พิสูจนอักษร 
 มีขอมูลยูสเคสท่ีเกี่ยวของ 2 กรณีคือ 

1. การแกไขไฟล 

2. บันทึกขอมูล 

 
 

รูปท่ี 4.7  แสดงการทํางานในสวนของพิสูจนอักษร 
 ในสวนของพสูิจนอักษร จะตรวจสอบงานท่ีถูกสงมาจาก บก. แลวทําการบันทึกขอมูลเขา
สู server เพื่อใหพรอมนําไปใชงานในรูปแบบตางๆ 
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4.3 ทดสอบการทํางานของระบบ 
ในสวนของผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

ไดผลลัพธดังตอไปนี ้
 1. ผลการพัฒนาระบบ 
 2. ผลการทดสอบระบบ 

 
4.3.1 ผลการพฒันาระบบ 
 ผลการพัฒนาระบบฐานขอมูลขาวตามท่ีไดมีการออกแบบไว โดยรายละเอียดผลของการ
พัฒนาระบบท้ังหมดอยูในภาคผนวก ก เอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานคุณภาพ
ซอฟตแวรไทย ในหวัขอ Software Requirement Specification Document  
 
4.3.2 การทดสอบระบบ 
 ในการทดสอบระบบระบบฐานขอมูลขาว จะแบงออกเปน 2 สวนดวยกันคือ 
 1. การทดสอบการทํางานรวมกันท้ังหมดของระบบ 
 2. การทดสอบผลการทํางานของระบบฐานขอมูลขาว 
 โดยในแตละสวนมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
รูปท่ี 4.8 หนาจอล็อกอินเขาสูระบบ 
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รูปท่ี 4.9 หนาแรกโปรแกรม 

 

 
รูปท่ี 4.10 เมนูผูใชงาน 

 

 
รูปท่ี 4.11 เมนูนําเขาขอมูล 

 

 
รูปท่ี 4.12 เมนู บก.ขาว 

 

 
รูปท่ี 4.13 เมนูคนแปลขาว 
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รูปท่ี 4.14 แสดงรายช่ือผูใชงานระบบ 

 

 
รูปท่ี 4.15 แสดงการเพิ่มรายช่ือผูใชงานระบบ 
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รูปท่ี 4.16 แสดงสวนของการนําไฟล text เขาสูระบบ 
 

 
รูปท่ี 4.17 แสดงสวนของการนําไฟล image เขาสูระบบ 

 

 
รูปท่ี 4.18 แสดงสวนของการนําไฟลวีดิโอ เขาสูระบบ 
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รูปท่ี 4.19 แสดงสวนของการมอบหมายงานใหคนแปล 

 
 

 
รูปท่ี 4.20 แสดงสวนของตรวจสอบงานแปล 
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รูปท่ี 4.21 แสดงสวนของการแปลขาว 

 
 
 
 


