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บทที่ 3   
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน  

 
3.1 องค์ประกอบของเกม 

3.1.1 โครงเรื่องของเกม 
โครงเรื่องของเกม คือ ส่วนประกอบที่ส ำคัญที่สุด กล่ำวคือ เนื้อเรื่องเป็นกำรก ำหนดของ

องค์ประกอบทั้งหมดในเกมเข้ำด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็นอำร์ตเวิร์ก อินเตอร์เฟส วิธีกำรเล่น ฯลฯ ดังนั้น
เนื้อเรื่องที่ดีควรท ำให้ผู้เล่นเกิดควำมรู้สึกร่วมกับตัวละคร โดยเรำสำมำรถจินตนำกำรเนื้อเรื่องเสมือน
ว่ำเรำก ำลังเขียนบทภำพยนตร์ ซึ่งเนื้อเรื่องท่ีดีจะท ำให้เกมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น 

3.1.2 ลักษณะของเกมและวิธีกำรเล่น 
วิธีกำรเล่นเกมเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในขั้นตอนกำรออกแบบซึ่งมักจะเป็นกำรน ำเสนอควำมคิดของ

วิธีเล่น เพ่ือให้เกิดเกมแนวใหม่ๆ ที่มีควำมแตกต่ำง หรือแม้เป็นกำรพัฒนำสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมำทั้งหมด ให้
ต่ำงออกไปจำกเกมที่เคยมีมำก่อน เช่น เกม Angry bird เป็นเกมที่น ำเสนอวิธีกำรเล่นโดยกำรยิงตัว
ละคร ตำมวิถีแบบโปรเจ๊กไตล์ (Projectile) ตำมหลักกำรฟิสิกส์ 

3.1.3 สตอรี่บอร์ด 
ใช้สัญลักษณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หรือวำดด้วยมือ 

 
ค าอธิบาย 
   ลิงโหนเถำวัลย์จำกฝั่งซ้ำยไปฝั่งขวำ โดยไม่ให้ตกน้ ำ และ เถำวัลย์จะแกว่งไปมำตลอดเวลำ 

 
ภาพที่ ........ แสดงกำรเขียนสตอรี่บอร์ด 



3.1.4 ออกแบบหน้ำจอ 
เกมดิจิตอลทั้งหมดนั้นล้วนใช้หน้ำจอเพ่ือให้ผู้เล่นใช้งำน โดยทั่วไปกำรเริ่มต้นเล่นเกมผู้เล่นจะท ำ

กำรโหลดเกม และจะต้องหำจุดเริ่มต้นของเกมว่ำเริ่มจำกตรงไหน แล้วมีฟังก์ชั่นอะไรให้ใช้ได้บ้ำง กำร
ออกแบบหน้ำจอที่ดีนั้นจะต้องน ำเสนอข้อมูลให้กับผู้เล่นได้ แม้ในขณะที่เล่นเกมอยู่ เกมส่วนมำกจะ
ออกแบบส่วนแสดงผลตรงต ำแหน่งด้ำนบนของจอ 

 
เลือกอาวุธ ส่วนแสดงตัวละคร 

 

แสดงระดับกำร
เล่นของตัวละคร  ปืน 

 เสื้อเกรำะ แสดงสถำนะ
ออนไลน์  ระเบิด 

 กระเป๋ำเป้ เมนู 
 หมวก  บันทึกข้อมูล 
  ออกจำกเกม 

 เริ่มเล่นใหม่ 

 
ภาพที่ ........ แสดงกำรออกแบบหน้ำจอ 

 
3.1.5 ข้อก ำหนดของเกม 
กำรสร้ำงแนวคิดหรือรูปแบบ เป็นกำรออกแบบตัวละคร ฉำกหลังในแต่ละด่ำนแต่ละระดับ 

ระดับควำมยำกง่ำยของแต่ละด่ำน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหน้ำที่ของผู้ออกแบบเกม เพ่ือพัฒนำภำพรวมหรือ
ควำมรู้สึกของเกม เช่น 

3.1.5.1 กำรออกแบบตัวละคร เช่น ตัวละครผู้เล่น ตัวละครศัตรู ท่ำทำงของตัว
ละคร 

3.1.5.2 กำรออกแบบเกม เช่น พ้ืนหลัง กำรออกแบบฉำก กำรออกแบบภำพในเกม 
เสียงประกอบเกม 

3.1.5.3 กำรโจมตี เช่น มีวิธีในกำรโจมตีศัตรูอย่ำงไร 
3.1.5.4 เส้นทำงกำรเดินของเกม เช่น ล ำดับกำรเล่น กำรออกแบบระดับควำมยำก

ง่ำยของเกมหรือด่ำนต่ำงๆ 
 



3.2 ยูสเคส ไดอะแกรม (Use Case Diagram)  
ยูสเคส ไดอะแกรม เป็นไดอะแกรมที่ช่วยให้ผู้พัฒนำทรำบถึงควำมสำมำรถของระบบว่ำ

สำมำรถท ำสิ่งใดได้บ้ำง ทรำบถึงผู้ใช้งำนในแต่ละส่วนของระบบ และเกิดควำมสะดวกในกำรสื่อสำร
ระหว่ำงผู้พัฒนำกับผู้ใช้ระบบ  

3.2.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในยูสเคส ไดอะแกรม 
3.2.1.1 ยูสเคส (Use Case)  คือควำมสำมำรถหรือฟังก์ชันของระบบซอฟต์แวร์ที่

จะพัฒนำ โดยกำรเขียนยูสเคสจะใช้วงรีและค ำอธิบำยฟังก์ชันกำรท ำงำนอยู่ในวงรีนั้น 
 

 

Use Case Name

 
ภาพที่ 3.1  แสดงสัญลักษณ์ยูสเคส 

 
3.2.1.2 แอ็กเตอร์ (Actor) คือ ผู้ที่กระท ำกับระบบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ที่

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับระบบที่จะพัฒนำ เรำจะใช้สัญลักษณ์รูปคนแทนแอ็กเตอร์ 

Actor Name  
ภาพที่ 3.2 แสดงสัญลักษณ์แอ็กเตอร์ 

 
3.2.1.3 เส้นแสดงควำมสัมพันธ์ (Relationship) คือ เส้นที่ใช้ในกำรแสดง

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอ็กเตอร์ กับ ยูสเคส หรือ ยูสเคส กับ ยูสเคส 
 

 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแอ็กเตอร์กับยูสเคส        ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยูสเคสกับยูสเคส 

 
ภาพที่ 3.3 แสดงสัญลักษณ์เส้นแสดงควำมสัมพันธ์ 

 
- ควำมสัมพันธ์แบบขยำย (Extend Relationship) ใช้เพ่ือบอกว่ำยูสเคส

หนึ่ง ถูกช่วยเหลือโดยกำรท ำงำนยูสเคสอ่ืน โดยจะใช้ <<extend>> เป็นเครื่องหมำยอ้ำงอิง 
- ควำมสัมพันธ์แบบรวม (Include Relationship) ใช้เพ่ือบอกว่ำยูสเคส

หนึ่งถูกอำศัยกำรท ำงำนของยูสเคสอ่ืน ๆ โดยจะใช้ <<include>> เป็นเครื่องหมำยอ้ำงอิง 
 
 
 



3.2.1.4 ขอบเขต (System Boundary) คือ เส้นแบ่งขอบเขตระหว่ำงระบบกับแอ็ก
เตอร์ จะใช้สี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ 

 
 
 

 
ภาพที่ 3.4 แสดงสัญลักษณ์ขอบเขต 

 
3.2.2 การเขียนค าอธิบายยูสเคส 

 เนื่องจำกแต่ละยูสเคสประกอบไปด้วยกำรท ำงำนหลำย ๆ อย่ำง ดังนั้นเพ่ือให้ทรำบ
รำยละเอียดปลีกย่อยของขั้นตอนกำรท ำงำนในแต่ละยูสเคส จึงต้องมีกำรเขียนค ำอธิบำยส ำหรับยูส
เคสควบคู่กันไปเรำเรียกค ำอธิบำยยูสเคส ดังกล่ำวว่ำ กระแสของเหตุกำรณ์ (Flow of Event) 
 ในกำรเขียนค ำบรรยำยกระแสของเหตุกำรณ์ในปัจจุบันนั้นยังมีรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไป 
แต่โดยส่วนใหญ่ค ำบรรยำยกระแสเหตุกำรณ์นี้จะประกอบไปด้วยสองส่วนส ำคัญได้แก่ เหตุกำรณ์หลัก
(Main Flow) และ เหตุกำรณ์พิเศษ (Exceptional Flow) โดยเหตุกำรณ์ทั้งสองส่วนจะต้องระบุถึง
สำเหตุของกำรเริ่มต้นและสิ้นสุดกิจกรรมด้วยเสมอ 

3.2.2.1 เหตุกำรณ์หลัก(Main Flow)  คือล ำดับกิจกรรมเมื่อ ยูสเคสด ำเนินกิจกรรม
ตำมปกติ  โดยกำรเขียนค ำอธิบำยในลักษณะเป็นย่อหน้ำและเหตุกำรณ์หลักจะต้องมีเพียงหนึ่งเดียว 

3.2.2.2 เหตุกำรณ์พิเศษ(Exceptional Flow)  คือล ำดับกิจกรรมเมื่อ ยูสเคส
ด ำเนินกิจกรรมผิดจำกปกติโดยสำมำรถมีได้มำกกว่ำ 1 เหตุกำรณ ์

3.2.3 ข้อแนะน าในการเขียนยูสเคส ไดอะแกรม 
3.2.3.1 ใช้เพ่ือแสดงข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบเท่ำนั้น หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ

เรำใช้ยูสเคส ไดอะแกรม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรจำกผู้ใช้ระบบเท่ำนั้น ดังนั้นเป็นไปได้ว่ำ
ในกำรเก็บข้อมูลในรอบแรกอำจจะยังไม่ครอบคลุมควำมต้องกำรของผู้ใช้  จึงสำมำรถน ำกลับมำ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมได้จนกว่ำจะได้ข้อมูลครบถ้วน 

3.2.3.2 ยูสเคส ไดอะแกรม ใช้เพ่ือสื่อสำรระหว่ำงนักวิเครำะห์ระบบกับผู้ใช้  ไม่ได้
ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงนักวิเครำะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์  ดังนั้นยูสเคส ไดอะแกรม จะแสดงเพียง
หน้ำที่ที่ระบบต้องท ำตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ ท ำให้มองเห็นภำพกว้ำง ๆ ของระบบมำกกว่ำภำพ
เชิงลึก  โดยส่วนใหญ่ ยูสเคส ไดอะแกรม จะไม่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรจัดกำรข้อมูลในฐำนข้อมูล
เช่น เพ่ิม ลบ แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูล เป็นต้น 

3.2.3.3 ยูสเคส ไดอะแกรม อำจจะมีรำยละเอียดมำกหรือน้อยก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
มุมมอง เทคนิค และประสบกำรณ์ของทีมงำนหรือนักวิเครำะห์ระบบ จึงไม่มีข้อสรุปได้ว่ำลักษณะของ 
ยูสเคส ไดอะแกรมแบบใดถูกหรือผิด 

3.2.3.4 แอ็กเตอร์ทุกตัวต้องมีปฏิสัมพันธ์กับยูสเคสอย่ำงน้อยหนึ่งตัว และยูสเคสทุก
ตัวต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกับ แอ็กเตอร์ หรือ ยูสเคสตัวอ่ืน ๆ เสมอ 

 

System Name 



ตัวอย่าง 
ตัวอย่ำงต่อไปนี้เป็นระบบลงทะเบียนเรียน (Registration System) ประกอบด้วย 3 แอ็ก

เตอร์ ได้แก่ นักศึกษำ(Student)  เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน(Financial Staff) และ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียน
(Registration Staff) และประกอบด้วยยูสเคส ซึ่งสำมำรถท ำรำยกำรลงทะเบียน (Register Course) 
ตรวจสอบวิชำที่ลงทะเบียน (Checkout Course) และบันทึกรำยกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียน 
(Record Billing) นอกจำกนี้อำจจะมีเหตุกำรณ์หรือเงื่อนไขพิเศษเช่น มีนักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำ
ซ้ ำเพ่ือท ำกำรปรับเกรด (Register Regrade)ด้วยจึงเพ่ิม Extending Use Case เพ่ือรองรับหน้ำที่
ดังกล่ำว 

Student

Financial Staff

Registration Staff

 Register Course
 Checkout Course

 Record Billing

 Register Regrade

<<extend>>

Registration System

 
 

ภาพที่ 3.5 ตัวอย่ำงยูสเคส ไดอะแกรมระบบลงทะเบียน 
  



ค าอธิบายยูสเคส 
 
Use Case Title : Register Course 
Main Flow : 
 ระบบลงทะเบียนมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่มได้แก่ นักศึกษำ และพนักงำนของมหำวิทยำลัย
(เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยลงทะเบียนและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน)  ในแต่ละเทอมจะต้องมีนักศึกษำมำลงทะเบียน
เรียนของภำคเรียนปกติโดยนักศึกษำจะต้องกรอกรำยวิชำเรียนในแบบฟอร์มลงทะเบียนไม่เกิน 21 
หน่วยกิต  แล้วน ำไปยื่นกับเจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำกำรตรวจสอบวิชำที่นักศึกษำได้ลงทะเบียนในแบบฟอร์ม
กับประวัติกำรลงทะเบียนว่ำถูกต้องหรือไม่  เนื่องจำกบำงรำยวิชำของแต่ละเทอมมีเงื่อนไขว่ำจะ
ลงทะเบียนรำยวิชำได้ก็ต่อเมื่อสอบผ่ำนรำยวิชำหนึ่งมำก่อน  เมื่อตรวจสอบว่ำถูกต้องแล้ว  เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยทะเบียนจะค ำนวณเงินค่ำลงทะเบียนเรียน  จำกนั้นบันทึกลงในฐำนข้อมูล  ระบบแสดงข้อควำม
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  สั่งพิมพ์ใบรับลงทะเบียนโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 นักศึกษำเก็บ
ไว้เอง  ส่วนที่ 2 น ำไปช ำระเงินโดยโอนฝ่ำยทำงธนำคำร  
Exceptional Flow ที่ 1 : 
 กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียนป้อนรหัสนักศึกษำผิดพลำด  ระบบจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือนว่ำ 
“ไม่พบข้อมูลนักศึกษำ” เพ่ือแสดงให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบว่ำมีข้อผิดพลำดเกิดขึ้น  และให้เจ้ำหน้ำที่ป้อน
รหัสนักศึกษำใหม่อีกครั้ง 
Exceptional Flow ที่ 2 : 
 กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ป้อนข้อมูลส ำคัญไม่ครบถ้วน  ระบบจะไม่สำมำรถบันทึกรำยกำรลงทะเบียนเรียน
ได้  ดังนั้นระบบจะมีข้อควำมแจ้งเตือน “ป้อนข้อมูลส ำคัญไม่ครบถ้วน  กรุณำกลับไปป้อนข้อมูลให้
ครบ”  ให้เจ้ำหน้ำที่ป้อนข้อมูลส ำคัญให้ครบถ้วนระบบจึงจะสำมำรถรับข้อมูลต่อได้ 
 
 
3.3 คลาส ไดอะแกรม (Class Diagram) 

เป็นแผนภำพที่ใช้ในกำรแสดงกลุ่มของคลำส โครงสร้ำงของคลำส อินเตอร์เฟส  (Interface) 
และแสดงควำมสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่ำงคลำส ซึ่งแผนภำพนี้เป็นแผนภำพที่จะพบมำกที่สุด
ในกำรออกแบบเชิงวัตถุ โดยสัญลักษณ์ของคลำสจะอธิบำยถึงคุณสมบัติ (Attribute) และ กำร
ด ำเนินกำร (Operation/Method) ดังภำพที่ 3.6 

 
 

Class Name 
Attribute 
Operation / Method 

 
ภาพที่  3.6 แสดงสัญลักษณ์ของคลำส 

 



3.3.1  ส่วนประกอบของคลาส 
3.3.1.1  Class Name  เป็นค ำนำม  ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ ไม่มีช่องว่ำง หำก

เป็นชื่อคลำสจะเป็นตัวหนำ แต่ถ้ำเป็นชื่อของ Abstract Class จะเป็นตัวเอียง         
3.3.1.2  Attribute  ประกอบด้วย 

- Visibility เป็นเครื่องหมำยแสดงสิทธิ์กำรเข้ำถึง Attribute ของคลำส
นั้น ได้แก่ Public(+) Private(-) Protected(#) 

- ชื่อ Attribute 
- เครื่องหมำย : 
- ประเภทของ Attribute  แบ่งได้ 2 ประเภทคือ Primitive Type และ 

Class Type 
3.3.1.3  Operation / Method ประกอบด้วย 

- Visibility เป็นเครื่องหมำยแสดงสิทธิ์กำรเข้ำถึง Operation / 
Method ของคลำสนั้น ได้แก่ Public(+)  Private(-)  Protected(#) 

- ชื่อของ Operation / Method 
- พำรำมิเตอร์  อยู่ภำยในเครื่องหมำยวงเล็บ เป็นตัวแปรหรือ object ที่

ถูกส่งเข้ำไปใน Operation / Method  
- Return Type อยู่ต่อจำกเครื่องหมำย :   เป็นชนิดของผลลัพธ์ที่ได้จำก

กำรด ำเนินงำนซึ่งจะถูกส่งออกมำสู่ภำยนอก 
 
3.3.2  ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส 

3.3.2.1 Association  เป็นควำมสัมพันธ์ในระดับเดียวกัน  ไม่มีคลำสใดคลำสหนึ่งมี
ควำมส ำคัญมำกกว่ำคลำสอ่ืน 

 
Movie Movie

0..1 1..4
Save as

 
 

ภาพที่ 3.7 แสดงตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบ Association 
 

Associative Class ส ำหรับกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุควำมสัมพันธ์
ของคลำสแบบ Association มี 2 แบบคือ One-to-One หรือ One-to-Many ซึ่งถือว่ำเป็น
ควำมสัมพันธ์แบบธรรมดำ แต่หำกควำมสัมพันธ์เป็นแบบ Many-to-Many แล้วจะต้องแตกคลำสเพ่ิม
อีก 1 คลำส และเรียกคลำสที่เพ่ิมขึ้นมำว่ำ Associative Class 

 



5..n 1..3
Study

Course

courseId : String
courseName : String
courseDate : Date

Employee

empId : String
empFname : String
empLname : String
pos : Sting
salary : Integer  

Certificate

courseId : String
empId : String
dateComplete : Date

 
 

ภาพที่ 3.8  แสดงตัวอย่ำง Associative Class 
 

3.3.2.2 Aggregation  เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคลำสแบบต่ำงระดับ  ในลักษณะ
ของกำรเป็นองค์ประกอบ  โดยคลำสที่เป็นองค์ประกองเรียกว่ำ “Part Class” ส่วนคลำสที่เกิดจำก
จำกกำรรวมกันขององค์ประกอบต่ำง ๆ เรียกว่ำ “Whole Class”  โดยใช้สัญลักษณ์เส้นตรงหัวข้ำว
หลำมตัดโปร่งลำกจำก Part Class ไปยัง Whole Class  ลักษณะส ำคัญของควำมสัมพันธ์แบบ 
Aggregation คือ เมื่อลบ Whole Class ทิ้งไป คลำสที่เป็น Part Class จะไม่ถูกลบไปด้วย  จะยังคง
อยู่ต่อไปโดยไม่จ ำเป็นต้องพ่ึงพำ Whole Class 

 
Committee

MemberSecretaryPresident

1 1..20 1..20

 
 

ภาพที่ 3.9  แสดงตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบ Aggregation 
 
 



3.3.2.3 Composition  เป็นควำมสัมพันธ์แบบ Aggregation ชนิดพิเศษที่ Whole 
Class มีผลต่อกำรด ำรงอยู่ของ Part Class กล่ำวคือ หำก Whole Class ถูกท ำลำยหรือลบทิ้งไป 
Part Class ก็จะถูกท ำลำยหรือลบทิ้งไปด้วย  หรือหำกกล่ำวอีกนัยหนึ่ง Part Class จะต้องท ำงำน
ร่วมกับ Whole Classไปจนตลอดอำยุ Whole Class สัญลักษณ์ที่ใช้คือเส้นตรงหัวข้ำวหลำมตัดทึบ 
ลำกจำก Part Class ไปยัง Whole Class   

 

EmpHistory

year : Integer
score : string
dept : String

Employee

empId : String
empFname : String
empLname : String
pos : Sting
salary : Integer  

 
 

ภาพที่ 3.10 แสดงตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบ Composition 
 

3.3.2.4 Generalization / Specialization  เป็นกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
คลำสในลักษณะจ ำแนกชนิด  กำรจ ำเพำะเจำะจงรำยละเอียด  หรือกำรหำลักษณะร่วมกันของคลำส
ต่ำงชนิดกัน  เพื่อสร้ำงคลำสที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคลำสเหล่ำนั้น 

 
Member

JuniorMemberAdultMember

 
 

ภาพที่ 3.11 แสดงตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบ Generalization / Specialization 
 

3.4 Sequence Diagram 
เป็นแผนภำพที่แสดงให้เห็นถึงกำรปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ระหว่ำงอ็อบเจ็กต์โดยเฉพำะ

กำรส่ง Message ระหว่ำงอ็อบเจ็กต์ตำมล ำดับของเวลำ (Sequence) ที่เกิดเหตุกำรณ์ขึ้น จำกน้อยไป
มำก โดยจะมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นล ำดับของกำรส่ง Message ตำมเวลำส่งอย่ำงชัดเจน  



Object1 Object2

Message1()

Object3

Message2()

Message3

 T
im

e
 

 
ภาพที่ 3.12  แสดงลักษณะของ Sequence Diagram 

 
3.4.1 ส่วนประกอบของ Sequence Diagram  

3.4.1.1 Actor คือ ผู้กระท ำต่อระบบ 
3.4.1.2 Object คือ อ็อบเจ็กต์ที่ต้องท ำหน้ำที่ 
3.4.1.3 Lifeline คือ เส้นแสดงชีวิตของอ็อบเจ็กต์หรือคลำส 
3.4.1.4 Focus of Control / Activation จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละ

กิจกรรมในระหว่ำงที่มีชีวิตอยู่ 
3.4.1.5 A Message ค ำสั่งหรือฟังก์ชันที่คลำสหนึ่งส่งให้อีกคลำสหนึ่ง ซึ่งสำมำรถ

ส่งกลับได้ด้วย 
3.4.1.6 Callback / Self Delegation คือ กำรประมวลผลและคือค่ำที่ได้ภำยใน 

อ็อบเจ็กต์เดียวกัน 
 

::

objectName : ClassName

1

Actor

2

object

3

Lifeline

4

Focus of 

Control

5

Message

6

Callback

Message1

Message2

 
 

ภาพที่ 3.13 แสดงสัญลักษณ์ภำยใน Sequence Diagram 
 

3.4.2 Stereotype   
เป็นเทคนิคที่ใช้ในกำรเพ่ิมชนิดของสัญลักษณ์พิเศษในภำษำ UML จำกสัญลักษณ์เดิมที่มีอยู่

แล้ว ให้กลำยเป็นสัญลักษณ์ชนิดใหม่ ส ำหรับคลำสที่น ำมำใช้ในกระบวนกำรสร้ำง Sequence 
Diagram ได้แก่ Entity Class  Boundary Class  และ Control Class 



3.4.2.1 Entity Class  คือคลำสที่เก็บข้อมูลส ำคัญของระบบไว้ เป็นคลำสที่ใช้เป็น
ตัวแทนของฐำนข้อมูลระบบ  ลักษณะส ำคัญของ Entity Class คือข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ใน Entity Class 
จะเป็นข้อมูลที่คงที่อยู่ตลอดเวลำแม้ว่ำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบจะถูกปิดลงก็ตำม   

 

Entity Class Name
 

ภาพที่ 3.14  แสดงสัญลักษณ์ Entity Class 
 

3.4.2.2 Boundary Class  คือ คลำสที่ถูกใช้โดยแอ็กเตอร์ เพ่ือปฏิสัมพันธ์กับระบบ
เป็นตัวกลำงระหว่ำงแอ็กเตอร์ กับระบบ เช่น คลำสของฟอร์มใบสั่งซื้อ  หน้ำจอแสดงผล กล่อง
ข้อควำม เป็นต้น 

Boundary Class Name
 

ภาพที่ 3.15  แสดงสัญลักษณ์ของ Boundary Class 
 

3.4.2.3 Control Class  คือ  คลำสที่คอยก ำหนดกฎเกณฑ์และควบคุมกำรท ำงำน
ของระบบในแต่ละ Use case เมื่อมีกำรท ำงำนใด ๆ ก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส ำคัญของระบบ เช่น 
กำรเพ่ิม ลบ หรือ แก้ไขข้อมูลในฐำนข้อมูล  เป็นต้น  จะต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ Control 
Class เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนกับข้อมูล 

 

Control Class Name
 

 
ภาพที่  3.16 แสดงสัญลักษณ์ของ Control Class 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ในปี ค.ศ. 1999 Rosenberg และ Scott ได้ก ำหนดเงื่อนไขบำงประกำรในกำรวำงต ำแหน่ง
ของ Actor และคลำสชนิดพิเศษท้ัง 3 ชนิดใน Sequence Diagram ขึ้นเพ่ือเพ่ิมควำมถูกต้อง 

 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

Entity Class

Boundary Class

Control Class

Actor

Control Class

Control Class

Control Class

Boundary Class

 

Actor

Control Class
Actor

Entity Class

Boundary ClassBoundary Class

Boundary Class Entity Class

Entity Class Entity Class
 

 

User : Employee: LoginInterface: Login Control
inputEmp()

inputPassword()

loginEmpId()

loginPassword()

getEmpId()

verifyPassword()

response()

 
 

ภาพ 3.17 แสดงตัวอย่ำงกำรใช้งำน Sequence Diagram 
 

 



3.5 Statechart Diagram (ถ้าม)ี 
Statechart Diagram เป็นแผนภำพที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมของอ็อบเจ็กต์เช่นเดียวกับ

แผนภำพในกลุ่ม Behavioral Diagram อ่ืน ๆ แต่ Statechart Diagram จะเน้นที่กำรแสดงให้เห็นถึง
สถำนะ (State) กำรเปลี่ยนสถำนะ (Transition) ที่มีเหตุกำรณ์ (Event) ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของอ็อบ
เจ็กต์ 1 ช่วง (1 Sequence) แสดงลักษณะของ Statechart Diagram ดังภำพที่ 3.18 
 

State name1 State name2

Transition

Transition

 
 

ภาพที่ 3.18 แสดงลักษณะของ Statechart Diagram 
  
  3.5.1 สัญลักษณ์ของ Statechart Diagram 

3.5.1.1 Initial State คือ จุดเริ่มต้นกำรเปลี่ยนสถำนะ 

 
ภาพที่ 3.19  แสดงสัญลักษณ์ของ Initial Stage 

 
3.5.1.2 Final State คือ จุดสิ้นสุดของกำรเปลี่ยนสถำนะ 

 
ภาพที่ 3.20 แสดงสัญลักษณ์ของ Final Stage 

 
3.5.1.3 Transition คือ เส้นกระตุ้นให้เปลี่ยนสถำนะซึ่งจะมีชื่อของเหตุกำรณ์ที่ท ำ

ให้เกิดกำรเปลี่ยนสถำนะก ำกับอยู่ 
 

ภาพที่ 3.21 แสดงสัญลักษณ์ของ Transition 
 

3.5.1.4 State คือ สถำนะของอ็อบเจ็กต์  ภำยในเป็นชื่อของสถำนะซึ่งมักเป็นวิลี 
หรือค ำท่ีแสดงกริยำของสถำนะ 

 
ภาพที่ 3.22 แสดงสัญลักษณ์ของ State 

 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 

Ready In getting data process display customer info
getCustInfo geting data complete

 
 

ภาพที่ 3.23 แสดงตัวอย่ำง Statechart Diagram 
 

แสดงให้เห็นสถำนะที่เปลี่ยนแปลงไปของอ็อบเจ็กต์ “Customer” โดยเริ่มต้นที่สถำนะ 
“เตรียมพร้อม (Ready)” จำกนั้นมีอ็อบเจ็กต์อ่ืนส่ง Massage “getCusInfo” มำกระตุ้นท ำให้ 
“Customer” เกิดกำรเปลี่ยนสถำนะไปเป็น “อยู่ในกระบวนกำรดึงข้อมูล (in getting data 
process)” จำกนั้นเมื่อกระบวนกำรดึงข้อมูลเสร็จสิ้น (getting data complete) ท ำให้อ็อบเจ็กต์ 
“Customer” เปลี่ยนสถำนะไปเป็น “แสดงสินค้ำ (display customer info)” และสิ้นสุดกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนะ 
 
3.6  Activity Diagram (ถ้าม)ี 

เป็นแผนภำพที่แสดงให้เห็นล ำดับกำรด ำเนินกิจกรรม (Activity) จำกกิจกรรมหนึ่งไปยัง 
กิจกรรมหนึ่งภำยในระบบที่เกิดจำกกำรท ำงำนของออบเจ็กต์ ลักษณะของแผนภำพจะคล้ำยกับ Flow 
Chart ดังภำพที่ 3.24 
 

Action State1

Action State2

Action State3

[not] accepted

[else]

Action State4

Action State6

Initial state

Final state  
 

ภาพที่ 3.24 แสดงลักษณะของ Activity Diagram 
 



ส ำหรับสัญลักษณ์ของ Activity Diagram จะคล้ำยๆ กับ Statechart Diagram ได้แก่ จุดเริ่มต้น 
จุดสิ้นสุด และกิจกรรม แต่ส ำหรับ Activity Diagram จะไม่แสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง สถำนะแต่
จะแสดงให้เห็นล ำดับของกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถเขียนได้หลำยรูปแบบดังนี้ 

3.6.1   แบบทำงเลือกตัดสินใจ 
กำรเขียน Activity Diagram แบบทำงเลือกตัดสินใจ สำมำรถเขียนได้โดยลำกลูกศรผ่ำน

สัญลักษณ์ข้ำวหลำมตัดก่อนแล้วจึงลำกไปยังแต่ละทำงเลือก  
 
 

Logon

Search Items

Create User Name and Password

Create Customer Profile

Place Iems in shopping carts

Checkout

Yes

No

 
 

ภาพที่ 3.25 Activity Diagram แบบมีทำงเลือกตัดสินใจ 
 

จำกภำพที่ 3.25 แสดงล ำดับขั้นตอนกำรสั่งซื้อสินค้ำทำงอินเทอร์เน็ต เริ่มต้นเมื่อลูกค้ำเข้ำมำ
ที่ เว็บไซต์ (Log on) โดยมีทำงเลือกให้ด ำเนินกำรต่อไปหำกลูกค้ำมีชื่อและรหัสสมำชิกแล้ว แต่หำก
ยังไม่มีให้ไปลงทะเบียนเพ่ือก ำหนดชื่อและรหัสสมำชิกใหม่ก่อน จึงจะสำมำรถเลือกรำยกำรสินค้ำที่
ต้องกำรได้ แล้วท ำกำรวำงสินค้ำที่เลือกไว้ในตะกร้ำ เมื่อเลือกสินค้ำครบแล้ว ระบบจะท ำกำรค ำนวณ
รำคำสินค้ำ พร้อมกับรำยงำนผล จำกนั้นลูกค้ำก็สำมำรถออกจำกระบบได้ 

 
 



3.6.2   แบบมีกำรท ำงำนพร้อมกัน  
  ส ำหรับลักษณะกำรท ำงำนพร้อมกันจะเรียกว่ำ “Transition Fork” ซึ่งหมำยถึง จุดเปลี่ยน
แยก โดยจะต้องลำกเส้นตรงขวำงแนวนอนก่อนแยกสู่กิจกรรม ที่จะต้องกระท ำพร้อมกัน เมื่อเสร็จสิ้น
แล้วก็ลำกเส้นตรงขวำงแนวนอนก่อนแล้วจึงลำกลูกศร รวมมำยัง กิจกรรมอ่ืนต่อไป ลักษณะรวมนี้ 
เรียกว่ำ “Transition Join” ซึ่งหมำยถึงจุดเปลี่ยนรวม ดังภำพที่ 3.24 เป็นล ำดับขั้นตอน “กำรผลิต
สินค้ำตำมสั่ง”  Activity Diagram ในลักษณะนี้สำมำรถมี Decision ได้ด้วย ดังตัวอย่ำงในภำพที่ 
3.26 
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ภาพที่ 3.26 Receive Order 
 
ล ำดับต่อไปจะเป็นกำรผลิตสินค้ำซึ่งบำงส่วนอำจผลิตตำมใบสั่งซื้อ (Manufacture Item) หรือ
บำงส่วนอำจสั่งซื้อจำกที่อ่ืน (Purchase Item) ก็ได้ หลังจำกนั้นจึงจบกระบวนกำรรับใบสั่งซื้อ 
(Complete Order) 
 3.6.3   แบบแบ่งส่วนด้วย Swimlanes 
  เป็นกำรแบ่งส่วนกำรท ำงำนออกเป็นหลำยๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกันใน 1 กิจกรรมโดยจะแบ่งเป็น 
แนวตั้งคล้ำยกับลู่ในสระว่ำยน้ ำ แต่ละลู่คือแต่ละส่วน (ซึ่งอำจเป็นได้ทั้งบุคคล หน่วยงำน แผนก หรือ
สถำนที่) ดังภำพที่ เป็นกำรแบ่งส่วนกำรท ำงำน 3 ส่วน ได้แก่ ลูกค้ำ (Customer) งำนขำย (Salse) 
และคลังสินค้ำ (Warehouse) ที่มีกำรท ำงำนเกี่ยวข้องกันในกิจกรรม “กำรขำยสินค้ำ” โดยจำกภำพ
กิจกรรมเริ่มต้นที่ “กำรสั่งซื้อสินค้ำ (Place an order)” ซึ่งเกิดขึ้นที่ส่วนของลูกค้ำ (Customer) 
จำกนั้น เมื่อฝ่ำยขำย (Sales) ได้รับค ำสั่งซื้อจึงด ำเนินกำรงำนขำย (Process Order) ส่งเรื่องต่อไปยัง



ฝ่ำยงำนคลัง (Warehouse) เพ่ือจัดท ำสินค้ำที่ลูกค้ำต้องกำร แล้วส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำ (Ship 
product) พร้อมกับที่ฝ่ำยขำยแนบเอกสำรกำรเก็บเงิน (Bill Customer) ไปด้วย เมื่อลูกค้ำได้รับ
สินค้ำ (Receive product) แล้ว ก็ท ำกำรช ำระเงินตำมระยะเวลำที่ต ำลงกันไว้ (Pay Bill) ฝ่ำยขำยก็
สำมำรถปิดใบสั่งซื้อรำยกำรนี้ได้ (Close Order) ส ำหรับ Activity Diagram ในรูปแบบนี้สำมำรถมี 
Decision ได้  
 

WarehouseSalesCustomer

Place an Order

Process order
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ภาพที่ 3.27  Activity Diagram แบบแบ่งส่วนกำรท ำงำนด้วย Swimlanes 
 

** หมายเหตุ ** 
 Statechart Diagram และ Activity Diagram อำจจะไม่จ ำเป็นต้องมีอยู่ในกำรวิเครำะห์
ระบบงำนบำงระบบก็ได้ แต่ในบำงระบบงำน เช่น กำรสร้ำงเกมส์ ระบบงำนด้ำนฮำร์ดแวร์ เป็นต้น 
อำจจะมีควำมจ ำเป็นต้องมี Statechart Diagram และ Activity Diagram เข้ำมำช่วยเพ่ือให้สำมำรถ
มองเห็นวิธีกำรท ำงำนได้ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน 
 



บทที่ 4 
ผลการท างานของระบบ 

 
น ำเสนอผลกำรศึกษำข้อมูลหรือกำรทดลองกำรท ำงำนของเกม และกำรประเมินผลเกม 
 

4.1 วิธีการทดสอบการเล่นเกม 
ออกแบบวิธีกำรทดสอบกำรท ำงำนของเกม เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภำพและควำมสำมำรถใน

กำรท ำงำนของเกม ว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ 
   

4.2 ผลการทดสอบการท างานของระบบ 
อธิบำยผลกำรทดสอบกำรท ำงำนของเกมตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอำจมีตำรำง

เปรียบเทียบกำรท ำงำน ภำพประกอบ หรือวิธีกำรทำงสถิติประกอบเพื่อให้กำรตีควำมข้อมูลชัดเจนขึ้น  
 

4.3 อ่ืน ๆ  
นอกจำกนี้อำจใช้รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ืออธิบำยผลกำรท ำงำนของเกม นอกเหนือจำกที่ยกตัวอย่ำง

ได้ตำมควำมเหมำะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 5   
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
น ำเสนอผลกำรค้นคว้ำวิจัย โดยสรุปประเด็นส ำคัญสำระส ำคัญ หรือ ประจักษ์พยำนผลของ

กำรศึกษำวิจัย ประกอบด้วย  
 

5.1 การอภิปรายผลการศึกษา   
วิจำรณ์ผลกำรทดลอง หรือผลกำรท ำงำนของระบบ โดยมีจุดมุ่ งหมำยให้ผู้อ่ำนคล้อยตำม

หลักกำรที่แสดงออกมำจำกผลกำรทดลอง โดยอำจเปรียบเทียบกับผลกำรทดลองท่ีมีผู้เสนอมำก่อน     
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 อธิบำยถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนของระบบที่ท ำกำรออกแบบ   รวมทั้งข้อจ ำกัด
ของระบบที่ต้องค ำนึงถึงในกำรใช้งำน 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  น ำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำระบบที่ท ำกำรออกแบบ  ส ำหรับกำรศึกษำและค้นคว้ำต่อไป 
 
5.4 สรุปผลผลการศึกษา 

สรุปผลกำรทดลองหรือผลกำรท ำงำนของระบบที่ท ำกำรออกแบบ   รวมทั้งประสิทธิภำพและ
ควำมควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของระบบ 
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