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คร้ังท่ี 3 

Unified Modeling Language 
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UML 

UML ( Unified Modeling Language) 

 หมายถึง ภาษารูปภาพท่ีท าการก าหนดลกัษณะของ  class  และการสร้าง class  
รวมถึงเป็นเอกสารท่ีบอกถึงรายละเอียดของระบบโครงสร้างโปรแกรม 
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UML 
ข้อดีของ UML 
  •  เป็นภาษารูปภาพมาตราฐานหรือภาษาสากลท่ีใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุ 

  •  ไม่ผกูติดกบัภาษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง    

  •  เป็นภาษาท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ  

  •  แปลงเป็นภาษาท่ีใชส้ร้างระบบงานไดอ้ยา่งอตัโนมติั 

  •  เป็นการเขา้ใจปัญหาและคน้พบทางแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายข้ึน 

  •  เป็นเอกสารท่ีพร้อมน าไปปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็ว            
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UML 
องค์ประกอบของ UML 
  1.    สัญลกัษณ์ทัว่ไป(Things) 

   •  หมวดโครงสร้าง  (Structural) ไดแ้ก่ ยสูเคส คลาส  อินเทอร์เฟซ   

  คอมโพเนนต ์ คอลแลบอเรชัน่ และโหนด 

   •  หมวดพฤติกรรม  (Behavioral)ไดแ้ก่  อินเตอร์แอก็ชัน่  สเตตแมชชีน 

    •  หมวดจดักลุ่ม (Grouping)ไดแ้ก่  แพก็เกจ 

    •  หมวดค าอธิบายประกอบ(Annotational) ไดแ้ก่ โนต้ (Note) 
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UML 
องค์ประกอบของ UML 
  2.    ความสัมพนัธ์ (Relationships) 

   •  ความสัมพนัธ์แบบพึ่งพา (Dependency   Relationship) 

   •  ความสัมพนัธ์แบบเก่ียวพนัธ์ (Association   Relationship) 

    •  ความสัมพนัธ์แบบเจเนอรัลไลเซชัน่ (Generalization  Relationship) 

     หรือความสัมพนัธ์แบบไม่เจาะจง  

  ไดแ้ก่     ความสัมพนัธ์แบบสืบทอดคุณสมบติั (Inheritance) 

       



6 

UML 
องค์ประกอบของ UML 
  3.    ไดอะแกรม (Diagrams) 

   •  Use Case Diagram  เป็นโมเดลฟังกช์ัน่การท างานของระบบ 

   •  Class  Diagram  เป็นโมเดลคลาสต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อระบบ 

    •  Activity  Diagram มีหลกัการเดียวกบั Flowchart 

  •  Statechart  Diagram  ใชส้ าหรับแสดงสถานะของ Object ในระหวา่งท างาน 

  •  Collaboration  Diagram ใชแ้สดงการท างานร่วมกนัของ Object ในระบบ 
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UML 
องค์ประกอบของ UML 
  3.    ไดอะแกรม (Diagrams)ต่อ 

   •  Sequence Diagram  ใชเ้ป็นโมเดลกิจกรรมต่าง ๆ  

  ท่ีเกิดข้ึนกบั Object ในระบบ 

   •  Component   Diagram  ใชส้ าหรับสร้างโมเดล Component ในระบบ 

    •  Deployment  Diagram  ใชแ้สดงการติดตั้งใชง้านส่วนประกอบของระบบ 
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Construct Description Syntax 

class a description of a set of objects 
that share the same attributes, 
operations, methods, relationships 
and semantics. 

 

interface a named set of operations that 
characterize the behavior of an 
element. 

 

component a physical, replaceable part of a 
system that packages 
implementation and provides the 
realization of a set of interfaces. 

 

node a run-time physical object that 
represents a computational 
resource. 

 

 

 

«interface»

Structural Modeling: Core Elements 
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Structural Modeling: Core Elements 
(cont’d) 

Construct Description Syntax 

constraint¹ a semantic condition or restriction.  

 

 

{constraint}
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Construct Description Syntax 

association a relationship between two or more 
classifiers that involves connections 
among their instances. 

 

aggregation A special form of association that 
specifies a whole-part relationship 
between the aggregate (whole) and 
the component part. 

 

generalization a taxonomic relationship between a 
more general and a more specific 
element. 

 

dependency a relationship between two modeling 
elements, in which a change to one 
modeling element (the independent 
element) will affect the other modeling 
element (the dependent element).  

 

 

 

Structural Modeling: Core Relationships 
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Use Case Diagram 
 คน้หาวา่ระบบท าอะไร โดยไม่สนใจกลไกการท างานหรือเทคนิค 

 เปรียบเสมือน  BLACK BOX  กล่องด า 

 ประโยชน์     

   •  ทราบความสามารถของระบบ    

   •  ทราบผูใ้ชง้านในแต่ละส่วนของระบบ 

    •  ง่ายต่อการส่ือสารระหวา่งลูกคา้และผูพ้ฒันาระบบ 

  •  ใชท้ดสอบระบบวา่ตรงตามความตอ้งการของระบบหรือไม่     
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Use Case Modeling: Core Elements 
Construct Description Syntax 

use case A sequence of actions, including 
variants, that a system (or other 
entity) can perform, interacting with 
actors of the system. 

 

actor A coherent set of roles that users 
of use cases play when interacting 
with these use cases. 
 

 

system 
boundary 

Represents the boundary between 
the physical system and the actors 
who interact with the physical 
system. 

 

 

 

UseCaseName

ActorName
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Construct Description Syntax 

association The participation of an actor in a use 
case. i.e., instance of an actor and 
instances of a use case communicate 
with each other. 

 

generalization A taxonomic relationship between a 
more general use case and a more 
specific use case. 

 

extend A relationship from an extension use 
case to a base use case, specifying 
how the behavior for the extension 
use case can be inserted into the 
behavior defined for the base use 
case. 

 

 

 

Use Case Modeling: Core Relationships 

<<extend>> 
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Construct Description Syntax

include An relationship from a base use case
to an inclusion use case, specifying
how the behavior for the inclusion use
case is inserted into the behavior
defined for the base use case.

Use Case Modeling: Core Relationships 
(cont’d) 

<<include>> 
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องค์ประกอบUse Case Diagram 

  1.    Use Case 

   •  ระบบใน Use Case Diagram แสดงดว้ยรูปกล่องส่ีเหล่ียม  

  ซ่ึงบรรจุสัญลกัษณ์ Use Case อยูภ่ายใน 

  และมีช่ือของระบบเขียนอยูข่า้งบนหรือขา้งในกล่อง 

   Telephone  Catalog     
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องค์ประกอบ ของ USE CASE DIAGRAM 

  2.    Actor 

   •  ผูท่ี้กระท ากบัระบบ โดยอาจเป็นคนหรือไม่กไ็ด ้ 

  •  เช่น นกัศึกษาพิมพช่ื์อหนงัสือเขา้ไปในระบบเพ่ือคน้หนงัสือในหอ้งสมุด 

   และรอรับผลการคน้หา   

   ดงันั้น นกัศึกษาจดัเป็น Actor    
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องค์ประกอบ ของ USE CASE DIAGRAM 

  2.    Actor 

   แบ่งเป็น 2 ประเภท  

  •  แอก็เตอร์หลกั  หมายถึง แอก็เตอร์ท่ีมีความส าคญัโดยตรงต่อความสามารถ 

  หลกัของระบบ ซ่ึงแสดงดว้ย Use Case ถือวา่ส าคญัสุด   

  •  แอก็เตอร์รอง  หมายถึง  แอก็เตอร์ท่ีมีหนา้ท่ีความส าคญัรองลงไปจาก 

  แอก็เตอร์หลกั         
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องค์ประกอบ ของ USE CASE DIAGRAM 

  2.    Actor 

   ใชแ้ทนดว้ยรูปคน Stick Man  

              
Customer 
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องค์ประกอบ ของ USE CASE DIAGRAM 

  2.  Actor     

  ความสัมพนัธ์ระหว่างแอก็เตอร์ (Relationship)  

 หากแอก็เตอร์หลายแอก็เตอร์ในระบบซ่ึงมีคุณสมบติัคลา้ย ๆ กนั  สามารถแยก 

ออกมาเป็นอีกแอก็เตอร์หน่ึงท่ีรวมบทบาทท่ีเหมือนกนัของแต่ละแอก็เตอร์ ซ่ึงเป็นคุณ 

สมบติัพ้ืนฐาน (General) เสมือนเป็น ซุปเปอร์คลาส (Superclass)     

 แอก็เตอร์พ้ืนฐานจะถกูสืบทอด (Inherit) จากแอก็เตอร์อ่ืน เรียกวา่ 
Generalization   
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องค์ประกอบ ของ USE CASE DIAGRAM 

  2.  Actor     

  ความสัมพนัธ์ระหว่างแอก็เตอร์ (Relationship)  

 ตวัอยา่งเช่น  ในระบบหน่ึงมี 3 แอก็เตอร์คือ  

  *  ลกูคา้(Customer)  

  *   ลกูคา้ท่ีสั่งซ้ือทางโทรศพัท ์(Telephone Customer) 

  *   ลกูคา้ท่ีเดินทางมาดว้ยตนเอง (Personal Visit Customer) 
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องค์ประกอบ ของ USE CASE DIAGRAM 

  2.  Actor     

  ความสัมพนัธ์ระหว่างแอก็เตอร์ (Relationship)  

 ในระบบน้ีลกูคา้ท่ีสั่งซ้ือทางโทรศพัทแ์ละลกูคา้ท่ีเดินทางมาดว้ยตนเอง 

ต่างกมี็บทบาทพ้ืนฐานเดียวกนักคื็อเป็นแอก็เตอร์ลกูคา้เหมือนกนั   

 

    Customer 

 Telephone Customer  Personnal Visit Customer  

ใช้ลูกศรหัวโปร่งช้ี 
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Use Case Diagram 
  

  ตัวอย่าง    Telephone  Catalog     

     Check Status 

   Place Order  Sales Person 

 Customer Fill Order  Shipping Clerk 

   Establish Credit  Supervisor     
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Use Case Relationships 

additional requests :

Order
Product

Supply
Arrange

«include»«include»«include»

Request
Catalog

«extend»Extension points

Payment
Customer Data

after creation of the order

Place Order

1 * the salesperson asks for
the catalog
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Actor Relationships 

Establish
Credit

Place

Order

Salesperson

Supervisor

1 *

1 *
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องค์ประกอบ ของ USE CASE DIAGRAM 

  1.  Use Case ยูสเคส     

  ใชสััญญลกัษณ์รูปวงรี  มีช่ือยสูเคสอยูข่า้งใน  และทุกยสูเคสอยูภ่ายใตก้รอบ  

 ส่ีเหล่ียม  ดงัน้ี  

   Check   Status 

 

   Place  Order 
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องค์ประกอบ ของ USE CASE DIAGRAM 

  3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างยูสเคส     

   

    
 1.  ความสัมพนัธ์แบบขยาย  (Extend Relationship) 

  ยสูเคสหน่ึงอาจถกูช่วยเหลือโดยการท างานยสูเคสอ่ืน  

เช่น ยสูเคสการใส่รหสัอาจถกูช่วยเหลือโดยยสูเคสค าอธิบายการใส่รหสั 

  สัญลกัษณ์ใน UML คือลกูศรเส้นประท่ีช้ีจากยสูเคสแรกไปยงัยสู
เคสท่ีถกูช่วยเหลือหรือถกูขยาย  โดยมีค าวา่ extend อยูใ่นเคร่ืองหมาย <<  >> 
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องค์ประกอบ ของ USE CASE DIAGRAM 

  3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างยูสเคส     

   

    
 1.  ความสัมพนัธ์แบบขยาย  (Extend Relationship) 

 Place Order 

     << extend>>   

  the salesperson asks for the catalog  

 Request Calalog 
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องค์ประกอบ ของ USE CASE DIAGRAM 

  3.  ความสัมพนัธ์ระหว่างยูสเคส     

   

    
 2.  ความสัมพนัธ์แบบรวม  (Include Relationship) 

  ยสูเคสหน่ึงอาจจ าเป็นตอ้งอาศยัการท างานของยสูเคสอ่ืน 

ส าหรับยสูเคสท่ีถกูเรียกใชโ้ดยยสูเคสอ่ืน  แทนดว้ย << include>> ท่ีก่ึงกลางลกูศร 

Signing Insurance Policy 

Signing Car Insurance Signing Life Insurance 
<<include>> <<include>> 
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ตัวอย่าง 

Withdraw cash 

Check Balance 

Print mini-statement 
Customer 

Use Case Diagram for ATM subsystem 
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Online HR System:  

Update Benefits Use Case  
Actors: employee, employee account db, healthcare plan system, 
insurance plan system 

Preconditions: 

  Employee has logged on to the system and selected ‘update benefits’ 
option 

Basic course  
  System retrieves employee account from employee account db 

  System asks employee to select medical plan type; include Update 
Medical Plan. 

  System asks employee to select dental plan type; include Update 
Dental Plan. 

  … 

Alternative courses 

  If health plan is not available in the employee’s area the employee is 
informed and asked to select another plan... 
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Example: Online HR System 

Online HR System

Locate

Employees

Update

Employee

Profile

Update Benefits

Access Travel

System

Access Pay

Records

Employee

Manager

Healthcare Plan System

{if currentMonth = Oct.}

{readOnly}

Insurance Plan System
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Online HR System: Use Case Relationships 

Update Medical

Plan

Update Dental

Plan

Update Benefits
______________

Extension points

benefit options:

after required enrollments

Update

Insurance Plan

Employee

<<include>> <<include>> <<include>>

Elect

Reimbursement

for Healthcare

Elect Stock

Purchase

<<extend>>

employee requests

stock purchase option

<<extend>>

employee requests

reimbursement option

extension

condition

extension point

name and

location
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UML : Class Diagram 
Class Diagram 
  •  เป็น Diagram ท่ีแสดงองคป์ระกอบทั้งหมดของระบบ 

Object   

 •  คือทุกส่ิงท่ีเรามองเห็น เช่น คน  ส่ิงของ  เคร่ืองจกัร  ไฟล ์

Class 

•  ชนิดของกลุ่ม Object  

•  ตวัอยา่ง ของคลาส:   ระบบซอฟตแ์วร์ มีคลาส ไฟล ์ไอคอน วินโดว ์เมาส์ 
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UML : Class Diagram 
สัญลกัษณ์ UML แสดงคลาส 

      Class Name 

    attribute(s) 

    operation(s) 

1.  Class Name จะข้ึนตน้ดว้ยอกัษรตวัใหญ่แบบหนา และจะเอียงหากเป็น 

  Abstract Class 
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UML : Class Diagram 
สัญลกัษณ์ UML แสดง Class (ต่อ) 
  2.   ส่วนส าหรับ Attribute 

 •  ชนิดของการเขา้ถึง (Visibility) ของ Attribute ไดแ้ก่ 

  • ชนิด Public แทน + 

  •  ชนิด Private แทน - 

  • ชนิด Protect แทน #  
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UML : Class Diagram 
สัญลกัษณ์ UML แสดง Class (ต่อ) 
  2.   ส่วนส าหรับ Attribute 

 •  ช่ือของ Attribute 

 •  ประเภทของ Attribute จะอยูต่่อจากเคร่ืองหมาย :   เช่น Integer    Real 

 •  ค่าเร่ิมตน้ Attribute จะอยูต่่อจากเคร่ืองหมาย  = 
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UML : Class Diagram 
สัญลกัษณ์ UML แสดง Class (ต่อ) 
  3.   ส่วนส าหรับ Operation 

 •  ชนิดของ Operation เหมือนกบั Attribute 

 •  ช่ือของ Operation 

 •  พารามิเตอร์ ประกอบดว้ย ช่ือพารามิเตอร์ :  ประเภทพารามิเตอร์ 

 •  ประเภทของค่าท่ีส่งคืน (Return Type)  ซ่ึงจะเขียนตามหลงั :   

  อาจเป็น Primitive Data Type  หรืออาจเป็นคลาสอ่ืน ๆ กไ็ด ้
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UML : Class Diagram 
สัญลกัษณ์ UML แสดง Class (ต่อ) 
  3.   ส่วนส าหรับ Operation 

 ตัวอย่าง 

  Car 

-  number of cars : integer 

-  data:CarData = “Unspecified” 

-  speed : Integer = 0 

-  direction : Direction 

+  drive (speed: Integer, direction:Direction) 

+  getData(): CarData 
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Classes 

Window

display () 

size: Area
visibility: Boolean

hide ()

Window

Window

+default-size: Rectangle
#maximum-size: Rectangle

+create () 

+display () 

+size: Area = (100,100)
#visibility: Boolean = invisible

+hide () 

-xptr: XWindow*

-attachXWindow(xwin:Xwindow*)

{abstract,
author=Joe,
status=tested}
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UML : Class Diagram 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคลาส (Relationship) 

  มี 3 รูปแบบ 

 1.  Dependency  คือความสัมพนัธ์แบบพ่ึงพิง  ความสัมพนัธ์แบบน้ีเกิดข้ึนเม่ือ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัคลาสท่ีถูกพ่ึงพิง (Independent Class) จะส่งผลต่อคลาสท่ี
พึ่งพิง(Dependent Class)  การโมเดลความสัมพนัธ์โดยวาดเส้นตรงแบบประท่ีมีหวัลูกศร 
เป็นเส้นโปร่งช้ีจากซบัคลาสท่ีพ่ึงพิงไปยงัคลาสท่ีถูกพ่ึงพิง  ดูตวัอยา่งจากรูป  Dependent 
Class  อาจเป็นค่าใชจ่้าย  ส่วน Independent Class อาจเป็นคลาสงบประมาณ 

 Independent Class   Dependent Class    
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UML : Class Diagram 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคลาส (Relationship) 

 2.  Generalization  คือความสัมพนัธ์ระหวา่งซูปเปอร์คลาสและซบัคลาส
นัน่เอง  การโมเดลความสัมพนัธ์โดยการวาดเส้นตรงทึบท่ีมีหวัลกูศรเป็นรูปสามเหล่ียม
โปร่งช้ีจากซบัคลาสไปยงัซูเปอร์คลาส  ดงัรูป 

   Shape 

 

 Polygon  Ellipse  Circle 
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Generalization 
Shape

SplineEllipsePolygon

Shape

SplineEllipsePolygon

Shared Target Style

Separate Target Style

. . .

. . .
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UML : Class Diagram 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคลาส (Relationship) 
3.  Association  เป็นความสัมพนัธ์อีกชนิดหน่ึงระหวา่งคลาสซ่ึงแบ่งไดด้งัน้ี 

 3.1  Normal Association  เป็นโมเดลท่ีซบัซอ้น 2 ทิศทาง  

 3.2  Aggregation  เนน้ความสัมพนัธ์ในแง่การรวมกนัหรือประกอบกนั 

3.1 Normal Association  

 โมเดลเชิงซบัซอ้น มีความสัมพนัธ์แบบ 2 ทิศทาง และก าหนดปริมาณของ
คลาสหรือ Object เรียกวา่ Multiplicity ดงัรูป   

PERSON CAR OWNS 
1..* 0..* IS OWN BY 
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UML : Class Diagram 

3.2  Aggregation 
 3.2.1  Normal Aggregation แสดงดว้ยเส้นตรงทึบโยงระหวา่งคลาสโดยมี
สัญลกัษณ์ขา้วหลามตดัติดอยูร่ะหวา่งปลายเส้นความสัมพนัธ์กบัคลาสท่ีใหญ่กวา่ 
 
  Team   Person 
 
  แต่ละทีมประกอบดว้ยสมาชิกหลายคนในทางกลบักนั  แต่ละคน
อาจสังกดัอยูม่ากกวา่หน่ึงทีม 

* * 
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UML : Class Diagram 

 3.2.2  Composition เนน้ท่ีคลาสท่ีเป็นองคป์ระกอบจะเป็นส่วนหน่ึงของ
คลาสท่ีใหญ่กวา่  และเม่ือคลาสใหญ่กวา่ถกูท าลาย  คลาสท่ีเป็นองคป์ระกอบกจ็ะถกู
ท าลายไปดว้ย  เช่น  คลาสวโิดวส์  จะประกอบไปดว้ยคลาสปุ่ม  คลาสเมนู เป็นตน้  
ซ่ึงคลาสเหล่านั้น จะอาศยัอยูใ่นวนิโดวส์ทั้งหมด  และเม่ือวนิโดวส์ถกูปิดลงปุ่ม เมนู 
กจ็ะหายไปพร้อม ๆ กนัดว้ย 

        Window 

Menu 

Button 

Text * 

* 

* 
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Composition 
Window

scrollbar [2]: Slider
title: Header
body: Panel

Window

scrollbar title body

Header Panel

2
1 1

Slider

1
11



47 

UML : Class Diagram 

Package  เป็นระบบยอ่ย (Subsystem) เป็นการจดักลุ่มของ
คลาสหรือComponent 

สญัลกัษณ์  เป็น ส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีไม่ก าหนดขนาดและรูป
ส่ีเหล่ียมเลก็(แทบ็, Tab) ซอ้นอยูท่ี่มุมบนดา้นซา้ยสุด  พร้อมกบั
ช่ือPackage  

        Department Package 
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Sequence  Diagram 

บอกวา่ใน Use Case นั้น  วตัถุแต่ละตวัจะติดต่อส่ือสารกนัอยา่งไร  มีขั้นตอน
ท างานอยา่งไร  โดยจะเนน้ไปท่ีแกนเวลาเป็นส าคญั  ถา้เวลาเปล่ียน  ขั้นตอน
การท างานจะเปล่ียน  โดยมี Actor เป็นผูก้ระท าเร่ิมตน้ 

 

Customer 

:Customer :Printer 
Server 

:Printer :Queue 

Print(file) Print(file) Printer  
free 

Printer  busy Store (file)  
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Activity  Diagram 

แสดงขั้นตอนการท างานของ Use Case  แต่มนัจะเปล่ียนสถานะตาม
กระบวนการท างานคลา้ยกบั Flowchart  

ขอ้ดี  คือ  สามารถแสดงถึงการท างานในวตัถุนั้น ๆ อยา่งละเอียดคลา้ย 
Flowchart และมีการแบ่งแยกหมวดหมู่งานตาม Object  
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Activity Diagram 

 Customer  Sales  Stockroom 

Request  Service 

Pay 
Take Order 

Fill  Order 

Delliver Order 
Collect  Order 
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Coordinating Steps 

 Initial state 

 Final state 

 Fork and join 

 Inherited from state machines 
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 Decision point and merge (   ) are inherited 

from state machines. 

 For modeling conventional flow chart 

decisions. 

Coordinating Steps 

Calculate 

Cost 

Charge 

Account 

Get 

Authorization 

[cost < $50] 

[cost >= $50] 
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Activity Diagram Modeling Tips 

Request 
Return 

Get Return 
Number 

Ship Item 

Item 
[returned] 

Receive 
Item 

Restock 
Item 

Credit 
Account 

Item 
[available] 

Customer Telesales Warehouse Accounting From UML 

 User Guide: 
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งานบุคคลงานบณัฑิตศึกษา งานห้องสมุด

รับรหสัประจ าตวัผา่นทางบาร์โคด้

คน้หาขอ้มูลนกัศึกษา และสถานะ จากฐานขอ้มูล รับรหสัประจ าตวัผา่นทางบาร์โคด้

[รหัสบาร์โค้ด]
[รหัสบาร์โค้ด]

คน้หาขอ้มูลอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี จากฐานขอ้มูล

คน้หาสถานะอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี

[ชื่อ-สกุล และ สถานะนักศึกษา] [ชื่อ-สกุล อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี]

[สถานะการเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี]

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
จะใชก้ารน าบตัรนกัศึกษา และ ใบลงทะเบียน
มายนืยนัในการยมืคร้ังแรกของแต่ละภาคการศึกษา
หลงัจากนั้นใชบ้ตัรนกัศึกษาในการยนืยนัสถานะ
เพียงอยา่งเดียว

Activity Diagram ของการตรวจสอบผู้ใช้บริการ


