
 
บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษาแบบหลาย
มารคเกอร ผูคนควาไดทําการศึกษาวิจัย โดยเลือกใชกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบน้ําตก มา
เปนแนวทางในการพัฒนาซอฟตแวรอยางเปนแบบแผนเพื่อใหไดตามมาตรฐานคุณภาพ ISO29110 
ไดผลลัพธจากการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีไดวางแผนไว มีดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาความตองการของระบบ 
 2. วิเคราะหและวางแผน 
 3. การออกแบบระบบ 
 4. พัฒนาระบบ 
 5. ทดสอบระบบ 
 6. สงมอบและบํารุงรักษาระบบ 
 
4.1 ศึกษาความตองการของระบบ 
 จากการศึกษาและวเิคราะหความตองการของระบบ ไดผลลัพธออกมาเปนขอกําหนดความ
ตองการของระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. โครงสรางแบงออกเปนสองสวนคือ ระบบบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล และ
บัตรมารคเกอรควบคุม 

2. บัตรมารคเกอรควบคุม มีรายละเอียดดังนี้ 
 ช่ือของบัตร 
 ขอความแสดงหมายเลขของรุนของบัตร 
 รูปของมารคเกอรท่ีใชควบคุม 

3. ระบบจะมีการทํางานรองอยู 3 รูปแบบคือ ระบบเรียนรู, ระบบขอมูลผูใช และ ระบบ
สถิติผูใช  
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4. ระบบเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้ 
 แสดงหมวดการเรียนรูท่ีตองการศึกษาได 
 แสดงบทเรียนของแตละหมวดการเรียนรูได 
 แสดงขอความอธิบายสวนประกอบของส่ิงท่ีกําลังศึกษาได 
 แสดงขอความบรรยายของส่ิงท่ีกําลังศึกษาได 
 แสดงภาพถาย หรือ รูปภาพ ของส่ิงท่ีกําลังศึกษาได 
 แสดงเสียงของส่ิงท่ีกําลังศึกษาได 
 แสดงเสียงบรรยายของส่ิงท่ีกําลังศึกษาได 
 แสดงภาพกราฟกโมเดล 3 มิติ ของส่ิงท่ีกําลังศึกษาได 
 เรียกใชงานเวบ็บราวเซอรเพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติมโดยใชคําสําคัญได 
 แสดงคําถามทบทวนเพ่ือเก็บคะแนนได 

5. ระบบขอมูลผูใช มีรายละเอียดดังนี้ 
 สามารถสรางขอมูลผูใชใหมได 
 สามารถลบขอมูลผูใชได 
 สามารถโหลดขอมูลผูใชได 
 บันทึกขอมูลผูเลนเม่ือผูเลนเขาไปเรียนรูในบทเรียนตาง ๆ 

6. ระบบสถิติผูใชงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 แสดงคาสถิติการใชงานของแตละบทเรียน 
 แสดงระดับการเรียนรูของแตละบทเรียน 

7. การทํางานของบทเรียนในสวนท่ีใชโมเดล 3 มิติในการเรียนรูมีรายละเอียดดังนี้ 
 รองรับมารคเกอรควบคุมในลักษณะหลายมารคเกอรได 
 แสดงกราฟกโมเดล 3 มิติไดอยางนอย 4 ระดับ 
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4.2 วิเคราะหและวางแผน 
 4.2.1 การวางผังองคกร  

 การวางผังองคกร กําหนดตําแหนงและหนาท่ีการทํางานของบุคลลากร ในองคกร
ไดชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

 
Project Manager

System 
Analysis 

System 
Design

Software
Configuration

Manager

Software Quality
Assurance

/ Tester

Developer

 
 

รูปท่ี 4.1 แสดงผังโครงสรางองคกร 
 
ตารางท่ี 4.1 ตําแหนงตามโครงสรางองคกรและความรับผิดชอบ 
No. Roles Responsibility 

1 Project Manager รับผิดชอบโครงการ 
2 Software Analysis  วิเคราะหระบบและออกแบบโครงสรางการ

ทํางานของระบบ 
3 Software Design ออกแบบระบบ,  ออกแบบระบบโดยละเอียด 
4 Developer พัฒนาระบบตามท่ีไดออกแบบไว 
5 Software Configuration Management ควบคุมและจดัการกับส่ิงท่ีสําคัญของโครงการ 
6 Quality Assurance / Tester ตรวจสอบความถูกตองของการทํางานวาตรงกับ

มาตรฐานหรือไม / ทดสอบระบบในหนวยยอย
และการเช่ือมตอของหนวยยอย 
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 4.2.2 ระยะเวลาในการดาํเนินการ 

 ระยะเวลาท่ีใชท้ังหมดในกิจกรรมต้ังแตเร่ิมตนการทํางานจนกระท่ังส้ินสุดการสง
มอบงานคือ 10 เดือน ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2553 ถึง สิงหาคม 2554 

 

 
รูปท่ี 4.2 แสดงระยะเวลาในการทํางานท้ังหมดของโครงการ 

 
 

 4.2.3 งบประมาณในโครงการ 
 งบประมาณในโครงการท้ังหมดมีจํานวนเงินท้ังส้ิน 165,000 บาท มีรายละเอียด
การจัดซ้ือจัดจางดังนี ้

1. หมวดตอบแทนนักพัฒนา  รวมท้ังส้ิน  146,250  บาท 
2. หมวดคาเอกสาร   รวมท้ังส้ิน      5,000  บาท 
3. หมวดคาวัสดอุุปกรณ  รวมท้ังส้ิน      5,000  บาท 

รวมท้ังส้ิน  155,250  บาท 
 
 รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดท่ี ภาคผนวก เอกสารประกอบการพัฒนาระบบตาม
มาตรฐานไอเอสโอ 29110 ในหวัขอ Software Project Plan 
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4.3 การออกแบบระบบ 
 การออกแบบระบบใชหลักการของการออกแบบเชิงวัตถุดวยยูเอ็มเอล (UML) ซ่ึงประกอบ
ไปดวย ยูสเคสไดอะแกรมเ 
 4.3.1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram) 

 ระบบการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม มี
ผูใชงานเพียงคนเดียวคือผูตองาการเรียนรูจากระบบ คือ ผูเรียน  

 

ระบบการพฒันาแบบจาํลองเพื่อการศึกษา
โดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม

ผู เรียน

เรียนรู จากแบบจําลอง

สถิติขอมลูการใชงาน

จดัการขอมลูผูใช

 
รูปท่ี 4.3 แสดงยูสเคสไดอะแกรมของระบบ 

 
 จากยูสเคสไดอะแกรมสามารถอธิบายไดวา ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูลักษณะ
ของส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ตามแตละหมวดและบทเรียนท่ีตองการได ผูเรียนสามารถเลือกทบทวน
การเรียนรูของตนเองได ผูเรียนสามารถสรางขอมูลผูใชใหมหรือลบช่ือผูใชเดิมออกจาก
ระบบได ผูเรียนสามารถเลือกดูคาทางสถิติเกี่ยวการเรียนรูได 
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  จากคลาสไดอะแกรมสามารถอธิบายไดวา  
 คลาส SEA ยอมาจาก Simulation for Education Using Augmented Reality 
Technology เปนคลาสการทํางานหลักของระบบ มีหนาท่ีควบคุมการใชงานในระบบยอย
ตาง ๆ ซ่ึง SEA จะเรียกใชงานคลาสลูกของคลาส Windows เพื่อเรียกระบบท่ีผูใชงาน
ตองการใชออกมาทํางาน  
 คลาส Windows  เปนคลาสแมแบบ มีคลาส Manager เปนองคประกอบหลัก 
เพื่อใหคลาสลูก ไดแก คลาส Menu, Category, UserProfile, Statistics, Lesson, Quiz และ 
ARStudy สามารถเรียกใชงานการแสดงผลกราฟก 3 มิติได 
 คลาส Category มีหนาท่ีเปนสวนติดตอผูใชในการเลือกบทเรียนท่ีจะเรียนโดย
เลือกหมวดหมูกอนแลวจึงเลือกบทเรียนท่ีตองการเรียนรู 
 คลาส Manager เปนคลาสท่ีจดัการเกีย่วกับการแสดงผลกราฟก 3 มิติและสวน
ติดตอผูใช ของระบบ 
 คลาส ARStudy เปนคลาสท่ีจัดการเกี่ยวกบัแสดงแบบจาํลอง 3 มิติ ท่ีตองอาศัย
คลาส IARManager ในการตรวจจับสัญลักษณเพื่อแสดงผล 
 คลาส IARManager เปนคลาสท่ีจัดการเกีย่วการตรวจจับสัญลักษณเพื่อแสดงผล 
เปนคลาสที่ผนวกความสามารถของชุดพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม ARToolkit กับ ชุด
แสดงผลกราฟก 3 มิติ Irrlicht ไวดวยกัน 
 คลาส UserProfile มีหนาท่ีจดัการขอมูลของผูใชงานโดยผูใชงานสามรถเพ่ิมผูใช
ใหม เลือกใชขอมูลผูใชเกา หรือ ลบขอมูลผูใชท้ิงได 
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 4.3.3 สเตทไดอะแกรม (State Diagram) 
 สเตทไดอะแกรมแสดงการทํางานของ คลาส SEA ซ่ึงเปนคลาสการทํางานหลัก
ของระบบ ซ่ึงจะประกอบไปดวย สถานะเตรียมการเช่ือตออุปกรณ สถานะเตรียมทรัพยากร 
สถานะทํางาน สถานะคืนทรัพยากร 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 แสดงสเตทไดอะแกรมของคลาส SEA 
 

 4.3.4 ซีเควนซไดอะแกรม (Sequence Diagram) 
 ซีเควนซไดอะแกรมอธิบายการทํางานท่ีสําคัญของระบบ ประกอบไปดวยการ
ทํางานของรายการ การทํางานของจัดการขอมูลผูใช การทํางานของคาสถิติ การทํางานของ
การเลือกบทเรียน และ การทํางานของการเรียนรูผานแบบจําลอง 3 มิติ 

 
   
 
 
 



41 

  4.3.4.1 ซีเควนซไดอะแกรมของการทํางานของ รายการ (Menu) 

 
รูปท่ี 4.6 แสดงซีเควนซไดอะแกรมการทํางานของ รายการ 
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  4.3.4.2 ซีเควนซไดอะแกรมการทํางานของ ขอมูลผูใช (UserProfile) 

 
รูปท่ี 4.7 แสดงซีเควนซไดอะแกรมการทํางานของ ขอมูลผูใช 
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4.3.4.3 ซีเควนซไดอะแกรมการทํางานของ สถิติ (Statistics) 

 
รูปท่ี 4.8 แสดงซีเควนซไดอะแกรมการทํางานของ สถิติ 
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  4.3.4.4 ซีเควนซไดอะแกรมการทํางานของการเลือกบทเรียน 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงซีเควนซไดอะแกรมการทํางานของการเลือกบทเรียน 



45 

  4.3.4.2 ซีเควนซไดอะแกรมการทํางานของการเรียนรูผานแบบจําลอง 3 มิติ 

 
รูปท่ี 4.10 แสดงซีเควนซไดอะแกรมการทํางานของการเรียนรูผานแบบจําลอง 3 มิติ 
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4.4 การพัฒนาระบบ 
 ในการพัฒนาระบบไดพัฒนาตามฟงกช่ันงานตามการออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use 
case Diagram)  และ ซีเควนซไดอะแกรม (Sequence Diagram) ทําใหมองเห็นถึงฟงกชันการทํางาน
ภายในระบบไดอยางชัดเจน ท้ังนี้ไดควบคุมคุณภาพการพัฒนาดวยการทดสอบระบบ โดยทําการ
ทดสอบในระดับของการทดสอบหนวยยอย (Unit Test) ซ่ึงในระหวางการทดสอบกไ็ดพบปญหาท่ี
เกิดข้ึนในระดบัลอจิกโคด (Logic code) ผูพัฒนาไดทําการแกไข แลวทดสอบใหมจนสําเร็จใน
ระดับยอย   จากน้ันไดทดสอบระบบในระดับของการทดสอบรวม (Integration Test) ดวยการรวม
โมดูลของฟงกชั่นงานในระดับยอยแตละสวนใหสามารถทํางานรวมกนัท้ังหมดได แลวจากนัน้ก็
ทํางานทดสอบรวมท้ังโปรแกรมพบวาทํางานไดผลเปนท่ีนาพึงพอใจและมีรายละเอียดในการ
พัฒนาดังนี ้
 4.4.1 การพัฒนาคําส่ังภายในระบบ  

 การพัฒนาในสวนของการเชื่อมตอของชุดเคร่ืองมือความจริงเสริมเออารทูลคิท 
(ARToolKit) และชุดแสดงผลทางกราฟกเออริชเอนจิ้น (Irrlicht Engine) 
 โดยปกติการพฒันาระบบท่ีมีการใชเทคโนโลยีความจริงเสริมนักพัฒนาสวนใหญ
นิยมใชชุดคําส่ังเออารทูลคิดเพียงเคร่ืองมือเดียวในการพัฒนา ทําใหเกิดขอจํากดัในการ
พัฒนาระบบในดานการแสดงผลกราฟก 3 มิติ เนื่องจากรูปแบบคําส่ังในการแสดงผลดาน
กราฟก 3 มิติของเออารทูลคิท อยูบนพื้นฐานของโอเพนจีเอล (OpenGL) ซ่ึงเปนซอฟตแวร
เปดเผยรหัส การทําความเขาใจและนําไปใชงานไดยากกวาคําส่ังชุดพฒันาดานกราฟกชนิด
อ่ืนท่ีสําเร็จรูปมากกวา  เพือ่ใหการพัฒนาระบบสามารถพัฒนาไดงายและมีความสวยงาม 
ผูพัฒนาจึงไดนําชุดแสดงผลกราฟก 3 มิติ เออริชเอนจิน้ ซ่ึงเปนชุดคําส่ังท่ีใชงานไดงายไม
ซับซอนเขามาชวยในการพฒันาระบบเพือ่ทําใหสามารถพัฒนาระบบไดงายข้ึน โดยผลการ
พัฒนาไดคลาสท่ีควบรวมความสามารถของท้ังสองเคร่ืองมือไวดวยกนั 
 คลาส IARManager เปนคลาสท่ีสําคัญตอการพัฒนาระบบ เนื่องจากเปนคลาสท่ี
นําโมดูลการทํางานของเออารทูลคิทและเออริชเอนจิ้นมารวมเขาดวยกนั ทําใหระบบ
สามารถตรวจจับมารคเกอรไดแมนยําและมีการแสดงผลทางกราฟกท่ีใชงานไดงายและ
และทําใหสวยงามไดงายกวา 
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 ในคลาส IARManager จะประกอบไปดวยชุดคําส่ังท่ีสําคัญซ่ึงเกิดจากการเช่ือมตอ
ระหวางสองชุดเคร่ืองมือดวยกัน ดังมีรายละเอียดดังนี ้

 1. คําส่ังในการตรวจจับมารคเกอร  
 ระบบจะนําภาพท่ีจับไดจากเว็บแคมนํามาวเิคราะหทีละแฟรม จากนัน้กจ็ะคืนคา
ของมารคเกอรท่ีตรวจจับได โดยมีตัวอยางคําส่ังตอไปนี้ 

 

 ARMarkerInfo *marker_info; 
 int marker_num; 
 if(!this->patt_loaded) return; 
 arDetectMarker(dataPtr, thresh, &marker_info, &marker_num); 
   
 2. คําส่ังในการปรับปรุงตําแหนงของวัตถุในระบบ 

 หลังจากตรวจจับพบตําแหนงของมารคเกอรแลว ก็จะนําคาตําแหนงของมารค
เกอรท่ีคํานวณออกมาไดไปใชในการคํานวณหาตําแหนงของวัตถุในระบบโดยตองแปลง
คาท่ีไดเปนคาท่ีเออริชเอนจิน้สามารถอานได โดยมีตวัอยางการทํางานดังนี้  

 แปลงคาตัวแปร float glf_para[16]  ซ่ึงเปนตัวแปรรับคาตําแหนงแบบ Matrix จากเออาร
 ทูลคิดมาแปลงเปน Matrix แบบเออริชเอนจิ้น CMatrix4<float> mat; โดยใชคําส่ัง 
 float glf_para[16]; 
 CMatrix4<float> mat; 
 mat.setM(glf_para); 
  
 จากนั้นเปล่ียนคา Matrix เปน Vector โดยใชคําส่ัง 
 Vector3df  ro_vec  = mat.getRotationDegrees(); 
 Vector3df pos_vec = mat.getTranslation(); 
 
 แลวทําการปรับปรุงตําแหนงของวัตถุในเกมโดยใชคําส่ัง 
  node->setRotation(ro_vec); 
  node->setPosition(pos_vec); 
 
  



48 

 3. คําส่ังในการแสดงภาพฉากหลัง 
 ระบบจะทําการแปลงภาพท่ีไดจากเว็บแคมจะอยูในรูปของตัวแปร ARUint8 มา
เปนแบบ ITexture เพื่อใหเออริชเอนจิ้นแสดงภาพของฉากหลังไดโดยใชหลักการการทํา
สําเนาทีละพิกเซล 

 
 ตัวอยางคําส่ังการทํางานในการแสดงภาพฉากหลัง 
update_ITexture(ITexture *dest, ARUint8 *ardata) 
{ 
 u8* pixels; 
 pixels = (u8*)(dest->lock()); 
 if( pixels ) 
 { 
  int max_pixels = dest->getSize().Width * dest->getSize().Height;  
  for(int i=0;i<max_pixels;i++) 
  { 
   *pixels = *ardata; 
   pixels++; ardata++; 
   *pixels = *ardata; 
   pixels++; ardata++; 
   *pixels = *ardata; 
   pixels++; ardata++; 
   *pixels = *ardata; 
   pixels++; ardata++; 
  } 
 }  
 dest->unlock(); 
} 
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 4. คําส่ังเปล่ียนกราฟกโมเดลท่ีแสดงอยู 
 เม่ือระบบตรวจพบมารคเกอรควบคุมท่ีใชสําหรับการเปล่ียนการแสดงผลของ
กราฟกโมเดลสามมิติ ก็จะมีการปรับปรุงการแสดงผลโดยใชคําส่ังเปล่ียนโมโดลที่แสดงอยู
โดยจะสรางตัวแปร IAnimatedMeshSceneNode ซ่ึงเปนตัวแปรแสดงผลกราฟกแบบ
กราฟกอนิเมช่ัน ไปแทนท่ีกราฟกอนิเมช่ันตัวเดิมแลวทําการปรับปรุงท่ีอยูพิกัดสามมิติใหม 
เพื่อใหแสดงผลไดถูกตอง 

 
 ตัวอยางคําส่ังการทํางานของการสรางและเปล่ียนกราฟกโมเดล 3 มิต ิ
 
IAnimatedMeshSceneNode* model_beetle = mngr->smgr->addAnimatedMeshSceneNode(mngr-
>smgr->getMesh("model/beetle3.x")); 
model_beetle->setScale(vector3df(32.0f,32.0f,32.0f)); 
model_beetle->setRotation(vector3df(0,0,0)); 
model_beetle->setMaterialFlag(video::EMF_LIGHTING, false); 
armgr->changeModel(4,model_beetle,4); 
mngr->se->stopAllSounds(); 
mngr->se->play2D("media/sound/adult.mp3"); 
 
 
 ตัวอยางคําส่ังการทํางานภายในคําส่ังเปล่ียนกราฟกโมเดล 3 มิติ (changeModel) 
 
ISceneNode* IARManager::changeModel(int pattNodeId,ISceneNode *initial_child, s32 id) 
{ 
 this->patt_node[pattNodeId]->removeAll(); 
 //set its child 
 if(initial_child) this->patt_node[pattNodeId]->addChild(initial_child); 
 return this->patt_node[pattNodeId]; 
} 
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 4.4.2 การพัฒนาสวนติดตอผูใช 
 การพัฒนาสวนติดตอผูใช ผูพัฒนาใชซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัสเออริชเอนจิ้นมา
เปนสวนควบคุมระบบหลักและสวนในการแสดงผลภาพ 2 มิติและ 3 มิติ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

  4.4.2.1 หนารายการ (Menu) 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงสวนติดตอผูใชของหนารายการ 

 อธิบายสวนติดตอผูใชไดดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แสดงช่ือของผูใชระบบ 

 สวนท่ี 2 แสดงช่ือของระบบ 

 สวนท่ี 3 ปุม CONTINUE สําหรับเขาสูโหมดการเรียนรู 

 สวนท่ี 4 ปุม CHANGE PROFILE สําหรับเขาสูโหมดการจัดการขอมูลผูใช 

 สวนท่ี 5 ปุม STATISITICS  สําหรับเขาสูโหมแสดงคาสถิติ 
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 สวนท่ี 6 ปุม EXIT  สําหรับการออกจากการใชงานระบบ 

  4.4.2.2 หนาจดัการขอมูลผูใช (UserProfile) 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงสวนติดตอผูใชของหนาจดัการขอมูลผูใช 

อธิบายสวนติดตอผูใชไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ปุม กลับไปยังหนารายการ 

สวนท่ี 2 ปุม ยอนกลับ ไปยังหนากอนหนา 

สวนท่ี 3 ปุม ถัดไป ไปยังหนาถัดไป 

สวนท่ี 4 ปุม NEW PROFILE สําหรับเพิ่มผูใชใหม 

สวนท่ี 5 ปุม SAVE SLOT  สําหรับโหลดขอมูลผูใชท่ีตองการ 

สวนท่ี 6 ปุม DELETE  สําหรับการลบขอมูลผูใช 
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  4.4.2.3 หนาเพิม่ขอมูลผูใช 

 

รูปท่ี 4.13 แสดงสวนติดตอผูใชของหนาเพิ่มขอมูลผูใช 

  อธิบายสวนติดตอผูใชไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ปุม กลับไปยังหนารายการ 

สวนท่ี 2 Edit Box รับคาช่ือของผูใช 

สวนท่ี 3 ปุม Confirm สําหรับยืนยนัในการเพ่ิมผูใชใหม 
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  4.4.2.4 หนาขอมูลสถิติท่ัวไป (Statistics) 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงสวนติดตอผูใชของหนาขอมูลสถิติท่ัวไป 

อธิบายสวนติดตอผูใชไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ปุม กลับไปยังหนารายการ 

สวนท่ี 2 แสดงกราฟแทงขอมูลการใชงานของแตละบทเรียน 

สวนท่ี 3 ปุม Switch View สําหรับสลับไปยังโหมดสถิตผูิใช 
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  4.4.2.5 หนาขอมูลสถิติผูใช 

 

รูปท่ี 4.15 แสดงสวนติดตอผูใชของหนาสถิติผูใช 

อธิบายสวนติดตอผูใชไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ปุม กลับไปยังหนารายการ 

สวนท่ี 2 แสดงกราฟแทงขอมูลการคะแนนจากการทบทวนบทเรียนของผูใช

ตามแตละบทเรียน 

สวนท่ี 3 ปุม Switch View สําหรับสลับไปยังโหมดสถิตท่ัิวไป 
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  4.4.2.6 หนาหมวดการเรียนรู (Category) 

 

รูปท่ี 4.16 แสดงสวนติดตอผูใชของหนาหมวดการเรียนรู 

อธิบายสวนติดตอผูใชไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ปุม กลับไปยังหนารายการ 

สวนท่ี 2 ปุม ยอนกลับ สําหรับการยอนกลับไปยังหนากอนหนา 

สวนท่ี 3 ปุม ตอไป สําหรับไปยังหนาถัดไป 

สวนท่ี 4 ปุม INSECT สําหรับเลือกไปยังบทเรียนของหมวดเน้ือหาแมลง 

สวนท่ี 5 ปุม ANIMALS  สําหรับเลือกไปยังบทเรียนของหมวดเนื้อหาสัตว 

สวนท่ี 6 ปุม BIRD สําหรับเลือกไปยังบทเรียนของหมวดเน้ือหานก 
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  4.4.2.7 หนาเลือกบทเรียน 

 

รูปท่ี 4.17 แสดงสวนติดตอผูใชของหนาเลือกบทเรียน 

อธิบายสวนติดตอผูใชไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ปุม กลับไปยังหนาหมวดการเรียนรู 

สวนท่ี 2 ปุม ยอนกลับ เพื่อกลับไปยังหนากอนหนา 

สวนท่ี 3 ปุม ถัดไป สําหรับไปยังหนาถัดไป 

สวนท่ี 4 ปุม ของกลุมเนื้อหาบทเรียนตาง ๆ 
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  4.4.2.8 หนาหองเรียน (Lesson) 

 

รูปท่ี 4.18 แสดงสวนติดตอผูใชของหนาหองเรียน 

อธิบายสวนติดตอผูใชไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ปุม กลับไปยังหนาเลือกบทเรียน 

สวนท่ี 2 ปุม ไปยังโหมดเรียนรูแบบ 3 มิต ิ

สวนท่ี 3 ปุม แสดงรูปภาพของส่ิงท่ีศึกษาประจําบทเรียน 

สวนท่ี 4 ปุม ขอมูลของส่ิงท่ีศึกษาประจําบทเรียน 

สวนท่ี 5 ปุม เลน / หยุด เสียงบรรยาย 

สวนท่ี 6 ปุม ไปยังโหมดทบทวนการเรียนรู 

  

 



  4.4.2.9 ห

รูปท่ี 4.19  แส

อธิบายส

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

สวนที่ 5

สวนที่ 6

สวนที่ 7

สวนที่ 8

สวนที่ 9

หนาโหมดเรีย

สดงสวนติดต

สวนตดิตอผูใช

 ปุม กลับไปยั

 ปุมชวยเหลือ

 ปุม ขยายขน

 ปุม ลดขนาด

 ปุม เช่ือมตอ

 ปุม ออกจาก

 บัตรมารคเก

 บัตรมารคเก

 แสดงภาพขอ
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ยนรูแบบ 3 มติิ

ตอผูใชของหน

ชไดดังนี้ 

ยงัหนาหองเรี

อ 

นาดแบบจําลอ

ดแบบจาํลอง 

เว็บบราวเซอ

กระบบ  

อรควบคุมตํา

อรควบคุมวง

องแบบจําลอง

 

ต ิ

นาหองเรียนโ

รียน 

อง 

อร 

าแหนง 

งจรชีวิต 

ง 

โหมดแบบจําลลอง 3 มิติ 
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สวนท่ี 10 จอแสดงผล 

 4.4.3 การพัฒนาในสวนการจัดการขอมูล 
 เนื่องจากระบบมีการเก็บคาขอมูลและท่ีอยูของทรัพยากรดวยกันหลายประเภท
รวมถึงคาทางสถิติของผูใชงาน ผูพัฒนาจึงไดออกแบบการเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบ
ฐานขอมูลเพื่อใหการพัฒนาและแกไขทําไดโดยงาย  
 

 รายละเอียดของการพัฒนาอยูใน เอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานไอเอสโอ 
29110 ในหวัขอ Software Design 
 
4.5 การทดสอบระบบ 

หลังจากกระบวนการพัฒนาเสร็จส้ิน ไดมีการทดสอบระบบการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือ
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม ซ่ึงไดแบงระดับการทดสอบออกเปน 3 ระดับคือ 
ทดสอบหนวยยอย ทดสอบการเช่ือมโยงของหนวยยอยและทดสอบการยอมรับของผูใช ซ่ึงมีผลการ
ทดสอบดังตอไปนี้ 

 4.5.1 ทดสอบหนวยยอย 
 การทดสอบในข้ันนี้จะเปนการทดสอบโดยแยกทดสอบระบบเปนสวน ๆ ตามแต
ละฟงกช่ันในแตละคลาสเพ่ือใหแตละระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตอง โดยจะทดสอบ
ในระหวางการพัฒนาระบบ เม่ือทําหนวยยอย เสร็จแลว  
4.5.2 ทดสอบการเชื่อมโยงของหนวยยอย 
 การทดสอบในข้ันนี้จะเปนการทดสอบการเช่ือมโยงระหวางหนวยยอยเขาดวยกัน 
การสงตอขอมูล การบันทึกและการเรียกใชในทันที การตั้งคาตาง ๆ ซ่ึงการทดสอบใน
หนวยนี้ จะอยูในการกํากับของหนวยทดสอบระบบ  
4.5.3 ทดสอบการยอมรับของผูใช  
 ในการทดสอบในข้ันนี้จะเปนการทดสอบระบบ ในสภาวะแวดลอมจริง โดย
ทดสอบตามความตองการของผูใชโดยผูใชเอง การทดสอบจะผานเมื่อผูใชพอใจหรือ
ยอมรับงาน 
 

 รายละเอียดของการทดสอบท้ังหมดอยูใน ภาคผนวก เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ
ตามมาตรฐานไอเอสโอ 29110 ในหวัขอ Software Design 
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4.6 การสงมอบและการบํารุงรักษาระบบ 
เม่ือพัฒนาระบบครบตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวจะเขาสูกระบวนการสงมอบและการ

บํารุงรักษาระบบ สําหรับรายละเอียดของการทํางานมีดังนี้ 
4.6.1 การสงมอบ 
 การสงมอบระบบ ทําในรูปแบบลักษณของผลิตภัณฑจําหนายเปนชุด ประกอบไป
ดวยแผนดวีีดท่ีีมีโปรแกรมติดตั้งตัวระบบ คูมือผูใชและบัตรสัญลักษณควบคุม 1 ชุด 
 4.6.2 การบํารุงรักษาระบบ 
 การบํารุงรักษาระบบคือ ข้ันตอนและกระบวนการทํางานภายหลังจากสงมอบ
ผลิตภัณฑ เพือ่รองรับปญหาท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 1. รองขอการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการบํารุงรักษาระบบ จะเร่ิมตนไดก็ตอเม่ือ มีการยื่น
ขอเสนอหรือคํารองขอใหมีการเปล่ียนแปลง หรือแจงปญหาจากผูใช โดยจะเตรียมชอง
ทางการติดตอระหวางผูใชงานกับทีมงานไว ผานอีเมลและเว็บไซต 
 2. วิเคราะหขอเสนอการบํารุงรักษา นําคํารองมาจําแนกประเภทของการ
บํารุงรักษา จากน้ันจะพิจารณาคํารองดังกลาวเพื่อการขออนุมัติการเปล่ียนแปลง โดย
พิจารณาจากการประมาณการขนาด ผลกระทบ ความเปนไปไดและคาใชจายของการ
เปล่ียนแปลง พรอมจัดลําดบัความสําคัญของการเปล่ียนแปลง กําหนดระยะเวลาและวิธีการ
ในการดําเนินการ 
 3. ออกแบบ ทําการออกแบบสวนท่ีตองไดรับการเปล่ียนแปลงแกไขและสวนอ่ืน 
ๆ ท่ีไดรับผลกระทบท้ังหมด แกไขเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับสวนท่ีไดรับผลกระทบ 
ออกแบบกรณทีดสอบสําหรับสวนใหมท่ีผานการแกไขแลว พิจารณาเอกสารขอกําหนด
ความตองการเพื่อปรับปรุงใหตรงกับรุนของซอฟตแวร และปรับปรุงรายการซอมบํารุง 
 4. ดําเนินงานซอมบํารุง เร่ิมดําเนินการแกไขคําส่ังโปรแกรมในสวนท่ีไดรับ
ผลกระทบทีละสวน แลวนําเช่ือมรวมกัน 
 5. ทดสอบระบบ นํากรณีทดสอบท่ีไดออกแบบไวมาใชทดสอบ ตามข้ันตอนการ
ทดสอบหลังการพัฒนา 
 6. ทดสอบการยอมรับ เปนการทดสอบเพ่ือทําใหม่ันใจวาระบบรุนใหมท่ีผานการ
แกไขแลวนั้น เปนท่ียอมรับของผูใชดวย 
 7. เปล่ียนระบบใหม เม่ือมีระบบรุนใหมออกมา โดยจําหนายเปนชุดแบบเสริม
สําหรับผูใชงานเกาและชุดแบบเต็มสําหรับผูใชรายใหม 
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 สําหรับรายละเอียดการสงมอบและการบํารุงรักษาระบบทั้งหมดอยูใน ภาคผนวก เอกสาร
ประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐานไอเอสโอ 29110 หัวขอ Acceptance Record 


