
บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การพัฒนาระบบอานบัตรคําศัพทสําหรับการเรียนรู ศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนดวย

เทคโนโลยีชุดอักขระสองมิติ ผูคนควาไดทําการศึกษาวิจัยและไดผลลัพธจากการดําเนินการตาม

หลักการของเกลียว (Spiral) มาเปนแนวทางในการพัฒนาซอฟตแวรอยางเปนแบบแผนเพื่อใหได

ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO29110 จากท่ีวางแผนไว มีดังตอไปนี ้

 

 4.1 ศึกษาความตองการของระบบ 

 4.2 วิเคราะหและวางแผน 

 4.3 การออกแบบระบบ 

 4.4 พัฒนาระบบ 

 4.5 ทดสอบระบบ 

 4.6 สงมอบและบํารุงรักษาระบบ 

 

4.1 ศึกษาความตองการของระบบ 
 จากการศึกษาและวิเคราะหความตองการของระบบ ไดผลลัพธออกมาเปนขอกําหนดความ

ตองการของระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. โครงสรางแบงออกเปนสองสวนคือ บัตรคําศัพท และ ระบบบนโทรศัพทมือถือ 

2. บัตรคําศัพท มีรายละเอียดดังนี ้

• ตราสัญลักษณของสินคาหรือผลิตภัณฑ 

• ช่ือของบัตรคําศัพทซ่ึงตรงกับคําศัพท 

• สัญลักษณแสดงหมวดหมูของคําศัพท 

• สัญลักษณแสดงระดับความยาก-งายของคําศัพท 

• รูปภาพของคําศัพท 

• สัญลักษณ QR-Code ซ่ึงตรงกับคําศัพท 

3. ระบบจะมีการทํางานอยูส่ีรูปแบบคือ ระบบอานบัตรคําศัพท,ระบบประวัติการอาน

บัตรคําศัพท, ระบบคําศัพทจากแกลอร่ี  และ ระบบตั้งคาการใชงาน 
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4. ระบบอานบัตรคําศัพทและระบบคําศัพทจากแกลอรี่มีการแสดงผลท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึง

มีรายละเอียดดังนี ้

• เรียกใชฐานขอมูลของคําศัพทได 

• แสดงอักษรของคําศัพทได 

• แสดงภาพหรือภาพเคล่ือนไหวของคําศัพทได 

• แสดงเสียงอานศัพทของคําศัพทได 

• แสดงหนาเว็บไซตสารานุกรมของคําศัพทได 

5. การทํางานในรูปแบบระบบอานบัตรคําศัพท มีรายละเอียดดังนี ้

• อานอักขระ QR-Code ท่ีอยูบนบัตรคําศัพทได 

• แสดงผลลัพธทันทีเม่ือส้ินสุดการอานบัตรคําศัพท 

• เม่ือส้ินสุดการอานบัตรคําศัพทในแตละครั้งจะมีการเก็บบันทึกประวัติลงใน

ฐานขอมูล ประวัติการอานบัตรคําศัพท 

6. การทํางานในรูปแบบระบบประวัติการอานบัตรคําศัพท มีรายละเอียดดังนี ้

• บันทึกขอมูลการอานบัตรคําศัพทจากการอาน QR-Code โดยอัตโนมัต ิ

• ลบขอมูลการอานบัตรคําศัพทท้ังหมด 

7. การทํางานในรูปแบบระบบคําศัพทจากแกลอรี่ มีรายละเอียดดังนี ้

• สามารถเลือกดูตามหมวดหมูของคําศัพทได 

• มีขอมูลคําศัพทเริ่มตนอยูจํานวนหนึ่ง 

• ดึงขอมูลคําศัพทเพ่ิมเติมจากประวัติการอานบัตรคําศัพท 

8. การทํางานในรูปแบบระบบตั้งคาการใชงาน มีรายละเอียดดังนี ้

• การตั้งคาเว็บไซตสารานุกรม 

• การตั้งคาการปรับปรุงระบบ 
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รูปท่ี 4.1 แสดงแผนภาพระดับแนวคิดของความตองการของระบบอานบัตรคําศัพทฯ 

 

จากรูปท่ี 4.1  เปนแผนภาพระดับแนวคิดเพ่ืออธิบายความตองการของระบบอานบัตร

คําศัพท โดยระบบจะอานบัตรคําศัพทแลวนําไปเปรียบเทียบกับฐานขอมูลคําศัพท เพ่ือแสดง

รายละเอียดของคําศัพทคํานั้นๆออกมา ภายหลังจากการอานระบบจะบันทึกขอมูลการอานไวใน

ฐานขอมูลประวัติการอานบัตรคําศัพทโดยทันที 

 
รูปท่ี 4.2 แสดงแผนภาพระดับแนวคิดของความตองการของระบบแกลอรี ่
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จากรูปท่ี 4.2  เปนแผนภาพระดับแนวคิดเพ่ืออธิบายความตองการของระบบแกลอรี่ ซ่ึง

เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลประวัติการอานบัตรคําศัพท และ ฐานขอมูลบัตรคําศัพท 

 

4.2 วิเคราะหและวางแผน 
 หลังจากไดขอกําหนดความตองการของระบบแลว จึงนํามาทําการวิเคราะหและวาง

แผนการผลิต เพื่อนําไปใชในกระบวนการพัฒนาระบบอานบัตรคําศัพทฯตอไป 

 4.2.1 การวางแผนผังองคกร 

 การวางแผนผังองคกรเปนการกําหนดตําแหนงและหนาท่ีการทํางานของบุคลากรใน

องคกรเพ่ือกําหนดหนาท่ีไดอยางชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

                                              
รูปท่ี 4.3 ผังโครงสรางองคกร 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงตําแหนงตามโครงสรางองคกรและความรับผิดชอบ 

 

No. Roles Responsibility 
1 Project Manager รับผิดชอบโครงการ 

2 Software Analysis  วิเคราะหระบบ 

3 Software Design นออกแบบระบบ 

4 Team Leader /Programmer พัฒนาระบบ 

5 Software Configuration Management ทดสอบระบบและหนวยยอย 

6 Quality Assurance / Tester ตรวจสอบความถูกตองและ 

ความสมบูรณของงาน 

Project Management Project Management 

Software Quality 
Assurance 

(Software Tester) 

System 
Analyst 

System 
Design 

Project Management 

Team Leader  Software 
Configuration 
Management  

Programmer 
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 4.2.2 ระยะเวลาท้ังหมดในการทําโครงการ 

 ระยะเวลาท่ีใชท้ังหมดในกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนการทํางานจนกระท่ังส้ินสุดการสงมอบงาน

คือ 4 เดือน ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2553 ถึง กุมภาพันธ 2554 มีรายละเอียดดังรูปท่ี 4.4 

 

 

รูปท่ี 4.4 ระยะเวลาในการทํางานท้ังหมดของโครงการ 

 

 4.2.3 ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ 

 ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ คือระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต และ 

ระยะเวลาท่ีใชพัฒนาบัตรคําศัพท มีระยะเวลา 1 เดือนคือ ตนเดือนมกราคม 2554 จนถึง ส้ินเดือน 

มกราคม 2554 มีรายละเอียดดังนี ้

 

 

รูปท่ี 4.5 ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ 
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4.2.4 งบประมาณในโครงการ 

 งบประมาณในโครงการท้ังหมดมีจํานวนเงินท้ังส้ิน 165,000 บาท มีรายละเอียดการจัดซ้ือ

จัดจางดังนี ้

1. หมวดตอบแทนนักวิจัย  รวมท้ังส้ิน  125,000  บาท 

2. หมวดคาใชสอยเบ็ดเตล็ด  รวมท้ังส้ิน      5,000  บาท 

3. หมวดคาเชาวัสดุอุปกรณสํานักงาน รวมท้ังส้ิน  130,000  บาท 

รวมท้ังส้ิน  165,000  บาท 
 

4.3 ออกแบบระบบ 
 หลังจากไดขอกําหนดความตองการของระบบแลว จึงนํามาทําการออกแบบระบบตามการ

ออกแบบซอฟตแวรเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล เพื่อนําไปใชในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศดาน

การทองเท่ียวดวยความเปนจริงเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีตอไป 

 4.3.1 ยูสเคสไดอาแกรม 

ระบบอานบัตรคําศัพทภาษาอังกฤษฯมีผูท่ีเกี่ยวของกับระบบแบงออกเปน 3 บุคคลดวยกัน

คือ Admin  Seller และ User โดยแตละบุคคลมีลักษณะหนาท่ีดังนี ้

Admin  มีหนาท่ีคือ  เปนผูผลิตบัตรคําศัพทและระบบอานบัตรคําศัพทฯ 

 Seller   มีหนาท่ีคือ เปนผูจดัจําหนายบัตรคําศัพทและระบบอานบัตรคําศัพทฯ 

 User  มีหนาท่ีคือ  เปนผูใชงานบัตรคําศัพทและระบบอานบัตรคําศัพทฯ 

 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับระบบอานบัตรคําศัพท คือ เม่ือผูใชอานบัตรคําศัพทโดยโปรแกรม

อานบัตรคําศัพท ระบบจะนําขอมูลท่ีไดไปถอดรหัสและนําไปเปรียบเทียบขอมูลในฐานขอมูล เพ่ือ

เรียกขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับบัตรออกมาแสดงผล เมื่อถึงขั้นตอนนี้โปรแกรมจะบันทึกบัตรคําศัพท

เอาไวในประวัติการอานบัตรคําศัพทวาผูใชเคยเรียกใชงานมาแลว เม่ือระบบแสดงผลออกมา ผูใชจึง

จะสามารถเรียกใชงานสารานุกรมออนไลนได ผูใชสามารถเรียกดูขอมูลประวัติการบัตรคําศัพทได 

ในสวนแกลอร่ีเปนหนวยท่ีผูใชสามารถเรียกดูบัตรคําศัพทไดโดยไมตองผานการอานบัตรคําศัพท 

อีกท้ังยังสามารถเรียกใชงานคําส่ังอานออกเสียงไดจากโหมดนี้อีกดวย ในหนวยการต้ังคาระบบ 

ผูใชสามารถตั้งคาการปรับปรุงระบบและเลือกสารานุกรมออนไลนท่ีตองการได ในหนวยติดตอ

เจาของระบบผูใชสามารถเรียกดูคูมือการใชงานโปรแกรมในรูปแบบภาษาไทยและขอมูลผูจัดทําได 

ดังรูป ท่ี 4.6 
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รูปท่ี 4.6 แสดงยูสเคสไดอาแกรมของระบบอานบัตรคําศัพทฯ 

 

จากแผนภาพ use case สามารถอธิบายไดวา มีผูเกีย่วของระบบอยู 3 ประเภทคือ Product 

Seller , Admin และ User โดยมีหนาท่ีดังนี ้

Product Seller มีหนาท่ีรับชุดผลิตภัณฑจาก Admin ซ่ึงชุดผลิตภัณฑมีบัตรคําศัพทและ

โปรแกรมสําหรับอานบัตรคําศัพท แลวนํามาขายใหกับ User  

Admin เปนผูสรางผลิตภัณฑตัวใหมๆ เพ่ิมชุดบัตรคําศัพท เพ่ิมขอมูลเขาไปในฐานขอมูล

ของระบบโดยผานเวอรช่ันของโปรแกรม ในบางกรณี Admin อาจสามารถขายผลิตภัณฑของ

ตนเองไดเชนกันขึ้นอยูกับขอตกลงของ Product Seller 
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User เปนผูใชโปรแกรม สามารถเรียกใชงานไดผานการปรับปรุงระบบ ผาน เว็บไซตของ

โปรแกรมหรือ Android Market หรือ แถมมากับชุดผลิตภัณฑ เพ่ือมาติดตั้งในระบบ โดยผลิตภัณฑ

แยกออกเปน 2 ชนิดคือ บัตรคําศัพท และ โปรแกรมอานบัตรคําศัพทฯ 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับระบบอานบัตรคําศัพท คือ เม่ือผูใชอานบัตรคําศัพทโดยโปรแกรม

อานบัตรคําศัพท ระบบจะนําขอมูลท่ีไดไปถอดรหัสและนําไปเปรียบเทียบขอมูลในฐานขอมูล เพ่ือ

เรียกขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับบัตรออกมาแสดงผล เมื่อถึงขั้นตอนนี้โปรแกรมจะบันทึกบัตรคําศัพท

เอาไวในประวัติการอานบัตรคําศัพทวาผูใชเคยเรียกใชงานมาแลว เม่ือระบบแสดงผลออกมา ผูใชจึง

จะสามารถเรียกใชงานสารานกุรมออนไลนได ผูใชสามารถเรียกดูขอมูลประวัติการบัตรคําศัพทได 

ในสวนแกลอรีเ่ปนหนวยท่ีผูใชสามารถเรียกดูบัตรคําศัพทไดโดยไมตองผานการอานบัตรคําศัพท 

อีกท้ังยังสามารถเรียกใชงานคําส่ังอานออกเสียงไดจากโหมดนี้อีกดวย ในหนวยการตั้งคาระบบ 

ผูใชสามารถตั้งคาการปรับปรุงระบบและเลือกสารานุกรมออนไลนท่ีตองการได ในหนวยติดตอ

เจาของระบบผูใชสามารถเรียกดูคูมือการใชงานโปรแกรมในรูปแบบภาษาไทยและขอมูลผูจัดทําได 

 

 4.3.2 แอกทิวิตี้ไดอาแกรม 

 รูปแบบระบบในระดับ Software System การออกแบบระบบในระดับ Software System 

เปนการแสดงกลไกท่ีใชอธิบายเพ่ือใหเขาใจตรงกันวาระบบควรมีบริการอะไรบางเพ่ือใหผูใชบรรลุ

วัตถุประสงคหลังจากใชระบบ ตามการวิเคราะหความตองการตางๆ ท่ีไดจาก System Requirement 

เพ่ือชวยเหลือใหบุคคลท่ีเกี่ยวของกับระบบ เขาใจระบบได สามารถอธิบายไดดวยแผนภาพแสดง

ขั้นตอนการทํางานของระบบ (Activity Diagram) ดังรูปท่ี 4.7 
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รูปท่ี 4.7 แสดงแอดทิวิตีไ้ดอาแกรมของระบบอานบัตรคําศัพทฯ 
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4.3.3 การออกแบบสถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรมของระบบอานบัตรคําศัพทฯท่ีถูกติดตั้งบนโทรศัพทมือถือ จะมีการเรียกใช

ขอมูลบางสวนจากเว็บเซอรวิสดานสารานุกรม (การคนควาแบบอิสระนี้จะไมดําเนินการสราง

ระบบเว็บเซอรวิสขึ้นเอง) โดยขอมูลท่ีนําเขามาจะแสดงผลในรูปแบบเว็บเซอรวิสบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงเปนรูปแบบมาตรฐานท่ัวไป 

สวนระบบปรับปรุงฐานขอมูลไดเช่ือมโยงเขากับระบบแอนดรอยดมาเก็ต (Android 

Market) ซ่ึงเปนระบบมาตรฐานสําหรับการลงโปรแกรมบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบแอนดรอย และ

อีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งคือ การดาวนโหลดระบบผานเว็บเซอรวิส เพ่ือสรางทางเลือกใหกับผูใชงาน 

 ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใช เปนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เนื่องจากเปนระบบเปด 

สามารถพัฒนาโดยใชทุนท่ีไมสูงมากนัก สรางรูปแบบธุรกิจไดอยางอิสระและกําลังเริ่มไดรับความ

นิยมเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ แสดงตามรูปท่ี 4.7 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 แสดงภาพการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบอานบัตรคําศัพทฯ 
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 4.3.4 คลาสไดอาแกรม 

 คลาสหลักๆของระบบไดแกคลาส MainMenu โดยคลาส MainMenu จะเปนคลาสเริ่มตน

ของระบบ มีหนาท่ีควบคุมทิศทางการทํางานของระบบ การสงตอขอมูลไปยังคลาสอ่ืนจะใช

คํากริยาท่ีช่ือวา Intent แลวตามดวยช่ือคลาส เชน IntentQRScan() คือการสงขอมูลจากคลาสเริ่มตน

ไปยังคลาส QRScan โดยแตละจะมีช่ือเรียกไมเหมือนกันและหนาท่ีการทํางานก็แตกตางกันไปดวย 

 คลาส QRScan เปนคลาสท่ีเกี่ยวของกับการอานบารโคด โดบคลาสนี้มีหนาท่ีควบคุมกลอง

และสงผานขอมูลไปตรวจสอบความถูกตองกับคลาส Validate ถาหากขอมูลถูกตองคลาส QRScan  

จะทําการดึงขอมูลในฐานขอมูลออกมาแสดงพรอมท้ังเก็บช่ือของบัตรคําศํพทท่ีเคยอานเอาไวใน

ฐานขอมูลผานคลาส HistoryLog 

 คลาส Gallery เปนคลาสแสดงผลขอมูลในอีกรูปแบบหนึ่งสามารถแสดงคําศัพทพรอม

เสียงอานไดโดยไมตองทําการแสกน QR Code ซ่ึงขอมูลท่ีนําเขามานั้นไดมาจากประวัติการอาน

บัตรคําศัพทจากคลาส HistoryLog ซ่ึงขอมูลท่ีปรากฏจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการอานศัพท 

 คลาส VocabularyDatabase เปนคลาสท่ีสามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูล SQLite การ

ท่ีคลาส QRScan และคลาส Gallery จะ เรี ยกใชขอมูลไดนั้นตอง เรียกใชผ านคลาส 

VocabularyDatabase นี้เทานั้น ไมสามารถเรียกใชขอมูลตรงๆได 

คลาส Setting เปนคลาสท่ีเอาไวตั้งคาระบบ โดยคลาสนี้ไดเก็บความสามารถต้ังคาเว็บไซต 

setURISetting() และการปรับปรุงฐานขอมูล setUpdateSetting() เอาไวดวย  

คลาสอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนคลาส Validate ท่ีมีไวตรวจสอบความถูกตองของบัตร

คําศํพทวามีอยูในระบบจริงหรือไม คลาส About ท่ีมีไวแสดงขอมูลเกี่ยวกับระบบ คลาส 

HistoryLog ท่ีมีไวเก็บขอมูลการอานบัตรคําศัพท คลาสท้ังหลายเหลานี้ตางมีความสําคัญและมีการ

เช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน 
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รูปท่ี 4.9 แสดงคลาสไดอาแกรมของระบบอานบัตรคําศัพทฯ 
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4.4 การพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาไดทําตามฟงกช่ันงานท่ีเลือกตามการออกแบบยูสเคสไดอาแกรม(Use case 

Diagram)   ซีเควนไดอาแกรม (Sequence Diagram) ทําใหมองเห็นถึงฟงกชันการทํางานภายใน

ระบบไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ไดควบคุมคุณภาพการพัฒนาดวยการทดสอบระบบ โดยทําการทดสอบ

ในระดับของการทดสอบหนวยยอย (Unit Test) ซ่ึงในระหวางการทดสอบก็ไดพบปญหาท่ีเกิดขึ้น

ในระดับลอจิกโคด (Logic code) ผูพัฒนาไดทําการแกไข แลวทดสอบใหมจนสําเร็จในระดับยอย   

จากนั้นไดทดสอบระบบในระดับของการทดสอบรวม (Integration Test) ดวยการรวมโมดูลของ

ฟงกช่ันงานในระดับยอยแตละสวนใหสามารถทํางานรวมกันท้ังหมดได แลวจากนั้นก็ทํางาน

ทดสอบรวมท้ังโปรแกรม ดวยการใชแอนดรอยดซิมูเลเตอร (Android Simulator) แลวทดลองใช

งานพบวาไมสามารถใชงานไดเนื่องจากแอนดรอยดซิมูเลเตอรเปนการจําลองระบบบนเคร่ือง

คอมพิวเตอรจึงไมสามารถแสดงการถายรูปและแสดงเสียงออกมาไดอยางชัดเจนมากนัก จึงตองใช

เครื่องโทรศัพทจริงในการทดสอบระบบ พบวาทํางานไดเปนท่ีนาพึงพอใจมาก 
 
 

 4.4.1 การพัฒนาหนาจอติดตอกับผูใชงาน 

 จากการพัฒนาระบบไดออกแบบในสวนติดตอผูใชใหมีลักษณะดึงดูดความสนใจ ดวยการ

นําภาพสัญลักษณตางๆมาแทนคําส่ัง เพื่อใหสามารถเขาใจไดงายและเหมาะกับกลุมผูใชงาน ซ่ึง

หนาจอที่ไดพัฒนา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

• การแสดงผลในหนาจอเริ่มตนของระบบ 

เม่ือเขาสูระบบส่ิงแรกท่ีผูใชจะไดพบคือหนาจอเมนูของระบบ โดยองคประกอบของ

หนาจอเริ่มตนระบบมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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รูปท่ี 4.10 แสดงหนาจอเริ่มตนของระบบอานบัตรคําศัพทฯ 

 

 เม่ือผูใชเปดระบบ จะพบหนาตางของระบบดังรูปท่ี 4.9 ซ่ึงในการเริ่มตนการใชงานครั้ง

แรก ผูใชควรเลือกโหมด New Scan เพื่ออานบัตรคําศัพท ท้ังนี้การอานบัตรคําศัพทเปรียบเสมือน

การเพ่ิมขอมูลคําศัพทเขาไปในระบบในคราวเดียวกันในการใชงานสวนใหญผูใชอาจไมจําเปนตอง

เช่ือมตอระบบอินเตอรเนต็เสมอไป 

 สําหรับการออกจากระบบนั้นผูใชสามารถกดปุม Back หรือคลิกเลือกปุม Exit จนหนาตาง

เพ่ือออกจากระบบ 

 4.4.2 การคําส่ังภายในระบบ 

การเริ่มตนอานบัตรคําศัพท ตองใหแนใจเสียกอนวาผูใชไดติดตั้งระบบอานบัตรคําศัพทฯ

ลงบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีเรียบรอยแลว และผูใชไดเตรีมบัตรคําศัพทเอาไวจํานวนหนึ่ง หลังจากนั้น

ผูใชตองเขาไปในโหมด New Scan ปุมแรกท่ีอยูดานบนซายมือ ระบบจะทําการเปดการทํางานกลอง

ถายรูปและคนหาแถบ QR Code ท่ีอยูดานบนของบัตรคําศัพทในทันที  หลังจากการอานบารโคด 

ระบบจะแสดงผลบนโทรศัพทมือถือ โดยมีภาพ เสียง และตัวอักษรปรากฏออกมาดังรูปท่ี 4.10 ผูใช

สามารถส่ังใหระบบรายงานผลไดหลายๆครั้งตามความตองการ 
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รูปท่ี 4.11 แสดงหนาจอแสดงผลการอานบัตรคําศัพทฯ 

 

•  ขอมูลถูกบันทึกไวเปนประวัติการอาน 

หลังจากท่ีผูใชไดอานบัตรคําศัพทมาจํานวนหนึ่งแลวขอมูลการอานบัตรคําศัพทจะถูก

บันทึกไวในระบบ ซ่ึงขอมูลเหลานี้เอาไวใน History Logดังรูปท่ี 4.11 ซ่ึงดานซายมือแสดงถึงขอมูล

เปลาซ่ึงระบบอาจยังไมเคยอานบัตรคําศัพทมากอน สวนทางดานขวามือแสดงใหเห็นวาระบบนี้เคย

อานบัตรคําศัพทมาแลว 9 ครั้ง ผูใชสามารถเลือกปุม Clear Log เพ่ือลบขอมูลท้ังหมด 

  

รูปท่ี 4.12 แสดงหนาจอประวัติการอานบัตรคําศัพทฯ 
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•  แสดงคําศัพทจากแกลอรี ่

การแสดงขอมูลคําศัพทจากแกลอรี่ เปนอีกหนึ่งระบบยอยท่ีสามารถแสดงผลไดโดยไมตอง

อานบัตรคําศัพท ซ่ึงโหมดแกลอรี่นี้ไดอาศัยขอมูลการอานซึงไดจากประวัติการอานบัตรคําศัพท

ตามรูปท่ี 4.11 มาเรียงลําดับตาม Primary Key ตามท่ีระบบไดโปรแกรมเอาไวซ่ึงในโหมดนี้ผูใช

สามารถแสดงภาพและเสียงคําอาน ไดเหมือนกับระบบสแกน เพียงแตมีมุมมองท่ีแตกตางออกไป 

ดังรูปท่ี 4.12 

  

รูปท่ี 4.13 แสดงหนาจอแสดงคําศัพทจากแกลอรี ่

•  การตั้งคาระบบ 

ผูใชสามารถเปล่ียนการแสดงผลบางสวนไดจากการตั้งคา เชน การตั้งคาเวบ็ไซตท่ีใชแสดง

ขอมูลเพ่ิมเติม โดยปกติแลวระบบจะตั้งคามาตรฐานใหคนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซต Wikipedia 

ซ่ึงผูใชสามารถเขาไปเปล่ียนแปลงการตั้งคาใหเปนเว็บไซตอ่ืนๆไดเชนเว็บไซต Google ดังรูปท่ี 

4.13 ท้ังนี้ยังมีการตั้งคาการปรับปรุงระบบผานเครือขาย Internet  
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รูปท่ี 4.14 แสดงหนาจอตั้งคาการแสดงผลเว็บไซต 

 

 4.4.2 การพัฒนาคําส่ังภายในระบบ 

ลําดับการพัฒนาระบบจะแบงตามลําดับความสําคัญของระบบซ่ึงการพัฒนาในบางขั้นตอน

ผูวิจัยไดใชเครื่องมือสําเร็จรูปท่ีมีมาอยูเดิม ผสานเขากับระบบ เพื่อลดระยะเวลาการผลิตและการ

ทดสอบ อีกท้ังระบบท่ีเคยถูกพัฒนามาแลวยังเปนมาตรฐานและเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป โดย

มีลําดับการพัฒนาซ่ึงไดแบงออกเปนสวนๆดังนี ้

 

•  การเขารหัสบารโคดสองมิต ิ(Encode) 

การเขารหัสบารโคดสองมิติ ผูวิจัยไดใชโปรแกรม XRen QRCode Tool Version 2.10 ของ

บริษัท TouchUpSoft ดังรูปท่ี 4.14เปนตัวสรางบารโคด ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีไมตองเสียคาใชจาย และ

บารโคดท่ีสรางออกมายังมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน และสามารถนําไปใชงานตอไดงาย 
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รูปท่ี 4.15 แสดงโปรแกรม XRen QRCode Tool  

 
•  การถอดรหัสบารโคดสองมิติ (Decode) 

การเขารหัสบารโคดสองมิติ ผูวิจัยไดใชโปรแกรม ZXing ซ่ึงโปรแกรม ZXing มีลักษณะ

เปน Open Source คือ สามารถประยุกตสวนใดสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของโปรแกรมได โดยไม

ละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือผูใชสามารถเรียกใชงานสวนใดสวนหนึ่งของโปรแกรม ผานชุดคําส่ัง

ดังตอไปนี ้

 

  
 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบโดยผสานเขากับโปรแกรม ZXing ผานชุดคําส่ังขางตน ขอดี

ของระบบนี้สามารถอานบารโคดไดหลากหลายรูปแบบ มีขนาดเล็กและสามารถทํางานไดเร็วแตมี

ขอเสียคือ ตองติดตั้งโปรแกรม ZXing ในโทรศัพทมือถือกอนทุกครัง้จึงจะใชงานได 

 

•  การจัดเก็บขอมูล SQLite 

ระบบฐานขอมูลใน Android จะอยูในรูปแบบของ SQLite โดยผูใชตองเขียนโครงสราง

ตามมาตรฐานของ SQLite จึงจะสามารถทํางานได โดยมีรูปแบบการสรางฐานขอมูล SQLite ดัง

โคดตอไปนี ้

 
Intent intent = new Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN");  
intent.putExtra("SCAN_MODE", "QR_CODE_MODE");  
startActivityForResult(intent, 0); 
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ตามโคดดานบนอธิบายไดวา ใหสรางฐานขอมูลมาหนึ่งตาราง และมีคอลัมนอยู 2 คอลัมน 

คือ คอลัมน id และคอลัมน name ซ่ึงโคดตัวนี้คือโคดการจัดเก็บขอมูลการใชงานของผูใช 

 

•  การดึงขอมูลจาก SQLite 

การเรียกใชขอมูลจาก SQL มีลักษณะคลายกับการบันทึก ผูใชตองทราบเสียกอนวาตองการ

แสดงผลขอมูลออกมาในรูปแบบใดแลวจึงเขียนคําส่ังตามตองการ โดยโคดดังตอไปนี้เปนการเรียก

ขอมูลออกมาท้ังหมด 
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4.5 การทดสอบระบบ 

หลังจากกระบวนการพัฒนาเสร็จส้ิน ไดมีการทดสอบระบบการทํางานของระบบอานบัตร

คําศัพทฯ ซ่ึงไดแบงระดับการทดสอบออกเปน 3 ระดับคือ ทดสอบหนวยยอย ทดสอบในระดับ

ผสานหนวยยอย และทดสอบภายใตสภาวะแวดลอมจริง ซ่ึงมีผลการทดสอบดังตอไปนี ้

 4.5.1 ทดสอบหนวยยอย 

การทดสอบในขั้นนี้จะเปนการทดสอบโดยแยกทดสอบระบบเปนสวนๆ เพ่ือใหแตละ

ระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตอง ซ่ึงการทดสอบนี้ ผูทําการทดสอบเปนหนึ่งในทีมงานพัฒนา 

โดยจะทดสอบในระหวางการพัฒนาระบบ มีผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 4.2 

 
public List<String> getReadableDatabase() { 
List<String> list = new ArrayList<String>(); 
Cursor cursor = this.db.query(TABLE, new String[] { "name" },  
null, null, null, null, null); 
if (cursor.moveToFirst()) {do {list.add(cursor.getString(0));}  
while (cursor.moveToNext());} 
if (cursor != null && !cursor.isClosed()) {cursor.close();} 

      return list;} 

 
public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
String sql ="CREATE TABLE " + TABLE +  
"(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT NOT NULL)"; 
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ตารางที่ 4.2  แสดงการทดสอบหนวยยอยของระบบอานบัตรคําศัพทฯ 

กรณีทดสอบ ผลทดสอบ 
อานบารโคดสองมิติได ผาน 

สามารถแสดงเสียงได ผาน 

สามารถแสดงภาพหรือภาพเคล่ือนไหวได ผาน 

สามารถแสดงตัวอักษรของคําศัพทได ผาน 

สามารถแสดงขอมูลเพ่ิมเติมบนเว็บเบราเซอรได ผาน 

สามารถจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลได ผาน 

 

4.5.2 ทดสอบผสานหนวยยอย 

การทดสอบในขั้นนี้จะเปนการทดสอบการเช่ือมโยงระหวางหนวยยอยเขาดวยกัน การสง

ตอขอมูล การบันทึกและการเรียกใชในทันที การตั้งคาตางๆ ซ่ึงการทดสอบในหนวยนี้ จะอยูในการ

กํากับของหนวยทดสอบระบบ ดังตารางท่ี 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  แสดงการทดสอบผสานหนวยยอยของระบบอานบัตรคําศัพทฯ 

กรณีทดสอบ ผลทดสอบ 
สามารถแสดงผลเสียงตรงกับภาพท่ีปรากฏได ผาน 

สามารถแสดงเว็บเบราเซอรตรงกับคําศัพทได ผาน 

สามารถแสดงผลในรูปแบบแกลอรี่ได ผาน 

สามารถเรียกใชงานประวัติการอานคําศัพทได ผาน 

 

4.5.3 ทดสอบตามความตองการของผูใช  

ในการทดสอบในขั้นนี้จะเปนการทดสอบระบบจริง ในสภาวะแวดลอมจริง และทดสอบ

ตามความตองการของผูใชโดยผูใชเอง ซ่ึงการทดสอบประเภทนี้จะมีความซับซอนมากกวา และมี

ขั้นตอนท่ียุงยากกวามาก ดังนั้นการทดสอบในขั้นนี้จะดูท่ีผลสัมฤทธ์ิเปนหลัก มีผลการทดสอบดัง

ตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4  แสดงการทดสอบตามความตองการของผูใชของระบบอานบัตรคําศัพทฯ 

กรณีทดสอบ ผลทดสอบ 
สามารถแสดงผลตามรูปแบบ QR Scan ได ผาน 

สามารถแสดงผลตามรูปแบบ Gallery ได ผาน 

สามารถบันทึกและเรียกใชการตั้งคาได ผาน 

สามารถปรับปรุงฐานขอมูลได ผาน 
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4.6 การสงมอบและการบํารุงรักษาระบบ 
เม่ือพัฒนาระบบครบตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวจะเขาสูกระบวนการสงมอบและการ

บํารุงรักษาระบบ สําหรับรายละเอียดของการทํางานมีดังนี้ 

4.6.1 การสงมอบ 

ชุดผลิตภัณฑประกอบไปดวย ชุดบัตรคําศัพท และ ระบบอานบัตรคําศัพท โดยระบบจะถูก

นําออกจําหนายในรูปแบบบัตรคําศัพทเพียงอยางเดียวเทานั้น โดยผูใชสามารถดาวนโหลดระบบ

อานบัตรคําศัพทได ทางแอนดรอยดมาเกต หรือดาวนโหลดผานบัตรติดตั้งระบบท่ีแถมมากับชุด

บัตรคําศัพท รูปแบบการซ้ือขายมีลักษณะเปนชุดบัตรคําศัพทพรอมกับคูมือการใชงาน 

4.6.2 การบํารุงรักษาระบบ 

 การบํารุงรักษาระบบคือ ขั้นตอนและกระบวนการทํางานภายหลังจากสงมอบผลิตภัณฑ 

เพ่ือรองรับปญหาท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 1. รองขอการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการบํารุงรักษาระบบ จะเริ่มตนไดก็ตอเม่ือ มีการย่ืนขอเสนอ

หรือคํารองขอใหมีการเปล่ียนแปลง หรือแจงปญหาจากผูใช โดยจะเตรียมชองทางการติดตอ

ระหวางผูใชงานกับทีมงานไว ผานอีเมลและเว็บไซต 

 2. วิเคราะหขอเสนอการบํารุงรักษา นําคํารองมาจําแนกประเภทของการบํารุงรักษา จากนั้น

จะพิจารณาคํารองดังกลาวเพ่ือการขออนุมัติการเปล่ียนแปลง โดยพิจารณาจากการประมาณการ

ขนาด ผลกระทบ ความเปนไปไดและคาใชจายของการเปล่ียนแปลง พรอมจัดลําดับความสําคัญ

ของการเปล่ียนแปลง กําหนดระยะเวลาและวิธีการในการดําเนินการ 

 3. ออกแบบ ทําการออกแบบสวนท่ีตองไดรับการเปล่ียนแปลงแกไข และสวนอ่ืนๆ ท่ี

ไดรับผลกระทบท้ังหมด แกไขเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับสวนท่ีไดรับผลกระทบ ออกแบบกรณี

ทดสอบสําหรับสวนใหมท่ีผานการแกไขแลว พิจารณาเอกสารขอกําหนดความตองการเพ่ือ

ปรับปรุงใหตรงกับรุนของซอฟตแวร และปรับปรุงรายการซอมบํารุง 
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 4. ดําเนินงานซอมบํารุง เริ่มดําเนินการแกไขคําส่ังโปรแกรมในสวนท่ีไดรับผลกระทบทีละ

สวน แลวนํามาประสานเขาดวยกัน 

 5. ทดสอบระบบ นํากรณีทดสอบท่ีไดออกแบบไวมาใชทดสอบ ตามขั้นตอนการทดสอบ

หลังการพัฒนา 

 6. ทดสอบการยอมรับ เปนการทดสอบเพ่ือทําใหม่ันใจวาระบบรุนใหมท่ีผานการแกไข

แลวนั้น เปนท่ียอมรับของผูใชดวย 

 7. เปล่ียนระบบใหม เม่ือมีระบบรุนใหมออกมา โดยจะมีการแจงใหผูใชงานทราบ และ 

ดําเนินการดาวนโหลดระบบรุนใหมมาติดตั้ง โดยระบบการติดตั้งจะปรับปรุงระบบรุนเกา ให

กลายเปนระบบรุนใหมโดยอัตโนมัติ 
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