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3.1 ศึกษาความตองการของระบบ 
  การศึกษาความตองการของระบบเปนข้ันตอนแรกท่ีตองทําอยางรอบคอบและชัดเจนท่ีสุด
ดังนั้น ในการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณศึีกษาแบบ
หลายมารคเกอร จึงมีข้ันตอนการหาความตองการดังนี ้
  Requirements Definition นิยามความตองการ เนื่องจากความตองการท่ีไดมาอาจยังไม
ครบถวนจึงตองมีการตีความความตองการใหออกมาเปนรูปธรรมสามารถเขาใจไดงาย ไมคลุมเครือ 
โดยการศึกษาหาความตองการของโปรแกรมการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
ความจริงเสริม กรณีศึกษาแบบหลายมารคเกอร โดยไดเขาไปศึกษาขอมูลเหลานี้ คือ 

 สัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานแมลง, นักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา, ครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

 ศึกษาเทคโนโลยีใหมท่ีสามารถนํามาประยกุตเขากับการเรียน 
 ศึกษาเทคโนโลยีและเทคนิคตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเชน เทคโนโลยีความจริงเสริม, ชุด

ควบคุมการแสดงผล 3 มิติ และระบบฐานขอมูล Microsoft Access 
 ศึกษาพฤติกรรมของผูใชงาน 
 ศึกษาขอกฎหมายและความเปนไปไดในการนําระบบไปใชงานจริง 

  Assessment การประเมินตองการและเงนิทุนท่ีมีอยูในโครงการ เชนเงินทุนในโครงการนี้มี
มากนอยเพียงใด และมีระยะเวลาเทาใดจึงจะเหมาะสม 

 ประมาณการทางดาน งบประมาณ เวลา และ บุคลากรผูเช่ียวชาญในระบบ 
ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการน้ี คือ เอกสารขอกําหนดความตองการของระบบ ซ่ึง

จําเปนตองนําไปใชในกระบวนการออกแบบ 
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3.2  วิเคราะหและวางแผน 
  หลังจากท่ีระบุความตองการของลูกคาไดแลว ทางทีมงานจะเร่ิมออกแบบระบบใหมีความ
สอดคลองกับความตองการที่มี โดยจัดหาเทคโนโลยีและการออกแบบท่ีสัมพันธกับความตองการ
ของลูกคา 
  Project Planning การออกแบบเอกสารจัดการโครงการ ระบุถึง ข้ันตอนการทํางาน และ
โครงสรางในองคกร ผูท่ีมีสวนรวมท้ังหมดที่เกีย่วของกบัการทําโครงการนี ้
  Solution Analysis การหาแนวทางการแกไขปญหา การวิเคราะหความเส่ียงท่ีอาจเกดิข้ึนกับ
โครงการ โดยระบุทางเลือกแกไขปญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
  Conference Room Pilot การประชุมเพื่อวางแผน ในการประชุมจะมีการวางแผนทุก ๆ
สัปดาหและการสงมอบงานอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดวางแผนการทํางานของระบบ 

ซ่ึงจําเปนตองนําไปใชในกระบวนการทํางานท้ังหมดในโครงการ 

 

3.3  ออกแบบระบบ 

  เม่ือศึกษาความตองการ การวิเคราะหและวางแผน เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงเร่ิมการทํางานใน
สวนของงานออกแบบ และการสรางตัวตนแบบท่ีตอบสนองตอความตองการ โดยมีการทํางานตาม
แผนท่ีวางเอาไว  
 การออกแบบระบบท้ังในสวนการออกแบบอัลกอริทึมท่ีใชในการทํางาน และทําการออกแบบ
ระบบตามการออกแบบซอฟตแวรเชิงวัตถุดวยยูเอ็มแอล (UML) ซ่ึงประกอบดวย 

  1. ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ใชสําหรับออกแบบสวนของการ
 ทํางานหลัก และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบ รวมถึงความสัมพันธกับระบบภายนอก 
  2. คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ใชสําหรับออกแบบคลาส โครงสรางชอง
 คลาส และความสัมพันธระหวางคลาสที่มีในระบบ 
  3. สเตทไดอะแกรม (State Diagram) ใชสําหรับออกแบบสถานะ ของการทํางาน
หลักท่ีเกิดข้ึนในระบบ  
  4. ซีเควนซไดอะแกรม (Sequence Diagram) ใชสําหรับออกแบบและอธิบายการ
ทํางานในสวนท่ีสําคัญตาง ๆ ของแตละคลาสท่ีมีความเช่ือมโยงกัน 
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 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารขอกําหนดการออกแบบระบบ ท่ีจําเปน

สําหรับการพัฒนาระบบ และผลตอบกลับไปยังการกําหนดความตองการ คือ ขอมูลการออกแบบท่ี

สัมพันธกับความตองการ โดยจะนําไปตรวจสอบวาการออกแบบน้ัน ตอบสนองกับความตองการ

หรือไม หากไมเปนไปตามความตองการก็จะตองแกไขการออกแบบนั้น หรือหากไมสามารถแกไข

การออกแบบได อาจจะจําเปนตองปรับปรุงขอกําหนดความตองการใหสอดคลองกันมากท่ีสุด 

 
3.4  พัฒนาระบบ 
  เปนกระบวนการในการ พัฒนาระบบใหไดตามขอกําหนดท่ีไดออกแบบเอาไวและ
ประกอบเขาดวยกัน เพื่อใหออกมาเปนซอฟตแวรท่ีสามารถใชงานได ซ่ึงการดําเนินงานใน
กระบวนการนี้ มีรายละเอียดดังนี ้
 เคร่ืองมือสําหรับการพัฒนา 

 1. ชุดพัฒนาซอฟตแวร เออารทูลคิด (ARToolKit 2.5.7) 

 2. ชุดแสดงผลกกราฟก 3มิติ  ไอริช เอนจิ้น (Irrlicht Engine 1.4.1) 

3. ซอฟตแวรสําหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ไมโครซอฟตสตูดิโอ 2005 

(Microsoft Studio 2005) 

 4. คอมพิวเตอรพรอมเว็บแคม 

 ข้ันตอนการพัฒนา 

1. ติดต้ังเคร่ืองมือสําหรับการพัฒนาระบบ บนคอมพิวเตอร 

2. ศึกษาเอกสารการออกแบบระบบ 

3. แบงการพัฒนาออกเปนสวน ๆ ตามเอกสารการออกแบบ 

4. ออกแบบคําส่ังของโปรแกรมทีละสวน 

5. สรางไฟลคําส่ังและเขียนคําส่ังทีละสวน 

6. ทําการคอมไพล ทดสอบการทํางานของแตละสวน 

7. นําแตละสวนมาเช่ือมกัน แลวคอมไพลตามลําดับ อีกคร้ัง 

8. จัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม 

 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการน้ี คือ ระบบที่ถูกพัฒนาแลว พรอมเอกสารประกอบ

โปรแกรมเพื่ออธิบายรายละเอียดการทํางานในแตละสวน ซ่ึงการทํางานของระบบอาจจะยังไม
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สมบูรณ โดยจะนําไปใชในกระบวนการทดสอบตอไป สวนผลตอบกลับไปยังการออกแบบ คือ 

ขอมูลการพัฒนาท่ีสัมพันธกับการออกแบบ โดยจะนําไปตรวจสอบวาการพัฒนา ดําเนินไปตามการ

ออกแบบหรือไม หากไมเปนตามการออกแบบ ก็จะตองแกไขใหสอดคลองกัน กอนท่ีจะเขาสูการ

ทดสอบตอไป 

 
3.5  ทดสอบระบบ 
 เปนกระบวนการในการทดสอบระบบซอฟตแวรท่ีพัฒนาไดเพ่ือใหทํางานไดอยางถูกตอง 

ตรงตามความตองการ โดยนําซอฟตแวรมาทดสอบการทํางานท้ัง การทดสอบระดับหนวยยอย การ

ทดสอบการทํางานรวมกันของระบบ  และการทดสอบความสามารถในการใชงานตาม

สภาพแวดลอมจริง แลวนําปญหาจากการทดสอบมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหการทํางานสมบูรณ ซ่ึง

วิธีการดําเนินงานในกระบวนการนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. กําหนดข้ันตอนในการทดสอบ 

 2. จัดเตรียมกรณีทดสอบและขอมูลทดสอบ 

 3. เตรียมหนวยยอยของระบบท่ีตองการทดสอบ 

 4. ทําการทดสอบในระดับหนวยยอย พรอมสรุปผลการทดสอบ 

 5. ทําการทดสอบในระดับของการผสานหนวยยอย พรอมสรุปผลการทดสอบ 

 6. ทําการทดสอบระบบภายใตสภาพแวดลอมการใชงานจริง พรอมสรุปผลการทดสอบ 

 7. จัดทําเอกสารรายงานการทดสอบระบบ 

 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ เอกสารรายงานการทดสอบระบบ สวนผลตอบ

กลับไปยังกระบวนการพัฒนา จะเกิดข้ึนเม่ือพบปญหาท่ีทําใหไมสามารถผานการทดสอบตามผลท่ี

คาดหวัง ซ่ึงตองนําผลลัพธกลับไปหาสาเหตุและแกไขใหสมบูรณ แลวทําการทดสอบซํ้าอีกคร้ังจน

ไดผลลัพธตามท่ีคาดหวัง 

 

3.6  สงมอบและบํารุงรักษาระบบ 
 ในการนําระบบไปใชงาน มักจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือปญหาข้ึนกับระบบ ซ่ึงเปนไป

ตามสภาพแวดลอมการทํางานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นกระบวนการนี้ จะเปนการวางแผนบํารุงรักษา

ระบบ โดยจัดเตรียมแผนรองรับการเปล่ียนแปลงและปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบหลังจากท่ี



32 

นําไปใชงานแลว อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะถูกนํามาแกไข

ปรับปรุงทันทีหรือบันทึกไวเพื่อแกไขปรับปรุงในซอฟตแวรรุนถัดไป ตามการอนุมัติของผูมีอํานาจ

ของทีมผูพัฒนา ซ่ึงจะถูกวิเคราะหในสวนตาง ๆ ของระบบท่ีเกี่ยวของกันและพิจารณาถึงความ

เหมาะสมในการเปล่ียนแปลง ตามแผนงานท่ีวางไว 

 ผลลัพธท่ีตองการ จากกระบวนการนี้ คือ แผนการบํารุงรักษาระบบ โดยจะตองสอดคลอง

กับการนําไปใชงานจริง และผลตอบกลับจากกระบวนการนี้ จะนําไปใชในการตรวจสอบ

กระบวนการกอนหนา เพ่ือคนหาสาเหตุของปญหา แลวแกไขใหสมบูรณในซอฟตแวรรุนปจจุบัน

หรือเก็บไวแกไขใหสมบูรณในซอฟตแวรรุนถัดไป 

 
 


