
 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
3.1 แนวทางการคนควาและพัฒนา 

การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบอานบัตรคําศัพทสําหรับการเรียนรู ศัพทภาษาอังกฤษ
เบ้ืองตนดวยเทคโนโลยีชุดอักขระสองมิต ิสําหรับแนวทางการวิจัยเพ่ือใหการคนควาเปนไปอยางมี
ระเบียบหลักการ    ผูคนควาจึงเลือกพัฒนาซอฟตแวรตามหลักการมาตรฐานอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร ISO 29110 VSE มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟตแวรท่ีเปนระบบ และเขาสู
กระบวนการสากล ซ่ึงมีเอกสารประกอบการทํางานตามท่ีแสดงในภาคผนวก และใชลําดับขึ้นตอน
ในการพัฒนาซอฟตแวรตามหลักการของวงกนหอย (Spiral Model) มาเปนขั้นตอนการพัฒนา
ระบบซ่ึงมีลําดับการพัฒนาระบบตามรูปท่ี 3.1 ดังนี้ 

 

รูปท่ี 3.1 แสดงลําดับขั้นตอนการคนควาและพัฒนาระบบตามหลักการพัฒนาระบบแบบวงกนหอย  
(Boehm's original paper appeared in IEEE Computer 21(5) 61-72 in 1988. In 2000 he updated the 

model at the "Spiral Development: Experience, Principles, and Refinements Spiral Development 

Workshop")
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วิธีการพัฒนาซอฟตแวรแบบเกลียวไดมุงเนนใหมีการวางแผนการทํางานการพัฒนาและ
วิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง และการสงมอบงานเปน
ระยะๆเนนความพึงพอใจของลูกคาและความถูกตองของช้ินงานเปนสําคัญ   ท้ังนี้ไดกําหนดใหมี
ขั้นตอนการพัฒนาระบบอานบัตรคําศัพทฯ ออกเปน 6 ขั้นตอนโดยมีวิธีการทํางานดังตอไปนี้คือ 
ศึกษาความตองการ วิเคราะหและวางแผน การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ 
และการสงมอบและการดูแลรักษา 
 
 3.1.1  ศึกษาความตองการของระบบ 
  การศึกษาความตองการของระบบเปนขั้นตอนแรกท่ีตองทําอยางรอบคอบและชัดเจนท่ีสุด
ดังนั้น ในการพัฒนาระบบอานบัตรคําศัพทฯ จึงมีขั้นตอนการหาความตองการดังนี ้
  Requirements Definition นิยามความตองการ เนื่องจากความตองการท่ีไดมาอาจยังไม
ครบถวนจึงตองมีการตีความความตองการใหออกมาเปนรูปธรรมสามารถเขาใจไดงาย ไมคลุมเครือ 
โดยการศึกษาหาความตองการระบบอานบัตรคําศัพทฯ ไดเขาไปศึกษาขอมูลเหลานี้ คือ 

o สัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานภาษาอังกฤษ , ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 
และบุคคลท่ัวไป 

o ศึกษาเทคโนโลยีใหมท่ีสามารถนํามาประยุกตเขากับการเรียน 
o ศึกษาการพัฒนาระบบตางๆท่ีเกี่ยวของเชน ระบบ QR-Code และระบบฐานขอมูล 

SQLite ระบบ 
o ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค 
o ศึกษาขอกฎหมายและความเปนไปไดในการนําระบบไปใชงานจริง 

  Assessment การประเมินตองการและเงินทุนท่ีมีอยูในโครงการ เชนเงินทุนในโครงการนี้มี
มากนอยเพียงใด และมีระยะเวลาเทาใดจึงจะเหมาะสม 

o ประมาณการทางดาน งบประมาณ เวลา และ บุคลากรผูเช่ียวชาญในระบบ 
ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดความตองการของระบบ ซ่ึง

จําเปนตองนําไปใชในกระบวนการออกแบบ 
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 3.1.2  วิเคราะหและวางแผน 
  หลังจากท่ีระบุความตองการของลูกคาไดแลว ทางทีมงานจะเริ่มออกแบบระบบใหมีความ
สอดคลองกับความตองการท่ีมี โดยจัดหาเทคโนโลยีและการออกแบบท่ีสัมพันธกับความตองการ
ของลูกคา 
  Project Planning การออกแบบเอกสารจดัการโครงการ ระบุถึง ขั้นตอนการทํางาน และ
โครงสรางในองคกร ผูท่ีมีสวนรวมท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการทําโครงการนี ้
  Solution Analysis การหาแนวทางการแกไขปญหา การวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
โครงการ โดยระบุทางเลือกแกไขปญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
  Conference Room Pilot การประชุมเพ่ือวางแผน ในการประชุมจะมีการวางแผนทุกๆ
สัปดาหและการสงมอบงานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดวางแผนการทํางานของระบบ 
ซ่ึงจําเปนตองนําไปใชในกระบวนการทํางานท้ังหมดในโครงการ 

 
3.1.3  ออกแบบระบบ 

  เม่ือมีการจัดสรรเทคโนโลยีและการวางแผนเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงเริ่มการทํางานในสวน
ของงานออกแบบ และการสรางตัวตนแบบท่ีตอบสนองตอความตองการ โดยมรการทํางานตาม
แผนท่ีวางเอาไว 

การออกแบบระบบทั้งในสวนการออกแบบอังกอรึท่ึมท่ีใชในการทํางาน และทําการ
ออกแบบระบบตามการออกแบบซอฟตแวรเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล ซ่ึงประกอบดวย 

  1. ยูสเคสไดอาแกรม (Use Case Diagram) ใชสําหรับออกแบบสวนของการ
 ทํางานหลัก และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบ รวมถึงความสัมพันธกับระบบภายนอก 
  2. คลาสไดอาแกรม (Class Diagram) ใชสําหรับออกแบบคลาส โครงสรางชอง
 คลาส และความสัมพันธระหวางคลาสท่ีมีในระบบ 
  3. แอคติวิตีไดอาแกรม (Activity Diagram) ใชสําหรับออกแบบกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น
 ในระบบ ตามลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบ 
 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดการออกแบบระบบ ท่ีจําเปน
สําหรับการพัฒนาระบบ และผลตอบกลับไปยังการกําหนดความตองการ คือ ขอมูลการออกแบบท่ี
สัมพันธกับความตองการ โดยจะนําไปตรวจสอบวาการออกแบบนั้น ตอบสนองกับความตองการ
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หรือไม หากไมเปนไปตามความตองการก็จะตองแกไขการออกแบบนั้น หรือหากไมสามารถแกไข
การออกแบบได อาจจะจําเปนตองปรับปรุงขอกําหนดความตองการใหสอดคลองกันมากท่ีสุด 
 
 3.1.4  พัฒนาระบบ 
  เปนกระบวนการในการ พัฒนาระบบใหไดตามขอกําหนดท่ีไดออกแบบเอาไวและ
ประกอบเขาดวยกัน เพื่อใหออกมาเปนซอฟตแวรท่ีสามารถใชงานได ซ่ึงการดําเนินงานใน
กระบวนการนี้ มีรายละเอียดดังนี ้
 เครื่องมือสําหรับการพัฒนา 

 1. ชุดพัฒนาซอฟตแวร แอนดรอยด (Android SDK) 
2. ซอฟตแวรสําหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ อีคลิปส (Eclipse IDE) 

 3. โทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
 ขั้นตอนการพัฒนา 

1. ติดตั้งเครื่องมือสําหรบัการพัฒนาระบบ บนคอมพิวเตอร 
2. ศึกษาเอกสารการออกแบบระบบ 
3. แบงการพัฒนาออกเปนสวนๆ ตามเอกสารการออกแบบ 
4. ออกแบบคําส่ังของโปรแกรมทีละสวน 
5. สรางไฟลคําส่ังและเขียนคําส่ังทีละสวน 
6. ทําการคอมไพลแลวลงบนระบบจําลองและบนอุปกรณจริง ตามลําดับ 
7. นําแตละสวนมาเช่ือมกัน แลวคอมไพลตามลําดับ อีกครั้ง 
8. จัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 

 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ ระบบท่ีถูกพัฒนาแลว พรอมเอกสารประกอบ
โปรแกรมเพ่ืออธิบายรายละเอียดการทํางานในแตละสวน ซ่ึงการทํางานของระบบอาจจะยังไม
สมบูรณ โดยจะนําไปใชในกระบวนการทดสอบตอไป สวนผลตอบกลับไปยังการออกแบบ คือ 
ขอมูลการพัฒนาท่ีสัมพันธกับการออกแบบ โดยจะนําไปตรวจสอบวาการพัฒนา ดําเนินไปตามการ
ออกแบบหรือไม หากไมเปนตามการออกแบบ ก็จะตองแกไขใหสอดคลองกัน กอนท่ีจะเขาสูการ
ทดสอบตอไป 
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  3.1.5  ทดสอบระบบ 
 เปนกระบวนการในการทดสอบระบบซอฟตแวรท่ีพัฒนาไดเพ่ือใหทํางานไดอยางถูกตอง 
ตรงตามความตองการ โดยนําซอฟตแวรมาทดสอบการทํางานท้ัง การทดสอบระดับหนวยยอย การ
ทดสอบการทํางานรวมกันของระบบ และการทดสอบความสามารถในการใชงานตาม
สภาพแวดลอมจริง แลวนําปญหาจากการทดสอบมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการทํางานสมบูรณ ซ่ึง
วิธีการดําเนินงานในกระบวนการน้ี มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กําหนดขั้นตอนในการทดสอบ 
 2. จัดเตรียมกรณีทดสอบและขอมูลทดสอบ 
 3. เตรียมหนวยยอยของระบบท่ีตองการทดสอบ 
 4. ทําการทดสอบในระดับหนวยยอย พรอมสรุปผลการทดสอบ 
 5. ทําการทดสอบในระดับของการผสานหนวยยอย พรอมสรุปผลการทดสอบ 
 6. ทําการทดสอบระบบภายใตสภาพแวดลอมการใชงานจริง พรอมสรุปผลการทดสอบ 
 7. จัดทําเอกสารรายงานการทดสอบระบบ 
 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารรายงานการทดสอบระบบ สวนผลตอบ
กลับไปยังกระบวนการพัฒนา จะเกิดขึ้นเม่ือพบปญหาท่ีทําใหไมสามารถผานการทดสอบตามผลท่ี
คาดหวัง ซ่ึงตองนําผลลัพธกลับไปหาสาเหตุและแกไขใหสมบูรณ แลวทําการทดสอบซํ้าอีกครั้งจน
ไดผลลัพธตามท่ีคาดหวัง 
 
  3.1.6  สงมอบและบํารุงรักษาระบบ 
 ในการนําระบบไปใชงาน มักจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือปญหาขึ้นกับระบบ ซ่ึงเปนไป
ตามสภาพแวดลอมการทํางานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นกระบวนการนี้ จะเปนการวางแผนบํารุงรักษา
ระบบ โดยจัดเตรียมแผนรองรับการเปล่ียนแปลงและปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบหลังจากท่ี
นําไปใชงานแลว อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจะถูกนํามาแกไข
ปรับปรุงทันทีหรือบันทึกไวเพ่ือแกไขปรับปรุงในซอฟตแวรรุนถัดไป ตามการอนุมัติของผูมีอํานาจ
ของทีมผูพัฒนา ซ่ึงจะถูกวิเคราะหในสวนตางๆ ของระบบท่ีเกี่ยวของกันและพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการเปล่ียนแปลง ตามแผนงานท่ีวางไว 
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 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ แผนการบํารุงรักษาระบบ โดยจะตองสอดคลอง
กับการนําไปใชงานจริง และผลตอบกลับจากกระบวนการนี้  จะนําไปใชในการตรวจสอบ
กระบวนการกอนหนา เพื่อคนหาสาเหตุของปญหา แลวแกไขใหสมบูรณในซอฟตแวรรุนปจจุบัน
หรือเก็บไวแกไขใหสมบูรณในซอฟตแวรรุนถัดไป 
  ซ่ึงกระบวนการในทุกๆขั้นตอนถูกจดัเก็บไวเปนเอกสารตามท่ีแสดงไวในภาคผนวก 


