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บทคัดย่อ 
 
โปรแกรมเวบ็แอพพลิเคชัน่ทัว่ไป เช่น  HTML5 และ CSS3 พฒันาไดง่้ายและรวดเร็ว 

อีกทั้งยงัมีคุณสมบติัต่าง ๆ มากมาย เช่น การเก็บขอ้มูลแบบออฟไลน์, การระบุพิกดั, ภาพกราฟฟิก, 
เสียง/ วิดีโอสตรีมม่ิง เป็นต้น  เว็บดังกล่าวสามารถแสดงผลได้บนเว็บเบราร์เซอร์ของเคร่ือง
โทรศพัทมื์อถือและแทบ็เล็ต แต่การท างานบนเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือท่ีมีขนาดหนา้จอการแสดงผลท่ี
แตกต่างกนัและความละเอียดหน้าจอท่ีแตกต่างกนัเป็นงานท่ียุ่งยากส าหรับนกัพฒันาท่ีจะท าการ
พฒันาและบ ารุงรักษาโปรแกรมเว็บเหล่านั้ น ดังนั้ นการออกแบบเว็บไซต์ด้วยแนวคิดใหม่ 
(Responsive Web Design ) ท่ีจะท าให้เวบ็ไซตส์ามารถแสดงผลไดอ้ยา่งเหมาะสมบนอุปกรณ์ท่ี
แตกต่างกนั โดยไม่ตอ้งค าถึงขนาดหนา้จอจึงเป็นวธีิท่ีเขา้มาช่วยแกปั้ญหา แต่วิธีน้ีเน้ือหาทั้งหมดจะ
ถูกประมวลผลและส่งมาจากเคร่ืองเซอร์เวอร์ทั้งหมดไม่วา่ขอ้มูลนั้น ๆ จะเอาไปใชง้านต่อหรือไม่ 

กรณีศึกษาน้ีจึงน าเสนอแนวทางการพฒันาระบบโปรแกรมประยุคต์เพื่อใช้งานบน
โทรศพัท์มือถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ท่ีจะช่วยลดเวลาในการโอนถ่ายขอ้มูลระหวา่งเคร่ือง
เซอร์เวอร์กับไคลเอ็นต์ โดยให้การท างานฝ่ังเซอร์เวอร์เป็นการท างานแบบ Multi-Tier คือแบ่ง
หน้าท่ีกนัท างานและสร้างโปรแกรมประยุกต์ท่ีท างานบนโทรศพัท์มือถือระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยดเ์พื่อพิสูจน์สมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่โปรแกรมประยกุตท่ี์ท างานบนโทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด์สามารถลดระยะเวลาในการประมวลผลของเคร่ืองเซอร์เวอร์ได้ โปรแกรมแต่ละหน้าจอ
สามารถแสดงผลขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็วตามโครงสร้างหนา้จอท่ีออกแบบไว ้ท าให้ผูใ้ช้งาน
สามารถใชง้านโปรแกรมไดอ้ยา่งสะดวกสามารถตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการเลขหมายของตนได้
ทนัที ซ่ึงพบวา่แนวทางน้ีเป็นแนวทางท่ีดีท่ีเป็นไปได ้

 
ค าส าคญั: โปรแกรมประยคุตเ์พื่อใชง้านบนโทรศพัทมื์อถือ,ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
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ABSTRACT 
 

Web standards such as HTML5 and CSS3 are evolving rapidly and revolutionizing 
the way the Web works, and is used. Features such as Offline storage, geolocation, canvas 
graphics, and audio/videos streaming are now available in modern web browsers especially on 
smart phones, and tablets. Given that web applications are being used on various devices with 
different screen size and resolution, this poses a rather difficult task for developers to develop and 
maintain these web applications. The Responsive Web Design (RWD) approach has been adopt in 
modern website in order to reduce development and maintenance time. With RWD, web 
applications are designed  for all devices so that regardless of screen size, the layout is for the 
viewing screen and not for a fixed device; nevertheless, this approach creates significant loads on 
the server-side and client-side as all contents are downloaded and processed whether it is used or 
not. 

In this study, we proposed to improve server response time by optimizing data 
transfer between server and client. To achieve the goal, we implemented server-side in multi-tier 
architecture and build native application on android OS to verify the assumption.  

The result illustrated that native android application can substantially reduce the 
processing time of the server. Consequently, the applications are loaded faster, and thus allows 
the end users to view their information in an instant and provides the best experience possible. 

 
Keyword: Native application, Android OS 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และเสียสละเวลา
อนัมีค่าของอาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรพล  พงษเพช็ร ท่ีให้ความ
กรุณาแนะน าความรู้และส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อย่างเอนกประการ ในการช่วยปรับปรุงงานคน้ควา้
อิสระฉบบัน้ี ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ในการท าให้งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี มี
คุณค่ามากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอพระคุณท่านอาจารยท่ี์ท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้แก่ขา้พเจา้ 
 ขอขอบคุณ บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั(มหาชน) ท่ีให้โอกาสศึกษาขอ้มูลและ
อ านวยความสะดวกในการให้ขอ้มูลในการพฒันาระบบให้บริการขอ้มูลการใชง้านเลขหมายผ่าน
โทรศพัทมื์อถือระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ตอ้งการศึกษา
ด้านการพฒันาแอพพลิเคชั่นท่ีท างานบนโทรศพัท์มือถือระบบปฎิบติัการ Android  และหากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใดในงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีผูว้จิยัตอ้งกราบขออภยัเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 

ใน บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มีสินคา้ และบริการต่างๆ แบ่งเป็นหมวด
ใหญ่ๆ ได ้ดงัน้ี บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ บริการส่ือสารขอ้มูล บริการอินเทอร์เน็ท บริการ
อิเล็คทรอนิกส์ บริการส่ือสารไร้สาย บริการ IT Security บริการวิทยุคมนาคม บริการให้เช่าพื้นท่ี 
ซ่ึงในแต่ละหมวดก็จะมีบริการย่อยลงไปอีกมากมาย สินคา้และบริการเหล่าน้ี มีการให้บริการ
ออกไปหลายดา้น แต่ไม่สามารถแจง้ขอ้มูลการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการไดท้นัท่วงที จากระบบเดิม
ท่ีเป็นระบบโปรแกรมประยุกตเ์วบ็ (Web Application) โดยปัญหาท่ีพบบ่อยคือเม่ือมีผูใ้ชเ้วบ็ใชง้าน
ระบบผา่นหนา้เวบ็จ านวนมากในช่วงเวลาเดียวกนัจะท าให้เกิดความล่าชา้ในการตอบสนองขอ้มูล
ตามท่ีผูใ้ชไ้ดร้้องขอเขา้มา ในบางช่วงเวลาอาจท าใหร้ะบบไม่สามารถให้บริการไดห้รือท่ีเรียกกนัวา่ 
“เว็บล่ม” ปัญหาดังกล่าวมีปัจจัยหลายอย่างท่ีท าให้ระบบท างานได้ช้าหรือหยุดบริการ ได้แก่ 
โครงสร้างฐานขอ้มูลมีความซบัซ้อน ผูพ้ฒันาระบบเขียนโปรแกรมท่ีมีผลต่อการประมวลผลขอ้มูล 
การรองรับผูใ้ชข้องเคร่ืองแม่ข่ายมีจ านวนจ ากดั เคร่ืองบริการแม่ข่ายเป็นลกัษณะการแชร์พื้นท่ี แชร์
หน่วยประมวลผล ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ระบบประมวลผลไดช้า้หรือตอ้งหยุดให้บริการ
ไป 

งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอแนวทางการพฒันาระบบโปรแกรมประยุกต์บนโทรศทัพมื์อถือ
(Mobile Application) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีน่าสนใจแนวทางหน่ึงในการให้บริการขอ้มูลแก่ผูใ้ช ้ท่ีอาจ
แกไ้ขปัญหาจากระบบโปรแกรมประยกุตเ์วบ็ได ้จุดท่ีน่าสนใจในแนวทางน้ีคือเป็นการพฒันาระบบ
ท่ีน ารูปแบบการแสดงผล หน้าจอต่างๆ เข้าไปไวใ้นโปรแกรมการตอบรับข้อมูลหระหว่าง
โปรแกรมกบัเคร่ืองแม่ข่าย จะส่งเฉพาะผลรับเพื่อไปแสดงผลเท่านั้น ไม่มีการดึงขอ้มูลปริมาณมาก 
ซ่ึงเป็นการลดการท างานเคร่ืองแม่ข่ายจึงสามารถลดปัญการการหยุดให้บริการได ้และในปัจจุบนั
ผูใ้ช้บริการมีการใช ้Smart Phone และ Tablet กนัอยา่งแพร่หลาย และขยายตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ผูใ้ช้บริการมีหลายช่วงอายุ การแก้ไขปัญหาในแนวทางน้ียงัจะเพิ่มความสะดวกให้กับผู ้ใช้
โดยฉพาะผูสู้งอายุท่ีใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น แต่เล่นมือถือ Smart Phone ได้ ซ่ึงเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการแข่งขนัของตลาดโทรคมนาคมอีกช่องทางหน่ึง 
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1.2 ปัญหำน ำวจัิย 
เน่ืองจากฐานขอ้มูลลูกคา้มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน อีกทั้งยงัมีส่วนท่ีติดต่อกบั

ระบบอ่ืนอยูม่าก ท าให้ไม่อ านวยความสะดวกในการดึงขอ้มูลเพื่อแสดงผลบน Smart Phone และ 
Tablet ผูพ้ฒันาระบบส่วนใหญ่จึงพฒันาระบบโปรแกรมประยุกต์เว็บ (Web Application) เพื่อ
ให้บริการขอ้มูลแก่ผูใ้ช้งาน แต่วิธีน้ีอาจพบปัญหาในการให้บริการระบบโปรแกรมประยุกต์เว็บ 
เม่ือมีผูใ้ชง้านเขา้มาใชง้านพร้อม ๆ กนั 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อวางโครงสร้างฐานข้อมูลในการพฒันา Applications ของ บริษทั กสท.โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) ผา่น Mobile Applications ต่อไป 

2. เพื่อจดัท าระบบน าล่องในการใหข้อ้มูลการใชบ้ริการของผูใ้ชข้อง บริษทั กสท.โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) ผา่น Mobile Applications 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. โปรแกรมตน้แบบของแอพพลิเคชัน่มีหนา้จอ ดงัน้ี 
1) หนา้จอ Login เพื่อตรวจสอบการใชง้านของผูใ้ช้ 
2) หนา้จอข่าวประชาสัมพนัธ์ เป็นหนา้แรกของแอพพลิเคชัน่ 
3) หนา้จอสามารถตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวั 
4) หนา้จอเช็คขอ้มูลการใชง้าน 
5) หนา้จอแจง้เตือนก าหนดการช าระเงินของผูใ้ชบ้ริการ  
6) หนา้จอแสดง Barcode  

2. การเขา้ถึงขอ้มูลในส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะท าการจ าลองขอ้มูลข้ึนมา 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง Mobile Applications ในการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ผา่น 
Smart Phone และ Tablet บนระบบปฏิบติัการต่างๆ (OS) ในการใหบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการของ 
บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 Application เป็นค ายอ่ของ application program หรือโปรแกรมประยุกต ์ซ่ึงโปรแกรม
ประยกุตเ์ป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บการออกแบบใหท้ างานดว้ยหนา้ท่ีท่ีเจาะจงโดยตรงส าหรับผู ้ใช ้หรือ
ในบางกรณี ส าหรับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ตวัอย่าง ของโปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรม
ประมวลผลค า (word processing เช่น MS Word) ฐานขอ้มูล web browser เป็นตน้ โปรแกรม
ประยุกต์ใช้บริการจากระบบปฏิบติัการและโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ส่วนการขอและวิธีการตาม
แบบแผนของการติดต่อกับโปรแกรมอ่ืนด้วยการใช้โปรแกรม ประยุกต์อ่ืน เรียกว่า application 
program interface (API) 
 Mobile Application ประกอบข้ึนด้วยค าสองค าคือ Mobile กบั Application ซ่ึงมี
ความหมายดงัน้ี 
 Mobile คืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีใช้ในการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใช้งานไดต้ามพื้นฐานของ
โทรศพัท์แล้ว ยงัท างานได้เหมือนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีพกพาได้จึงมี
คุณสมบติัเด่นคือ ขนาดเล็กน ้ าหนกัเบา ใช้พลงังานค่อนขา้งน้อยปัจจุบนัมกัใช้ท าหน้าท่ีได้หลาย
อยา่งติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสารกบัคอมพิวเตอร์ไดแ้ละท่ีส าคญัคือสามารถเพิ่มหนา้ท่ีการท างานได้
ส าหรับ Application จะหมายถึงซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้พื่อช่วยการท างานของผูใ้ช ้(User) โดยApplication 
จะตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกวา่ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User InterfaceหรือUI) เพื่อเป็นตวักลางการใชง้านต่างๆ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

งานวิจัยเ ร่ือง  “การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลค่าใช้บริการเลขหมายผ่าน

โทรศพัทมื์อถือระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์”  จากการท่ีมีลูกคา้ใชบ้ริการขอ้มูล ในโครงข่าย 3G 

ของบริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มากข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน แต่การให้บริการ

ขอ้มูลลูกคา้ยงัคงอยูใ่นวงจ ากดั ซ่ึงปัจจุบนัลูกคา้สามารถเขา้ไปตรวจสอบค่าใชบ้ริการของตนเองได้

จากหน้าเวบ็ไซต์ท่ีเปิดให้บริการเท่านั้น หากมีลูกคา้เขา้ใช้งานเป็นจ านวนมากอาจท าให้เคร่ืองแม่

ข่ายท างานไดช้า้ลง จึงจ าเป็นตอ้งหาช่องทางในการให้บริการขอ้มูลลูกคา้ท่ีสะดวกและประมวลผล

ข้อมูลได้เร็วข้ึน ซ่ึงแนวทางหน่ึงท่ีอาจน ามาช่วยเพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลลูกค้าได้คือ 

Mobile Application หรือโปรแกรมประยุคตท่ี์สามารถท างานไดบ้นเคร่ืองโทรศพัท์ Smart Phone 

ซ่ึงจะตอ้งท าให้ง่ายต่อการเขา้ถึงโดยลูกคา้ไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดท่ีอยูข่องเวบ็ไซตใ์นการเขา้ใชง้าน

และแสดงผลเฉพาะขอ้มูลท่ีจ  าเป็นหรือขอ้มูลท่ีตอ้งการเท่านั้น ซ่ึงการน า Mobile Application เขา้มา

ช่วยจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในทฤษฏีต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้รวมทั้งการน าเสนอขอ้มูลทางการตลาด 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 วเิคราะห์ตลาดโทรคมนาคม 

2.2 โทรศพัทอ์จัฉริยะและระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์ 
2.3 Web Service 

2.4 โปรแกรมประยคุตส์ าหรับโทรศทัพอ์จัฉริยะ (Mobile Application) 

2.5 การพฒันาโปรแกรมโดยใช ้ Java  และ  Eclipse  

2.6 N-Tier Architecture  

2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  วเิคราะห์ตลาดโทรคมนาคม 

ปี พ.ศ.2556 ตลาดดา้นโทรคมนาคมในประเทศไทยถือวา่มีการแข่งขนักนัอยา่งมาก ไม่

ว่าจะเป็นด้วยเร่ืองปัจจัยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) เปิดประมูลคล่ืนความถ่ีให้แก่ผูใ้ห้บริการ (Operator) เอกชน ไดแ้ก่ 

AIS DTAC และ TRUE ท าให้องคก์รของรัฐอยา่ง บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) จะ

ศูนยเ์สียรายไดแ้ละตอ้งท าการแข่งขนัในตลาดมากข้ึน 

ดว้ยเหตุน้ีเอง ความสะดวกสบายในการให้บริการ จึงมีความส าคญัควบคู่ไปกบัความ

ทนัสมยั เหมาะกบัยคุของการใช ้Smartphoneและ Tablet ท่ีมีการใชง้านแพร่หลายข้ึนทุกวนัอยา่งไม่

หยุดย ั้ง ณ ปัจจุบนั จึงน ามาสู่แนวคิดการท า Mobile Application  ของ บริษทั กสท.โทรคมนาคม 

จ ากดั (มหาชน) ให้มีความสะดวกสบายและล ่าสมยัมากกว่า Operator อ่ืน เพื่อน ามาเป็นข้อ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดา้น Technology ขององคก์รต่อไป 

ส่วนแบ่งตลาดและระดบัการแข่งขนั ณ ปัจจุบนั ส่วนแบ่งตลาดและระดบัการแข่งขนั  

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2556 AIS มีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ DTAC มี

ส่วนแบ่ง ตลาดร้อยละ 30.5 ตามมาดว้ย True Move มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.4 AWN มีส่วนแบ่ง

ร้อยละ 4.4และ True Move H มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.3 ส่วน CAT TOTและ DPC มีส่วนแบ่ง

ตลาดร้อยละ 2.1, 0.3และ 0.1 ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพที ่2.1  ส่วนแบ่งตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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 บริการเลขหมายระบบเติมเงิน (Prepaid) เม่ือพิจารณาเฉพาะบริการ Prepaid AIS มีส่วน

แบ่งตลาดมากท่ีสุด ร้อยละ 39.5 ตามดว้ย DTAC, True Moveและ AWN ร้อยละ 30.6, 22.7และ 3.5 

ตามล าดบั ตามดว้ย True Move H, CATและ TOT มีส่วนแบ่งร้อยละ 1.9, 1.4และ 0.3 ตามล าดบั 
 

 
 

ภาพที ่2.2  ส่วนแบ่งตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประเภท Prepaid 
 

บริการบริการเลขหมายรายเดือน (Postpaid) ส าหรับบริการประเภท Postpaid DTAC มี

ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ร้อยละ 30.1 รองลงมา AIS ร้อยละ 24.6 True Move H ร้อยละ 21.9 AWN 

ร้อยละ 11.5 CAT ร้อยละ 7.0 True Move ร้อยละ 3.6 DPC ร้อยละ 0.7และ TOT ร้อยละ 0.4  ดชันี 

HHI มีค่า 2,191 
 

 
 

ภาพที ่2.3  ส่วนแบ่งตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประเภท Postpaid 
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 ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) จะ

น าเทคโนโลยี Mobile Application มาพฒันาเพื่อสร้างความแตกต่างและล ้าสมยักว่า Operator อ่ืน 

เพื่อท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบในด้านการแข่งขนัและในดา้นเทคโนโลยีการให้บริการเพื่ออ านวย

ความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

 

2.2 โทรศัพท์อจัฉริยะและระบบปฎบิัติการแอนดรอยด์ 

2.2.1 โทรศพัทมื์อถืออจัฉริยะ (Smart  Phone) หมายถึงโทรศพัทมื์อถือท่ีมีความสามารถพิเศษ

เพิ่มเติมสามารถท างานในฟังกช์ัน่งานไดค้ลา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น 

สามารถใชเ้ป็นอุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ Wifi, รับส่งอีเมล์, จดัท าตารางนดัหมาย, จะท างานเอกสาร

ได ้เป็นตน้  

 จุดเด่นของ Smart Phone คือมีระบบปฎิบติัการหรือ OS (Operating System) ท่ีท าให้

สามารถท างานไดเ้สมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบปฏิบตัการเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให ้

Smart Phone สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุคตต่์างๆ ท่ีสามารถประมวลผลไดใ้นระบบปฎิบติัการ

ของตนเขา้ไปได้ ส าหรับระบบปฎิบติักาท่ีนิยมให้งานบน Smart Phone ไดแ้ก่ Symbian OS, 

Windows Phone, Palm OS หรือแมก้ระทัง่ Linux OS 

 2.2.2 แอนดรอยด์ (Android) คือระบบปฎิบติัการส าหรับอุปกรณ์อิเล็กอีเล็กทรอนิกส์  ท่ีมี

หน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์, โทรศพัท์ (Telephone), อุปกรณ์เล่น

อินเตอร์เน็ตขนาดพกพา (MID) เป็นตน้ แอนดรอยด์มีจุดเร่ิมตน้มาจากบริษทั Android Inc. ท่ีได้

น าเอาระบบปฏิบติัการลีนุกซ์ (Linux) ซ่ึงนิยมน าไปใช้งานกบัเคร่ืองแม่ข่าย (Server) เป็นหลกั 

น ามาลดทอนขนาดแต่ยงัคงความสามารถ  เพื่อให้เหมาะสมส าหรับการน าไปติดตั้งบนอุปกรณ์

พกพา ท่ีมีขนาดพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูลท่ีจ  ากดั แต่ภายหลงัไดถู้กซ้ือไปโดยบริษทั  กูเกิล ซ่ึงเป็นผูท้  าให้

แอนดรอยถู์กเปิดตวัอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2550 
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ภาพที ่2.4  รูปสัญญาลกัษณ์ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
 

 กูเกิลแอนดรอยด์ เป็นช่ือเรียกอย่างเป็นทางการของแอนดรอยด์ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ี 

บริษทักูเกิล เป็นผูท่ี้ถือสิทธิบตัรในตราสัญญาลกัษณ์ ช่ือ และ รหัสตน้ฉบบั (Source Code) ของ

แอนดรอยด ์ภายใตเ้ง่ือนไขการพฒันาแบบ GNL โดยเปิดใหน้กัพฒันา (Developer) สามารถน ารหสั

ตน้ฉบบั ไปพฒันาปรับแต่งไดอ้ยา่งเปิดเผย (Open source) ท าให้แอนดรอยด์มีผูเ้ขา้ร่วมพฒันาเป็น

จ านวนมาก และพฒันาไปไดอ้ย่างรวดเร็ว ปัจจุบนัมีผูร่้วมพฒันากว่า 52 องค์กร ประกอบดว้ย

บริษทัซอฟท์แวร์ บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์ บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์ บริษทัผูใ้ห้บริการ

เครือข่าย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร ฯลฯ 

2.2.2.1  ประเภทของชุดซอฟทแ์วร์ 

 เน่ืองจากแอนดรอยด์นั้นเปิดให้นกัพฒันาเขา้ถึงรหัสตน้ฉบบัได ้ท าให้มีผูพ้ฒันาจาก

หลายฝ่ายน าเอารหัสตน้ฉบบัมาปรับแต่ง และสร้างแอนดรอยด์ในแบบฉบบัของตนเองข้ึนจึงแบ่ง

ประเภทของแอนดรอยดอ์อกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. Android Open Source Project (AOSP) เป็นแอนดรอยดป์ระเภทแรกท่ีกูเกิล

เปิดให้สามารถน า “ตน้ฉบบัแบบเปิด” ไปติดตั้งและใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้าย ใด ๆ 

2. Open Handset Mobile (OHM) เป็นแอนดรอยด์ท่ีไดรั้บการพฒันาร่วมกบั

กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์พกพา ท่ีเขา้ร่วมกบักูเกิลในนาม Open Handset Alliances (OHA) ซ่ึง

บริษทัเหล่าน้ีจะพฒันาแอนดรอยดใ์นแบบฉบบัของตนออกมา โดยรูปร่างหนา้ตาการแสดงผล และ

ฟังค์ชัน่การใช้งาน จะมีความเป็นเอกลกัษณ์ และมีลิขสิทธ์ิเป็นของตน พร้อมไดรั้บสิทธ์ิในการมี
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บริการเสริมต่าง ๆ จากกูเกิล ท่ีเรียกวา่ Google Mobile Service (GMS) ซ่ึงเป็นบริการเสริมท่ีท าให้

แอนดรอยด์มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามจุดประสงคข์องแอนดรอยด์ แต่การจะไดม้าซ่ึง GMS นั้น 

ผูผ้ลิตจะตอ้งท าการทดสอบระบบ และขออนุญาตกบัทางกเูกิลก่อน จึงจะน าเคร่ืองออกสู่ตลาดได ้

3. Cooking หรือ Customize เป็นแอนดรอยด์ท่ีนกัพฒันาน าเอารหสัตน้ฉบบั

จากแหล่งต่าง ๆ มาปรับแต่ง ในแบบฉบบัของตนเอง โดยจะตอ้งท าการปลดล๊อคสิทธ์ิการใช้งาน

อุปกรณ์ หรือ Unlock เคร่ืองก่อน จึงจะสามารถติดตั้งได ้โดยแอนดรอยด์ประเภทน้ีถือเป็นประเภท

ท่ีมีความสามารถมากท่ีสุด เท่าท่ีอุปกรณ์เคร่ืองนั้น ๆ จะรองรับได ้เน่ืองจากไดรั้บการปรับแต่งให้

เขา้กบัอุปกรณ์นั้น ๆ จากผูใ้ชง้านจริง 

2.2.2.2 สิทธ์ิในการใชง้านระบบ  
สิทธ์ิในการใชง้านระบบ เช่นเดียวกบัระบบปฏิบติัการทัว่ไป ท่ีมีการจ ากดัการใชง้าน 

และการเขา้ถึงส่วนต่าง ๆ ภายในระบบ เพื่อความปลอดภยัของระบบ และ ผูใ้ชง้าน อุปกรณ์ท่ีติดตั้ง
ระบบแอนดรอยด์จึงมีการจ ากดัสิทธ์ิไว ้(เวน้แต่ได้ท าการปลดล๊อคสิทธ์ิ หรือ root เคร่ืองแล้ว) 
สามารถแบ่งสิทธ์ิของผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงระบบคร่าว ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. สิทธ์ิ root สิทธ์การใชใ้ชง้านระดบัราก ซ่ึงถือวา่เป็นรากฐานของระบบ จึง
มีความสามารถในการเขา้ถึงทุก ๆ ส่วนของระบบ 

2. สิทธ์ิ ADB (Android Develop Bridge) นกัพฒันาสามารถเขา้ถึงส่วนต่าง ๆ 
ของระบบไดผ้า่นสิทธ์ิน้ี 

3. Application & System สิทธ์ิของโปรแกรมในการเขา้ถึงระบบ และสิทธ์ิ
ของระบบในการเขา้ถึงอุปกรณ์ โดยสิทธ์ิเหล่าน้ี ตวัระบบจะเป็นตวัจดัการมอบและถอนสิทธ์ิ ตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดซ่ึงจะถูกแบ่งยอ่ยออกเป็นหลายหวัขอ้ 

4. End-user ผูใ้ช้งานขั้นสุดทา้ยท่ีใช้การเขา้ถึงส่วนต่าง ๆ ของระบบผ่าน
ช่องทางสิทธ์ิท่ีโปรแกรมได้รับอีกที โดยจะถูกจ ากัดไม่ให้เขา้ถึงในส่วนท่ีเป็นอนัตรายต่อแกน
ระบบและอุปกรณ์ 

จากดา้นบนจึงเป็นท่ีมาของค าวา่ “รูธเคร่ือง” ซ่ึงหมายถึงการท าให้ End-user สามารถ
ใชง้านระบบไดใ้นถานะ root ผา่นแอพพลิเคชัน่ Superuser permission การรูธจึงเปรียบเสมือนดาบ
สองคม ซ่ึงผูใ้ช้ท่ีตอ้งการจะรูธเคร่ืองตนเองนั้น ควรจะมีความรู้เก่ียวกบัแอนดรอยด์ในระดบัสูง 
และมีความช านาญในการใช้งานตวัเคร่ืองเสียก่อน ไม่เช่นนั้นอาจเป็นการเปิดทางให้โปรแกรม
บุคคลท่ีสามสร้างความเสียหายใหแ้ก่เคร่ืองและระบบได ้
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ภาพที ่2.5  ตวัอยา่งหนา้จอและเมนูของระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 

2.2.2.3 ขอ้จ ากดัของแอนดรอยด ์

 ขอ้จ ากดัของแอนดรอยด์ แอนดรอยด์ท่ีดีนั้นจะตอ้งมี GMS ซ่ึงก็จะตอ้งข้ึนอยู่กบั 

google วา่ผูผ้ลิตเคร่ืองไหน สามารถส าเนา GMS ไปใชไ้ดบ้า้ง โดยจะตอ้งไดรั้บการยอมรับ และ

อนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผูถื้อสิทธิบตัรซ่ึงก็คือ google เสียก่อน หลงัจากนั้นจึงจะเผยแพร่ได ้

หากแต่เป็นการเผยแพร่ในเชิงพฒันา หรือแจกฟรีนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้ทาง google อนุมติัก็ได ้

ส่งผลให้อุปกรณ์บางรุ่นถูกจ ากัดความสามารถในการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ GNL 

สิทธิบตัร จึงเป็นการเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาไดอ้ยา่งอิสระ 
 

2.3  เวบ็เซอร์วสิ (Web Service) 

 Web Service คือ Application หรือ program ท่ีท  างานอย่างใดอยา่งหน่ึง ในลกัษณะ

ให้บริการ โดยจะถูกเรียกใชง้านจาก application อ่ืนๆ ในรูปแบบ RPC (Remote Procedure Call) 

ซ่ึงการใหบ้ริการจะมีเอกสารท่ีอธิบายคุณสมบติัของบริการก ากบัไว ้โดยภาษาท่ีถูกใชเ้ป็นส่ือในการ

แลกเปล่ียนคือ XML ท าให้เสามารถเรียกใช้ component ใด ๆ ก็ได ้ใน platform ใด ๆ ก็ได ้บน 

protocol HTTP ซ่ึงเป็น protocol ส าหรับ World Wide Web อนัเป็นช่องทางท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่

โลกในการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่ง application กบั application ในปัจจุบนั 

 Web Service ช่วยในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศจากแอพพลิเคชัน่ท่ีต่างกนัไดโ้ดยง่าย

โดยแอพพลิเคชัน่นั้นๆ  สามารถเขียนดว้ย Java ท่ีประมวลผลอยู่บน Sun Solaris Application 

Server หรืออาจจะเขียนดว้ย C++ ท่ีประมวลผลอยูบ่น Windows NT หรืออาจะเขียนดว้ย Perl ท่ี
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ประมวลผลอยูบ่นเคร่ือง Linux ซ่ึงมาตรฐานของ Web Service ท าให้หนา้จอแสดงผล (Interface) 

ของแอพพลิเคชัน่เหล่าน้ีถูกอธิบายโดย WSDL ภายใตม้าตรฐานของ UDDI หลงัจากนั้นจึงสามารถ

ติดต่อส่ือสารถึงกนัโดย XML ผา่น SOAP อินเตอร์เฟซ 

 Web Service สามารถถูกเรียกใช้ภายในองค์กรเองหรือจากภายนอกองคก์ร โดยผ่าน

ไฟร์วอล ์ดงันั้นจึงมีองคก์รใหญ่ ๆ มากมาย ก าลงัพฒันาระบบท่ีมีอยูข่องตนให้เขา้กบั Web Service 

ซ่ึงนบัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า เน่ืองจาก Web Service สามารถเพิ่มศกัยภาพในการท างานขององคก์ร 

อีกทั้งลดค่าใชจ่้ายในการจดัการทรัพยากรขององคก์รไดอี้กทางหน่ึง  

 นอกจากนั้น Web Service ยงัสามารถใชร่้วมกบั Web Application โดยส่งผา่นขอ้มูล

ทางอินเตอร์เน็ตไดอี้กดว้ยซ่ึงนบัเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้หรือหุ้นส่วน 

ถึงแมจ้ะตอ้งค านึงถึงระบบรักษาความปลอดภยัและการจดัการรายการของขอ้มูลอยูก่็ตามแต่ Web 

Service ได้ใช้มาตรฐานทัว่ไปของอินเตอร์เท ท่ีท  าให้เป็นเร่ืองง่านในการส่ือสารผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 

ภาพที ่2.6  Web Service Model 

 

 Provider คือ เป็นผูใ้ห้บริการ มีหนา้ท่ีในการเปิดบริการเพื่อรองรับการขอใชบ้ริการจาก 

Requestor ท่ีเรียกเขา้มาขอใช ้

 Requestor คือ ใครก็ตามท่ีตอ้งการเรียกใชบ้ริการจาก Provider ซ่ึงสามารถคน้หาบริการ

ท่ีตอ้งการไดจ้าก UDDI registry หรือ Service Registry หรือติดต่อจาก Provider โดยตรง 
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 Registry คือ การท าหน้าท่ีเป็นตวักลางให้ Provider มาลงทะเบียนไว ้โดยใช้ WSDL 

ไฟล ์บอกรายละเอียดของบริษทัและบริการท่ีมีใหซ่ึ้งอาจจะใชห้รือไม่ใชก้็ได ้

 XML (The Extensible Markup Language 1.0) เป็นภาษา Markup ท่ีเป็น Text-Based ซ่ึง

ท าใหเ้ป็นมาตรฐานในการแลกเปล่ียนขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตอยา่งรวดเร็ว 

 Wide Web Consortium (W3C) ความแตกต่างระหวา่ง XML กบั HTML คือ HTML ถูก

น ามาใชใ้นการสร้างเวบ็เพจ ท่ีสามารถแสดงผลไดโ้ดยโปรแกรมเบราวเซอร์แต่ XML จะใส่ tags 

ไดอ้ยา่งอิสระ แลว้ท าการส่ง XML ชุดน้ีไป ประมวลผลยงัแอพพลิเคชัน่ใด ๆ ท่ีสามารถใชข้อ้มูลใน 

XML น้ี XML เป็นภาษาท่ีมีลกัษะเป็น Tag คลา้ย HTML แต่ไม่ไดมุ้่งท่ีการแสดงผล XML มุ่งท่ีการ

ส่ือความหมายโดยอนุญาตให้ผูใ้ช้สามารถก าหนด Tag ข้ึนไดเ้องเพื่อให้ส่ือความหมายทางภาษา

ของมนุษย์ ท่ีคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้เช่นกันท าให้ข้อมูลระหว่าง tag สามารถน าไป

ประมวลผลต่อได ้เช่น 
 

<ComputerBook>  
                              <book>  
                                             <name>เวบ็เซอร์วสิ</name>  
                                             <price>10.00$</price>  
                             </book>  
</ComputerBook> 
 

จากตวัอยา่ง จะเห็นไดว้่ารูปแบบเอกสาร XML ไม่ไดบ้อกวิธีแสดงผลไว ้แต่เอกสาร

สามารถส่ือความหมายใหค้อมพิวเตอร์เขา้ใจไดแ้ละน าค่าไปประมวลผลต่อได ้

SOAP (Simple Object Access Protocol) กลายเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัส าหรับ Web 

Services อย่างรวดเร็วเพราะเป็นโปรโตคอลท่ีผูจ้ดัหา Web Services เลือกใช้ท่ีจะส่ง Message 

ระหวา่ง Web Services SOAP เป็น Transport Protocol ท่ีมี XML เป็นพื้นฐานและใช ้HTTP เป็น

โปรโตคอลร่วมในการส่งผ่านเครือข่าย SOAP จะระบุวิธีในการเข้ารหัสส่วนหัว (Header 

Encoding) ของทั้ง HTTP และไฟล ์XMLไวอ้ยา่งชดัเจนทั้งในส่วนของการติดต่อไปยงัคอมพิวเตอร์

อีกเคร่ืองหน่ึงและส่งผา่นขอ้มูลไปให้รวมถึงระบุวิธีท่ีโปรแกรมซ่ึงถูกเรียกนั้นจะส่งค่าคืนกลบัมา

ดว้ย 
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SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็น XML-based โปรโตคอล (lightweight 

protocol) และใช ้HTTP เป็นโปรโตคอลร่วม ส าหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูลในสภาวะแวดลอ้มแบบ

กระจายศูนย ์(decentralized, distributed environment) SOAP ได ้ก าหนดเมเสจจ้ิงโปรโตคอล 

(Messaging Protocol) ระหวา่งผูข้อบริการ (requestor) กบัผูใ้ห้บริการ (provider) เช่น ผูข้อบริการ

สามารถติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัผูใ้ห้บริการโดยใช ้RMI (Remote Method Invocation) ตาม

วิธีการของโปรแกรมแบบออปเจ็ค บริษทัไมโครซอฟท์, ไอบีเอ็ม, โลตสั, ยสูเซอร์แลนด์ (User 

Land) และดีเวลลอปเปอร์เมนเตอร์ (Developer Menter) ไดร่้วมกนัก าหนดมาตรฐานของ SOAP 

ข้ึน ซ่ึงต่อมาไดมี้บริษทัอีก 30 กวา่บริษทัเขา้ร่วมและจดัตั้งเป็น W3C XML Protocol Workgroup 

ข้ึน SOAP ไดก้ าหนดรูปแบบพื้นฐานของการส่ือสารแบบกระจายข้ึนโดย การพฒันา SOA แมว้่า 

SOA จะไม่ไดก้  าหนดเมจเสจจ้ิงโปรโตคอล (Messaging Protocol) ไว ้แต่ SOAP ไดถู้กก าหนดให้

เป็น Services-Oriented Architecture Protocol เรียบร้อยแลว้ จุดเด่นของ SOAP คือเป็นโปรโตคอล

ท่ีเป็นกลาง กล่าวคือ ไม่มีใครเป็นเจา้ของและเป็นโปรโตคอลท่ีท างานกบัโปรโตคอลอ่ืนหลายชนิด 

การพฒันาก็อนุญาตให้ท าได้อย่างอิสระตามแพลตฟอร์มระบบปฏิบติัการแบบจ าลองทางวตัถุ 

(Object model) และภาษาโปรแกรมของผูท่ี้ท  าการพฒันา 
 

 
 

ภาพที ่2.7  Request Service Invocation 
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 เน่ืองจากจุดประสงค์หลกัของการใชง้านเวบ็เซอร์วิส จ าเป็นตอ้งการให้แอพพลิเคชัน่มี

การท างานกบัแอพพลิเคชัน่ท่ีท างานอยู่ในเคร่ืองอ่ืนโดยผ่านทางเครือข่าย ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัท่ีใชมี้การส่ือสารระหวา่งวตัถุ (Object) ในระยะไกล (Remote Procedure Calls : RPC) เช่น 

DCOM,EJB หรือ CORBA นั้นไม่ไดถู้กออกแบบมาให้ใชส้ าหรับโปรโตคอล HTTP เทคนิค RPC 

ของเทคโนโลยท่ีีกล่าวขา้งตน้นั้นต่างก็มีปัญหาในดา้นการน ามาใชง้านในแง่ของความเขา้กนัไดข้อง

การเรียกใช้งานขา้มเทคโนโลยี เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละค่าย ยกเวน้ CORBA 

ดงันั้นผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งพฒันาโปรแกรมท่ีมีความซบัซ้อนและยงัมีปัญหาในส่วนของ Firewalls 

และ Proxy Server ดว้ยเน่ืองจากโดยปกติ เซอร์เวอร์จะปิดการส่ือสารท่ีไม่ใช่โปรโตคอล HTTP 

ออกไป เพื่อความปลอดภยัของระบบท่ีมีการติดต่อส่ือสารกบัภายนอก 

 ดงันั้นทางเลือกของการส่ือสารท่ีจะน ามาใชใ้นการให้บริการเวบ็เซอร์วิสก็คือให้ท างาน

อยูบ่นโปรโตคอล HTTP  จึงน า SOAP เขา้มาท างานบนโปรโตคอล HTTP ท่ีเป็นมาตรฐานเปิดท่ีจะ

ท าให้สามารถติดต่อส่ือสารกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีความแตกต่างกันทั้ งระบบปฏิบัติการ

เทคโนโลยรีวมไปถึงภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาดว้ยก็ได ้

 โครงสร้างของ SOAP  เอกสาร SOAP นั้นมีโครงสร้างในรูปแบบ XML ซ่ึงเรา

สามารถแบ่งเป็นส่วนของเอกสารไดเ้ป็น 3 ส่วนหลกัดงัน้ี คือ 

 1. SOAP envelop เน้ือหาสาระ (Content) ของเอกสารทั้งหมด 

 2. SOAP header ส่วนเพิ่มเติมของเอกสาร SOAP ซ่ึงจะมีก็ได ้หรือไม่มีก็ได ้

 3. SOAP body ส่วนท่ีใชใ้นการเรียกใชง้านเซอร์วสิและผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากเซอร์วสิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.8  โครงสร้างของเอกสาร SOAP 
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ตวัอยา่งเอกสาร SOAP 

 

<soap:Envelope XMLns:soap="http://schemas.XMLsoap.org/soap/envelope/" 

soap:encodingStyle="http://schemas.XMLsoap.org/soap/encoding/"> 

<soap:Header> 

<!-- ขอ้มูลในส่วนของ Header --> 

<i:local XMLns:i="http://www.i3t.or.th/ws/"> 

<i:currency>Bath</i:currency> 

</i:local> 

</soap:Header> 

<soap:Body> 

<!-- ขอ้มูลในส่วนของ Body --> 

<GetPrice> 

<Item>Rose</Item> 

<Quantity>100</Quantity> 

</GetPrice> 

</soap:Body> 

<soap:Fault> 

<!-- ขอ้มูลของ SOAP ในกรณีมีขอ้ผดิพลาด จาก SOAP Node --> 

<faultcode>Client</faultcode> 

<faultstring>Invalid Request</faultstring> 

</soap:Fault> 

</soap:Envelope> 
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ตารางที ่2.1  ค าอธิบาย Fault Element 

 

Element Definition 
<Envelope> 
 

เป็น Root ของเอกสาร XML SOAP เสมอ โดยจากตวัอยา่งจะใช ้Namespaces จาก 
"http://schemas.XMLsoap.org/soap/envelope/" ดงันั้น Element ต่างๆ ในตวัอยา่ง
ท่ีอยูใ่นเอกสาร XML ส่วนท่ีเป็นมาตรฐานของ SOAP จะมี Namespaces ท่ีตั้งเป็น 
soap (<soap:Envelop>, <soap:Header>, <soap:Body>, <soap:Fault> 
Attribute encodingStyle ในตวัอยา่งมีการอา้งการ encoding จาก 
"http://schemas.XMLsoap.org/soap/encoding/" 
จะใชใ้นกรณีท่ีเรามีการใช้ Parameter หลายชนิดขอ้มูลในเอกสาร เช่น Boolean, 
String, Integer เป็นตน้ 

<Header> 
 

เป็นการเพิ่มเน้ือหาของเอกสาร SOAP เขา้ไปในส่วนของ Header คือ สกุลเงิน ซ่ึง
จะใช้ในส่วนของ Application ไม่ได้เป็นส่วนของมาตรฐานของ SOAP แต่
ผูใ้ช้งานเป็นผูก้  าหนดใช้เอง ใน <Header> Element อาจจะมีการใส่ Attribute 
mustUnderstand เพื่อให้ฝ่ังท่ีรับเอกสาร SOAP ท าการประมวลผลในส่วน Header 
โดยก าหนดค่าเป็น Boolean เช่น 
<i:local XMLns:i="http://www.i3t.or.th/ws/"> 
<i:country mustUnderstand="1">Thailand</i:country> 
<i:currency mustUnderstand="0">Bath</i:currency> 
</i:local> 
ค่าของ mustUnderstand ถา้เป็น "0" แสดงวา่ไม่ตอ้งประมวลผล 
ถา้เป็น "1" : true คือจ าเป็นตอ้งมีการประมวลผล (โดยค่า default = "0" : fault) 

<Fault> 
 

เป็นส่วนท่ีจะถูกใชเ้ม่ือมีขอ้ผดิพลาดในการประมวลผลของเอกสาร SOAP ซ่ึงโดย
ปกติจะเห็นเฉพาะท่ีเป็นเอกสารตอบกลบั   
ตวัอยา่งขอ้มูลใน <Fault> Element ท่ีมีการเกิดขอ้ผดิพลาด 
<soap:Fault> 
<faultcode>Client</faultcode> 
<faultstring>Invalid Request</faultstring> 
</soap:Fault> 
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ตารางที ่2.2  ค าอธิบาย Fault code Sub Element 

 

Sub Element Definition 
<faultcode> มีขอ้ผดิพลาดของการอา้ง Namespace ของ Element 
<faultstring> 
 

ในการประมวลผลของ Sub Element ใน Header ท่ีมีการก าหนด attribute 
mustUnderstand เป็น "1" ไม่สามารถประมวลผลได ้(not understood) 

<faultactor> เอกสาร SOAP มีขอ้ผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากมีโครงสร้างทางผิด หรือมีขอ้มูลท่ี
ไม่ถูกตอ้ง 

<detail> มีขอ้ผดิพลาดจาก Server ไม่สามารถประมวลผลเอกสารได ้
 

ตารางที ่2.3  ค  าอธิบาย Fault code Error 

 

Error (faultcode) Definition 
VersionMismatch มีขอ้ผดิพลาดของการอา้ง Namespace ของ Element 
MustUnderstand 
 

ในการประมวลผลของ Sub Element ใน Header ท่ีมีการก าหนด attribute 
mustUnderstand เป็น "1" ไม่สามารถประมวลผลได ้(not understood) 

Client เอกสาร SOAP มีขอ้ผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากมีโครงสร้างผิด หรือมีขอ้มูลท่ี
ไม่ถูกตอ้ง 

Server มีขอ้ผดิพลาดจาก Server ไม่สามารถประมวลผลเอกสารได ้
 

จะเห็นว่า SOAP Envelope เป็นเอกสารท่ีอยู่ในรูปแบบ XML ทัว่ไป แต่ส่ิงท่ีท าให ้

SOAP มีความสามารถมากข้ึนก็คือ SOAP ไดมี้การก าหนดโครงสร้างของเอกสารเป็นส่วนๆ โดย

อธิบายว่าส่วนใดมีหนา้ท่ีอะไร (What) มีขอ้มูลอะไรอยู่ในส่วนนั้นและใคร (Who) คือผูท่ี้จะตอ้ง

สนใจในส่วนนั้น ๆ และกล่าวถึงวา่ส่วนใดจ าเป็นท่ีตอ้งมีในเอกสารและส่วนใดเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติม

อาจจะมีหรือไม่มีส่วนนั้นก็ไดข้ึ้นอยูค่วามจ าเป็นในการใชง้าน ท าให้การพฒันาโปรแกรมมีทิศทาง

ท่ีคอ้นขา้งชดัเจนสามารถเพิ่มขยายไดใ้นอนาคต 

WSDL (Web Services Description Language) เป็นภาษาท่ีใชอ้ธิบายคุณลกัษณะการใช้

บริการของ Web Services และวิธีการติดต่อกบั Web Services ความตอ้งการของนิยามน้ีเก่ียวเน่ือง
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กบัความตอ้งการของ distributed system ท่ีจะก าหนด Interface Definition Language (IDL) โดยใช้

ภาษา XML, WSDL เกิดจากการรวมแนวคิดของ NASSL (The Network Accessible Service 

Specification Language), WDS (Well-Defined Services) ของบริษทัไอบีเอ็ม, SDL (The Service 

Description Language)และ SCL (the SOAP Contract Language) ของบริษทัไมโครซอฟท์ ปัจจุบนั 

WSDL เป็นภาษา ท่ีอยู่ในการดูแลของ W3C (World Wide Web Consortium) ซ่ึงยงัไม่เป็น

มาตรฐานท่ีสมบูรณ์ เวอร์ชนัท่ีใชง้านอยูใ่น ปัจจุบนัคือ WSDL 1.1 

WSDL คือ มาตรฐานส าหรับการประกาศ process ท่ีจ  าเป็นในการเรียกใช้เซอร์วิส 

SOAP (Simple Object Access Potocal) 

โครงสร้างเอกสาร WSDL เป็นภาษาท่ีอยูใ่นความดูแลขององคก์ร W3C (World Wide 

Web Consortium) version ท่ีมีใชใ้นปัจจุบนั คือ WSDL 1.1 ในการใชง้านจริงหากเราสร้างบริการ 

Web Services จะมีเคร่ืองมือช่วยสร้างเอกสาร WSDL ส าหรับ Web Services อยา่งอตัโนมติั จุด

ภายในเอกสารท่ีควรรู้เก่ียวกบัการติดต่อและเรียกใชบ้ริการของ Web Services มีจุดท่ีควรรู้ ดงัน้ี 

อธิบายโครงสร้างเอกสาร WSDL 

 

ตารางที ่2.4  ค  าอธิบายโครงสร้างเอกสาร WSDL 

 

Element Definition 
<port Type>  อธิบาย operations ท่ี web service มีให้บริการและ messages ท่ีเก่ียวขอ้ง เทียบได้

กบั function library หรือ module หรือ class ในการเขียนโปรแกรม 
<operation>  อธิบาย method ท่ีใหบ้ริการ Web Services หน่ึงจะมี method จ านวนก่ี method 
<message>  อธิบาย data elements ของ operation แต่ละ message อาจมีมากกวา่หน่ึงส่วนเทียบ

ไดก้บั parameter ของ function ในการเขียนโปรแกรม 
<types>  
 

อธิบายชนิดขอ้มูลท่ี web serviceใช ้เพื่อความเป็นกลาง WSDL ใช ้XML Schema 
syntax ในการระบุชนิดขอ้มูล 

<binding>  อธิบาย format ของ messageและ protocol details ในแต่ละ port 
<service>  
 

ส าหรับ web server จะมี Web Services จ านวนก่ีบริการก็ได้และ ช่ือ Web 
Services ก็เป็นตวัจ าแนกและบ่งบอกแต่ละบริการซ่ึงหา้มมีช่ือซ ้ ากนั 
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 ตามทฤษฎีแลว้ ไฟลเ์อกสาร WSDL แต่ละไฟล ์สามารถอธิบายคุณลกัษณะของบริการ  

Web Services ไดม้ากกวา่ 1 บริการโดยแต่ละ Web Services จะมี port ส่ือสารเฉพาะตวั ซ่ึงบ่งบอก

ไวใ้นเอกสาร WSDL อยูแ่ลว้ 

 UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็นมาตรฐานท่ีให้ชุด

พื้นฐาน APIs (Application Programming Interface) ของ SOAP ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการพฒันา

เป็นตวัแทนของผูใ้ห้บริการ (Service broker) UDDI ใชส้ าหรับคน้หา Service ท่ีตอ้งการและเม่ือ

ไดม้าแลว้ UDDI ยงัจดัหาขอ้ตกลงในวธีิการท่ีจะใชง้านเปรียบไดก้บัสมุดหนา้เหลือง เป็นมาตรฐาน

ท่ีจดัตั้งข้ึนโดยบริษทัไอบีเอ็ม บริษทัไมโครซอฟต์และบริษทัอารีบา (Ariba) ปัจจุบนัมีบริษทัท่ี

ร่วมกนัก าหนดมาตรฐานของ UDDI มากกวา่ 70 บริษทั ซ่ึงมาตรฐานของ UDDI ถูกก าหนดให้เป็น

มาตรฐานส าหรับ B2B interoperability 

 

 
 

ภาพที ่2.9  Web Services with SOAP, UDDI และ WSDL 
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2.4 โปรแกรมประยุคต์ส าหรับโทรศัทพ์อจัฉริยะ (Mobile Application) 

โปรแกรมประยุคต์ส าหรับโทรศทัพอ์จัฉริยะ (Mobile Application) เป็นโปรแกรมท่ี

พฒันาข้ึนเพื่อจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกนัตามความตอ้งการของผูใ้ช้ท่ีสามารถท างานได้บนระบบ

ปฎิบติัการบนโทรศพัทมื์อถืออจัฉริยะ เช่น โปรแกรมจดัการตารางนดัหมาย โปรแกรมเคร่ืองคิดเลข

โปรแกรมจดัการเอกสาร โปรแกรมเล่นเพลง โปรแกรมจดัการภาพถ่าย เป็นตน้ ซ่ึงบางโปรแกรม

อาจถูกติดตั้งมาพร้อมกบัระบบปฎิบติัการตามบริษทัท่ีจ าหน่ายไดร้วมไวใ้นระบบปฏิบติัการของตน 

แต่ก็มีโปรแกรมประยุคต์อีกหลาย ๆ โปรแกรมท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยนักพฒันาอิสระท่ีให้บริการ 

Download ไปติดตั้งและใชง้านไดฟ้รี 

โปรแกรมประยุคต์ส าหรับโทรศทัพอ์จัฉริยะย ังเหมาะส าหรับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ 

ในการเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในบริการของตนเพื่อใชใ้นการขยายการให้บริการผา่นมือถือท่ี

สะดวกใชง้านง่ายไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เช่น Mobile Application for Real Estate โมบายแอพพลิเคชัน่

ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ ใช้ในการเก็บข้อมูลลูกคา้ การจอง การขายบา้น คอนโด ท่ีดิน, Mobile 

Application for Tourism โมบายแอพพลิเคชัน่ส าหรับการท่องเท่ียว โรงแรม บริษทัทวัร์ สามารถดู

ขอ้มูล จองท่ีพกัได้ รวมถึงกลุ่ม MICE ท่ีสามารถจดัท าระบบการลงทะเบียน การช าระเงิน ขอ้มูล

การประชุม สัมมนา นิทรรศการ, Mobile Application for Restaurant โมบายแอพพลิเคชัน่ส าหรับ

ภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านไวน์ น าเสนอเมนูอาหารรูปแบบใหม่ สร้างความแตกต่างและทนัสมยั 

Mobile Application for Retail or Wholesale โมบายแอพพลิเคชัน่ส าหรับการขายสินคา้หรือบริการ

ทั้งแบบคา้ปลีก คา้ส่ง ตวัแทนจ าหน่ายหรือขายผา่นพนกังานขาย Mobile Application for Education 

โมบายแอพพลิเคชัน่ส าหรับการศึกษา สถาบนัการศึกษา ห้องสมุด ศูนยฝึ์กอบรม สามารถจดัท าส่ือ

การสอน การจดัท าบทเรียนหรือระบบ Learning Management System, Mobile Application for 

Healthcare ส าหรับบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข ในการให้ค  าปรึกษาทางไกล , Mobile 

Application for Government ส าหรับหน่วยงานราชการในการน าเสนอฐานขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรม 

บริการต่างๆของหน่วยงานในรูปแบบท่ีทนัสมยัมากข้ึน เป็นตน้ 
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2.5 การพฒันาโปรแกรมโดยใช้  Java  และ  Eclipse 

2.5.1 Eclipse เป็นเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนสภาพแวดลอ้มส าหรับใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ 

โดยเฉพาะภาษา Java และเน่ืองจาก Eclipse เป็นซอฟตแ์วร์ Open Source ท าให้ความกา้วหนา้ใน

การพฒันาของ Eclipse เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

 Eclipse มีองค์ประกอบหลกัท่ีเรียกว่า Eclipse Platform ซ่ึงให้บริการพื้นฐานหลัก

ส าหรับรวบรวมเคร่ืองมือต่าง ๆ จากภายนอกให้สามารถเขา้มาท างานร่วมกนัในสภาพแวดลอ้ม

เดียวกนัและมีองคป์ระกอบท่ีเรียกวา่ Plug-in Development Environment (PDE) ซ่ึงใชใ้นการเพิ่ม

ความสามารถในการพฒันาซอฟต์แวร์มากข้ึนเคร่ืองมือภายนอกจะถูกพฒันาในรูปแบบท่ีเรียกว่า 

Eclipse plug-ins ดงันั้นหากตอ้งการให้ Eclipse ท างานใดเพิ่มเติม ก็เพียงแต่พฒันา Plug-in ส าหรับ

งานนั้นข้ึนมา และน า Plug-in นั้นมาติดตั้งเพิ่มเติมให้กบั Eclipse ท่ีมีอยูเ่ท่านั้น Eclipse Plug-in ท่ีมี

มาพร้อมกบั Eclipse เม่ือเรา Download มาคร้ังแรกก็คือองคป์ระกอบท่ีเรียกวา่ Java Development 

Toolkit (JDT) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเขียนและ Debugโปรแกรมภาษา Java 

 Eclipse เป็นเคร่ืองมือ  (Tool) ท่ีอยูใ่นรูปแบบ platform ท่ีมีเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชใ้นการ

พฒันาซ่ึงรองรับการน าโปรแกรมเสริม (Plugin) มาเช่ือมต่อกบัตวัโปรแกรมโดยไม่ส่งผลกระทบ

ใดๆต่อตวัโปรแกรม โดยโปรแกรม Eclipse นั้นสามารถติดตั้งบนระบบปฏิบติัการณ์ไดห้ลากหลาย

เพราะ Eclipse นั้นถูกพฒันาดว้ย JAVA การท างานของ Eclipse จะใช ้Workbench UI เป็นตวัหลกั

ในการแสดงขอ้มูลต่างๆ อีกทั้งยงัรองรับการติดตั้ง plug-ins โดยจะท าหน้าท่ีจดัการการแสดง

หนา้จอต่างๆของ plug-ins ซ่ึงจะใชชุ้ดค าสั่งของ Jface และ SWT ในการแสดงหนา้จอ 

 

 
 

ภาพที ่2.10  Eclipse platform 
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 2.5.1.1  Eclipse  Architecture 

  Eclipse platform เป็นโครงสร้างท่ีรองรับการพฒันา plug-ins ต่างๆ โครงสร้างของ 

Plug-in จะประกอบไปดว้ยขอ้มูลรวมทั้งฟังก์ชนัต่างๆ ท่ีเขา้กบัระบบของ Eclipse ได ้โดย plug-ins 

ท่ีถูกพฒันานั้นจะอยูใ่นรูปของ code libraries (อยูใ่นรูปของ file Java classes) ซ่ึงการเพิ่มการท างาน

ของ plug-ins ลงไปใน Eclipse นั้น ผูพ้ฒันา plug-ins สามารถก าหนดต าแหน่งในการแสดงผลใน

โปรแกรม Eclipse โดยอาศยั function ยอ่ยท่ีอยู ่Eclipse platform 

  Eclipse Standard ToolKit นั้นเป็นชุดค าสั่งท่ีใชใ้นการพฒันา plug-ins บน Eclipse 

platform ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. Java Development tooling (JDT) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันา Java โดยมี
ความสามารถในการ edit  viewing  compiling  debugging และ run  Java code 

2. Plug-in Developer Environment (PDE) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา plug-in 
โดยมีความสามารถในการสร้าง  การจดัการ  debugging และ deploy plug-ins 

 

 
 

ภาพที ่2.11  สถาปัตยกรรมของ Eclipse และ Plug-in 
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 2.5.1.2  Interface  Eclipse   

  Eclipse มี Interface ท่ีใชง้านไดง่้ายโดยแบ่งหนา้ท่ีแต่ละหนา้ต่างดงัภาพท่ี 2.12 โดย

การท างานต่างๆจะอยูบ่น Workbench window เป็นหลกั 

 

 
 

ภาพที ่2.12  Interface  Eclipse 

 

 จากการศึกษาโปรแกรม Eclipse พบวา่โปรแกรม Eclipse นั้นถูกพฒันาข้ึนมาจากภาษา 

Java และมี platform ท่ีรองรับการพฒันา plug-ins โดยโปรแกรม Eclipse มีฟังก์ชัน่การท างานท่ี

หลากหลายท่ีตอ้งอาศยั plug-ins ในการเพิ่มเติมฟังก์ชัน่การท างานตามท่ีผูใ้ช ้(End users) ตอ้งการ 

ซ่ึง Eclipse มีชุดค าสั่งรองรับในการพฒันา plug-ins คือ PDE (Plug-ins Development Environment) 

 2.5.1.3  ขอ้ดี – ขอ้เสียของ  Eclipse  Platform 

1. ขอ้ดีของ  Eclipse  Platform 

1.1 สถาปัตยกรรมของ  Eclipse  ท่ีออกแบบมาให้ง่ายต่อการสร้าง  Plug-in 

ท าใหมี้  Plug-in  หลายๆแบบมาใหเ้ลือกใชม้ากมาย 

1.2 มี  Class  Outline  Tree  ในระหวา่งแกไ้ขโปรแกรมจาวา  ถา้  Field  

กบั  Method  ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั  Eclipse Platform  จะแยกความแตกต่างโดยใชไ้อคอน 
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1.3 มี  Template  ยืดหยุ่นสามารถแก้ไขได้ง่ายต่อการก าหนด  Header  

ของไฟลจ์าวา 

1.4 สนบัสนุน  J2SDK  หลายเวอร์ชนั 

1.5 มีเคร่ืองมือส าหรับสร้าง  GUI  ดว้ย 

2. ขอ้เสียของ  Eclipse  Platform 

2.1 การเขียนโปรแกรมตอ้งมีการสร้างโปรเจคก่อนทุกคร้ัง 

2.2 ตอ้งใชห้น่วยความจ าของเคร่ือง (RAM)  ตั้งแต่  512MB  ข้ึนไป 

2.3 Eclipse  Platform  ยงัขาดเคร่ืองมือมาตรฐานในการสร้าง  J2EE  

Applications 

2.5.2  Java 

 2.5.2.1  ประวติัภาษา  Java 

 ภาษาจาวา เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุท่ีพฒันาข้ึนโดย  “เจมส์ กอสลิง”   และทีม

วิศวกรของเขา ซ่ึงบริษทัซนัไมโครซิสเต็มน าภาษาจาวามาใชแ้ทนภาษา   C++  ช่ือของ “จาวา” มา

จากช่ือกาแฟท่ีทีมวศิวกรของซนัด่ืมตอนท่ีร่วมกนัพฒันาภาษาจาวาข้ึนมา  Java  ถูกคิดคน้และสร้าง

โดย บริษทั Sun Microsystems ซ่ึงเป็นบริษทัผูข้ายระบบ Unix ท่ีมีช่ือวา่ Solaris ซ่ึงจุดเด่นของภาษา 

Java อยู่ท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถใช้หลกัการของ Object-Oriented Programming มาพฒันา

โปรแกรมของตนด้วย  Java ได้ พฒันาข้ึนโดยทีมวิจยัของ บริษทั ซันไมโครซิสเต็ม (Sun 

Microsystems) พฒันามาจากโครงการท่ีตอ้งการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์เพื่อควบคุมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ขนาดเล็กภายในบา้นช่ือเดิมคือภาษา Oak ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นภาษาจาวาภาษาจาวาเร่ิมเป็นท่ีนิยม

แพร่หลายในปี ค.ศ. 1995ภาษาจาวาเป็นภาษาท่ีไม่ข้ึนกบัแพลตฟอร์ม (platform independent) JDK 

1.0 ประกาศใชเ้ม่ือปี 1996 JDK เวอร์ชนัปัจจุบนัคือ Java 7 

 2.5.2.2   รูปแบบการเขียนโปรแกรม 

 Java เป็นภาษาแบบ Compiler ค าสั่งในภาษา Java หรือ Source Code จึงตอ้งเขียนเก็บไว้

เป็น text file มีส่วนขยายเป็น .java หลงัจากนั้นตอ้งน าไฟล์ดงักล่าวไปท าการ Compile จาก Source 

Code ให้กลายเป็นรหสัภาษากลางท่ีเรียกวา่ Binary File หรือ Byte Code (ไฟล์ท่ีมีส่วนขยายเป็น 

.class) มีคุณลกัษณะเด่นคือ มีขนาดเล็ก สามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านไดส้ะดวกรวดเร็ว โดยเตรียม

โปรแกรมดงักล่าวไวบ้นเคร่ือง Server และเม่ือมีการเรียกใชง้านจาก Web Browser ตวั Server จะท า

การส่งขอ้มูลดงักล่าวกลบั เพื่อให ้Web Browser สั่งใหท้  างานต่อไป 

DPU



25 

 Java ถูกจดัให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงเช่นเดียวกบัภาษา Fortran, Cobol, C, 

Pascal หรือ Basic เป็นภาษาท่ีมีเสถียรภาพการท างานสูง ใช้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมเป็น 

Object-Oriented Programming หรือ OOP มีโครงสร้างของภาษาคลา้ยกบัภาษา C++ เน่ืองจาก Java 

ใชภ้าษา C++ เป็นตน้แบบในการพฒันา การท างานและความปลอดภยัของ Java นั้น เม่ือผูส่้งค าร้อง

ขอขอ้มูล Web Page ไปยงั Web Server หากภายใน Web Page นั้นมีรหสัค าสั่งส าหรับก าหนด Java 

Applet ท่ีตอ้งการน ามาใชง้าน Server ก็จะท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบั Applet นั้นไปยงัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ จากนั้น Web Browser ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชจ้ะน า Binary File (Byte 

Code) ท่ีไดน้ั้นไปเรียกใชง้านต่อไปอีกที 

 ส่วนควบคุมการท างานของ Java (Java runtime) โดยปกติจะฝังตวัอยูใ่นโปรแกรม Web 

Browser เพื่อท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของโปรแกรม Java ท่ีส่งมาจาก Server และเม่ือ Web 

Browser นั้นพบ Web Page ท่ีมีรหสัค าสั่ง ขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นการท างานร่วมกบั Applet นั้นจะถูก

ส่งกลบัคืนมายงั Browser ของผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติั การจดัการกบั JAVA Applet จะเรียบร้อยเม่ือเราได้

เห็นภาพและไดย้นิตามท่ีไดมี้การก าหนดมา 

 เน่ืองจาก JAVA ถูกสร้างข้ึนเพื่อใชท้  างานร่วมกบัระบบเครือข่าย จึงถูกเนน้ให้มีระบบ

การรักษาความปลอดภัยท่ีรัดกุม เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีโอกาสท างานผิดพลาดไดแ้ละเพื่อตดัปัญหาไม่ให้เป็นอนัตรายต่อระบบ

การท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกใช ้ภาษา Java จึงไม่มีคุณสมบติัในการเขา้ถึงหน่วยความจ า

ของระบบในระดบัลึก ฉะนั้น Java จึงเหมาะกบัการใช้งานท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูงผ่านระบบ 

NetWork หรือการท าธุรกิจในระบบ Internet (E-commerce) โดย Java ไดมี้การแบ่งระบบรักษา

ความปลอดภยัไวเ้ป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

1. การตรวจสอบความถูกตอ้งของรหสัค าสั่ง 
2. การก าหนดไฟลท่ี์สามารถใชง้านได ้
3. การตรวจสอบขณะเรียกใชง้าน 

 

2.6  N-Tier Architecture 

ระบบ Three-Tier ถูกพฒันาข้ึนเพื่อใชก้บัธุรกิจท่ีมีความแตกต่างกนัจึงอาจเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมบางส่วนได ้ เช่น ในระบบขององคก์รท่ีใหญ่มากๆ Business Logic อาจถูกแบ่งเป็น

หลายๆ ระบบ ข้ึนกบัหนา้ท่ี  เพื่อความสะดวกในการดูแลดว้ยบุคคลท่ีเช่ียวชาญในดา้นนั้น  เราเรียก
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ระบบน้ีวา่ Business Logic ถูกแบ่งออกเป็นระบบใหญ่หลาย ๆ ระบบ เรียกวา่ “ระบบ  N-Tier”  

ตวัอยา่งหน่ึงของระบบ N-Tier  คืออาจแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

User Interface  ท าหนา้ท่ีแสดงขอ้มูลและรับขอ้มูลจากผูใ้ช้  อาจเป็นโปรแกรมท่ีสร้าง

ข้ึนส าหรับหนา้ท่ีน้ีโดย เฉพาะ 

Presentation   Logic  ท าหนา้ท่ีควบคุมการแสดงขอ้มูลและรับขอ้มูลของ User Interface 

โดยปกติระบบ N-Tier จะมีหลายๆ Presentation Logic ส าหรับ User Interface แต่ละประเภท และ

สามารถเพิ่มไดเ้ม่ือมี User Interface ชนิดใหม่ท าให้ Business Logic ไม่จ  ากดัอยูก่บั User Interface 

ชนิดใดชนิดหน่ึง 

Business Logic Layer ท าหนา้ท่ีก าหนดหนา้ท่ีของแอพพลิเคชัน่และเป็นส่วนติดต่อกบั

แอพพลิเคชัน่ภายนอกเพื่อรับส่งขอ้มูลระหว่างกนัและยงัติดต่อไปยงัส่วน Data Layer เพื่อร้องขอ

ขอ้มูลท่ีตอ้งคน้หาจากฐานขอ้มูล 

Services Layer เป็นระบบท่ีให้บริกาแก่ Business Logic  เช่น Name and Directory 

Service, Message Service , Transaction Service และ Mail Service เป็นตน้ 

Data Access Layer คือระบบท่ีท าหนา้ท่ีติดต่อไปยงัส่วน Database โดยตรง 
 

 
 

ภาพที ่2.13  N-Tier Architecture 

 

ระบบ N-Tier มีความใกล้เคียงกนักบั Model-View-Controller (MVC) pattern คือ 

MVC มี Model เป็นส่วนท่ีเก็บขอ้มูล มี View น าค่าของขอ้มูลข้ึนแสดงและรับขอ้มูลหรือค าสั่งจาก
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ผูใ้ช ้ และมี Controller  ท่ีรับค าสั่งจากผูใ้ชม้าท างานตาม Business Logic ของแอพพลิเคชัน่นั้น ๆ 

ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่าใน Model และ View จะน าผลการเปล่ียนแปลงนั้นมา

แสดงต่อผูใ้ชห้มุนเวยีนเช่นน้ีไปเร่ือยๆ 

 

2.7  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

แพร เพช็รเกล้ียง (2553) ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบตั้งเวลาส่งขอ้ความบน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบอตัโนมติั ไดใ้ช้แบบฟอร์มบนัทึกความตอ้งการเพื่อรวบรวมความตอ้งการ 

จนสามารถวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบได้ ดงัน้ี ระบบสามารถแกไ้ขขอ้ความสั้นไดแ้บบทนัที 

แบบตั้งเวลาส่งและแบบมีแบบแผน สามารถส่งข้อความมัลติมีเดียได้ สามารถแก้ไขแบบร่าง

ขอ้ความสั้น (SMS)ได ้  สามารถแกไ้ขขอ้ความมลัติมีเดีย (MMS)ได ้สามารถสืบคน้ผูติ้ดต่อไดแ้ละ

เรียกดูรายงานการส่งขอ้ความสั้น (SMS)และขอ้ความมลัติมีเดีย (MMS)ได ้ผลการศึกษาท าให้ทราบ

ขอ้ก าหนดซอฟตแ์วร์ระบบตั้งเวลาส่งขอ้ความบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบอตัโนมติั ซ่ึงจากการวิจยั

แบ่งการใช้งานเป็น  2 ระบบ คือระบบส่งขอ้ความสั้ น (SMS) และระบบส่งขอ้ความมลัติมีเดีย 

(MMS) ซ่ึงสามารถจดัการขอ้มูลผูติ้ดต่อได้จากงานวิจยัน้ีสามารถน าไปพฒันาระบบตน้แบบได้

ต่อไป 

กลัยา  แกว้ทอง (2549)  ศึกษาการพฒันาระบบคน้หาขอ้มูลการโจรกรรมรถและการสืบ
จบัคนร้ายผ่านทางระบบเว็บเซอร์วิสบนอุปกรณ์พกพา เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการโจรกรรมรถ โดยใช้เทคโนโลยีเวบ็เซอร์วิสเป็นการให้บริการจาก
การถูกเรียกใชจ้ากโปรแกรมหน่ึง ติดต่อส่ือสารกนัผา่น SOAP บนโพรโตโคร HTTP โดยใชภ้าษา
เอ็กซ์เอ็มเอล (XML) เป็นส่ือการในการแลกเปล่ียนขอ้มูลท าให้การใช้งานเวบ็เซอร์วิสไม่ข้ึนกบั
แพลตฟอร์มใดๆ จากเหตุผลน้ีท าใหเ้วบ็เซอร์วสิมีขอ้ดีแตกต่างแอพพลิเคชัน่ท่ีมีขอ้จ ากดัในดา้นการ
ท างานขา้มระบบ โดยใช้ Nusoup เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบเวบ็เซอร์วิสเพื่อสร้างบริการ 
ส าหรับการท างานในส่วนต่างๆ และใชภ้าษาพีเอชพี (PHP) ในการสร้างแอพพลิเคชัน่ เพื่อใชใ้นการ
แสดงผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใชด้บัเบิ้ลยูเอ็มแอล (WML) ในการสร้างเวบ็ในการแสดงผลบน
เคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและใช้ MySQL ในการจดัการระบบฐานขอ้มูล ระบบประกอบดว้ย 2 ส่วน
หลกั คือ ส่วนการแสดงผลบนเวบ็แอพพลิเคชัน่และส่วนการแสดงผลบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงทั้ง 2 
ส่วนสามารถค้นหาข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิสได้ การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน  5 คน และผูใ้ช้งานทัว่ไป 30 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 โดยใช้วิธี 
Blackbox Technique ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญไดค้่าเฉล่ีย 4.29 (SD = 0.1)  ประเมินผลโดย
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ผูใ้ชง้านทัว่ไปไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 (SD = 0.06) สรุปไดว้า่ ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพใน
ระดบัดีและสามารถท่ีจะน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะ 

สมโสภณ เขมะรังษี (2546) ศึกษาการพฒันาระบบการตรวจผลการออกรางวลัสลากกิน
แบ่งรัฐบาลบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ระบบประกอบดว้ยฟังก์ชนัหลกัคือการตรวจผลการออกรางวลั
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดปัจจุบนั ส่วนฟังก์ชนัอ่ืนไดแ้ก่ การวิเคราะห์สถิติผลการออกรางวลัสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เพื่อเพิ่มโอกาสของการถูกรางวลั ฟังก์ชนัเหล่านั้นไดแ้ก่ การหาตวัเลขท่ีมีความถ่ี
มากท่ีสุด การหาตวัเลขท่ีไม่เคยออกเลย การหาจ านวนคร้ังของตวัเลข และการหาเปอร์เซ็นต์ของ
ตวัเลข และยงัมีฟังกช์นัส าหรับคน้คืนผลการออกรางวลัในอดีต โดยการวิจยัไดใ้ช้ WAP ท่ีเป็นโพร
โตโคลหรือข้อก าหนดในการส่ือสารในเคร่ือข่ายไร้สายส าหรับอุปกรณ์พกพา และใช้ WAP 
Browser ใช้ J2MEในการพฒันาหน้าจอโปรแกรมแสดงผลในโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และใช้ JSP 
ส าหรับจดัท าส่วนของผูดู้แลระบบ ใช ้MySQL ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยการทดสอบไดท้ าการ
ทดสอบการตรวจผลการออกรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและการท างานของ
เวบ็แอปพลิเคชัน่ส าหรับผูดู้แลระบบ ผลการทดสอบสรุปไดว้า่ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบผลการออก
รางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

สินีรัตน์ รบมีชัย (2554) ศึกษาการพฒันาระบบแนะน าการออกก าลังกายบน
โทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ซ่ึงท าการแนะน าการออกก าลงักายและผลการค านวณ
ค่าต่าง ๆ โดยใชห้ลกัการ ดงัน้ีการวดัค่าดชันีมวลกาย อตัราการเผาผลาญพลงังานของร่างกาย การ
ค านวณค่าพลงังานท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม และค าแนะน าการออกก าลงักายส าหรับผูป่้วย ระบบมี
การจดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเพื่อน ามาแสดงผลรายงานให้กบัผูใ้ช้งาน จากการทดสอบความ
ถูกตอ้งของระบบจ านวน 50 คร้ัง โดยแบ่งการทดสอบ 5 ส่วน ไดแ้ก่ การทดสอบความถูกตอ้งใน
การพิสูจน์ตวัตน จ านวน 10 คร้ัง การทดสอบความถูกตอ้งในการค านวณค่าดชันีมวลกายและผล
การวิเคราะห์ (BMI Calculation) จ านวน 10 คร้ัง การทดสอบความถูกตอ้งในการค านวณค่าอตัรา
การเผาผลาญพลงังานของร่างกาย (BMR Calculation) จ านวน 10 คร้ัง การทดสอบความถูกตอ้งใน
การค านวณค่าพลงังานท่ีเผาผลาญไดใ้นการออกก าลงักาย (Exercise Calories Calculation) จ านวน 
10 คร้ัง และการทดสอบความถูกตอ้งในการแนะน ากีฬาส าหรับผูป่้วย (Recommended Exercise) 
จ  านวน 10 คร้ัง โดยสรุปผลได้ว่าระบบแนะน าการออกก าลังกายบนโทรศัพท์มือถือ
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดท่ี์พฒันาข้ึนมีความถูกตอ้งในการใชง้านเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์

อนุรักษ์ บวับงัใบ (2555) ศึกษาการพฒันาระบบแสดงขอ้มูลการใช้น ้ าประปาผ่าน
โทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการกูเก้ิลแอนดรอยด์ ซ่ึงจะมีการแสดงขอ้มูลการใชน้ ้ า ณ เดือนล่าสุด
ของผูใ้ชน้ ้ าและการแสดงสถานะของการช าระเงินค่าน ้ าในเดือนนั้นๆ รวมถึงการแสดงประวติัการ
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ใชน้ ้ าประปาของผูใ้ชน้ ้ า ซ่ึงพฒันาดว้ยภาษาจาวาโดยมีการเช่ือมต่อกบัดาตา้เบสเซอร์เวอร์เพื่อน า
ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวม้าแสดง ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีไดมี้การประเมินโดยกลุ่มผูป้ระเมินระบบ 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน กลุ่มท่ี 2 ผูใ้ชง้านทัว่ไป จ านวน 20 ท่าน โดยแบบประเมินท่ีใช้
ในการประเมินคร้ังน้ีมีการประเมินทั้งหมด 3 ดา้นดงัน้ี ดา้นท่ี 1 การประเมินคุณภาพของระบบดา้น
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ (Functional Requirement Test) ดา้นท่ี 2 การประเมินคุณภาพของ
ระบบดา้นความถูกตอ้งของระบบ (Functional Test) ดา้นท่ี 3 การประเมินคุณภาพของระบบดา้น
ความเหมาะสมในการใชง้าน (Usability Test) ผลการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญไดค้่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.46 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ระบบท่ีพฒันาข้ึนมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดี และผลการประเมินคุณภาพจากผูใ้ชง้านทัว่ไปไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.19 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 
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บทที ่3 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
3.1  ข้ันตอนการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้การท างานของการพฒันาระบบให้บริการข้อมูลค่าใช้บริการเลขหมายผ่าน

โทรศพัทมื์อถือระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  จึงไดมี้การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีจ าเป็น

ในการให้บริการขอ้มูล โดยศึกษาขอ้มูลจากระบบงานเดิมท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบนั  ซ่ึงในการพฒันา

โปรแกรมเป็นการเน้นให้ใช้งานง่ายบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  สะดวกต่อการ

ตรวจสอบโดยเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ก็สามารถทราบขอ้มูลการใช้งานของตนเองได้

อยา่งสะดวกผา่นการพฒันาระบบให้บริการขอ้มูลค่าใชบ้ริการเลขหมายผา่นโทรศพัทมื์อถือระบบ

ปฎิบติัการแอนดรอยด์ ท่ีสามารถให้ผลลพัธ์ของการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีรูปแบบท่ีง่ายต่อ

การใชง้าน 

ในบทท่ี 3 น้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการพฒันาระบบให้บริการขอ้มูลค่าใชบ้ริการ

เลขหมายผ่านโทรศพัท์มือถือระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์ ถึงการออกแบบหน้าจอโปรแกรม

ส าหรับผูใ้ช้งาน  การออกแบบระบบแฟ้มขอ้มูล  การออกแบบเว็บเซอร์วิส เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

พฒันาระบบใหบ้ริการขอ้มูลค่าใชบ้ริการเลขหมายผา่นโทรศพัทมื์อถือระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์

จากการศึกษาในการวเิคราะห์และออกแบบระบบท าให้สามารถแสดงส่วนขั้นตอนของ

การท างาน  ซ่ึงสามารถแสดงลักษณะแบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ (Processing 

Modeling) โดยจะน าเสนอรายละเอียดของการจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบดว้ย “แผนภาพ

กระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram:DFD)”  จากแผนภาพจะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานของ

ระบบในลกัษณะแบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีอธิบายถึงการ

ด าเนินงานในระบบว่ามีการท างานและความต้องการใดบา้ง  และแสดงขอ้จ ากดัของเทคโนโลยีท่ี

น ามาใช ้โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
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 3.1.1  การวเิคราะห์ปัญหา 

  ท าการศึกษาว่าระบบงานท่ีเราศึกษาว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการใช้งาน เช่น ปัญหา

อุปกรณ์เครือข่ายดบัหรือหยุดการใช้งานกระทนัหันเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้บริการผูใ้ช้งานได ้ 

จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาท่ีเราศึกษาว่าต้องการแก้ไขอย่างไรบ้าง  เพื่อให้ได้

ผลลพัธ์ท่ีสามารถน าไปประมวลผลการใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.1.2  ศึกษาความเป็นไปได ้

 ศึกษาว่าระบบงานท่ีเราศึกษามีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหานั้น มีปัญหาของ

ระบบเป็นอยา่งไร  สามารถท่ีจะน ามาพฒันาไดห้รือไม่ 

 3.1.3 รวบรวมขอ้มูล 

 เม่ือท าการศึกษาระบบงานแล้ววิธีท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการสอบถาม  

สัมภาษณ์  หรืออาจจะศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ การเก็บขอ้มูลจากระบบงานเดิม รวมถึงน าหลกัการ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบกบัระบบงานท่ีพฒันา 

 3.1.4 ออกแบบและพฒันาระบบ 

 การออกแบบกระบวนการท างานของระบบควรท่ีจะออกแบบโครงสร้างข้อมูล  

ออกแบบ INPUT  และOUTPUT ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 

 ขั้นตอนการวเิคราะห์ระบบและการออกแบบจะเร่ิมตน้ดว้ยการวิเคราะห์ระบบท่ีมีให้ใช้

งานอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อจะได้ทราบถึงขั้นตอนการท างานของระบบปัจจุบันแล้วท าการสร้าง

แบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) ใหม่  ซ่ึงเป็นแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: 

DFD) ท่ีแสดงถึงกระบวนการ (Process) และขอ้มูล (Data) ท่ีเก่ียวขอ้งภายในระบบ โดยขั้นตอนกา

รวเิคระห์ระบบและการออกแบบ  มีดงัน้ี 

1. การไหลของข้อมูล แสดงถึงขอบเขตของระบบเป็นการเขียนเช่ือมต่อกันของ

สัญลกัษณ์ส่ิงท่ีอยูน่อกระบบ (External Entity) กบัสัญลกัษณ์การประมวลผล (Process) การเขียน

แผนภาพการไหลของขอ้มูล จะเขียนเป็นระดบัชั้น (Level) ซ่ึงระดบัแรกสุดจะเป็นภาพรวมของ

ระบบงานทั้งหมด  ยงัไม่มีรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินงาน 

2. ออกแบบผลลพัธ์ (Output Design) เป็นการออกแบบหนา้จอการแสดงผลจากการ

น าเขา้ขอ้มูลใหผู้ใ้ชง้านระบบสามารถใชง้านไดง่้าย 
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3. ออกแบบส่วนของขอ้มูลน าเขา้ (Input Design) ในการออกแบบจอภาพในการรับ

ข้อมูล  เช่น การเลือกข้อมูลมาดูต้องค านึงถึงความสะดวกในการใช้ ความสวยงามและความ

เหมาะสมกบัจอภาพและไดข้อ้มูลตรงกบัความตอ้งการ 

4. ออกแบบแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล (File and Database Design) การออกแบบ

แฟ้มข้อมูลของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันและเป็นประเภทเดียวกันในฐานข้อมูลจะประกอบด้วย

แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล  หมายถึงการก าหนดโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูล  เช่น  เขตข้อมูลท่ี

ประกอบกันข้ึนเป็นระเบียนขอ้มูล  ประเภทของข้อมูล  ขนาดของขอ้มูล  จ  านวนพื้นท่ีส าหรับ

จดัเก็บ  วธีิการจดัเก็บ (storage) และการเขา้ถึงขอ้มูล (access method) ในแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ฐานขอ้มูลเป็นส่วนท่ีส าคญัส าหรับระบบงานสารสนเทศ  เน่ืองจากใชเ้ก็บ

ขอ้มูลน าเขา้ต่าง ๆ  

 3.1.5  เขียนโปรแกรมและจดัท าคู่มือ 

 เม่ือออกแบบระบบแลว้ก็ท าการเขียนโปรแกรมตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้ หลงัจากนั้นท า

การจดัท าคู่มือประกอบการใชง้านเพื่อใหผู้ใ้ชง้านไดศึ้กษาการใชง้าน 

 3.1.6 ทดสอบและปรับปรุงแกไ้ข 

 เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก่อนท่ีจะน าไปใช้ เราจะตอ้งท าการทดสอบว่าสามารถ

ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ตรงตามความตอ้งาการของผูใ้ชง้านหรือไม่  เพื่อให้ระบบท างานได้

อยา่งถูกตอ้งเช่ือถือได ้

 3.1.7 ติดตั้งและบ ารุงรักษาโปรแกรม 

 เม่ือท าการทดสอบปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมเรียบร้อยแลว้จึงน าระบบไปติดตั้งเพื่อเปิด

ใชง้านจริงและท าการตรวจดูแลรักษา ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3.2  ฟังก์ชันหรือค าส่ังทีส่ าคัญ ๆ ในโปรแกรม 

 เพื่อให้ง่ายในการพฒันาและแกไ้ขโปรแกรมจึงไดท้  างานวิเคราะห์ถึงการท างานในแต่

ละส่วนโดยจะท าการพมันาโปรแกรมแยกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานไดอ้ย่างสะดวก

โดยเฉพาะการท างานท่ีมีการเรียกใชง้านบ่อย ๆ หรือเรียกการเขียนโปรแกรมแบบน้ีวา่โปรแกรมเชิง

วตัถุ (Object-oriented programming) 
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3.3  การออกแบบหน้าจอโปรแกรมส าหรับผู้ใช้งาน 

 จะเน้นให้แต่ละหน้าจอสามารถใช้งานไดง่้ายลดการโหลดของขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็น เช่น 

รูปแบบพื้นหลงั  รูปภาพสัญลกัษณ์ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีจะท าการก าหนดวา่ท่ีโปรแกรม เม่ือใชง้าน

ใหโ้ปรแกรมน าขอ้มูลมาแสดงในส่วนท่ีก าหนดเท่านั้น 

 

3.4  การออกแบบฐานข้อมูล 

 ขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล  มีดงัน้ี 

1. ออกแบบ Use Case Diagram 

2. เร่ิมตน้สร้าง  ก าหนดเอนทิต้ี (Entity) ของระบบงาน 

3. หาความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี ของระบบงาน ตรวจทานทุก ๆ หน่วยยอ่ยขอ้มูล 

4. ก าหนด Attribute ใหก้บั Entity และ Relation ท่ีมีความสัมพนัธ์แบบ M:N  

5. ก าหนด Key 

6. เขียนผงั E-R MODEL 

7. เขียนพจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 

 

3.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้พฒันาโปรแกรม 

3.5.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรม 

3.5.1.1 อุปกรณ์ทางดา้นฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1.  CPU Intel Core(TM) i5-2430M 2.40 GHz 

2.  Memory DDR2 Ram 4 GB 

3.  Harddisk 500 GB 

4.  Genneric Non-Pnp Monitor 

3.5.1.2  ซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 

1.  Eclipse เป็นเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มส าหรับใช้ในการพฒันา

ซอฟทแ์วร์  โดยเฉพาะส าหรับภาษา Java 

2.  ระบบปฏิบติัการ Window 7 
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3.5.1.3  ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 

1.  ภาษา  Java 

2.  ภาษาเอสคิวแอล SQL (Structured Query Language) เป็นภาษาท่ีใชใ้นการ

ติดต่อกบัระบบการจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) 

3. Visual C# Dot Net เป็นภาษาท่ีใชร้วมกบั SQL เพื่อใชส้ าหรับการสร้าง Web 

Service ท่ีใหบ้ริการขอ้มูลตามท่ีไดรั้บการร้องขอเขา้มา 

3.5.1.4  ฐานขอ้มูล Oracle  

เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database Management System) 

โดยใชภ้าษา SQL ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลในรูปแบบตารางขอ้มูล ท่ีสามารถสร้างมุมมอง (View) ต่าง ๆ ให้

ตรงกบัความตอ้งการท่ีจะแสดงผลได ้

3.5.1.5  โทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “การพฒันาระบบให้บริการข้อมูลค่าใช้บริการเลขหมายผ่าน

โทรศพัท์มือถือระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์” ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาด้วยระเบียบวิธีการวิจยัตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานไดท้  าการออกแบบระบบออกมาไดด้งัน้ี 
 
4.1 การออกแบบการท างานของระบบ 

4.1.1 การท างานของระบบในส่วนของผูใ้ชง้าน 
จากการศึกษาความตอ้งการการใชร้ะบบงาน ผูว้ิจยัไดท้  าการวเิคราะห์และออกแบบการ

ท างานของระบบในส่วนของผูใ้ชง้านไดด้งั Use Case Diagram ภาพท่ี 4.1  
 

 
 

ภาพที ่4.1  Use Case Diagram ระบบในส่วนการใชง้านของผูใ้ช ้

DPU



36 

จากภาพท่ี 4.1 อธิบายไดว้า่ระบบจ าเป็นตอ้งให้ผูใ้ชง้านท าการลงทะเบียนเพื่อยืนยนัวา่
ลูกคา้ตอ้งการใชง้านระบบจริง ๆ ซ่ึงการลงทะเบียน และหลงัจากท่ีลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ทุกคร้ัง
ท่ีตอ้งการเขา้ใชง้านจ าเป็นตอ้งท าการใส่รหสัเพื่อยืนยนัตวัตนก่อนการใชง้านและการใชง้านระบบ
จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

1. การตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวั 
2. การตรวจสอบขอ้มูลการใชเ้ลขหมาย 
3. การตรวจสอบยอดค่าคา้งช าระ 
4. การตรวจสอบยอดคา้งช าระแสดงบาร์โคด้ 
การท างานแต่ละ Use Case อธิบายไดโ้ดย Activity Diagram ดงัภาพท่ี 4.2 ถึงภาพท่ี 4.8 

 

 
 
ภาพที ่4.2  Activity Diagram ระบบแสดงการท างานในขั้นตอนการลงทะเบียน 

 
จากภาพท่ี 4.2 เป็นการแสดงการท างานของระบบส าหรับการลงทะเบียนโดยเม่ือผูใ้ช้

ท  าการเปิดโปรแกรมข้ึนมาคร้ังแรก จ าเป็นตอ้งท าการลทะเบียนเพื่อตรวจสอบหมายเลขเพื่อเขา้ใช้
งานโดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการลงทะเบียนคือ  

1. หมายเลขโทรศทัพ 
2. รหสัผา่นท่ีตอ้งการใช ้
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หากระบบตรวจสอบหมายเลขท่ีใช้ลงทะเบียนพบว่ามีอยู่ในระบบก็จะท าการบนัทึก
การลงทะเบียน แต่ถ้าไม่พบก็จะยอ้นกลบัหน้าจอกรอกขอ้มูลให้ผูใ้ช้ลงทะเบียนใหม่โดยกรอก
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเขา้มาใหม่ 
 

 
 

ภาพที ่4.3  Activity Diagram ระบบแสดงการท างานในขั้นตอนการ Login เขา้ใชง้านโปรแกรม 
 

จากภาพท่ี 4.3 เป็นการแสดงการท างานของระบบส าหรับการ Login เขา้ใช้งาน
โปรแกรม โดยผูใ้ช้ตอ้งท าการกรอกหมายเลขโทรศพัท์และรหัสผ่านตามท่ีไดล้งทะเบียนไว ้หาก
ระบบตรวจสอบวา่การ Login ถูกตอ้งระบบจะแสดงหนา้จอแรกของระบบข้ึนมา หาก Login ไม่
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ส าเร็จจะมีขอ้ความแจง้ท่ีหน้าจอ Login วา่ “Login ไม่ส าเร็จ” ในหนา้จอ Login ซ่ึงผูใ้ช้สามารถ 
Login หมายเลขโทรศพัทแ์ละรหสัผา่นท่ีถูกตอ้งใหม่ไดเ้ลย 

 

 
 
ภาพที ่4.4  Activity Diagram ระบบแสดงการท างานหนา้จอแสดงข่าวสาร 
 

จากภาพท่ี 4.4 เป็นการแสดงการท างานของหนา้จอแสดงข่าวสารเม่ือผูใ้ช ้Login  ผา่น
ระบบจะเขา้สู่หนา้จอข่าวสารบริษทัและผูใ้ชส้ามารถกด Link เขา้สู่หนา้จอเวบ็ไซตข์่าวสารได ้โดย
เม่ือผูใ้ชต้อ้งการกลบัสู่หนา้จอเดิม ตอ้งกดปุ่ม Back ท่ีเคร่ือง 
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ภาพที ่4.5  Activity Diagram ระบบแสดงการท างานหนา้จอขอ้มูลส่วนตวั 
 

จากภาพท่ี 4.5 เป็นการแสดงการท างานของหน้าจอแสดงขอ้มูลส่วนตวั โดยผูใ้ชง้าน
สามารถเลือกการท างานหนา้จอน้ีไดจ้ากการเลือกท่ีเมนูหลกัของโปรแกรม ซ่ึงในหน้าจอน้ีจะเป็น
การแสดงขอ้มูลดงัน้ี 

1. ช่ือเจา้ของเลขหมาย 
2. เลขหมายท่ีใช ้
3. ขอ้มูลโปรโมรชัน่ 
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ภาพที ่4.6  Activity Diagram ระบบแสดงการท างานหนา้จอเช็คยอดค่าใชบ้ริการ 
 

จากภาพท่ี 4.5 เป็นการแสดงการท างานของหนา้จอแสดงหนา้จอเช็คยอดค่าใชบ้ริการ
โดยผูใ้ช้งานสามารถเลือกการท างานหน้าจอน้ีได้จากการเลือกท่ีเมนูหลกัของโปรแกรม ซ่ึงการ
ท างานของหนา้จอน้ีระบบจะท าการค านวณยอดค่าใชบ้ริการท่ีใชไ้ปแลว้ในรอบค่าใชปั้จจุบนั โดย
ขอ้มูลท่ีแสดงมีดงัน้ี 

1. ยอดรวมการใชข้อ้มูล DATA มีหน่วยเป็นเมกะไบต ์
2. ยอดรวมการโทรออกคิดเป็นนาที 
3. ยอดรวมการส่งขอ้ความ SMS มีหน่วยเป็นคร้ัง 
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ภาพที ่4.7  Activity Diagram ระบบแสดงการท างานหนา้จอเช็คยอดคา้งช าระ 
 

จากภาพท่ี 4.7  เป็นการแสดงการท างานของหน้าจอแสดงหนา้จอเช็คยอดคา้งช าระโดย
ผูใ้ชง้านสามารถเลือกการท างานหนา้จอน้ีไดจ้ากการเลือกท่ีเมนูหลกัของโปรแกรม การท างานของ
หน้าจอน้ีระบบจะท าการแสดงยอดค้างช าระตามรอบค่าใช้บริการทั้ งหมดท่ียงัไม่มีการช าระ
ค่าบริการ ซ่ึงลูกคา้สามารถน าขอ้มูลน้ีมาติดต่อขอช าระค่าบริการได้ท่ี จุดรับช าระค่าบริการของ
บริษทัหากเป็นการช าระค่าใช้บริการยอ้นหลงั การแสดงขอ้มูลจะแสดงโดยแบ่งเป็นรอบบิลท่ีคา้ง
ช าระเรียงจากรอบค่าใชบ้ริการล่าสุด 
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ภาพที ่4.8  Activity Diagram ระบบแสดงการท างานหนา้จอแสดงบาร์โคด้ช าระ ณ จุดบริการ 

 
จากภาพท่ี 4.8 เป็นการแสดงการท างานของหนา้จอแสดงหนา้จอแสดงบาร์โคด้ช าระ ณ 

จุดบริการ โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกการท างานหนา้จอน้ีไดจ้ากการเลือกท่ีเมนูหลกัของโปรแกรม 
การท างานในหนา้จอน้ีระบบจะท าการดึงขอ้มูลยอดคา้งช าระในรอบบิลปัจจุบนัมาแสดงและแปลง
ขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปของบาร์โคด้เพื่อน าไปช าระ ณ จุดรับช าระ 
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การออกแบบการท างานของระบบสามารถแบ่งการท างานหลกั ๆ ของระบบไดเ้ป็น 2 
ส่วน คือ 

1. การท างานในขั้นตอนการลงทะเบียน 
2. การท างานในขั้นตอนการแสดงผลจากหนา้จอท่ีร้องขอ 
โดยสามารถอธิบายการท างานไดใ้นรูปแบบ Sequence Diagram ดงัภาพท่ี 4.9 ถึงภาพท่ี 

4.10 
 

 
 
ภาพที ่4.9  Sequence Diagram ของการลงทะเบียน 
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ภาพที ่4.10  Sequence Diagram ของการเรียกใชห้นา้จอ 
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4.2 การออกแบบมุมมองแฟ้มข้อมูลระบบ 
การออกแบบมุมมองแฟ้มขอ้มูลระบบขอ้มูลท่ีน ามาแสดงมีความสัมพนัธ์กนัในรูป

ความสัมพนัธ์ขอ้มูลเอนติตี แสดงความสัมพนัธ์ขอ้มูลและทิศทางการไหลของขอ้มูลโดยใช ้ER 
Diagram 
 
ตารางที ่4.1 รายละเอียดมุมมองเอนติต้ี 
 

 เอนติต้ี ขอ้มูลท่ีเรียกใช ้
1 TTMY_USER ขอ้มูลเลขหมายท่ีลงทะเบียนใชร้ะบบ 
2 TTMY_PACKAGE_RATE ขอ้มูลโปรโมชัน่ 
3 TTMY_ACCOUNT_BALANCE ขอ้มูลยอดค่าใชจ่้าย 
4 TTMY_BARCODE ขอ้มูลยอดค่าใชจ่้ายแสดงบาร์โคด้ 
5 TTMY_PACKAGE_CREDIT ขอ้มูลโปรโมชัน่แสดงฟรีเครดิต 
6 TTMY_ACCOUNT_USAGE ขอ้มูลการใช ้
7 TTMY_SUMMARY_USAGE_MSG ขอ้มูลการใชเ้พื่อแสดงในระบบ 
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ภาพที ่4.11  แผนภาพอีอาร์ของมุมมองแฟ้มขอ้มูลท่ีเรียกใช ้
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4.2.1 โครงร่างฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
แผนภาพอีอาร์ของมุมมองแฟ้มขอ้มูลท่ีเรียกใช้สามารถเป็นโครงร่างแผนภาพเป็นโครง

ร่างฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่4.2  รายละเอียดมุมมองแฟ้มขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
 

แบบชนิดเอนติตี  
(Entity type ) 

โครงร่างรีเลชัน 
 (Relation Schema) 

TTMY_USER TTMY_USER(Ciem_External_Id, Password, Status) 
TTMY_PACKAGE_RATE TTMY_PACKAGE_RATE(Ciem_External_Id, 

Account_Name, Status, Package_Id, Package_Name, 
Free_Credit, Onnet, Offnet, Data_Rate, Voice_Limit, 
Data_Limit) 

TTMY_ACCOUNT_BALANCE TTMY_ACCOUNT_BALANCE(Bill_Ref, 
Ciem_External_Id, Paid_Date, Paid_Amount) 

TTMY_BARCODE TTMY_BARCODE(Bill_Ref, Ciam_External_Id, 
Period, Total_Amount, Due_Date) 

TTMY_PACKAGE_CREDIT TTMY_PACKAGE_CREDIT(Package_Id, 
Usage_Type, Free_Create, Limit, Unit) 

TTMY_ACCOUNT_USAGE TTMY_ACCOUNT_USAGE(Usage_Id, 
Ciem_External_Id, Usage_Type, Amount, Period) 

TTMY_SUMMARY_USAGE_MSG TTMY_SUMMARY_USAGE_MSG(Msg_Id, 
Ciem_External_Id, Msg) 

 
4.2.2  พจนานุกรมแฟ้มขอ้มูล (Data Dictionary) 

พจนานุกรมแฟ้มขอ้มูลแสดงรายละเอียดขอ้มูลจากรายละเอียดมุมมองแฟ้มขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ ทั้งหมด  8 มุมมองแฟ้มขอ้มูล น ามาก าหนดคุณสมบติับติัต่าง ๆ ของแต่ละมุมมอง
แฟ้มขอ้มูล ไดแ้ก่ ฟิวด์ขอ้มูล ค าอธิบาย ชนิดขอ้มูล คีย ์ค่าว่างและอา้งอิงแฟ้มขอ้มูล โดยอธิบาย
รายละเอียดคุณสมบติัของมุมมองแฟ้มขอ้มูล ในพจนานุกรมขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.2 ถึงตารางท่ี 4.9 
ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.3  รายละเอียดมุมมองแฟ้มขอ้มูล TTMY_User 
 

ล าดับ ฟิลด์ข้อมูล ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล คีย์ อ้างองิ 

1 Ciem_External_Id เบอร์โทรศพัท ์ Varchar2(144) Pk   

2 Password รหสัเขา้ใชร้ะบบ Number(4)     

3 Status สถานะเขา้ใช ้ Number(1)     
 
ตารางที ่4.4  รายละเอียดมุมมองแฟ้มขอ้มูล TTMY_PACKAGE_RATE 
 

ล าดับ ฟิลด์ข้อมูล ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล คีย์ อ้างองิ 

1 Ciem_External_Id เบอร์โทรศพัท ์ Varchar2(144)  PK   

2 Account_Name ช่ือ-สกุลลูกคา้ Varchar2(412)     

3 Status สถานะเบอร์ Varchar2(10)     
4 Package_Id รหสัโปรโมชัน่ Varchar2(10)  

 5 Package_Name ช่ือโปรโมชัน่ Varchar2(255)     

6 Free_Credit เครดิตใชฟ้รี Varchar2(50)     

7 Onnet อตัราค่าโทรในเครือข่าย Varchar2(50)     

8 Offnet อตัราค่าโทรนอกเครือข่าย Varchar2(50)     

9 Data_Rate อตัราค่าใชข้อ้มูล Varchar2(61)     

10 Voice_Limit ฟรีค่าโทร Varchar2(200)     

11 Data_Limit ฟรีค่าใชข้อ้มูล Number     
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ตารางที ่4.5  รายละเอียดมุมมองแฟ้มขอ้มูล TTMY_ACCOUNT_BALANCE 
 

ล าดับ ฟิลด์ข้อมูล ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล คีย์ อ้างองิ 

1 Bill_Ref เลขท่ีใบแจง้หน้ี Number PK   
2 Ciem_External_Id เบอร์โทรศพัท ์ Varchar2(144) FK TTMY_PACKAGE 

_CREDIT. 
Ciem_External_Id 

3 Paid_Amount ยอดท่ีช าระ Number 
 

  

4 Paid_Date วนัท่ีช าระ Varchar2(10) 
 

  
 

ตารางที ่4.6  รายละเอียดมุมมองแฟ้มขอ้มูล TTMY_Barcode 
 

ล าดับ ฟิลด์ข้อมูล ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล คีย์ อ้างองิ 
1 Bill_Ref เลขท่ีใบแจง้หน้ี Number  PK  TTMY_ACCOUNT 

_BALANCE.Bill_Ref 
2 Ciam_External_Id เลขท่ีสัญญา Varchar2(144)     
3 Period งวดค่าใชบ้ริการ Varchar2(7)     
4 Total_Amount ยอดค่าใชร้วมสุทธิ Number     

5 Due_Date ก าหนดช าระ Varchar2(8)     
 

ตารางที ่4.7  รายละเอียดมุมมองแฟ้มขอ้มูล TTMY_PACKAGE_CREDIT 
 

ล าดับ ฟิลด์ข้อมูล ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล คีย์ อ้างองิ 
1 Credit_Id ล าดบั Number PK  

2 Package_Id รหสัโปรโมชัน่ Varchar2(10) FK TTMY_PACKAGE 
_RATE.Package_Id 

3 Usage_Type ชนิดค่าใช ้ Varchar2(20)     

4 Free_Create ฟรีค่าใช ้ Varchar2(80)     

5 Limit จ ากดั Varchar2(20)     

6 Unit หน่วย Varchar2(20)     
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ตารางที ่4.8  รายละเอียดมุมมองแฟ้มขอ้มูล TTMY_ACCOUNT_USAGE 
 
ล าดับ ฟิลด์ข้อมูล ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล คีย์ อ้างองิ 

1 Usage_Id ล าดบัค่าใช ้ Number PK  
2 Ciem_External_Id เบอร์โทรศพัท ์ Varchar2(144)  FK  TTMY_PACKAGE 

_RATE. 
Ciem_External_Id 

3 Usage_Type ชนิดค่าใช ้ Varchar2(20)  FK  TTMY_PACKAGE 
_CREDIT. 
Usage_Type 

4 Amount ยอดค่าใชบ้ริการ Number(10,2)     
5 Period งวดค่าใชบ้ริการ Varchar2(7)     

 
ตารางที ่4.9  รายละเอียดมุมมองแฟ้มขอ้มูล TTMY_SUMMARY_USAGE_MSG 
 
ล าดับ ฟิลด์ข้อมูล ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล คีย์ อ้างองิตาราง 

1 Msg_Id ล าดบั Number PK  
2 Ciem_External_Id เบอร์โทรศพัท ์ Varchar2(144) FK  TTMY_ACCOUNT 

_USAGE. 
Ciem_External_Id 

3 Msg ขอ้ความแสดงค่าใช ้  Varchar2(144) 
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4.3 การออกแบบหน้าจอ 
การออกแบบหนา้จอเพื่อใหแ้ต่ละหนา้จอเป็นไปในทิศทางเดียวกนัจึงไดท้  าการก าหนด

ส่วนหลกั ๆ ของแต่ละหนา้จอ ดงัน้ี 
4.3.1 หนา้จอการแสดงผลมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

4.3.1.1 ส่วนเรียกใชเ้มนู 
4.3.1.2 ส่วนตราสัญลกัษณ์โปรแกรม 
4.3.1.3 ส่วนการแสดงเน้ือหาแต่ละหนา้จอ 
 

 
 

ภาพที ่4.12  แสดงการออกแบบหนา้จอแสดงเน้ือหา 
 

4.3.2  เมนูหลกั จะเป็นเมนูซ่อน โดยการเรียกใชส้ามารถลากน้ิวท่ีหนา้จอดา้นซา้ยสุด ไป
ดา้นขวาโดยเมนูมีลกัษณะ ดงัน้ี 

4.3.2.1 ส่วนตราสัญลกัษณ์  
4.3.2.2 ส่วนของเมนูเพื่อเรียกใชห้นา้จอโปรแกรมต่าง ๆ 
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ภาพที ่4.13  การออกแบบเมนู 
 
 เพื่อใหก้ารแสดงผลหนา้จอลองรับเคร่ืองท่ีมีขนาดหนา้จอท่ีต่างกนัจึงมีการก าหนด
คุณสมบติัการแสดงผลใหย้อ่ขยายหนา้จอตามความสูงและความกวา้งของเคร่ืองนั้น ๆ โดยการใช้
ค  าสั่ง ดงัน้ี 
 

ค าสั่งการปรับหนา้จออตัโนมติั 
 
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" > 
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4.4 การออกแบบเวบ็เซอร์วสิ 
เน่ืองจากการรับขอ้มูลของ Android SDK ถอดขอ้มูลในรูปแบบ SOAP ท่ีมีความ

ซบัซ้อนไดย้ากดงันั้นจึงไดท้  าการออกแบบรูปแบบขอ้มูลท่ีจะ Response กลบัให้อยูใ่นรูปขอ้ความ
โดยมีการใช้เคร่ืองหมาย ; เป็นตวัแบ่งขอ้มูล ซ่ึงการท าขอ้ความแบบน้ีจะคล้ายกบัรูปแบบของ 
JSON ซ่ึงช่วยท าใหส่้งและน าขอ้มูลไปใชไ้ดเ้ร็วข้ึน 

วิธีการสร้างข้อความสามารถท าได้โดยการถอดข้อมูล ท่ีได้รับจากส่วนการติดต่อ
ฐานขอ้มูลซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นลกัษณะขอ้มูลตาราง (DataTable) การสร้างขอ้ความเวบ็เซอร์วิสท า
การถอดข้อมูลตารางทีละคอลัมน์มาเก็บไวใ้นตวัแปร แล้วน าตวัแปรท่ีได้มาประกอบกนัโดยมี
เคร่ืองหมาย ; เป็นตวัขั้น 
 
ตัวอย่างชุดค าส่ังทีท่ าการสร้างข้อความ Response 
 
public String TTMy_Summary_Usage_Msg_Select_Row(String ciem_external_id) 
        { 
            TTMy_Summary_Usage_Msg_BLL bl = new TTMy_Summary_Usage_Msg_BLL(); 
            TTMy_Summary_Usage_Msg_VOL obj = new TTMy_Summary_Usage_Msg_VOL(); 
            obj.ciem_external_id = ciem_external_id; 
 
            TTMy_Summary_Usage_Msg_VOL vol = bl.My_Barcode_Selected_Row(obj); 
 
            String rs; 
            rs = vol.ciem_external_id + ";" + vol.msg; 
 
 
            return rs; 
        } 
 
4.5 ส่วนการติดต่อฐานข้อมูล 

ในส่วนน้ีไดอ้อกแบบโดยการใช ้Bussiness Tier โดยแบ่งออกเป็น 3 Layer คือ 
1. Business Logic Layer (BLL) เป็น Tier ท่ีท  าหนา้ท่ีติดต่อภายนอก มีการประกาศไวว้า่

ภายในมีการท างานใดท่ีสามารถเรียกใชไ้ด้ 
2. Data Access Layer (DAL) เป็น Tier ท่ีท  าหนา้ท่ีติดต่อการฐานขอ้มูลโดยตรงท าหนา้ท่ีใน

การร้องขอขอ้มูลจากฐานขอ้มูลตามโดยใชค้  าสั่ง SQL  
3. Variable Object Layer (VOL) เป็น Tier ส าหรับประกาศตวัแปรท่ีใชใ้นการรับส่งขอ้มูล

จากภายนอกและภายใน DAL  
การออกแบบส่วนการติดต่อฐานขอ้มูลในลกัษณะน้ีท าใหส้ามารถเพิ่มการท างานไดง่้าย

ไม่มีผลกระทบกบัส่วนอ่ืน ๆ 
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ภาพที ่4.14  การออกแบบส่วนการติดต่อฐานขอ้มูล 
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4.6 ผลการด าเนินงาน 
4.6.1  ผลการท างานของเวป็เซอร์วิส การท างานเวป็เซอร์วิสสามารถท าการทดสอบไดโ้ดยใช้

โปรแกรม Browser FireFox รวมกบัปลัก๊อินช่ือ SOA Client โดยการทดสอบไดผ้ลการทดสอบได้
ท าการสุ่มการเรียกใช้เซอร์วิสช่ือ My_User_Select_Row เป็นเซอร์วิสท่ีใช้ในการตรวจสอบการ 
Login เขา้ใชร้ะบบ ไดผ้ลดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่4.15  การเรียกใชเ้ซอร์วสิช่ือ My_User_Select_Row 
 

จากภาพท่ี 4.15 เป็นการทดสอบการเรียกใช้เซอร์วิสช่ือ My_User_Select_Row  ซ่ึง
ให้บริการอยูใ่นเคร่ือง Server จ าลองโดยไดท้ าการ Deploy ไวบ้น IIS Web Server (Version 7.5) 
เซอร์วิสน้ีจะท าการรับค่าตวัแปร ช่ือ ciem_external_id ซ่ึงเป็นค่าตวัแปรเลขหมายโทรศพัทจ์  านวน 
9 หลกั มีชนิดขอ้มูลเป็นประเภท String 
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ภาพที ่4.16  การเรียกใชเ้ซอร์วสิช่ือ My_User_Select_Row 
 

จากภาพท่ี 4.16 เป็นการทดสอบการเรียกใชเ้ซอร์วิสช่ือ My_User_Select_Row เม่ือท า
การท าสอบโดยการกดท่ีปุ่ม Invoke เวบ็เซอร์วิสท างานตามท่ีร้องขอไดผ้ลลพัธ์เรียบร้อยแลว้จึงท า
การแสดงผลลัพธ์ตามรูปแบบท่ีได้ท าการออกแบบไวคื้อข้อความแต่ละคอลัมน์จะถูกคัน่ด้วย
เคร่ืองหมาย ; ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากเซอร์วสิน้ีคือ เลขหมายโทรศพัท ์
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4.6.2  ผลการด าเนินงานจากการจ าลองโปรแกรมการท างานโดยใชเ้คร่ืองจ าลองเสมือนจริง
โปรแกรม Genymotion ท่ีท  างานร่วมกบัโปรแกรม Oracle VM VisualBox ท่ีท าให้การทดสอบมี
ลกัษณะเหมือนการท างานบนเคร่ืองจริง ไดผ้ลลพัธ์แสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 
ภาพที ่4.17  หนา้จอกรอกช่ือผูใ้ชเ้พื่อเขา้ใชง้านระบบ 
 

จากภาพท่ี 4.17 เป็นหนา้จอในการ Login เขา้ใชร้ะบบผูใ้ชต้อ้งท าการขอ้มูล 2 อยา่ง คือ 
1. User Id คือ เลขหมายโทรศพัทท่ี์ไดล้งทะเบียนไว ้
2. Password คือ รหสัผา่น 

 ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งกรอกมีสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบแต่ถา้เป็นการเขา้ใชง้านคร้ัง
แรกผูใ้ชต้อ้งท าการลงทะเบียนก่อนโดยกดท่ีปุ่มลงทะเบียน 
 ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลผดิระบบจะแจง้ขอ้ความ ”Login Fail” ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถลองใส่ User 
Id และ Password ท่ีตอ้งใหม่ไดเ้ลย 
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ภาพที ่4.18  หนา้จอกรอกช่ือผูใ้ชเ้พื่อลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบ 
 

 จากภาพท่ี 4. 18 เป็นหนา้จอส าหรับใหผู้ใ้ชล้งทะเบียนเขา้ใชง้านระบบตอ้งท าการขอ้มูล 
2 อยา่ง คือ 

1. User Id คือ เลขหมายโทรศพัทท่ี์ไดล้งทะเบียนไว ้
2. Password คือ รหสัผา่น 

 เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท าการกดปุ่ม Confirm เพื่อบนัทึกการลงทะเบียน 
ระบบจะท าการตรวจสอบเลขหมายว่าเป็นลูกคา้ของบริษทัหรือไม่ ถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นลูกคา้
ของบริษทัระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูล และเขา้สู่หนา้จอหลกัของโปรแกรมใหอ้ตัโนมติั 
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ภาพที ่4.19  หนา้จอแสดงข่าวสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ 
 

ภาพท่ี 4.19 เป็นหนา้จอแรกหลงัจากท่ีผูใ้ช ้Login ไดถู้กตอ้ง ระบบจะท าการดึงข่าวสาร
ล่าสุดข้ึนมาแสดงเพื่อเป็นการแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีบริษทัตอ้งการน าเสนอให้ลูกคา้ทราบ และจะมี 
Link เพื่อน าไปสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อแสดงขอ้มูลข่าวสารโดยละเอียด เม่ือผูใ้ช้อยู่ในหน้าเวบ็ไซต์
ข่าวสาร ถา้ตอ้งการกลบัสู่หนา้จอหลกัตอ้งกดท่ีปุ่ม Back ท่ีเคร่ือง 
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ภาพที ่4.20  หนา้จอเมนูหลกัส าหรับเรียกใชง้านโปรแกรมส่วนต่าง ๆ 
 

จากภาพท่ี 4.20 เป็นหนา้จอแสดงเมนูหลกัเพื่อให้เลือกใชง้านได ้ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลส่วนตวั 
2. เช็คยอดค่าใชบ้ริการ 
3. เช็คยอดคา้งช าระ 
4. แสดงบาร์โคด้ช าระ ณ จุดบริการ 
5. ออกจากโปรแกรม 
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ภาพที ่4.21  หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัและโปรโมชัน่ท่ีใชง้านปัจจุบนั 
 

จากภาพท่ี 4.21 เม่ือผูใ้ช้เลือกเมนูขอ้มูลส่วนตวั ระบบจะท าการส่งเลขหมายโทรศพัท์
ไปร้องขอข้อมูลจากเว็บเซอร์วิสโดยช่ือท่ีร้องขอจะถูกก าหนดไวใ้นหน้าจอแต่ละหน้าจอการ
แสดงผล ซ่ึงหนา้จอน้ีเป็นการร้องขอขอ้มูลส่วนตวั วิธีการท างานในการแสดงผลหน้าจอระบบท า
การติดต่อไปยงัเวบ็เซอร์วสิ ดว้ยค าสั่ง Handler ซ่ึงระบบไม่รอขอ้มูลกลบัมาวา่เปิดหนา้จอแสดงผล 
ระบบจะท าการเปิดหนา้แสดงผลทนัทีเม่ือไดรั้บขอ้ความแลว้จึงน ามาแสดงตามโครงสร้างหนา้จอท่ี
วางไว ้ซ่ึงในหนา้จอน้ีจะแสดงผล ดงัน้ี 

1. ค าทกัทาย 
2. ช่ือและนามสกุลผูใ้ช ้
3. หมายเลขโทรศพัท ์
4. สถานะใชง้าน 
5. ขอ้มูลโปรโมรชัน่ท่ีใช ้
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ภาพที ่4.22  หนา้จอแสดงปริมาณการใชเ้ลขหมายในรอบบิลปัจจุบนั 
 

จากภาพท่ี 4.22 เม่ือลูกคา้เลือกเมนูเช็คยอดค่าใช้บริการ ระบบจะท าการส่งเลขหมาย
โทรศพัทไ์ปร้องขอขอ้มูลจากเวบ็เซอร์วิสโดยช่ือท่ีร้องขอจะถูกก าหนดไวใ้นหนา้จอแต่ละหนา้จอ
การแสดงผล ซ่ึงหน้าจอน้ีเป็นการร้องขอข้อมูลยอดค่าใช้บริการ วิธีการแสดงผลหน้าจอจะ
เหมือนกบัค าอธิบายภาพท่ี 4.21  ซ่ึงในหนา้จอน้ีจะแสดงผลยอดค่าใชบ้ริการ ดงัน้ี 

1. ค่าใชบ้ริการขอ้ความ (SMS) มีหน่วยเป็นจ านวนคร้ัง 
2. ค่าใชบ้ริการขอ้มูล (DATA) มีหน่วยเป็นเมกกะไบต ์
3. ค่าใชบ้ริการโทรออก (Vioce) มีหน่วยเป็นนาที 
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ภาพที ่4.23  หนา้จอแสดงยอดคา้งช าระตามรอบบิล 
 

จากภาพท่ี 4.23 เม่ือลูกคา้เลือกเมนูเช็คยอดคา้งช าระ ระบบจะท าการส่งเลขหมาย
โทรศพัทไ์ปร้องขอขอ้มูลจากเวบ็เซอร์วิสโดยช่ือท่ีร้องขอจะถูกก าหนดไวใ้นหนา้จอแต่ละหนา้จอ
การแสดงผล ซ่ึงหน้าจอน้ีเป็นการร้องขอขอ้มูลยอดคา้งช าระตามรอบบิลท่ียงัไม่ไดช้ าระ วิธีการ
แสดงผลหนา้จอจะเหมือนกบัค าอธิบายภาพท่ี 4.21  ซ่ึงในหนา้จอน้ีจะแสดงผลยอดค่าใช้บริการ 
ดงัน้ี 

1. รอบบิล 
2. ยอดคา้งช าระ มีหน่วยเป็นบาท 
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ภาพที ่4.24  หนา้จอแสดงบาร์โคด้เพื่อแสดง ณ จุดรับช าระค่าบริการ 
 

จากภาพท่ี 4.24 เม่ือลูกคา้เลือกเมนูแสดงบาร์โคด้เพื่อแสดง ณ จุดรับช าระค่าบริการ 
ระบบจะท าการส่งเลขหมายโทรศพัทไ์ปร้องขอขอ้มูลจากเวบ็เซอร์วิสโดยช่ือท่ีร้องขอจะถูกก าหนด
ไวใ้นหนา้จอแต่ละหนา้จอการแสดงผล ซ่ึงหนา้จอน้ีเป็นการร้องขอขอ้มูลยอดคา้งช าระตามรอบบิล
ในรอบบิลปัจจุบนั วิธีการแสดงผลหนา้จอจะเหมือนกบัค าอธิบายภาพท่ี 4.21  ซ่ึงในหนา้จอน้ีจะ
แสดงผลยอดคา้งช าระตามรอบบิลในรอบบิลปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. รอบบิลปัจจุบนั 
2. ยอดคา้งช าระ มีหน่วยเป็นบาท 
3. บาร์โคด้ โดยการแสดงบาร์โคด้นั้นระบบจะท าการแปลงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเวบ็

เซอร์วสิให้อยูใ่นรูปของบาร์โคด์โดยการเขา้รหสั Code 128 
4. ขอ้มูลก ากบับาร์โคด้ 
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4.6.3 เปรียบเทียบการท างานระหวา่งโปรแกรมประยุกตเ์วบ็ (Web Application) กบัโปรแกรม
ประยกุตบ์นแอนดรอย ์(Mobile Application) 

4.6.3.1 การทดสอบความเร็วในการหนา้โปรแกรมประยุกตเ์วบ็ (Web Application) ท าได้
โดยการใชบ้ริการจากเวบ็ไซต ์http://whichloadsfaster.com โดยไดผ้ล ดงัน้ี 

 

 

 
ภาพที ่4.25  ผลการท างานโปรแกรมประยกุตเ์วบ็ 
 

คร้ังที่ Speed/Ms 
1 766 
2 54 
3 84 
4 63 
5 76 

 

สรุปการทดสอบความเร็วในการหน้าโปรแกรมประยุกต์เวบ็ (Web Application) ได้
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี(766+54+84+63+76) / 5 = 208.6 MS 
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4.6.3.2 การทดสอบความเร็วในการแสดงหน้าโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอย ์ท าได้
โดยการใช ้ LogCat  ไดผ้ลดงัน้ี 

 

 

 
ภาพที ่4.26  ผลการท างานโปรแกรมประยกุต์ 
 

คร้ังที่ Speed/Ms 
1 35 
2 40 
3 39 
4 37 
5 36 

 
สรุปการทดสอบความเร็วในการแสดงหน้าโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์ ได้

ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี(35+40+39+37+36) / 5 = 37.4 MS 
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4.6.4  เปรียบเทียบการท างานเปรียบเทียบขอ้ความตอบกลบั (Response Message) เวบ็เซอร์วิส
ระหวา่ง  JSON Message  กบั ขอ้ความตอบกลบัจากแนวคิดไดผ้ลดงัน้ี 

4.6.4.1 ขอ้ความตอบกลบั (Response Message) เวบ็เซอร์วสิ  JSON Message ไดผ้ลดงัน้ี 
 

 

 
ภาพที ่4.27  ขอ้ความตอบกลบั JSON Message 
 

จากภาพท่ี 4.27 แสดงถึงความเร็วในการ Response  และจ านวน Bytes ท่ีได ้Message 
Return จาก JSON ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ความเร็วในการตอบกลบัอยู่ท่ี  7 Ms และจ านวนขอ้ความ
ทั้งหมดอยูท่ี่ 776 Bytes 
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4.6.4.2 ขอ้ความตอบกลบั (Response Message) เวบ็เซอร์วิสจากแนวคิดไดผ้ลดงัน้ี 
 

 

 
ภาพที ่4.28  ขอ้ความตอบกลบัจากแนวคิด 
 

จากภาพท่ี 4.28 แสดงถึงความเร็วในการ  Response  และจ านวน Bytes ท่ีได ้Message 
Return จากการท าขอ้ความตามแนวคิดท่ีไดอ้อกแบบไว้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ความเร็วในการตอบกลบั
อยูท่ี่  5 Ms และจ านวนขอ้ความทั้งหมดอยูท่ี่ 557 Bytes 

สรุปการท าขอ้ความตามท่ีไดอ้อกแบบไวน้ั้นท าใหใ้ชเ้วลาในการ Response นอ้ยกวา่ 
JSON และความยาวของขอ้ความสั้นกวา่ JSON  
 
4.7 วเิคราะห์ผลการท างาน 

การวิเคราะห์ผลการท างานของระบบตรวจสอบข้อมูลการใช้งานเลขหมายผ่าน
โทรศพัทมื์อถืออจัฉริยะ ไดว้เิคราะห์ผลการท างานในแต่ละหนา้จอการท างานได ้ดงัน้ี 

4.7.1  เม่ือติดตั้งโปรแกรมบนโทรศพัทมื์อถือระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์เรียบร้อยแลว้ เม่ือ
เปิดโปรแกรมข้ึนมาจะแสดงหนา้จอดงัภาพท่ี 4.17 การเขา้ใชง้านคร้ังแรกจะตอ้งการลงทะเบียนเขา้
ใช้งาน การลงทะเบียนจะใช้ขอ้มูลเลขหมายโทรศพัทท่ี์เปิดใช้งานกบับริษทัและรหัสผา่น วิธีการ
ลงทะเบียนตอ้งกดท่ีปุ่ม Register เพื่อเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียน ซ่ึงโปรแกรมจะท าการเปิด
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หนา้จอ ภาพท่ี 4.18  ข้ึนมาเม่ือท าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ท าการกดท่ีปุ่ม Confirm ระบบจะ
ท าการตรวจสอบว่าเลขหมายท่ีใช้มีอยู่จริงในระบบหรือไม่ ถา้เลขหมายมีอยู่จริงจะท าการบนัทึก
การลงทะเบียนแลว้น าไปสู่หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

สรุปได้ว่าโปรแกรมมีความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลท่ีไม่พึ่ งประสงค์
เพราะมีการท าการลงทะเบียนดว้ยเลขหมายโทรศพัทก่์อนการใชง้าน และทุกคร้ังท่ีเขา้ใชง้านตอ้งท า
การ Login ก่อนเสมอ 

4.7.2  เม่ือเขา้สู่หน้าจอหลกัของโปรแกรมแลว้ดงัภาพท่ี 4.19  ถา้ตอ้งการเลือกการท างานใน
หน้าจออ่ืน ตอ้งท าการลากน้ิวในหน้าจอจากมุมดา้นซ้ายไปดา้นขาวหรือกดท่ีปุ่มเรียกเมนูดา้นบน
เพื่อแสดงเมนูหลกัของโปรแกรม ซ่ึงเมนูหลกัของโปรแกรมจะประกอบไปดว้ยเมนู ดงัน้ี 

4.7.3.1 ขอ้มูลส่วนตวั 
4.7.3.2 เช็คยอดค่าใชบ้ริการ 
4.7.3.3 เช็คยอดคา้งช าระ 
4.7.3.4 แสดงบาร์โคด้ช าระ ณ จุดบริการ 
4.7.3.5  ออกจากโปรแกรม 
สรุปไดว้่าวิธีการออกแบบเมนูแบบน้ีสามารถเพิ่มพื้นท่ีในการแสดงผลหนา้จอไดม้าก

ข้ึนเพราะเม่ือไม่มีการเรียกใชเ้มนูจะท าการซ่อนกลบัเขา้ไปดา้นซา้ย 
4.7.3  การท างานในหนา้จอการแสดงผลในเมนูต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.21 ถึงภาพท่ี 4.24 เป็นหนา้

จอแสดงผลขอ้มูลโดยการวางโครงสร้างหนา้จอไวแ้ลว้ทั้งรูปภาพและการแสดงเน้ือหาต่างๆ ดั้งนั้น
ขอ้มูลส่วนน้ีจากถูกเก็บไวใ้นโปรแกรมไม่มีการโหลดจากเคร่ืองแม่ข่ายท าให้สามารถแสดงผล
หน้าจอได้เร็วข้ึน และประเด็นท่ีน่าสนใจคือการดึงขอ้มูลจากเว็บเซอร์วิสจะเป็นการท างานเป็น 
Handler คือไม่รอจนกวา่จะไดผ้ลลพัธ์จากเคร่ืองแม่ข่ายจึงยิ่งท าให้โปรแกรมแสดงผลหนา้จอไดเ้ร็ว
ข้ึน รวมทั้งแนวคิดในการสร้าง Response Message ให้เป็นขอ้ความเดียวยงัท างานได้เร็วกว่า
เน่ืองจากความยาวขอ้มูลสั้ นกว่าท าให้ใช้เวลาในการส่งขอ้มูลน้อยกว่าดว้ย แสดงให้เห็นระหว่าง
ภาพท่ี 4.27 กบัภาพท่ี 4.28 

สรุปได้ว่าการท่ีเก็บรูปและโครงสร้างหน้าจอไวใ้นโปรแกรมและการสร้างขอ้ความ
ตอบกลบั (Response Message) ท าให้การท างานสามารถท างานไดเ้ร็วกวา่ ส่งผลให้การแสดงผล
หนา้จอสามารถท างานไดเ้ร็วข้ึน 

DPU



70 

 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลค่าใช้บริการเลขหมายผ่าน

โทรศพัทมื์อถือระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์” ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาดว้ยการจดัท าระบบน าล่องผา่น 
Mobile Application โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อวางโครงสร้างฐานขอ้มูลในการพฒันา Applications 
ของ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ผา่น Mobile Applications และจดัท าระบบตน้แบบ
ในการใหข้อ้มูลค่าใชบ้ริการของลูกคา้ของ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ผา่น Mobile 
Applications หลงัจากการทดสอบระบบในดา้นต่าง ๆ แลว้ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลท่ีไดแ้ละขอ้จ ากดั
ของระบบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในการพฒันาต่อไป ไดด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 การพฒันาระบบใหบ้ริการขอ้มูลค่าใชบ้ริการเลขหมายผา่นโทรศพัทมื์อถือระบบปฎิบติั
การแอนดรอยด์ให้มีความสะดวกในการใช้งานโดยสามารถใช้งานได้บนโทรศทัพ์มือถือระบบ
ปฎิบติัการแอนดรอยด์ นั้นเป็นตน้แบบในการพฒันาโปรแกรมประยุกตอ่ื์นๆ ท่ีจะให้บริการลูกคา้
ได้ โดยการประยุกต์ใช้เว็บเซอร์วิสเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการข้อมูลท่ีท าการติดต่อกับ
ฐานขอ้มูล ซ่ึงประมวลผลอยูบ่น IIS Web Server (Version 7.5) ร่วมกบั Android SDK ท่ีใชส้ าหรับ
การสร้างหนา้จอการแสดงผลและในระบบไดน้ าโปรแกรม Oracle มาจดัการระบบฐานขอ้มูล 
 ส าหรับการทดสอบระบบเป็นการทดสอบการใช้งานเพื่อทดสอบว่าสามารถท างานได้
อย่างถูกตอ้งและสามารถแสดงผลไดอ้ย่างรวดเร็วหรือไม่ การทดสอบเป็นการจ าลองสถานการณ์
การบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบและการเรียกใชข้อ้มูลจากระบบโดยผา่นตวักลางเวบ็เซอร์วิสของระบบ 
ซ่ึงการทดสอบไดน้ าขอ้มูลจริงจากระบบบางส่วนมาท าการทดสอบ ผลจากการทดสอบโปรแกรม
สามารถยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้ใช้งานระบบได้ และในแต่ละหน้าจอสามารถแสดงผลข้อมูลตาม
โครงสร้างหน้าจอท่ีวางไวไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว ดงัน้ี ขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลยอดการใช้งานในรอบบิล
ปัจจุบนั ขอ้มูลยอดคา้งช าระและขอ้มูลบาร์โคด้ในรอบบิลปัจจุบนั 
 จากการทดสอบโปรแกรมจึงสรุปผลท่ีไดจ้ากการใชง้านจริงไดด้งัน้ีโปรแกรมสามารถ
แสดงผลตามท่ีร้องขอได้อย่างรวดเร็วเน่ืองจากการเว็บเซอร์วิสสามารถส่งข้อความตอบกลับ 
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(Response) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่มีการเปิดการเช่ือมต่อคา้งไวท้  าใหไ้ม่เปลืองทรัพยากรของระบบ 
ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลไดต้ลอดเวลาจนเป็นผลให้เกิดความพอใจกบัผูใ้ชบ้ริการเลขหมาย อีก
ทั้งระบบยงัเพิ่มความสะดวกในการช าระเงินท่ีจุดรับช าระโดยสามารถแสดงบาร์โคด้ช าระเงินได้
ทนัที ระบบยงัมีส่วนท่ีสามารถช่วยเตือนผูใ้ชเ้พื่อป้องกนัการใชข้อ้มูล (Usage) ท่ีเกินอตัราท่ีก าหนด
ของโปรโมชัน่ได ้
 
5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 ปัญหาท่ีพบระหว่างการด าเนินการวิจยั ได้แก่ Android SDK มีการปรับรุ่นใหม่อยู่
บ่อยคร้ัง ซ่ึงเป็นปัญหาในการพฒันาหน้าจอการแสดงผล ท าให้ตอ้งปรับแก้โปรแกรมตาม SDK 
ดงันั้นเพื่อใหแ้น่ใจวา่จะไม่เกิดผลกระทบเร่ือง Android SDK ควรท าการปรับปรุงให้เป็นรุ่นปัจจบนั
ก่อนการพฒันาโปรแกรมเสมอ การออกแบบหน้าจอไม่สามารถใช้เคร่ืองมือลากวางในการจดั
หนา้จอการแสดงผลไดเ้พราะจะท าใหก้ารแสดงผลผิดพลาด ดงันั้นควรท าการออกแบบหนา้จอโดย
การ Coding จะดีท่ีสุดและยงัท าใหเ้ขา้ใจการจดั Layout  ของหนา้จอดียิง่ข้ึน 

 
5.3  อภิปรายผลการวจัิย 
 การพฒันาระบบใหบ้ริการขอ้มูลค่าใชบ้ริการเลขหมายผา่นโทรศพัทมื์อถือระบบปฎิบติั
การแอนดรอยด์เป็นการพฒันา Applications  ท่ีสามารถท างานไดบ้นโทรศพัทมื์อถือระบบปฎิบติั
การแอนดรอยด์ ท่ีมีจุดมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อจดัท าระบบตน้แบบในการให้ขอ้มูลค่าใชบ้ริการ
ของผลูกค่าของ บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ท่ีสามารถให้บริการตรวจสอบขอ้มูล 
โดยแสดงผลโดยเนน้ความรวดเร็วในการตอบสนองของหนา้จอ ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีสมบรูณ์แลว้
ผูว้จิยัคาดวา่ถา้มีการน าไปจดัท าเป็นระบบจริง งานวจิยัน้ีจะเป็นตน้แบบในการพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การพฒันาระบบดงักล่าวขา้งตน้ สามารถให้บริการขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวกและ
ยงัเป็นการแจง้เตือนค่าใช้บริการเลขหมาย (Usage) ท าให้ลูกคา้สามารถป้องกนัการใชบ้ริการเกิน
อตัราท่ีก าหนดตามโปรโมชัน่ท่ีอาจจะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึนไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัเป็น
ช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้างการแข่งขนัเพราะสามารถใหข้อ้มูลข่าวสารไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย 
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5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัท 
 บริษทั กสท.โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ควรสนบัสนุนการวิจยัโปรแกรมประยุคตท่ี์
ท างานบนโทรศพัทมื์อถืออจัฉริยะ (Mobile Applications) เพราะเป็นช่องทางการให้บริการลูกคา้ท่ี
เป็นประโยชน์ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ใชบ้ริการของบริษทัต่อไปและยงัช่องทางการ
หน่ึงในการท าโฆษณาท่ีสามารถลดตน้ทุนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
5.5  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต 
 ควรพฒันา Mobile Application บนระบบปฎิบติัการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ Windows phone, IOS 
เป็นต้น เพราะจะท าให้สามารถให้บริการลูกคา้ได้ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติและควรเพิ่มการ
ท างานการแจง้เตือนอตัโนมติัเม่ือลูกคา้ใชง้านเกินอตัราท่ีก าหนดของโปรโมชัน่ท่ีใช ้ควรศึกษาเร่ือง
การก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายสูงสุด (Credit Limit) และการยืน่ค  าร้องขอเปล่ียนโปรโมชัน่  
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บรรณานุกรม 
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คู่มือการใช้งานระบบให้บริการข้อมูลค่าใช้บริการเลขหมายผ่านโทรศัพท์มือถือระบบปฎบิัติการ
แอนดรอยด์ระบบปฏิบัติการกูเกิล้แอนดรอยด์ 

 

1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
ท าการติดตั้งแอพพลิเคชัน่ myService.apk ระบบจะแสดงหนา้จอเร่ิมตน้เพื่อท าการ

ติดตั้งโดยใชผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม แสดงดงัภาพท่ี 1 และเม่ือกดปุ่ม 
“ติดตั้ง” แลว้ก็จะเร่ิมติดตั้งโปรแกรมโดยแสดงสถานะ การติดตั้ง แสดงดงัภาพท่ี 2 และเม่ือท าการ
ติดตั้งเรียบร้อยแลว้จะมีหนา้จอแจง้เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านได ้แสดงดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที ่1  หนา้จอเร่ิมตน้ติดตั้งใชง้านโปรแกรม 
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ภาพที ่2  หนา้จอแสดงการสถานะการติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพที ่3  หนา้จอแสดงการติดตั้งโปรแกรมแลว้เสร็จ 

 

2. ขั้นตอนการใชง้านระบบ 
2.1 การเปิดใชง้านโปรแกรมโดยการกดเขา้แอพพลิเคชัน่ของโทรศพัทมื์อถือแอน

ดรอยดแ์ลว้กดโปรแกรมท่ีช่ือ CAT My Service  ดงัภาพท่ี 4 จะเขา้สู่หนา้จอล็อกอินเขา้ใชง้าน
โปรแกรม 
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ภาพที ่4  การเขา้ใชง้านโปรแกรม 
 
2.2 หนา้จอล็อกอินเขา้ใชง้านระบบ เม่ือเปิดโปรแกรมแลว้ผูใ้ชต้อ้งท าการล็อกอินเพื่อ

เขา้ใชง้านระบบ ดงัภาพท่ี 5 โดยการกรอกเลขหมายและรหสัผา่นตามท่ีไดล้งทะเบียนไว ้ถา้ผูใ้ชง้าน
กรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งจะไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบไดแ้ละหนา้จอจะแสดงขอ้ความ“Login Fail” 
ดงัภาพท่ี 6 ถา้ผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลถูกตอ้งระบบจะแสดงน าเขา้สู่หนา้จอเมนูหลกัแต่ถา้ผูใ้ชย้งัไม่เคย
ลงทะเบียนไวต้อ้งท าการลงทะเบียนก่อนโดยกดท่ี Register โปรแกรมจะแสดงหนา้จอลงทะเบียน 
ดงัภาพ 7 ใหท้  าการลงทะเบียนดว้ยเลขหมายโทรศพัทแ์ละรหสัผา่นท่ีตอ้งการแลว้กด Confirm หาก
ผูใ้ชล้งทะเบียนไม่ส าเร็จระบบจะแสดงขอ้ความ “ลงทะเบียนไม่ส าเร็จเลขหมายอาจเคยลงทะเบียน
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แลว้หรือไม่พบเลขหมายในระบบ” ดงัภาพท่ี 8 แต่ถ้าลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงน าเขา้สู่
หนา้จอเมนูหลกั ดงัภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพที ่5  หนา้จอล็อกอินเขา้ใจระบบ 
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ภาพที ่6  หนา้จอแสดงการล็อคอินไม่ผา่น 
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ภาพที ่7  หนา้จอส าหรับลงทะเบียนส าหรับสมคัรเขา้ใชง้านคร้ังแรก 
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ภาพที ่8  หนา้จอส าหรับลงทะเบียนส าหรับสมคัรเขา้ใชง้านคร้ังแรกไม่ถูกตอ้ง 
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ภาพที ่9  หนา้จอหลกัโปรแกรมแสดงข่าวสารของระบบ 

 
2.3 เมนูหลกั ดงัภาพท่ี 10 เป็นเมนูเพื่อให้เลือกใชง้านประกอบดว้ยเมนู ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลส่วนตวั 
2. เช็คยอดค่าใชบ้ริการ 
3. เช็คยอดคา้งช าระ 
4. แสดงบาร์โคด้ช าระ ณ จุดบริการ 
5. ออกจากโปรแกรม 
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ภาพที ่10  แสดงเมนูหลกัของโปรแกรม 
 
2.4 หนา้จอแสดงผลผูใ้ชส้ามารถเรียกหนา้จอต่างๆ ของโปรแกรมไดโ้ดยเล่ือนน้ิวจาก

ซา้ยไปขวาท่ีหนา้จอเพื่อเรียกเมนูและท าเลือกเมนูท่ีตอ้งการได ้โดยแต่ละหนา้จอแสดงได ้ดงัภาพท่ี 
11 ถึง 14  
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ภาพที ่11  หนา้จอแสดงขอ้มูลส่วนตวั 
 
หนา้แสดงขอ้มูลส่วนตวัแสดงผลขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ค าทกัทาย 
2. ช่ือและนามสกุลผูใ้ช ้
3. หมายเลขโทรศพัท ์
4. สถานะใชง้าน 
5. ขอ้มูลโปรโมรชัน่ท่ีใช ้
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ภาพที ่12  หนา้จอเช็คยอดค่าใชบ้ริการ 

 
หนา้เช็คยอดค่าใชบ้ริการแสดงผลขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ค่าใชบ้ริการขอ้ความ (SMS) มีหน่วยเป็นจ านวนคร้ัง 
2. ค่าใชบ้ริการขอ้มูล (DATA) มีหน่วยเป็นเมกกะไบต ์
3. ค่าใชบ้ริการโทรออก (Vioce) มีหน่วยเป็นนาที 
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ภาพที ่13  หนา้จอเช็คยอดคา้งช าระ 
 
หนา้จอเช็คยอดคา้งช าระแสดงผลขอ้มูล ดงัน้ี 

1. รอบบิล 
2. ยอดคา้งช าระ มีหน่วยเป็นบาท 
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ภาพที ่14  หนา้จอแสดงบาร์โคด้ช าระ ณ จุดบริการ 
 
หนา้จอแสดงบาร์โคด้ช าระ ณ จุดบริการแสดงผลขอ้มูล ดงัน้ี 

1. รอบบิลปัจจุบนั 
2. ยอดคา้งช าระ มีหน่วยเป็นบาท 
3. บาร์โคด้ โดยการแสดงบาร์โคด้นั้นระบบจะท าการแปลงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเวบ็ 
 เซอร์วสิให้อยูใ่นรูปของบาร์โคด์โดยการเขา้รหสั Code 128 
4. ขอ้มูลก ากบับาร์โคด้ 
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2.5 การออกจากโปรแกรมให้ท าการเลือกเมนูออกจากโปรแกรม ระบบจากมีขอ้ความ
เตือนแสดงวา่ “Do you want to exit” ดงัภาพท่ี 15 ถา้ผูใ้ชก้ด “Yes” ระบบจะปิดโปรแกรมกลบัสู่
การท างานหลกัของโปรแกรม แต่ถา้กด “No” ระบบจะแสดงหนา้จอหลกัอีกคร้ัง 

 

 
 

ภาพที ่15  แสดงการยนืยนัการออกจากโปรแกรม 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ - สกุล  อานณัย ์ ตนัติจิรภทัร 
ประวติัการศึกษา  พ.ศ. 2547  ปริญญาตรีเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั 
 บริษัท พอสเน็ท จ ากัด ต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ หน้าท่ีรับผิดชอบ

วิเคราะห์และออกแบบระบบตามความตอ้งการลูกคา้ ภาษาท่ีใช้ในการ
พฒันา Visual Basic6, Delphi, JSP, Access, Oracle 

 บริษัท อินไซด์ ซอฟร์แวร์ จ  ากัด ต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ หน้า ท่ี
รับผดิชอบวเิคราะห์และออกแบบระบบตามความตอ้งการลูกคา้ เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการพฒันา Delphi, Fast Report, Crystal Report, MsSQL Server 

 บริษัท ซิสเต็ม แอลไลน์แอนด์ จ  ากัด ต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ หน้าท่ี
รับผิดชอบวิเคราะห์และออกแบบระบบเสริมจากระบบจดัท าบิลค่าใช้
บริการ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา C# DotNet, Crystal Report, Shell 
Script, Oracle, Pro*C 

 บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่งนกับริหารงานทัว่ไป 
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