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	 การวิเคราะห์ระบบอีกวิธีการหนึ่งท่ีก�าลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันคือการวิเคราะห์ระบบ

โดยใช้เทคนิคการจ�าลองข้อมูลเชิงวัตถุ	 (Object-Oriented	Modeling)	 ซึ่งเป็นการออกแบบ

ระบบโดยคิดว่าสิ่งต่างๆ	 ในระบบเป็นวัตถุ	 ด้วยประโยชน์หลายประการของการออกแบบเชิง

วัตถุท�าให้หลายบริษัททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใช้วิธีการนี้ในการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบเน้ือหาในบทนีจ้ะอธบิายเนือ้หาเบือ้งต้นเกีย่วกบัการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ

วงจรการ
พัฒนาระบบ

2.การวิเคราะห5.การบำรุง
รักษา

1.การวางแผน

4.การพัฒนา
ระบบ 3.การออกแบบ

บทที่ 5
การจ�าลองข้อมูลเชิงวัตถุ
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 5.1   การออกแบบระบบเชิงวัตถุและการออกแบบระบบแบบเดิม

 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบได้เกิดขึ้นเม่ือปี	 1970	 ซ่ึงถูกใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคช่ัน 

ขนาดใหญ่	 (Large-scale	 application)	 ซึ่งสามารถท�าให้การปรับเปลี่ยนแก้ไขแอปพลิเคช่ัน 

ง่ายขึ้นและไม่กระทบต่อส่วนอื่นๆ	 ของระบบ	 วิธีการเดิมคือการออกแบบระบบโดยวิเคราะห์

จากการไหลของข้อมลูนัน้จะเน้นทีก่ารศึกษากระบวนการท�างานขององค์กรเป็นหลกั	แต่อย่างไร

ก็ตามวิธีการดังกล่าวนี้มีข้อจ�ากัดหลายประการ	[4]	ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้	

	 •	การแบ่งระบบออกเป็นกระบวนการย่อยๆ	 ท�าให้การออกแบบขาดเสถียรภาพของ

ตัวระบบเอง	 เนื่องจากกระบวนการต่างๆ	 ทางธุรกิจมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 เช่น	 

มคีวามต้องการใหม่ๆ	เกิดขึน้จากผูใ้ช้ระบบ	สภาพแวดล้อมของระบบใหม่ๆ	ทีเ่ปลีย่นแปลงตาม

เทคโนโลย	ีเช่น	ระบบปฏบิติัการต่างๆ	ท�าให้ผูพ้ฒันาระบบต้องปรบัปรงุและออกแบบระบบใหม่

ตลอดเวลาและบ่อยครั้ง	ท�าให้การท�างานของระบบและผลลัพธ์ที่ได้มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น

	 •	การน�าบางส่วนของระบบกลบัมาใช้ใหม่	(Reuse)	ท�าได้ยาก	เนือ่งจากเป็นการออกแบบ

ระบบเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น	 นอกจากนี้การ

ออกแบบระบบยังเป็นการออกแบบระบบทั้งระบบ	ไม่ได้ถูกแยกเป็นส่วนๆ	ดังนั้นท�าให้การน�า

บางส่วนของระบบกลับมาใช้ใหม่ท�าได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้นั่นเอง

	 ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้นักพัฒนาและวิเคราะห์ระบบคิดเทคนิคใหม่ในการพัฒนาระบบเพื่อ

ลดข้อจ�ากัดดังกล่าว	และเป็นที่มาของเทคนิคการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุนั่นเอง

 5.2       การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ

 ในทางปฏิบัติแล้วการวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุนั้นก็มีหลักการคล้ายๆ	 กับการวิเคราะห์

ระบบแบบเดมิ	แต่ต่างกนัตรงทีค่�าศัพท์ต่างๆ	ทีใ่ช้และการแสดงแบบจ�าลองของระบบสารสนเทศ	

โดยเริ่มแรกนักวิเคราะห์ระบบจะต้องด�าเนินการรวบรวมข้อมูล	 (Data	Gathering)	ในระบบ/

ธุรกิจที่ก�าลังศึกษาอยู่	ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุนั้นจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ	

แสดงดังรูป	5-1
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รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ

	 จากรปูท่ี	5-1	การพฒันาระบบสารสนเทศเชงิวตัถปุระกอบด้วยขัน้ตอน	5	ขัน้ตอน	อธบิาย

โดยสรุปได้ดังนี้	[2]

1)	 ข้อมูลทางธุรกิจ	(Business	Data)

	 คือข้อมูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจท่ีจะน�าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งาน	 เช่น	

ข้อมูลสินค้า	ผู้ขายวัตถุดิบ	ลูกค้า	เป็นต้น

2)	 แบบจ�าลองโดเมนทางธุรกิจ	(Business	Domain	Model)

	 เป็นแบบแผนภาพหรอืแบบจ�าลองซึง่ถกูสร้างข้ึนเพือ่อธบิายแนวคดิหลกั	(Key	Concepts) 

ในแง่มุมต่างๆ	ของการด�าเนินกิจการขององค์กร

3)	 แบบจ�าลองโดเมนระบบสารสนเทศ	(System	Domain	Model)

	 คอืการน�าเสนอความต้องการของระบบทีท่�าให้เราทราบคุณสมบัตขิองระบบว่ามบีริการ

อะไร	(Services)	และมีเงื่อนไข	(Constraints)	หรือข้อจ�ากัด	(Limitations)	อะไร	ที่จะท�าให้

สามารถประเมินได้ว่าระบบที่เราวิเคราะห์มานั้นสอดคล้องกับการด�าเนินงานของธุรกิจและ

สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่	 จุดเริ่มต้นคือสร้างแบบจ�าลองการใช้งานระบบ	 (System	

Usage	Model)	ก่อน
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4)	 รายละเอียดของระบบสารสนเทศ	(System	Specification)

	 คือการก�าหนดรายละเอียดในการพัฒนาระบบว่าจะต้องท�าอย่างไรและต้องท�าให้

สอดคล้องกับรปูแบบระบบทีว่เิคราะห์มาก่อนหน้านี	้โดยจะต้องใส่รายระเอยีดในการด�าเนนิงาน 

เพื่อใช้เป็นข้อก�าหนดในการเขียนโปรแกรมและต้องยึดหลักตามข้อก�าหนดการออกแบบใน 

การเขียนโปรแกรมไว้

5)	 ต้นแบบระบบสารสนเทศ	(Working	System)

	 ระบบต้นแบบที่สามารถท�างานได้จริง	 โดยจะท�าการทดลองใช้ระบบต้นแบบท�างาน

โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างและนักวิเคราะห์ระบบ	 รวมทั้งนักพัฒนาระบบจะต้องสังเกตุผลลัพธ์จาก 

การท�างานว่าถูกต้องหรือไม่

	 ส�าหรับเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงส่วนที่	2	(หัวข้อ	5.3)	และ	3	(หัวข้อ	5.4)	เท่านั้น

 5.3	 	 	โดเมนทางธุรกิจ

5.3.1	 โดเมน

 โดเมน	(Domain)	หมายถึงขอบเขตความสนใจ	เช่น	คอนเสิร์ตละครเวทีหรือธนาคาร	

เป็นต้น

 แบบจ�าลองโดเมน	 (Domain	Model)	 คือแบบจ�าลองเชิงแนวคิด	 (Conceptual	

Model)	ทีแ่สดงขอบเขตความสนใจ	ดังน้ันแบบจ�าลองโดเมนคอื	การก�าหนดขอบเขตความสนใจ

และน�าเสนอสิ่งนั้นในรูปของแบบจ�าลอง	(อย่างใดอย่างหนึ่ง)	 เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	เข้าใจ

ในขอบเขตเดียวกันและเข้าใจความหมายของสิ่งท่ีอยู่ในขอบเขตนั้นตรงกัน	 ดังนั้นแบบจ�าลอง

โดเมนควรมีรูปแบบที่สามารถท�าความเข้าใจได้ง่าย

ประโยชน์ของแบบจ�าลองโดเมน

 1.	 สามารถอธิบายขอบเขตและเง่ือนไขต่างๆ	 ของระบบ/ธุรกิจที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน 
แง่มองต่างๆที่สนใจ
	 2.	 สามารถใช้เป็นสือ่ในการสือ่สารและสร้างเป็นจุดสนใจร่วมกนัระหว่างทมีพฒันาหรอื

กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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	 3.	 เพ่ือให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้และนักพัฒนาระบบมีความเข้าใจใน

สิ่งที่กล่าวถึงตรงกัน

5.3.2	 แบบจ�าลองโดเมนธุรกิจ

	 แบบจ�าลองโดเมนธรุกจิ	(Business	Domain	Model)	ถกูสร้างขึน้เพือ่อธบิายแนวคดิหลกั 

(Key	Concepts)	ในแง่มุมต่างๆ	ของการด�าเนินกิจการขององค์กรเพื่อสิ่งต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 สิ่งที่ควรสนใจและนิยามไว้ในแบบจ�าลองโดเมนธุรกิจ

	 	 	 -	 ขั้นตอนการด�าเนินงานในปัจจุบัน	(Business	Workflow)

	 	 	 -	 สิ่งส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	(Business	Entity	Model)

	 	 	 -	 การประมวลผลข้อมูลในปัจจุบัน	(Business	Data	Processing	Model)

	 2.	 ขั้นตอนการด�าเนินงานในปัจจุบัน	(Business	Workflow)

	 	 	 -	 สามารถอธิบายได้ด้วย	Activity	Diagram

	 3.	 สิ่งส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	(Business	Entity	Model)

	 	 	 -	 สามารถอธิบายได้ด้วย	(Abstract)	ERD	หรือ	UML	Class	Diagram

	 4.	 การประมวลผลสารสนเทศในปัจจุบัน	(Business	Data/Information	Processing	 

	 	 	 Model)

	 	 	 -	 สามารถอธิบายได้ด้วยผังการไหลข้อมูล	(Data	Flow	Diagram)

5.3.3	 เอ็นทิตีทางธุรกิจ

	 เอ็นทิตีทางธุรกิจ	 (Business	 Entity	Model)	 การแสดงแบบจ�าลองของสิ่งต่างๆ	 ที่

เกี่ยวข้องในขอบเขตความสนใจนั้น

	 ความสัมพันธ์	 (Relationships)	 ของเอ็นทิตีต่างๆ	 ที่อยู่ในขอบเขตความสนใจนั้นและ

รปูแบบและเงือ่นไขของความสมัพนัธ์เหล่านัน้แบบจ�าลองเอน็ทตีทีางธรุกิจจะแสดงให้ทราบถงึ

โครงสร้างองค์ประกอบของสิ่งที่สนใจแบบคงที่	(Static)
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5.3.4	 เอ็นทิตี

	 เอ็นทิตี	 หมายถึง“สิ่ง	 (ส�าคัญ)	ที่มีอยู่จริง”	 ในระบบธุรกิจ	 ในเนื้อหาของวิชานี้เอ็นทิตี	

หมายถึงสิ่งส�าคัญที่เราให้ความสนใจในองค์กรธุรกิจ	 เพราะสิ่งนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของ

ข้อมลูหรอืวตัถตุ่างๆ	ทีอ่ยูใ่นขอบเขตความสนใจของการพฒันาระบบ	ดงัน้ันเอน็ทติคีอื	นามธรรม	

(Abstract)	หรือ	(Concept)	ที่ใช้เป็นตัวแทนของ	ข้อมูล	(Data)	หรือวัตถุ	(Object)	ที่อยู่ใน

ระบบธุรกิจจริง

ตัวอย่างโดเมนและเอ็นทิตี

	 เน้ือหาในส่วนนีจ้ะขอยกตวัอย่างเพือ่ความชดัเจนมากยิง่ขึน้ของค�าว่าโดเมนและเอน็ทติ	ี

ก�าหนดให้โดเมนคอื	“การแสดงคอนเสร์ิต”และเราควรสนใจอะไรบ้างในขอบเขตของการแสดง

คอนเสิร์ตส่ิงเหล่านีคื้อเอน็ทตีินัน่เอง	ตัวอย่างเอน็ทติขีองโดเมนการแสดงคอนเสร์ิต	มดีงัต่อไปนี ้

	 -		คอนเสิร์ต	 -		ศิลปิน

	 -		ดนตรี	 -		ผู้ชมการแสดง

	 -		ตั๋วคอนเสิร์ต	 -		ที่นั่งชมคอนเสิร์ต

	 -		และอื่นๆ

5.3.5	 อินสแตนซ์	(Instance)

	 เอน็ทติเีปรยีบเสมอืนกับค�านาม	(Noun)	ซึง่หมายถงึสิง่ต่างๆทีผู่ใ้ช้งานฐานข้อมูลจะต้อง

ยุ่งเก่ียวด้วยเมื่อมีการออกแบบฐานข้อมูล	 ซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมคือสามารถมองเห็นได้

ด้วยตา	เช่น	บุคคล	สถานที่	หรือสิ่งของหรืออาจจะอยู่ในรูปของนามธรรมไม่สามารถมองเห็น

ได้ด้วยตา	เช่นการลงทะเบียน	การท�างาน	การสั่งชื้อ	เป็นต้น	

	 อนิสแตนซ์	(Instance)	หมายถงึ	ตัวแทนของเอน็ทติซีึง่มคีณุลกัษณะตามเอน็ทติ	ีพจิารณา

จากตัวอย่างด้านล่าง
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ตัวอย่างเอ็นทิตีและอินสแทนซ์

	 ถ้ากล่าวถงึเอน็ทตีิ“ศิลปิน”เป็นค�ากล่าวทีค่่อนข้างจะเป็นนามธรรมเพราะไม่สามารถระบุ

ได้ว่าเป็นใครบ้าง	แต่ถ้ากล่าวถึง“บี้	เดอะสตาร์”	“ศิริพร	อ�าไพพงษ์”	หรือ“ตูน	บอดี้สแลม”เรา

ก็จะทราบว่าพวกเขาคือ	“ศิลปิน”	สามารถน�าเข้ามารวมในกลุ่มของเอ็นทิตี	“ศิลปิน”ได้แต่ถ้า

กล่าวถึง“บัวขาว	ป.	ประมุข”ซึ่งเป็นนักมวยก็คงจะไม่อยู่ในกลุ่มของเอ็นทิตี	 “ศิลปิน”(ยกเว้น

ว่าเขาถูกเชิญมาร้องเพลงในคอนเสิร์ต)

5.3.6	 แบบจ�าลองเอ็นทิตี

	 แบบจ�าลองเอ็นทิตีหมายถึงการแสดงแผนภาพที่แสดงข้อมูลต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 -	การระบุถึงเอ็นทิตีต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในโดเมน

	 -	การนิยามถึงความหมายและคุณสมบัติของแต่ละเอ็นทิตี

	 -	การนิยามถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี

	 -	การนิยามถึงรูปแบบบทบาทหรือเงื่อนไขของความสัมพันธ์เหล่านั้น

การระบุถึงเอ็นทิตีต่างๆที่เกี่ยวข้องในโดเมน

	 การระบุถึงเอ็นทิตีต่างๆที่เกี่ยวข้องในโดเมน	 (Entity	 Identification)	 คือการระบุถึง 

เอน็ทติทีีเ่กีย่วข้องกับโดเมน	เช่นถ้าโดเมนคือ“การแสดงคอนเสร์ิต”เอน็ทติทีีเ่กีย่วข้องควรจะเป็น

ศิลปินดนตรีคอนเสิร์ตผู้ชมการแสดงตั๋วคอนเสิร์ตเป็นต้นส่วน	“ใบสั่งซื้อ”	“สินค้า”	“รายวิชา”	

“อาจารย์ผู้สอน”	ไม่น่าจะเป็นเอ็นทิตีที่เกี่ยวข้องกับโดเมนนี้โดยการระบุถึงชื่อของเอ็นทิตีควร

จะเป็นค�านามทั่วไป	(General	Noun)

การนิยามความหมายของเอ็นทิตี

	 การนิยมความหมายของเอ็นทิตี	 (Entity	 Definition)	 คือการนิยามถึงความหมาย	

(Meaning)	และคณุลกัษณะ	(Attributes)	ของแต่ละเอน็ทติเีพือ่ให้ทกุคนเข้าใจความหมายของ

เอ็นทิตีนั้นตรงกันสิ่งที่ควรนิยามมีดังต่อไปนี้นี้

 -		ความหมายทั่วไป	(General	Meaning)	หมายถึงสิ่งนั้นคืออะไร
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	 -		คุณลักษณะ	(Attributes)	หมายถึงมีคุณลักษณะอะไรบ้าง
	 -		ปริมาณของอินสแตนซ์	(Volume)	หมายถึงมีจ�านวนเท่าไหร่
	 -		วงจรชีวิตของเอ็นทิตี	(Entity	Life	Cycle)	หมายถึงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถูกท�าลายเมื่อไหร่
ถูกจัดเก็บอย่างไร
	 -		ใครเป็นคนสร้าง/ท�าลาย/เปลี่ยนแปลง
	 -		ใครเป็นคนใช้สิ่งนั้นบ้าง

ตัวอย่างวงจรชีวิตของเอนทิตี	(Entity	Life	Cycle)

	 -		การเกิดขึ้นของเอ็นทิตีเกิดขึ้นได้อย่างไร
	 	 •	 ผู้จัดคอนเสิร์ตเป็นผู้ก�าหนดตัวศิลปินที่จะน�ามาแสดงและเป็นผู้บันทึกข้อมูลเกี่ยว
กับศิลปินเหล่านั้น
	 -		การคงอยู่ของเอ็นทิตีเป็นอย่างไร
	 	 •	 ข้อมูลของศิลปินจะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์	Excel
	 -		การเปลี่ยนแปลงของเอ็นทิตีเป็นอย่างไร
	 	 •	 ถ้าข้อมูลของศิลปินจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง	เช่น	เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนแนวเพลง	
ผู้จัดคอนเสิร์ตจะเป็นผู้แก้ไขข้อมูลนั้นด้วยโปรแกรม	Excel
	 	 •	 ถ้าศิลปินคนใดอ�าลาวงการหรือเสียชีวิตไปแล้ว	 ไม่สามารถท�าการแสดงได้อีกจะ
ก�าหนดให้ศิลปินคนนั้นเป็นศิลปินในต�านาน	 โดยการท�าไฮไลท	์ (Highlight)	 สีแดงไว	้ (เปลี่ยน
สถานะ)
	 -		การจากไปของเอ็นทิตีเป็นอย่างไร
	 	 •	 ศิลปินที่ประพฤติเสื่อมเสียและถูกห้ามไม่ให้แสดงจะถูกลบออกจากไฟล์
	 -		ใครเป็นผู้บันทึก/ลบ/แก้ไข	ข้อมูลศิลปิน
	 	 •	 ผู้จัดคอนเสิร์ต
	 -		ใครเป็นผู้ใช้ข้อมูลนั้นบ้าง
	 	 •	 ผู้จัดคอนเสิร์ต
	 	 •	 สื่อมวลชน
	 	 •	 ศิลปินเอง
	 	 •		ผู้ว่าจ้างงาน
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รูปที่ 5-2 ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี 2 เอ็นทิตี

5.3.7	 ความสัมพันธ์

	 ความสัมพันธ์	 (Relationship)	 คือการระบุถึงความเก่ียวข้องกันระหว่างเอ็นทิตีต่างๆ	

ในระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน	 ส�าหรับสัญลักษณ์จะใช้รูปสี่เหล่ียมข้าวหลามตัด

ที่มีชื่อของความสัมพันธ์น้ันอยู่ภายในสัญลักษณ์จะต้องเชื่อมระหว่างเอ็นทิตีเสมอ	 ลักษณะ

จะเหมือนกับการเขียน	 Entity-Relationship	 (E-R)	diagram	 (รูปที่	 5-2)	 เช่นความสันพันธ์

ระหว่าง	ศลิปิน	กบั	ดนตรมีคีวามเกีย่วข้องกนัดังน้ี	“ศลิปิน	<แสดง>	ดนตร”ีซึง่ลกัษณะของความ

สัมพันธ์นี้จะมีหลายๆ	ลักษณะ	เช่น	1:1	1:M	และ	M:N	เป็นต้นในการวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ

นั้น	ผู้ออกแบบจะต้องระบุความสัมพันธ์ระหว่างคลาสต่างๆ	เรียกว่า	“Class	relationships” 

(รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ	5.4.7)

5.3.8	 บทบาท

		 บทบาท	(Role)	คือบทบาทที่ถูกก�าหนดภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีต่างๆ	เช่น	

ความสัมพันธ์ศิลปิน	<แสดง>ดนตรี

	 -	บทบาทของศิลปินคือ	ผู้แสดง

	 -	บทบาทของดนตรีคือ	ถูกแสดง

5.3.9	 จ�านวน	(Multiplicity)

	 Multiplicity	คือการระบุถึงจ�านวนอินสแตนซ์ของแต่ละเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์กัน	

หนังสือบางเล่มอาจจะใช้ค�าว่า	“Cadinality”	ตัวอย่างเช่น

	 -		ศิลปิน	สามารถแสดง	ดนตรีได้หลายเพลง

	 -		ดนตรี	1	เพลงถูกแสดงโดยศิลปินหลายคน

ศิลป�น ดนตรีแสดง
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โดยสัญลักษณ์ส�าหรับระบุ	Multiplicity	คือ

			 	 *	 	 =		 0	ขึ้นไป

		 	 0..*	 =		 0	ขึ้นไป

		 	 0..3	 =		 0	ถึง	3

		 	 1..*	 =		 1	ขึ้นไป

		 	 1...3	 =		 1	ถึง	3

	 	 2,	4,	6		 =		 2	หรือ	4	หรือ	6

		 	 10	 =		 มีจ�านวนแน่นอนคือ	10

	 เราสามารถแสดงความสัมพันธ์ของเอ็นทิตีต่างๆ	 ในระบบโดยใช้แผนภาพแสดงความ

สัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตีต่างๆ	ตัวอย่างเช่น

	 -		Entity	Relationship	Diagram	(ER-D)	(รูปที่	5-3)

	 -		UML	Domain	Model	(Incomplete	Class	Diagram)	(รูปที่	5-4)

 

  

 

รูปที่ 5-3 ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี

 

ศิลป�น

อินทิตี บทบาท Relationship

ถูกแสดงผู�แสดง
ดนตรีแสดง

Multiplicity/CardinalityRED
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รูปที่ 5-4 แบบจ�าลอง UML Domain/Class Model

	 จากรูปที	่1	และ	2	อธบิายได้ว่า	ศลิปิน	คอืผูแ้สดงดนตรแีละความสมัพนัธ์แสดงให้เหน็ว่า 

ดนตรี	มีศิลปินเป็นผู้แสดง

5.3.10			UML	Association

	 Association	คือ	สิง่ทีอ่ธบิายความสมัพันธ์ระว่างเอนทิตซีึง่ความสมัพนัธ์นัน้อาจมทีศิทาง

เดยีวหรอืสองทศิทางขึน้อยูก่บัสถานการณ์ในUMLนัน้	Association	ใช้ส�าหรบัระบคุวามสมัพนัธ์

ระหว่างคลาสเท่านั้น	 Association	 เทียบได้กับ	 ER	 relationship	 ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างคลาสและแสดงจุดเชื่อมโยง	(“links”)	ระหว่าง	วัตถุที่สร้างขึ้นจากคลาส

  
รูปที่ 5-5 ตัวอย่างของ Association

ถูกแสดงผู�แสดง

Multiplicity/Cardinality

Relationship/Class ModelEntity/Class

<<ผู�แสดง>>1..* *

Role

ศิลป�น ดนตรี

มีความเกี่ยวข�องกัน(Association)

ประกอบไปด�วย (consis of)

มี (has-a)

เป�น (Is-a)
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	 โดย	Association	แบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ย่อยๆ	ดังนี้	(รูปที่	5-5)

	 -		Consist	of

	 -		Has-a

	 -		Is-a

ซึ่งความหมายของความสัมพันธ์แต่ละประเภทสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

UML	Association:	ประกอบไปด้วย	(Consist	of)

	 Consist	of	หมายถึง	ความสัมพันธ์ที่คลาสระหว่างคลาสต่างๆ	ประกอบด้วยคลาสลูก

ย่อยๆ	ดังตัวอย่างเช่นการอธิบายว่า	คอนเสิร์ต	ประกอบไปด้วย	ศิลปิน	ผู้ชม	ดนตรี	และสถาน

ที่ในหนังสือบางเล่มเรียกความสัมพันธ์ลักษณะนี้ว่า	Aggregation	และสามารถเขียน	UML	ได้

ดังรูปที่	5-6

 

รูปที่ 5-6 แสดงความสัมพันธ์แบบ consist of ระหว่างคลาสคอนเสิร์ต ศิลปิน ผู้ชม ดนตรี และสถานที่

UML	Association:	มี	(Has	a)

	 Has-a	 หมายถึงความสัมพันธ์ที่คลาสหนึ่งมีคลาสอ่ืนเป็นส่วนประกอบ	 จากรูปท่ี	 5-7	

อธิบายได้ว่าศิลปินต้องมีอัลบ้ัมผลงานโดยศิลปินเป็นเจ้าของผลงานและอัลบั้มผลงานมีศิลปิน

เป็นเจ้าของ

<<consist of>>

1..* 1..* 0..* 1..* 

คอนเสิร�ต

ศิลป�น ผู�ชม เครื่องดนตรี สถานที่
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รูปที่ 5-7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ศิลปิน และ อัลบั้มผลงาน

UML	Association:	เป็น	(Is	–a)

	 Is-a	หมายถงึ	ความสมัพนัธ์ท่ีแสดงถึงคลาสหน่ึงมคีวามหมายหรอืค่าเท่ากบัอกีคลาสหนึง่	

จากรปูที	่5-7	อธิบายได้ว่า	ศิลปินมสีองประเภทคือมท้ัีงศลิปินเดีย่วและศลิปินกลุม่	หรอือกีนยัหนึง่

คือ	ทั้งศิลปินเดี่ยวและศิลปินกลุ่มก็ถือว่าเป็นศิลปิน	เนื่องจากอยู่ภายใต้คลาสศิลปินเหมือนกัน 

รูปที่ 5-8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ศิลปิน ศิลปินเดี่ยวและศิลปินกลุ่ม

 

 

ศิลป�น

อัลบั้มผลงาน เป�นผลงานของศิลป�น

<<has a>>

เป�นเจ�าของผลงาน

Is a  

ศิลป�น

ศิลป�น ศิลป�น

<<เป�น>>
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รูปที่ 5-9 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ-การสร้างแบบจ�าลองโดเมนของระบบ

 5.4    การสร้างแบบจ�าลองโดเมนของระบบ	(System	Domain	Modeling)

	 การสร้างแบบจ�าลองของระบบคือการน�าเสนอความต้องการของระบบ	 (System	 

Requirements)	 ในรูปแบบของรูปภาพซึ่งท�าให้นักพัฒนาระบบทราบคุณสมบัติของระบบว่า 

มีบริการ	 (Services)	อะไรและมีเงื่อนไข	(Constraints)	หรือข้อจ�ากัด	 (Limitations)	อะไรที่

จะท�าให้สามารถประเมินได้ว่าระบบที่วิเคราะห์มานั้นสอดคล้องกับการด�าเนินงานของธุรกิจ

และสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่	 ขั้นแรกของการท�างานในกระบวนการนี้คือสร้างแบบ

จ�าลองการใช้งานระบบ	(System	Usage	Model)	ก่อน

5.4.1	 แบบจ�าลองการใช้งานระบบ	(System	Usage	Model)

	 แบบจ�าลองการใช้งานระบบเป็นขัน้ตอนน้ีท�าให้ทราบในเบ้ืองต้นว่าใครจะเป็นผูใ้ช้ระบบ

และผู้ใช้จะใช้งานระบบอย่างไร	 ทั้งๆ	 ที่ระบบยังไม่ได้ถูกพัฒนาและช่วยให้เห็นภาพการใช้งาน

ของระบบเพ่ือเป็นการช่วยขยายความเข้าใจต่อคุณสมบัติท่ีก�าลังพัฒนามากยิ่งข้ึน	 การสร้าง

แบบจ�าลองการใช้งานมีประโยชน์ดังต่อไปนี้	[1]

	 -			ใช้สื่อสารกับผู้ใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบความต้องการในเบื้องต้น

	 -		ใช้สื่อสารกับทีมพัฒนาระบบเพื่อใช้เข้าใจในคุณสมบัติและขอบเขตของระบบที่ก�าลัง

พัฒนาให้มากขึ้น

Request

Request OK?

no

yes
Evaluation

Implementation

Understanding

Data
gathering

System Analysis

System Design

Business
Data

System
Domain Model

System
Specification

Working
Syatem

Business
Domain Model
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	 -		ใช้เป็นต้นแบบและกรอบในการออกแบบระบบต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบจ�าลองนี้ได้แก่	แผนภาพยูสเคส	(Usecase	Diagram)

5.4.2	 แผนภาพยูสเคส	(Usecase	Diagram)

	 แผนภาพยสูเคส	เป็นแผนภาพทีแ่สดงฟังก์ชนัการท�างานหรอืบรกิารของระบบและแสดง

ปฏสิมัพนัธ์	(Interactions)	ระหว่างระบบกบัสิง่แวดล้อมของระบบ		(สิง่แวดล้อมของระบบอาจ

จะหมายถึง	ผู้ใช้	อุปกรณ์บางประเภท	หรือระบบอื่น	เป็นต้น)	ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบเข้าใจความ

ต้องการ	(Functional	requirements)	ของระบบได้โดยง่าย	โดยไม่ต้องสนใจถึงรายละเอียด

ในการพัฒนาและจะต้องสอดคล้องกับ	 Requirement	 specification	 ท่ีได้จากกระบวนการ

วิเคราะห์ความต้องการ	ในการเขยีนแผนภาพยสูเคสประกอบด้วยสญัลกัษณ์ต่างๆ	ดงัต่อไปนี	้[2] 

 

รูปที่ 5-10 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในแผนภาพยูสเคส

	 -		Actor	ใช้แทน	ผู้ใช้	(คน)	อุปกรณ์	หรือระบบอื่นที่ติดต่อกับระบบ

	 -		Use	case	ใช้แทนฟังก์ชันการท�างานหรือบริการของระบบ

	 -		Interaction	แสดงการโต้ตอบระหว่าง	Actor	และ	Use	case	ซึ่งจะแสดงว่าใครได้

ใช้	Services	ส่วนใดของระบบ

	 -		 Use/include	 หมายถึงยูสเคสหนึ่งเรียกใช้งานอีกยูสเคสหนึ่ง	 ใช้สัญญลักษณ	์

<<use>>หรือ	 <<include>>	 ก�ากับอยู่บนเส้น	 และหัวลูกศรให้ชี้ไปทางยูสเคสที่ถูกเรียกใช้

งาน	(รูปที่	5-11)

	 -		Extend	หมายถึงการที่ยูสเคสหนึ่งไปมีผลต่อการท�างานปกติของอีกยูสเคสหนึ่งมีผล

ให้การด�าเนินงานของยสูเคสทีถ่กู	extend	ถกูรบกวนหรอืมกีารสะดดุหรอืมกีารเปลีย่นกจิกรรม

ไป	ใช้สญัญลกัษณ์	<<	extend	>>	ก�ากบัอยูบ่นเส้น	และหวัลกูศรให้ชีไ้ปทางยสูเคสทีถ่กูรบกวน

หรือถูก	extend	(รูปที่	5-11)

Actor Interaction Use case
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รูปที่ 5-11 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในแผนภาพยูสเคส

ตารางที่	5-1	รายการความต้องการของระบบจองหอพัก

ReqID หัวข้อความต้องการ

R001 สามารถบันทึกข้อมูลผู้เช่าได้

R002 สามารถแก้ไขและลบข้อมูลผู้เช่าได้

R003 สามารถค้นหาและแสดงข้อมูลผู้เช่าได้

R004 สามารถแสดงประวัติผู้เช่าได้

R005 สามารถบันทึกรายละเอียดการขอเช่าห้องพักได้

R006 สามารถแก้ไขรายละเอียดการขอเช่าห้องพักได้

R007 สามารถบันทึกข้อมูลห้องพักแต่ละห้องได้

R008 สามารถแสดงรายละเอียดห้องพักแต่ละห้องได้

R009 สามารถแสดงประวัติการเช่าห้องพักแต่ละห้องได้

R010 สามารถแสดงประวัติการซ่อมบ�ารุงห้องพักแต่ละ

ห้องได้

Extending Use Case

Include Use Case

Base Use Case

<<extends>>

<<uses>>
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 ตัวอย่างที่	5-1	การเขียนแผนภาพยูสเคส�าหรับระบบจองหอพักโดยมีความ

ต้องการของระบบแสดงดังตารางที่	5-1

	 ขั้นแรกของการออกแบบและวิเคราะห์ระบบนี้คือ	 ก�าหนดผู้ใช้ระบบว่ามีใครบ้าง	 

ในตัวอย่างนี้เป็นระบบที่พัฒนาข้ึนให้กับผู้ใช้	 2	 คน	 คือ	 ฝ่ายติดต่อลูกค้าและผู้จัดการหอพัก	 

เมือ่ก�าหนดผู้ใช้ทัง้หมดแล้ว	ขัน้ต่อไปคือก�าหนดรายการความต้องการของระบบจากผูใ้ช้	(ตาราง	

5-1)	 ขั้นตอนต่อไปคือการก�าหนดยูสเคสของความต้องการดังกล่าว	 โดยยูสเคสหนึ่งอาจจะมี

มากกว่าหนึ่งความต้องการ	แสดงตัวอย่างดังตารางที่	5-2

ตารางที่	5-2	จัดกลุ่มรายการความต้องการของระบบจองหอพัก

Usecase ReqID หัวข้อความต้องการ

จัดการข้อมูลผู้เช่า
R001 สามารถบันทึกข้อมูลผู้เช่าได้

R002 สามารถแก้ไขและลบข้อมูลผู้เช่าได้

แสดงข้อมูลผู้เช่า
R003 สามารถค้นหาและแสดงข้อมูลผู้เช่าได้

R004 สามารถแสดงประวัติผู้เช่าได้

จัดการข้อมูลการเช่า
R005 สามารถบันทึกรายละเอียดการขอเช่าห้องพักได้

R006 สามารถแก้ไขรายละเอียดการขอเช่าห้องพักได้

จัดการข้อมูลห้องพัก
R007 สามารถบันทึกข้อมูลห้องพักแต่ละห้องได้

R008 สามารถแสดงรายละเอียดห้องพักแต่ละห้องได้

แสดงข้อมูลห้องพัก
R009 สามารถแสดงประวัติการเช่าห้องพักแต่ละห้องได้

R010 สามารถแสดงประวตักิารซ่อมบ�ารงุห้องพกัแต่ละห้องได้

	 หลังจากนั้นท�าการวาดแผนภาพยูสเคสแสดงดังรูปที่	5-12
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5.4.3	 เอกสารประกอบการอธิบายแผนภาพยูสเคส

	 เอกสารประกอบการอธิบายแผนภาพยูสเคส	(ตารางที่	5-3)	ใช้ส�าหรับแสดงค�าอธิบาย

แผนภาพเพื่อให้เข้าใจในความหมายของแผนภาพให้ชัดเจนขึ้น	สิ่งที่ควรระบุในเอกสารอธิบาย

แผนภาพยูสเคส

	 -		ระบุรหัสและชื่อยูสเคส

	 -		Actors	ที่เกี่ยวข้องกับยูสเคส

	 -			หัวข้อความต้องการที่ตอบสนอง

	 -		ค�าอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับยูสเคส

	 -		บรรยายการใช้งาน	(Usage	Scenario)

	 -		กรณียกเว้น	(Exceptions)

 

รูปที่ 5-12 ตัวอย่างแผนภาพยูสเคสระบบการจองหอพัก

ระบบจองหอพัก

ฝ�ายติดต�อลูกค�า ผู�จัดการหอพัก

จัดการข�อมูลผู�เช�า

แสดงข�อมูลผู�เช�า

จัดการข�อมูลการเช�า

จัดการข�อมูลห�องพัก

จัดการข�อมูลห�องพัก
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ตารางที่	5-3	ตัวอย่างเอกสารอธิบายแผนภาพยูสเคส

Use	case	: แสดงข้อมูลห้องพัก

Actors: ฝ่ายติดต่อลูกค้า,	ผู้จัดการ

Responding	Requirements:

-	R009	สามารถแสดงรายละเอียดของห้องพักแต่ละห้องได้

-	R010	สามารถแสดงประวัติการเช่าของห้องพักแต่ละห้องได้

-	R011	สามารถแสดงประวัติการซ่อมบ�ารุงของห้องพักแต่ละห้องได้

Description

เป็นฟังก์ชนัการท�างานของระบบทีแ่สดงข้อมลูรายละเอยีดเกีย่วกบัห้องพกัแต่ละห้องได้แก่ประเภท

ห้องพักราคาห้องพักใครเป็นผู้อาศัยของห้องพักบ้างมีอุปกรณ์อะไรในห้องพักบ้างประวัติการเช่า

ประวัติการซ่อมบ�ารุงของห้องพักฯลฯ

Usage	Scenario

-	ผู้ใช้เลือกเมนูแสดงข้อมูลห้องพัก

-	ระบบแสดงรายการของห้องพักทั้งหมดโดยมีการแสดงสัญลักษณ์ว่าห้องใดว่างหรือไม่ว่าง

-	ผู้ใช้สามารถป้อนหมายเลขห้องหรือเลือกในรายการว่าต้องการดูรายละเอียดของห้องพักใด

-	ระบบแสดงรายละเอียดของห้องพักที่ผู้ใช้เลือกเช่นประเภทห้องราคาเช่าชื่อผู้เช่าปัจจุบันอุปกรณ์

ภายในห้องเป็นต้น

-	เมื่อผู้ใช้เลือกแสดงประวัติการเช่าระบบจะแสดงประวัติการเช่าของห้องพัก

-	เมื่อผู้ใช้เลือกแสดงประวัติการซ่อมบ�ารุงระบบจะแสดงประวัติการซ่อมบ�ารุงของห้องพัก

Exceptions

-	ถ้าหมายเลขที่ป้อนไม่ใช่หมายเลขห้องพักระบบจะแจ้งเตือนว่าไม่มีห้องพักหมายเลขดังกล่าว
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 5.4.4	 ตัวอย่างการเขียนยูสเคส

	 ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างการเขียนยสูเคสส�าหรบัการฝากถอนเงนิท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร	

ซึง่ประกอบด้วยผูใ้ช้	(Actor)	ทีเ่กีย่วข้องคอื	ลกูค้า	(Customer)		เจ้าหน้าทีห่น้าเคาน์เตอร์	(Cashier) 

และผู้จัดการธนาคาร	 (Bank	Manager)	 ซึ่งผู้ใช้สามารถ	ฝาก	 (Deposit)	 ถอน	 (Withdraw)	

ตรวจสอบยอดเงิน	 (Check	balance)	และกู้เงิน	 (Loan)	จากธนาคารได้	 ในการเขียนยูสเคส

ดังกล่าวนี้	สามารถแสดงตัวอย่างเป็นขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

1)	 ระบุยูสเคสที่ลูกค้ามีการท�ากิจกรรมด้วย

 

รูปที่ 5-13 ยูสเคสของลูกค้าและระบบธนาคาร

2)	 ระบุยสูเคสท่ีเจ้าหน้าทีห่น้าเคาน์เตอร์และผูจ้ดัการธนาคารจะเข้ามาท�ากจิกรรมด้วย

	 -	เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์	เกี่ยวข้องกับการฝากเงินและถอนเงินของลูกค้า

				 -	 ผู้จัดการธนาคาร	 เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจให้ลูกค้ากู้เงินหรือไม่	 และการตัดสินใจ 

	 	 ดังกล่าว	ผู้จัดการจะต้องเช็คยอดบัญชีของลูกค้าเสมอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน 

	 	 การปล่อยกู้

Bank System

Customer
ลูกค�า

ฝากเงิน

ถอนเงิน

ตรวจสอบยอดเงิน

กู�เงิน
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	 จากขั้นตอนที่	2	นี้	ยูสเคสที่ได้แสดงดังรูป	5-13

 

รูปที่ 5-14 ยูสเคสของผู้ใช้ต่างๆ และระบบธนาคาร

3)	 เมื่อก�าหนดการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ต่างๆ	กับระบบเรียบร้อยแล้ว	ขั้นตอนต่อไป

	 คือการพิจารณาว่า	ระหว่างยสูเคสต่างๆ	น้ันมยีสูเคสไหนท่ีควรจะมีการตดิต่อหรอืโต้ตอบ

กันบ้าง	ในตัวอย่างนี้จะพบว่า	ก่อนที่ผู้ใช้จะถอนเงินได้นั้นระบบธนาคารควรจะต้องเช็คยอดคง

เหลือในบัญชีของลูกค้าเสียก่อนที่จะอนุญาตให้ลูกค้าถอนเงินได้	 ดังนั้นยูสเคสการถอนเงินจึง

เรียกใช้	(Use)	ยสูเคสการเชค็ยอดเงนิอกีทหีนึง่ซึง่การทีย่สูเคสหนึง่จะเรยีกใช้งานอกียสูเคสหนึง่

จะใช้สัญญาลักษณ์พิเศษ	แสดงดังรูป	5-14

 

รูปที่ 5-15 ตัวอย่างการเรียกใช้งานของยูสเคสหนึ่งกับอีกยูสเคสหนึ่ง

ระบบธนาคาร

Customer
ลูกค�า

เจ�าหน�าที่
ธนาคาร

ผู�จัดการ
ธนาคาร

ฝากเงิน

ถอนเงิน

ตรวจสอบยอดเงิน

กู�เงิน

ระบบธนาคาร

Customer
ลูกค�า

เจ�าหน�าที่
ธนาคาร

<<uses>>

ผู�จัดการ
ธนาคาร

ฝากเงิน

ถอนเงิน

ตรวจสอบยอดเงิน

กู�เงิน



บทที่บทที่

135
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน

05

4)	 กรณีที่ลูกค้าท�าการยกเลิกรายการถอน	(Cancel	transaction)

	 เราสามารถมองว่ายูสเคสการยกเลิกรายการถอนนี้เป็น	 Extend	 ของยูสเคสการถอน

เงินได้	และสามารถแสดงในไดอะแกรมยูสเคสดังรูปที่	5-16

 

รูปที่ 5-16 ตัวอย่างยูสเคสถูก Extend

5.4.5	 การจ�าลองฉากการใช้งาน	(Usage	Scenario)

	 การจ�าลองฉากการใช้งานเป็นการจ�าลองให้เห็นขั้นตอนการใช้งานระบบ	เพื่ออธิบายให้

เหน็ภาพรวมของข้ันตอนการใช้งานและเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบแต่ไม่จ�าเป็นต้อง

อธิบายละเอียด

ระบบธนาคาร

Customer
ลูกค�า

เจ�าหน�าที่
ธนาคาร

<<uses>>
<<extenfs>>

ผู�จัดการ
ธนาคาร

ฝากเงิน

ถอนเงิน

ตรวจสอบยอดเงิน

ยกเลิกรายการ

กู�เงิน
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 ตัวอย่างที่	5-2	การบรรยาย	Usage	Scenario	(แบบข้อความ):	ฉากการซื้อตั๋ว

ชมการแสดงแบบออนไลน์	โดยมีขั้นตอนการท�างานดังต่อไปนี้

1)	 ผู้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์ของโรงละคร

 

รูปที่ 5-17 การเข้าใช้เว็บไซต์ของโรงละคร

2)	 ผู้ใช้เลือกรอบการแสดงและที่ต้องการชม

 

รูปที่ 5-18 เลือกรอบการแสดงที่ต้องการชม



บทที่บทที่

137
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน

05

3)	 ระบบแสดงที่นั่งของรอบที่เลือก	(ที่ใดว่างหรือไม่ว่าง)

 

รูปที่ 5-19 แสดงที่นั่งของรอบที่เลือกว่าที่ใดว่างหรือไม่ว่าง

4)	 ผู้ใช้เลือกที่นั่งต้องที่ต้องการแล้วท�าการยืนยัน

 

รูปที่ 5-20 ผู้ใช้เลือกที่นั่งที่ต้องการและท�าการยืนยัน
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5)	 ระบบจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้	เช่นเบอร์โทรศัพท์ชื่อที่อยู่เป็นต้น

 

รูปที่ 5-21 ระบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้

6)	 ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแล้วท�าการยืนยันข้อมูล

 

รูปที่ 5-22 ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแล้วท�าการยืนยันข้อมูล
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7)	 ระบบจะแสดงหน้ารายการช�าระซึ่งจะมีหมายเลขการช�าระและรหัสบาร์โค๊ดเพื่อให้

ผู้ใช้น�าไปช�าระที่	Counter	Service

 

รูปที่ 5-23 หน้ารายการช�าระซึ่งจะมีหมายเลขการช�าระและรหัสบาร์โค้ด 
เพื่อให้ผู้ใช้น�าไปช�าระที่ Counter Service

8)	 ผู้ใช้พิมพ์หน้ารายการได้ทันที

 

รูปที่ 5-24 ผู้ใช้พิมพ์หน้ารายการ
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9)	 ผู้ใช้น�าหมายเลขการช�าระไปช�าระเงินที่	Counter	service

 

รูปที่ 5-25 ผู้ใช้น�าหมายเลขการช�าระไปช�าระเงินที่ counter service

10)	 ระบบส่งข้อความตอบกลับว่าได้รับช�าระแล้วไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้

 

รูปที่ 5-26 ระบบส่งข้อความตอบกลับว่าไดได้รับช�าระแล้วไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้
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5.4.6	 การแสดงเหตุการณ์พิเศษ	(Exception	Scenarios)

	 Exception	Scenario	คือการแสดงเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนปกติ	ตัวอย่าง

เช่น	การซื้อตั๋วชมการแสดงแบบออนไลน์	(ในกรณีมี	Exception)

	 -	กรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ไปช�าระเงินก่อนการแสดงจะเริ่ม	5	ชั่วโมง

	 	 *	ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบทางSMS	ว่าจะต้องช�าระภายใน	2	ชั่วโมง

	 	 *	ถ้าผู้ใช้ไม่ช�าระภายใน	2	ชั่วโมง	ระบบจะยกเลิกที่นั่งทันที

5.4.7	 ไดอะแกรมคลาส	(Class	diagram)

	 ไดอะแกรมคลาสคือแผนภาพที่ใช้แสดงคลาสและความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ	 (Relation)	

ระหว่างคลาสเหล่านัน้	ซึง่ความสมัพันธ์ทีก่ล่าวถงึในแผนภาพคลาสนีถ่อืเป็นความสมัพนัธ์แบบ

คงที่	 (Static	Relationship)	หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเป็นปกติในระหว่างคลาสต่างๆ	

ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ	 ซึ่งเรียกว่า	 ความสัมพันธ์เชิงกิจกรรมหรือ

ความสมัพนัธ์แบบไดนามกิ	(Dynamic	Relationship)	สิง่ท่ีปรากฏในแผนภาพคลาสนัน้ประกอบ

ด้วยกลุ่มของคลาสและกลุ่มของความสัมพันธ์(Relationship)	 โดยสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการแสดง

คลาสนั้นจะแทนด้วยสี่เหลี่ยมที่แบ่งออกเป็น	3	ส่วนโดยแต่ละส่วนนั้น	(รูป	5-27)	จะใช้ในการ

แสดงชื่อของคลาส	แอทริบิวต์	และฟังก์ชัน	(Operation)	ต่าง	ๆ	ตามล�าดับ

รูปที่ 5-27 องค์ประกอบของ Class diagram

A Class

class

- Attribute

+ Operation



บทที่บทที่

142
การจ�าลองข้อมูลเชิงวัตถุ

05

ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส	(Class	Relationships)
	 หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่ท�างานร่วมกัน	สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

	 -	ความสมัพันธ์แบบพ่ึงพา	(Dependency)		เช่น	“คลาสลกูค้า”	กับ	“คลาสการขายสนิค้า” 

กล่าวได้ว่า	“คลาสการขายสนิค้า”	ขึน้อยูก่บั	“คลาสลกูค้า”	เพราะเมือ่ลกูค้ามกีารเปลีย่นแปลง

ค�าสั่งซื้อหรือค�าสั่งผลิตรายการขายก็จะต้องถูกเปลี่ยนแปลง	(Update)	ตามลูกค้า

	 -	ความสัมพันธ์แบบสืบทอดคุณสมบัติ	(Inheritance)	เช่น	“คลาสแม่”	(super	class)	

สืบทอดคุณลักษณะเฉพาะที่ตนมีอยู่ไปยัง	“คลาสลูก”	(sub	class)

สัญลักษณ์แผนภาพคลาส
	 ในการเขียนสัญลักษณ์แทนคลาส	สิ่งที่ต้องค�านึงถึงอีกสิ่งหนึ่งคือ	ระดับการเข้าถึงเรียก

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนการเข้าถึงนี้ว่า	Visibility	แบ่งออกได้เป็น	3	ประเภท	ได้แก่

	 1.		Private	เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์หมายถึง	แอทริบิวต์หรือฟังก์ชันที่ไม่สามารถมอง

เห็นได้จากภายนอกแต่สามารถมองเห็นได้จากภายในตัวของคลาสเองเท่านั้น

	 2.		Protect	 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์	 #	 หมายถึง	 แอทริบิวต์หรือฟังก์ชันที่สงวนไว้

ส�าหรบัการท�าสบืทอด	(Inheritance)	โดยเฉพาะ	แอทรบิวิต์หรอืฟังก์ชนัเหล่านีจ้ะเป็นของ	Su-

per	class	เมือ่ท�าการสบืทอดแล้ว	แอทรบิวิต์หรอืฟังก์ชันทีม่	ีVisibility	แบบ	Protect	จะกลาย

ไปเป็น	Private	Attribute/ฟังก์ชัน	หรอื	Protected	ข้ึนอยูกั่บภาษาการเขียนโปรแกรมท่ีน�าไปใช้ 

	 3.		Public	เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์	+	หมายถึง	แอทริบิวต์หรือฟังก์ชันที่สามารถมอง

เหน็ได้จากภายนอกและสามารถเข้าไปเปลีย่นค่า	อ่านค่าหรอืเรยีกใช้งาน	แอทรบิวิต์หรอืฟังก์ชนั

นั้นได้ทันทีโดยอิสระจากภายนอก	(โดยทั่วไปแล้ว	Visibility	แบบ	Publicมักจะใช้กับฟังก์ชันม

ากกว่าแอทริบิวต์)สัญลักษณ์คลาสประกอบด้วย

	 	 -	Class	Name	คือ	ชื่อของ	Class-	Attributes	คือ	คุณลักษณะของ	Class

	 	 -	Operations	หรือ	Methods	คือ	กิจกรรมที่สามารถกระท�ากับ	Object	นั้นๆ	ได้

หลักการในการสร้าง	Class	Diagram
	 1.	 ก�าหนดกรอบของ	Problem	Domain	ให้ชัดเจน

	 2.	 พิจารณาหา	Objects	ที่สามารถจับต้องได้	เห็นได้	สัมผัสได้	(ถ้ามี)

	 3.	 พิจารณาหา	Objects	ที่ไม่สามารถจับต้องได้	(ถ้ามี)
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	 4.	 ใช้	Classification	Abstraction	เพือ่แยกแยะและสร้าง	Class	จาก	Objects	ทีม่อียู ่

	 5.	 หา	Aggregation	Abstraction	โดยพิจารณา	Class	ที่ได้จากข้อ	4	ว่ามี	Class	ใด

หรือไม่ที่มีความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหนึ่งหรือประกอบด้วย	(Is	Part	of)	กับ	Class	อื่นๆ

	 6.	 ใช้	Generalization	มาพิจารณา	Class	ต่างๆ	ใน	Class	Diagram

	 7.	 ใช้	Association	มาพิจารณา	Class	ต่างๆ	ใน	Class	Diagram

	 8.	 พิจารณา	Class	Diagram	ที่สร้างมาทั้งหมดว่า	ทุก	Class	และทุกกลุ่มของ	Class	

มีความสัมพันธ์	 (Relationship)	 แบบใดแบบหนึ่งกับ	 Class	 หรือกลุ่มของClass	 อื่นหรือไม่

ตัวอย่างการสร้าง	Class	Diagram

	 ตัวอย่างไดอะแกรมคลาสแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างบัญชีธนาคารและประเภทบัญชีเงนิ

ฝากต่างๆ	 ซึ่งแต่ละคลาสประกอบด้วยส่วนต่างๆ	 คือ	 ชื่อคลาส	 แอทริบิวต์	 และฟังก์ชันต่างๆ 

 

 

รูปที่ 5-28 ตัวอย่าง Class diagram

BankAccount

CheckingAccount SavingsAccount
annualInterestRate  : PercentageinsufficientFundsFee : Dollars

processCheck ( checkToProcess : Check )
withdrawal  ( amount : Dollars )

depositMonthlyInterest  (  )
withdrawal  ( amount : Dollars )

owner  : String
balance : Dollars
deposit ( amount : Dollars )
withdrawal ( amount : Dollars )
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5.4.8	 Sequence	diagram

	 Sequernce	diagram	คือการสร้างแบบจ�าลองเชิงกิจกรรม	(Dynamic	Model	หรือ	

Behavioral	Model)	 ซึ่งก็คือการจ�าลองกระบวนการท่ีท�าให้เกิดกิจกรรมของระบบ	 เกิดจาก

ชุดของกิจกรรม	 ซึ่งกิจกรรมหนึ่งๆ	 นั้นเกิดจากการท่ีอ๊อบเจ็กต์หนึ่งโต้ตอบกับอีก	 อ๊อบเจ็กต์

หน่ึง	Sequence	Diagram	เป็นแผนภาพทีป่ระกอบด้วยคลาสหรอือ๊อบเจก็ต์	เส้นทีใ่ช้เพือ่แสดง

ล�าดับเวลาและเส้นที่ใช้เพื่อแสดงกิจกรรมที่เกิดจากอ๊อบเจ็กต์หรือคลาสในแผนภาพ	ภายใน	

Sequence	Diagram	จะใช้สี่เหลี่ยมแทนคลาสหรืออ๊อบเจ็กต์	ซึ่งภายในกรอบสี่เหลี่ยมจะมีชื่อ

ของคลาสหรืออ๊อบเจ็กต์ประกอบอยู่ในรูปแบบ	Object:	Class	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะแทนด้วย

ลูกศรแนวนอนที่ชี้จากคลาสหรืออ๊อบเจ็กต์หนึ่งไปยังคลาสหรืออ๊อบเจ็กต์อื่นๆ	ต่อไป

	 การระบุชื่อกิจกรรมนั้นจะอยู่ในรูปแบบ	[Condition]	ฟังก์ชัน	ชื่อของกิจกรรมจะต้อง

เป็นฟังก์ชัน	 ที่มีอยู่ในคลาสหรืออ๊อบเจ็กต์ที่ลูกศรชี้ไป	 เส้นแสดงเวลาจะแทนด้วยเส้นตรงประ

แนวตั้ง	 โดยเวลาจะเดินจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่าง	นั้นหมายถึงว่า	 	ถ้าหากกิจกรรมที่เกิดขึ้น

เกิดอยูด้่านบนสดุกจิกรรมนัน้เป็นกิจกรรมแรกและกจิกรรมทีอ่ยูบ่รเิวณต�า่ลงมาจะเป็นกจิกรรม

ที่เกิดต่อจากนั้น

	 -	Sequence	Diagram	เป็นแผนภาพทีใ่ช้อธบิายการท�างานของยสูเคสเพือ่แสดงถงึขัน้

ตอนการท�างานและล�าดับของการสื่อสาร	(Message)	ระหว่างอ๊อบเจ็กต์ที่ตอบโต้กัน

	 -	Sequence	Diagram	จะแสดงอยู่ในรูปแบบ	2	มิติ	โดยเส้นประแนวตั้ง	(Lifeline)	จะ

น�าเสนอในด้านเวลา	ส่วนเส้นแนวนอน	(Message)	จะน�าเสนอเกี่ยวกับการโต้ตอบกันระหว่าง

คลาสหรืออ๊อบเจ็กต์ต่างๆ

ประโยชน์	Sequence	Diagram
	 1.	 ช่วยในการพิจารณาว่าใน	Class	diagram	ที่สร้างขึ้นมีฟังก์ชันใดขาดหายไป	หรือ

ควรเพิ่มเติมเข้าไปอีกหรือไม่

	 2.	 ท�าให้คลาสต่าง	ๆ	ที่สร้างขึ้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบ	Sequence	Diagram
	 1.	 คลาส/อ๊อบเจ็กต์	

	 2.	 เส้นที่ใช้เพื่อแสดงล�าดับเวลา

	 3.	 เส้นที่ใช้เพื่อแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากอ๊อบเจ็กต์หรือคลาส
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สัญลักษณ์ของ	class/object
	 1.	 แทนด้วยสี่เหลี่ยม	

	 2.	 ภายในกรอบมีชื่อของ	object/class	ในรูปแบบ	{Object};Class

	 3.	 {Object}	หมายถึง	การระบุหรือไม่ระบุอ๊อบเจ็กต์ก็ได้	

	 4.	 แทนด้วยลูกศรแนวนอน

สัญลักษณ์ของกิจกรรม
	 1.	 ชี้จาก	class/object	หนึ่งไปยัง	class/object	ตัวต่อไป

	 2.	 ชื่อของกิจกรรมจะต้องเป็น	Function	ที่มีอยู่ใน	class/object	ที่ลูกศรชี้ไป

	 3.	 ชื่อจะอยู่ในรูปแบบ	{[Condition]}Function	

สัญลักษณ์ของเวลา
	 1.	 แทนด้วย	เส้นตรงประแนวตั้ง

	 2.	 เวลาจะเดินจากด้านบนมาสู่ด้านล่าง

	 3.	 กจิกรรมบนสดุถอืเป็นกจิกรรมแรก	และกจิกรรมทีอ่ยูต่�า่ลงมาจะเป็นกจิกรรมทีเ่กดิ

ขึ้นต่อจากนั้น

เทคนิคการสร้าง	Sequence	Diagram
	 1.	 ขั้นแรกเป็นการก�าหนด	external	หรือ	internal	entity	

	 	 	 -	 กรณีที่เป็น	 internal	 กระบวนการติดต่ออาจเริ่มจาก	 actor	 โดยตรงและถูก

ก�าหนดให้เป็นตัวเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

	 	 	 -	 กรณีที่เป็น	external	อาจอยู่ในรูปของระบบอื่นๆ

	 2.	 ขั้นตอนต่อไปเป็นการระบุคลาสและอ๊อบเจ็กต์

	 	 	 -	 การรับส่ง	message	ระหว่างอ๊อบเจ็กต์	เริ่มต้นจากอ๊อบเจ็กต์หนึ่งไปยังอีกอ๊อบ

เจ็กต์อื่นๆ	ลงไปตามเส้นเวลาทุกครั้งที่มีการเรียกใช้	message

	 3.	 Activation	 เป็น	 flow	of	 control	 ภายใน	method	ของผู้รับ	 เมื่อ	message	 

มีผลท�าให้เกิดการสร้าง	object	ใหม่เกิดขึ้น	

	 4.	 Message	ในล�าดับถัดมาจะเป็นผลของการสร้าง	object	ของ	activation	ใหม่

	 5.	 ที่ต�าแหน่งสุดท้ายของการ	 activation	 อาจใช้ส�าหรับการคืนค่ากลับไปยัง	 caller	
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ซึ่งจะแทนด้วยเส้นประที่เริ่มจากผู้รับไปยังผู้ส่ง

	 6.	 Message	 ที่ปรากฏในส่วนบนจะเกิดขึ้นก่อน	message	 ที่อยู่ถัดลงมา	 ซึ่งเป็นไป

ตาม	lifetime

	 7.	 message	ที่อยู่ท้ายสุดจะเป็นการท�างานล�าดับสุดท้ายของ	Use	Case	

	 8.	 สัญลักษณ์ลูกศรเริ่มต้นที่	sender	ไปสิ้นสุดที่	receiver

	 9.	 ปกติในการท�างานลูกศรต้องเริ่มต้นจากซ้ายไปขวา

	 10.	อาจเกิดเหตุการณ์	Self-Message	(Self	Call	Message)	ในกรณีที่มีการเรียกใช้ตัว

เอง	ซึ่งอาจท�างานจบได้ที่ตัวอ๊อบเจ็กต์นั้นเองก็ได้

	 11.	การตอบสนองของอ๊อบเจ็กต์ต่อการร้องขอจาก	message	 ใช้สัญลักษณ์เส้นประ

แทนการคืนค่ากลับไปยัง	sender

	 12.	Destroying	Object	:	อ๊อบเจ็กต์สามารถลบตัวเองได้

 

รูปที่ 5-29 ขั้นตอนการสร้าง Sequence Diagram

	 จะเห็นว่าการเขียนยูสเคสเป็นการอธิบายระบบในระดับสูง	(High	level)	ซึ่งไม่อธิบาย

รายละเอียดของระบบมากนัก	โดยระบุถึงว่าใครเป็นผู้ใช้ระบบบ้าง	ต่อจากนั้นท�าการแปลงยูส

เคสเป็น	Sequence	diagram	เพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์กับอ๊อบเจ็กต์ต่างๆ	ที่มีอยู่ในระบบ

Actor Message

Message

Message

Message

ObjectA:Class ObjectB:Class

Operation()

Operation()
Operation()

ObjectC:Class
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 5.5 แบบฝึกหัดท้ายบท

ตอนที่	1	ค�าชี้แจง:	จงเลือกค�าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว	

1)	 ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ

	 ก.	ข้อมูลทางธุรกิจ	(Business	Data)

	 ข.	แบบจ�าลองโดเมนทางธุรกิจ	(Business	Domain	Model)

	 ค.	แบบจ�าลองโดเมน	UML	(UML	Domain	Model)

	 ง.	 แบบจ�าลองโดเมนระบบสารสนเทศ	(System	Domain	Model)

2)	 ข้อใดคือสัญลักษณ์ของการระบุถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างเอ็นทิตีต่างๆในระบบที่มีการ	

	 เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน

	 ก.	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ข.	 สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

	 ค.	วงกลม	 ง.	 ลูกศร

3)	 สัญลักษณ์ส�าหรับระบุ	Multiplicity	2,	4,	6	หมายถึงข้อใด

	 ก.	2	หรือ	4	หรือ	6	 ข.	 ทั้ง	2	4	6

	 ค.	2	และ	4	และ	6	 ง.	 2	ถึง	6

4)	 ข้อใดถูกต้อง

	 ก.		 มีความเกี่ยวข้องกัน(association)

	 ข.		 ประกอบไปด้วย	(consis	of)

	 ค.		 มี	(has-a/part-of)

	 ง.	 	 เป็น	(Is-a)

5)	 Part-of	หมายถึงข้อใด

	 ก.	ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงคลาสหนึ่งมีควาหมายหรือค่าเท่ากับอีกคลาสหนึ่ง

	 ข.	ความสัมพันธ์ที่คลาสระหว่างคลาสต่างๆ	ประกอบด้วยคลาสลูกย่อยๆ

	 ค.	ความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน

	 ง.	 ความสัมพันธ์ที่คลาสหนึ่งมีคลาสอื่นๆเป็นส่วนประกอบ

6)	 ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรระบุลงในเอกสารประกอบการอธิบายแผนภาพยูสเคส

	 ก.	ระบุชื่อผู้ใช้	 	 	 ข.		ระบุชื่อยูสเคส

	 ค.	หัวข้อความต้องการที่ตอบสนอง	 	 ง.		ค�าอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับยูสเคส

มีความเกี่ยวข�องกัน(Association)

ประกอบไปด�วย (consis of)

มี (has-a)

เป�น (Is-a)

มีความเกี่ยวข�องกัน(Association)

ประกอบไปด�วย (consis of)

มี (has-a)

เป�น (Is-a)

มีความเกี่ยวข�องกัน(Association)

ประกอบไปด�วย (consis of)

มี (has-a)

เป�น (Is-a)

มีความเกี่ยวข�องกัน(Association)

ประกอบไปด�วย (consis of)

มี (has-a)

เป�น (Is-a)
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7)	 ข้อใดถูกต้อง

	 ก.	ความสัมพันธ์แบบสืบทอดคุณสมบัติคือ	ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน 

	 	 และกัน	เช่น	ในเรื่องของการลงทะเบียนเรียน	คลาสนักเรียน	สัมพันธ์กับ	คลาสรายวิชา		

	 ข.	Protect	 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์	 #	 หมายถึง	 แอทริบิวต์หรือฟังก์ชันที่สามารถมอง 

	 	 เห็นได้จากภายนอกและสามารถเข้าไปเปลี่ยนค่า	อ่านค่าหรือเรียกใช้งานได้

	 ค.	ความสัมพันธ์แบบพึ่งพา	เช่น	คลาสลูกค้ากับคลาสการขายสินค้า	หมายความว่า	คลาส 

	 	 การขายสินค้าขึ้นอยู่กับคลาสลูกค้า	เพราะเมื่อมีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงค�าสั่งซื้อก็จะ	

	 	 ต้องถูกเปลี่ยนแปลงตามลูกค้า

	 ง.	 ถูกทั้ง	ก	และ	ข

8)	 ข้อใดคือองค์ประกอบของ	Sequence	Diagram

	 ก.	class/object	 ข.	 consis	of

	 ค.	has-a	 ง.	 Is-a

9)	 ข้อใดเป็นประโยชน์ของ	Sequence	Diagram	

	 ก.	ช่วยในการพิจารณาว่าใน	 class	 diagram	ที่สร้างขึ้นมีฟังก์ชันใดขาดหายไปหรือควร 

	 	 เพิ่มเติม

	 ข.	สามารถใช้เป็นสือ่ในการสือ่สาร	และสร้างจุดสนใจร่วมกันระหว่างทีมพฒันา	หรอืบุคคลอืน่

	 ค.	ช่วยให้อธิบายฟังก์ชันการไหลข้อมูลได้

	 ง.	 ถูกทุกข้อ

10)		ข้อใดถูก

	 ก.	สัญลกัษณ์ของกจิกรรม	Sequence	Diagram	ชีจ้าก	class/object	ไปยงั	class/object	 

	 	 ตัวต่อไป

	 ข.	สัญลักษณ์ของเวลา	Sequence	Diagram	เวลาจะเดินจากด้านบนมาสู่ด้านล่าง

	 ค.	เทคนิคการสร้าง	Sequence	Diagram	ขัน้แรกเป็นการก�าหนด	external	หรอื	internal	 

	 	 entity

	 ง.	 ถูกทุกข้อ
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ตอนที่	2	ค�าชี้แจง:ตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยอธิบายมาพอสังเขป

1)	 Domain	Modeling	หมายถึงอะไร

2)	 จงอธิบายวิธีการวิเคราะห์	Entity	Model

3)	 การสร้างแบบจ�าลองของระบบ	(System	Domain	Modeling)	มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

4)	 จงยกตัวอย่างของเอ็นทิตี	“การแสดงคอนเสิร์ต”		

5)	 Business	Domain	Model	ถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไร

ตอนที่	3	แบบฝึกหัดประยุกต์

1)	 จงออกแบบระบบลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยตนเอง	 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห ์

	 ระบบเชิงวัตถุ

2)	 จากแบบฝึกหัดข้อ	3	(บริษัท	ABC)	ตอนที่	3	ของบทที่	4	จงเขียนยูสเคสของระบบดังกล่าว
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