
บทท่ี 3 
การวิเคราะหระบบงาน 

 
การพัฒนาฐานขอมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สําหรับหองสมุดดิวอลด มหาวิทยาลัยพายัพ เปน

การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใชเก็บและคนหาขอมูล ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวัสดุดนตรีตะวันตก 
ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาฐานขอมูลข้ึนใชงาน ประกอบดวยการ
วิเคราะหระบบงาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานในระบบงาน ความตองการของระบบท่ีจะ
พัฒนาข้ึนใหม ขอมูลท่ีปรากฏในวัสดุดนตรีตะวันตก ขอบเขตของระบบงานใหม การวิเคราะห
ระบบงานใหมโดยใชแผนผังบริษัท (Context Diagram) และแผนผังกระแสขอมูล (Data Flow 
Diagram : DFD) 

 
3.1  การวิเคราะหระบบ 

3.1.1  ระบบงาน 
ระบบงานท่ีหองสมุดดิวอลด มหาวิทยาลัยพายัพ ใชสําหรับงานจัดเก็บและสืบคนขอมูล

ทรัพยากรทางดนตรีตะวันตก ประเภทวัสดุดนตรี อธิบายไดดังนี้ 
1)  การจัดเก็บขอมูลวัสดุดนตรี 
 เจาหนาท่ีหองสมุดเม่ือไดรับวัสดุดนตรี ไมวาจะเปนซีดี วีซีดี ดีวีดี หรือแผนเสียง จะ

ลงทะเบียนวัสดุดนตรีท่ีไดรับมา โดยการบันทึกขอมูลลงในสมุดทะเบียน ไดแก วันท่ีรับ ลําดับท่ี
ของวัสดุ ช่ืออัลบ้ัม ประเภท ช่ือผูบริจาค จํานวน และจะกําหนดเลขทะเบียนใหแกวัสดุช้ินนั้น โดย
ใชอักษรสามตัวแรกของนามสกุลผูบริจาค กรณีท่ีเปนชาวตางประเทศ และอักษรสามตัวแรกของ
ช่ือผูบริจาคกรณีท่ีเปนคนไทย ตามดวยเลขลําดับท่ีของวัสดุ 

2) การคนหาวัสดดุนตรี 
 ผูใชบริการซ่ึงไดแก อาจารย นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป เม่ือตองการใชซีดี วีซีดี หรือ

วีดีทัศนท่ีตองการ จะแจงความประสงคโดยบอกชื่ออัลบ้ัมใหแกเจาหนาท่ีหองสมุด เพื่อคนหาวัสดุ
ท่ีตองการไดจากช้ันเก็บ ซ่ึงเจาหนาท่ีผูใหบริการมักประสบปญหาในการใหบริการ ไดแก 
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2.1)  ผูใชจะถามรายละเอียดของขอมูล เชน ช่ือเพลง ช่ือคีตกวี ประเภทเพลง หรือ
รายช่ือผลงานของคีตกวีท่ีมีช่ือเสียง เพื่อใหทราบวาหองสมุดมีวัสดุดนตรีท่ีมีผลงานเพลงที่ตน
ตองการหรือไม ทําใหผูใหบริการพบปญหาไมสามารถตอบคําถามของผูใชได 

2.2)  การคนหาช่ืออัลบ้ัม ใชการคนหาจากสมุดลงทะเบียนทําใหการบริการมีความ
ลาชา 

2.3)  เจาหนาท่ีหองสมุด ไมสามารถจํารายละเอียดขอมูลท่ีปรากฏในวัสดุดนตรีได
ท้ังหมด เนื่องจากจํานวนท่ีเพิ่มมากข้ึน บอยครั้งท่ีท้ังเจาหนาท่ีผูใหบริการ และผูใชบริการชวยกัน
คนหาขอมูลในวัสดุดนตรีท่ีผูใชตองการดวยกัน 
 

3.1.2  ปญหาของขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบงาน 

จากระบบงานขางตนสามารถนํามาวิเคราะหปญหาในดานตางๆ ไดดังนี้ 
1)  เจาหนาท่ีหองสมุดใชเวลาคอนขางมากในการชวยเหลือผูใช และบอยคร้ังผูใชไมได

ขอมูลท่ีตองการ 
2)  เจาหนาท่ีไมสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลของวัสดุดนตรีแกผูใชไดอยางรวดเร็ว 
3)  การคนหาชื่ออัลบ้ัมหรือขอมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับวัสดุดนตรีท่ีมีอยูยังใชการคนหาจาก

สมุดท่ีใชลงทะเบียนวัสดุดนตรี 
4)  ขอมูลท่ีมีอยูไมครอบคลุมขอมูลพื้นฐานทางบรรณานุกรม เพื่อใชในการสืบคนได 
สรุปประเด็นปญหาหลักของระบบงานมาจากขอมูลพื้นฐานท่ีสามารถใชในการสืบคน

ไมครอบคลุม และระบบการประมวลผลยังเปนระบบมือ 
 
3.2 การออกแบบระบบงานใหม 

การออกแบบระบบงานใหม เปนระบบประมวลผลดวยคอมพิวเตอร เพื่อแกปญหาของ
ระบบเดิมท่ีเปนระบบประมวลผลดวยมือ และเพื่อใหระบบงานใหมสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูศึกษาจึงไดศึกษาความตองการของระบบงานใหม จากกลุมผูใชท่ีเกี่ยวของกับระบบ 
ศึกษาขอมูลท่ีปรากฏในวัสดุดนตรี และกําหนดขอบเขตของระบบงานใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1  ศึกษาความตองการของกลุมผูใชท่ีเก่ียวของกับระบบ 
ผูศึกษาไดศึกษาความตองการของผูใชระบบ โดยวิธีการสังเกตการณและสัมภาษณ

กลุมตัวอยางของผูใช 5 กลุม คือ บรรณารักษ เจาหนาท่ีหองสมุดดิวอลด ผูดูแลระบบ ผูบริจาค และ
ผูใชบริการ ไดแก อาจารยและนักศึกษา  
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การสังเกตการณ ผูศึกษาไดทําการสังเกตการณการใหบริการวัสดุดนตรีแกผูใช ในชวง
เดือนพฤศจิกายน 2551 โดยแบงการสังเกตเปน 3 คร้ัง สวนการสัมภาษณมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลุมบรรณารักษ สัมภาษณ นาวสาวสุรียวรรณ สรรพสิงห บรรณารักษ ประจํา
หองสมุด ดิวอลด มหาวิทยาลัยพายัพ เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 

2) กลุมเจาหนาท่ี สัมภาษณ นางบุญนาค ธรรมปญหา เจาหนาท่ีประจําหองสมุดดิ
วอลด มหาวิทยาลัยพายัพ เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 

3) กลุมผูดูแลระบบ ในท่ีนี้ ผูศึกษา คือ นางสาวจิตรา สามสาทําหนาท่ีเปนผูดูแลระบบ 
4) กลุมผูบริจาค สัมภาษณ อาจารยเดวิด วิลสันอาจารยประจําวิทยาลัยดุริยศิลป 

มหาวิทยาลัยพายัพ เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2551 
5) กลุมผูใชบริการ  

- กลุมอาจารย สัมภาษณ ดร.ชัยพฤกษ เมฆรา อาจารยปฤงคพ วรอุไร และอาจารย
โสฬส คุปตรัตน อาจารยประจําวิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ เม่ือ วันท่ี 8 มกราคม 2552  

- กลุมนักศึกษา สัมภาษณ นายรังสรรค มูลทรัพย และ อาจารยภราดา โรจนสุพจน 
นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2552 และสัมภาษณ 
นายอัตพร กัณฑมิตร นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 
2552 

3.2.1  ความตองการระบบงานใหม  
ขอมูลจากการสังเกตการณและการสัมภาษณ สามารถนํามาวิเคราะหความตองการใน

ระบบงานใหม ไดดังนี้ 
1)  ระบบท่ีจะพัฒนาข้ึนตองสามารถแสดงรายละเอียดขอมูลทางดนตรีตะวันตก ท่ีผู

ใหบริการสามารถใชในการตอบคําถามผูใช 
2)  ระบบท่ีจะพัฒนาข้ึนใหมตองสามารถคนหาขอมูลทางดนตรีตะวันตก จากคําคน 

ดังนี้ ช่ือคีตกวี ช่ือเพลง ช่ือเคร่ืองดนตรี สมัยของเพลง ประเภทของเพลง และจากช่ือผูแสดงหรือช่ือ
วงดนตรี 

3)  ระบบท่ีจะพัฒนาข้ึนใหมตองสามารถจัดเก็บขอมูลของผูบริจาคแตละคนไว 
4)  ระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหมตองสามารถแสดงผลเปนไฟลเสียงของเพลงได 
5)  ระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหมตองสามารถแสดงรายงานตามเง่ือนไขตางๆ ได 
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          3.2.2     ขอมูลท่ีปรากฏในวัสดุดนตรี 
                         ขอมูลท่ีปรากฏในวัสดุดนตรีในท่ีนี้ หมายถึงขอมูลท่ีปรากฏบนปก หรือกลอง หรือบน
แผนพับ ท่ีมากับซีดี หรือดีวีดี หรือวิดิทัศน การศึกษาขอมูลท่ีปรากฏในวัสดุเหลานี้เพื่อใหทราบถึง
ลักษณะของขอมูลท่ีมีจริง เพื่อใหสามารถนํามากําหนดขอบเขตของขอมูลในระบบงานใหม และเพื่อ
ศึกษาวามีขอมูลท่ีสอดคลองกับลักษณะขอมูลท่ีผูใชตองการ ซ่ึงพอสรุปขอมูลท่ีปรากฏในวัสดุดนตรี
ตะวันตกไดดังนี้ 

1) ขอมูลท่ีมีลักษณะเปนคุณสมบัติเดิมของผลงาน คือ ช่ือคีตกวี(Composer) ช่ือ
ผลงาน(Work) ช่ือเคร่ืองดนตรี(Instrument) และประเภทเพลง(Genre) 

2) ขอมูลท่ีมีลักษณะเปนคุณสมบัติท่ีปรากฏในวัสดุดนตรีนั้นๆ  คือ  ช่ืออัลบ้ัม
(Album)ช่ือผูแสดง(Performer) ช่ือกลุมผูแสดงหรือช่ือวงดนตรี ช่ือบริษัทผูผลิต
(Label) ช่ือประเทศท่ีผลิต(Country)  ปทีพิมพ (Copyright) 

3) ขอมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ คือ ประวัติหรือภาพของคีตกวี หรือผูแสดง 
3.2.3  ขอบเขตของระบบงานใหม 

1) ดานขอมูล ขอมูลท่ีปรากฏอยูในระบบประกอบดวย 
1.1)  ขอมูลท่ีปรากฏอยูในวัสดุดนตรี ประกอบดวย 

(1)  ช่ือเพลง จะใชช่ือเพลงท่ีปรากฏบนปกหรือแผนพับท่ีแนบมากับวัสดุ
ดนตรี ช่ือเพลงแตละช่ือมีช่ือคีตกวีได 1 ช่ือ 

(2)  ช่ือคีตกวี ประกอบดวย ช่ือสกุล ช่ือตัว และช่ือกลาง (ถามี) ช่ือคีตกวีแต
ละช่ือสามารถมีช่ือเพลงมากกวา 1 เพลง 

(3)  ช่ือเครื่องดนตรี ตามท่ีปรากฏบนปกหรือแผนพับท่ีแนบมากับวัสดุ
ดนตรี เคร่ืองดนตรีแตละช่ือ สามารถมีช่ือเพลงไดมากกวา 1 เพลง 

(4)  ช่ือผูแสดงหรือกลุมผูแสดงหรือช่ือวงดนตรี ตามที่ปรากฏบนปกหรือ
แผนพับท่ีแนบมากับวัสดุดนตรี ช่ือผูแสดงหรือกลุมผูแสดงหรือช่ือวงดนตรี 1 ช่ือ สามารถมีช่ือ
เพลงไดมากกวา 1 เพลง 

(5)  ประเภทบทเพลง เปนบทเพลงในดนตรีตะวันตกท้ังท่ีเปนดนตรีขับรอง
และดนตรีบรรเลง ในท่ีนี้กําหนดไว 13 ชนิดคือ ดนตรีศาสนา (Church Music) ออรกานุม (Organum) 
โมเท็ต (Motet) ออราทอริโอ (Oratorio) แคนตาตา (Cantata) แมส (Mass) ซิมโฟนี (Symphony) คอน
แชรโต (Concerto) โซนาตา (Sonata) เชมเบอรมิวสิก (Chamber music) โอเปรา (Opera) บัลเลต 
(Ballet) เพลงแบบสมัยนิยม (Popular songs)  1 ชนิดเพลงสามารถมีช่ือคีตกวีไดมากกวา 1 ช่ือ 
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(6)  สมัยของเพลง ประกอบดวยสมัยของเพลงในดนตรีตะวันตก จํานวน 7 
สมัย คือ สมัยกลาง (The Middle Ages) สมัยเรอเนสซองส (The Renaissance) สมัยบาโรค 
(Baroque) สมัยคลาสสิก (Classical Era) สมัยโรแมนติก (Romantic Era) สมัยอิมเพรสชั่นนิสติค 
(Impressionistic Era) และสมัยศตวรรษท่ี 20 (The Twentieth Century) 1 สมัยเพลง สามารถมี
ประเภทบทเพลงไดมากกวา 1 ชนิดเพลง 

(7)  ช่ือผูพิมพ ประกอบดวยช่ือผูพิมพ ตามที่ปรากฏบนแผนปกหรือแผน
พับท่ีแนบมากับวัสดุดนตรี 

(8)  ปท่ีพิมพ ประกอบดวย ปคริสตศักราช หรือปพุทธศักราชตามท่ีปรากฏ
บนแผนปกหรือแผนพับท่ีแนบมากับวัสดุดนตรี 

(9)  ประเภทวัสดุดนตรี ประกอบดวยช่ือประเภทของวัสดุดนตรี คือ ซีดี วี
ซีดี ดีวีดี วีดีทัศน และแผนเสียง 

1.2)  ไฟลเสียงเพลง แตละเพลงสามารถแสดงไฟลเสียงไดไมเกิน 20 วินาที 
1.3)  เลขเรียกวัสดุดนตรีแตละช้ิน ประกอบดวยตัวเลขจากบารโคด 13 หลัก 
1.4)  ขอมูลของผูบริจาค ประกอบดวย ช่ือ สกุล ท่ีอยู เมือง จังหวัด สถานะปจจุบัน 

(มีชีวิตหรือเสียชีวิต) 
1.5)  ขอมูลเจาหนาท่ีหองสมุด ประกอบดวย ช่ือ สกุล รหัสบุคลากร  

2)  ดานการสืบคนขอมูล สามารถแสดงผลการสืบคนขอมูลจากคําคน คือ ช่ือเพลง ช่ือ
คีตกวี ช่ือเคร่ืองดนตรี ช่ือผูแสดงหรือกลุมผูแสดงหรือช่ือวงดนตรี ช่ือประเภทเพลง สมัยของเพลง 

3)  ดานการจัดการขอมูล ระบบสามารถบันทึก เปล่ียนแปลงแกไข ยกเลิก ขอมูล  
4)  ดานการออกรายงาน ระบบสามารถออกรายงานท้ังทางจอภาพและทางเคร่ืองพิมพ

ไดดังนี้ 
4.1)  รายงานรายช่ืออัลบ้ัมและจํานวนตามรายช่ือผูบริจาค 
4.2)  รายงานแสดงรายช่ืออัลบ้ัม ประเภทวัสดุ และจํานวน ณ ปจจุบัน 
4.3)  รายงานแสดงรายช่ืออัลบ้ัม ประเภทวัสดุ และจํานวนตามยุคของเพลง 

5)  ดานการรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูล ระบบจะกําหนดสิทธิใหกับผูใชแตละ
คนในการใชงานขอมูลตาง ๆ ภายในฐานขอมูล รวมท้ังระบบสามารถสํารองขอมูล (Back up) ดังนี้ 

5.1)  เจาหนาท่ีหองสมุด มีหนาท่ีเพิ่มขอมูล เปล่ียนแปลง แกไข หรือยกเลิกขอมูล
กอนท่ีขอมูลจะไดรับการตรวจความถูกตองจากบรรณารักษ  
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5.2)  บรรณารักษ จะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับการบันทึกโดย
เจาหนาท่ีและยืนยันความถูกตองของขอมูล การเปล่ียนแปลงแกไขหรือยกเลิกขอมูล หลังการยืนยัน
ความถูกตองของขอมูล จะทําไดโดยบรรณารักษเทานั้น 

5.3)  บรรณารักษหรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจะเปนผูทําการสํารองขอมูล  
3.2.4  แผนผังบริบท (Context Diagram) และแผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 

 หลังจากผูศึกษาไดวิเคราะหความตองการของระบบทั้งหมดแลวจึงไดออกแบบแผนผัง
บริบทดังรูป3.1 และไดมีการออกแบบแผนผังกระแสขอมูลในระดับ 0 ของระบบดังรูป 3.2 
 

ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนผังบริบทและแผนผังกระแสขอมูล 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
 
 
 

 
แหลงกําเนิดขอมูล 

(Source Destination) 
 

 
 
 

 
แสดงระบบ 

(System or Application) 
 

    
 
 

 
สัญลักษณการเก็บขอมูล 

(Data store) 
 

       
 
 

 
เสนทางการไหลของขอมูล 

(Data Flow) 
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รูป 3.1 แผนผังบริบทของฐานขอมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สําหรับหองสมุดดิวอลด มหาวิทยาลัยพายพั 
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                   รูป 3.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ของฐานขอมูลวัสดดุนตรีตะวันตก  
                                               สําหรับหองสมุดดวิอลด มหาวิทยาลัยพายพั 
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คําอธิบายแผนผังกระแสขอมูลระดับ 0  
กระบวนการท่ี 1.0 ตรวจสอบขอมูลผูใชงานระบบ 
 เนื่องจากฐานขอมูลวัสดุดนตรีตะวันตก สําหรับหองสมุดดิวอลด มหาวิทยาลัยพายัพ เปน
ระบบท่ีมีผูใชงานท่ีทําหนาท่ีและมีความสําคัญกับระบบในดานตางๆ แตกตางกันไป จึงจําเปนตอง
มีระบบตรวจสอบผูใชงานระบบเพ่ือความปลอดภัยของขอมูล อีกท้ังยังเปนการกําหนดสิทธ์ิการใช
งานของผูใชงานระบบประเภทตางๆ ไดแก เจาหนาท่ี บรรณารักษ และผูดูแลระบบ โดยผูใชงาน
ระบบดังกลาวจะไดรับช่ือและรหัสผานเขาสูระบบจากผูดูแลระบบ และเม่ือตองการใชงานระบบ
ในสวนของการเพ่ิมขอมูลหรือปรับปรุงขอมูล ตองใสช่ือผูใชและรหัสผานดังกลาวกอนเขาสูระบบ 
เม่ือระบบตรวจสอบผูใชงานเรียบรอยแลวจึงจะสามารถใชงานระบบไดตามระดับสิทธ์ิการใชงาน
ของผูใชแตละประเภท 
กระบวนการท่ี 2.0 ระบบจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ 
 ผูเกี่ยวของกับกระบวนการนี้คือ ผูดูแลระบบ และเจาหนาท่ี โดยเม่ือทําการล็อกอินเขาสู
ระบบแลวผูดูแลระบบหรือเจาหนาท่ีจะสามารถทําการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานของระบบ ซ่ึงจะ
ประกอบไปดวยขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของผูใชงานระบบ เชน ปรับปรุงขอมูล   คํา
นําหนาช่ือ ปรับปรุงขอมูลอาชีพ ปรับปรุงขอมูลประเทศ เปนตน 
กระบวนการท่ี 3.0 ระบบจัดการขอมูลวัสดุดนตรี 
 เจาหนาท่ีสามารถจัดการขอมูลเพลงในสวนของขอมูลวัสดุดนตรี ไดแก การเพิ่มเติมขอมูล
ช่ือคีตกวี ช่ือผูแสดง ช่ือเพลง และสามารถปรับปรุงขอมูลประเภทเพลงของดนตรีตะวันตก โดย
ตองทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนจึงจะสามารถเพ่ิมเติมขอมูลดังกลาวได โดยหลังจากท่ีเจาหนาท่ี
เพิ่มเติมขอมูลแลว ขอมูลจะไดรับการตรวจสอบความถูกตองจากบรรณารักษ ซ่ึงจะทําการล็อกอิน
เขาสูระบบกอนแลวตรวจสอบขอมูลท่ีปรากฏในระบบ หากขอมูลมีความถูกตองบรรณารักษจะทํา
การยืนยันความถูกตองของขอมูลดังกลาว สําหรับการตรวจสอบขอมูลกอนนําเผยแพรนั้นเปนการ
กรองขอมูลใหมีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
กระบวนการท่ี 4.0 ระบบคนหาขอมูลวัสดุดนตรี 
 การคนหาวัสดุดนตรีเปนระบบท่ีไมตองทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนการใชงาน โดย
ผูใชงานระบบทุกระดับสามารถคนหาขอมูลวัสดุดนตรีไดโดยการระบบคําคนหาขอมูลท่ีตองการ
แลวระบบจะทําการคนหาและแสดงผลขอมูลตามความตองการของผูใช คือ คนหาขอมูลเกี่ยวกับ
วัสดุดนตรีจากช่ือเพลง ช่ือคีตกวี ช่ืออัลบ้ัมเพลง ช่ือผูแสดง ประเภทเพลง และสมัยเพลง  
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กระบวนการท่ี 5.0 ระบบผลิตรายงาน 
 การออกรายงานของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลดนตรีตะวันตกของหองสมุด       
ดิวอลด มหาวิทยาลัยพายัพ จะแสดงผลรายงานท่ีเปนการสรุปสถิติของขอมูลดานตางๆ ไดแก 
รายงานรายช่ืออัลบ้ัมและจํานวนตามรายช่ือผูบริจาค รายงานแสดงรายช่ืออัลบ้ัม ประเภทวัสดุ และ
จํานวน ณ ปจจุบัน รายงานแสดงรายชื่ออัลบ้ัม ประเภทวัสดุ และจํานวนตามยุคของเพลง เปน
ระบบท่ีไมตองทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนการใชงาน โดยผูใชงานระบบทุกระดับสามารถดู
รายงานได เม่ือผูใชระบุประเภทของรายงานท่ีตองการระบบจะประมวลผลและแสดงรายงานใน
รูปแบบตาราง 
กระบวนการท่ี 6.0 ระบบสํารองขอมูล 
 ผูดูแลระบบจะทําหนาท่ีสํารองขอมูล โดยทําการสํารองขอมูลท่ีตองการตามชวงเวลาท่ี
กําหนด ซ่ึงการสํารองขอมูลดังกลาวจะเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหกับขอมูลในระบบ เม่ือเกิด
ความเสียหายแกระบบสามารถกูคืนขอมูลท่ีสํารองไวได 
            1) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการขอมูลพื้นฐาน ผูศึกษาได
ออกแบบแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ดังรูป 3.3 
 

 

 
 
 
 
 
 

รูป 3.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 2 การจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ 
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คําอธิบายแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 2 จัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ  
กระบวนการท่ี 2.1 เพิ่มขอมูลพื้นฐานของระบบ 
 ผูเกี่ยวของในกระบวนการนี้คือ ผูดูแลระบบ โดยเม่ือผูดูแลระบบทําการล็อกอินเขาสูระบบ
แลว จะสามารถเพ่ิมขอมูลพื้นฐานของระบบได โดยสามารถเพิ่มขอมูลคํานําหนาช่ือ ขอมูลอาชีพ 
ขอมูลประเทศ 
กระบวนการท่ี 2.2 แกไขขอมูลพื้นฐานของระบบ 
 ผูดูแลระบบทําการแกไขขอมูลพื้นฐานของระบบได โดยเลือกหรือคนหาขอมูลท่ีตองการ
แกไขจากกระบวนการคนหาขอมูลพื้นฐานของระบบ หลังจากนั้นจะสามารถแกไขขอมูลท่ีตองการ
ได เม่ือแกไขเรียบรอยแลวใหเลือกปุมคําส่ัง “Submit” เพื่อยืนยันและบันทึกการแกไข 
กระบวนการท่ี 2.3 ลบขอมูลพื้นฐานของระบบ 
 ผูดูแลระบบสามารถลบขอมูลพื้นฐานของระบบ โดยทําการเลือกหรือคนหาขอมูลพื้นฐาน
ของระบบท่ีตองการลบจากกระบวนการคนหาขอมูลพื้นฐานของระบบ หลังจากนั้นจะสามารถลบ
ขอมูลท่ีตองการได โดยเม่ือเลือกปุมคําส่ังลบ          ระบบจะแสดงขอความเพื่อใหผูดูแลระบบ
ยืนยันการลบขอมูลดังกลาว 
กระบวนการท่ี 2.4 คนหาขอมูลพื้นฐานของระบบ 
 ผูดูแลระบบสามารถคนหาขอมูลพื้นฐานของระบบได  โดยกระบวนการนี้จะเปน
กระบวนการที่ชวยอํานวยความสะดวกแกผูดูแลระบบในการคนหาขอมูลท่ีตองการ โดยสามารถ
คนหาโดยระบุคําท่ีตองการคนหาลงในชองคนหาขอมูล แลวเลือกปุมคําส่ัง “Search” เพื่อคนหา
ขอมูลท่ีตองการ 
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                2) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของการจัดการวัสดุดนตรีผูศึกษาไดออกแบบแผนผัง
กระแสขอมูลระดับ 1 ดังรูป 3.4 
 

 
 
 
 
คําอธิบายแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 3 จัดการขอมูลวัสดุดนตรี  
กระบวนการท่ี 3.1 เพิ่มขอมูลวัสดุดนตรี 
 ผูเกี่ยวของในกระบวนการนี้คือ เจาหนาท่ี และบรรณารักษ โดยทําการล็อกอินเขาสูระบบ
แลว จะสามารถเพิ่มขอมูลวัสดุดนตรี เชน ขอมูลรายละเอียดอัลบ้ัม ขอมูลรายละเอียดเพลง ขอมูล
คีตกวี เปนตน  
กระบวนการท่ี 3.2 แกไขขอมูลวัสดุดนตรี 
 เจาหนาท่ีและบรรณารักษสามารถแกไขขอมูลวัสดุดนตรีได โดยเลือกหรือคนหาขอมูลท่ี
ตองการแกไขจากกระบวนการคนหาขอมูลวัสดุดนตรี หลังจากนั้นจะสามารถแกไขขอมูลท่ี
ตองการได เม่ือแกไขเรียบรอยแลวใหเลือกปุมคําส่ัง “Submit” เพื่อยืนยันและบันทึกการแกไข 
กระบวนการท่ี 3.3 ลบขอมูลวัสดุดนตรี 
 เจาหนาท่ีและบรรณารักษสามารถลบขอมูลวัสดุดนตรี โดยทําการเลือกหรือคนหาขอมูล
วัสดุดนตรีท่ีตองการลบจากกระบวนการคนหาขอมูลวัสดุดนตรี หลังจากนั้นจะสามารถลบขอมูลท่ี
ตองการได โดยเม่ือเลือกปุมคําส่ังลบ         ระบบจะแสดงขอความเพื่อใหยืนยันการลบขอมูล
ดังกลาว 

รูป 3.4 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 3 จัดการขอมูลวัสดดุนตรี 
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กระบวนการท่ี 3.4 คนหาขอมูลวัสดุดนตรี 
 เจาหนาท่ีและบรรณารักษสามารถคนหาขอมูลวัสดุดนตรีได โดยกระบวนการน้ีจะเปน
กระบวนการที่ชวยอํานวยความสะดวกแกผูดูแลระบบในการคนหาขอมูลท่ีตองการ โดยสามารถ
คนหาโดยระบุคําท่ีตองการคนหาลงในชองคนหาขอมูล แลวเลือกปุมคําส่ัง “Search” เพื่อคนหา
ขอมูลท่ีตองการ 
 


