
บทท่ี 3 
การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 

 
วิธีการศึกษาการพัฒนาระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน 

จํากัด ไดเร่ิมดวยการศึกษากระบวนการทํางานระบบเดิมของบริษัทอินคอน จํากัด ทําใหทราบถึง
ความตองการในการพัฒนาระบบเพื่อนํามาบริหารโครงการซอฟตแวรของบริษัท จากน้ันจึงได
ทําการคนควาหาขอมูล รวมถึงศึกษาทฤษฎีตางๆ ของหลักการการบริหารโครงการ หลักการบริหาร
โครงการซอฟตแวรและการวางแผนควบคุมงานโดย PERT และ CPM จึงสามารถทําการวิเคราะห
และออกแบบระบบตามทฤษฎีและมาตรฐาน เพื่อใชในการพัฒนาระบบบริหารโครงการซอฟตแวร
บริษัทอินคอน จํากัด เพื่อใหบริษัทสามารถบริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการวิเคราะหระบบและขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหระบบคือแผนภาพ
บริบท (Context Diagram) ซ่ึงแสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ และเห็นถึงความสัมพันธของระบบ
ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบ และแผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ระบบประกอบดวยระบบงานยอยภายในอะไรบาง 
 
3.1 แผนภาพบริบท 

เปนแผนภาพท่ีแสดงภาพรวมการทํางานของระบบท่ีมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท่ี
เกี่ยวของภายนอกระบบ และแสดงถึงขอบเขตของระบบท่ีพัฒนา ซ่ึงทําใหผูพัฒนาระบบมีความ
เขาใจเปนอยางดีในระบบ ผูพัฒนาและผูใชงานระบบมีความเขาใจตรงกันถึงการไหลของขอมูล
ระหวางแหลงกําเนิดขอมูลและปลายทางของขอมูลในระบบ สัญลักษณท่ีใชในการเขียน เพื่อส่ือ
ความหมายแทนส่ิงท่ีวิเคราะหดังนี้ 
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ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท 
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รูป 3.1 แผนภาพบริบทระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด 
 
3.2 แผนผังกระแสขอมูล ( Data Flow Diagram )  

แผนผังกระแสขอมูล เปนแผนผังชนิดหนึ่งท่ีใชการเขียนสัญลักษณรูปภาพเพื่อแสดง
การไหลของขอมูลในระบบวาขอมูลเกิดจากแหลงใด และไปปลายทางท่ีใด มี Input  และ Output  
อะไรเกิดข้ึนในระบบ 

ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบมีดังนี้ 
1) ผูบริหาร  
2) ผูจัดการโครงการ 
3) ผูดูแลระบบ 
4) พนักงาน 
ในการเขาใชงานในระบบทุกคร้ัง ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบทุกคนตองปอนขอมูลผูใชและ

รหัสผาน โดยระบบจะทําการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงาน เม่ือเขาสูระบบแลว ผูใชงานจะไดรับ
สิทธ์ิในการจัดการขอมูลดังนี้ 

1) ผูบริหาร เปนผูท่ีมีสิทธ์ิในการเขาใชงานในระบบไดท้ังหมด สามารถท่ีจะเรียกดู
ขอมูลในระบบไดท้ังหมดเชนกัน ตัวอยางเชน ขอมูลโครงการ ขอมูลลูกคา ขอมูลผูดูแลโครงการ 
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ขอมูลตารางเวลาโครงการโดย PERT / CPM ขอมูลพนักงาน ขอมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เปนตน 

2) ผูจัดการโครงการ เปนผูท่ีดูแลจัดการขอมูลพื้นฐานของบริษัทท้ังหมด เร่ิมดวยการ
บันทึกขอมูลประเภทโครงการ หลังจากนั้นก็ทําการกําหนดมาตรฐานบริษัท แลวจึงบันทึกขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับลูกคา ขอมูลโครงการและขอมูลงานท้ังหมดลงระบบ ผูจัดการโครงการสามารถ
ทําการเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลโครงการได  ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและดูแลปรับปรุงขอมูลลูกคา เพื่อให
ผูใชงานในระบบท้ังหมดไดเขามาศึกษาขอมูลของลูกคา เปนผูใหขอมูลการกําหนดตารางเวลา
โครงการ โดยใชกระบวนการ PERT / CPM ชวยตัดสินใจในการจัดการโครงการ ซ่ึงสามารถเพ่ิม 
ปรับแกไขหรือลบได เปนผูกําหนดผูรับผิดชอบโครงการหรือเปนผูจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับ
โครงการนั้นๆ ในการจัดสรรงานนั้นก็สามารถท่ีจะเพิ่มคน เปล่ียนคน หรือการเลือกคนออกจาก
โครงการนั้นได สวนของการเรียกดูขอมูลของผูจัดการโครงการนั้น สามารถเรียกดูขอมูลในระบบ
ได ตัวอยางเชน ขอมูลโครงการ ขอมูลลูกคา ขอมูลผูดูแลโครงการ ขอมูลตารางเวลาโครงการโดย 
PERT / CPM  ขอมูลพนักงาน ขอมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

3) ผูดูแลระบบ เปนผูปรับปรุงดูแลขอมูลผูใชงานในระบบ รวมท้ังการดูแลขอมูล
พื้นฐานของบริษัท ดูแลขอมูลพนักงาน ทําการเพ่ิม แกไขปรับปรุง และลบขอมูลพนักงาน 

4) พนักงานซอฟตแวรและกราฟก ใหขอมูลประวัติสวนตัวและขอมูลความสามารถ
ทางดานโปรแกรมหรือกราฟก ท้ังคอยดูแลปรับปรุงขอมูลสวนตัว บันทึกผลการปฏิบัติงานพรอม
ท้ังการตรวจสอบการทํางานตามมาตรฐานบริษัท การเรียกดูขอมูลของพนักงานนั้น สามารถเรียกดู
ขอมูลในระบบ เชน ขอมูลโครงการ ขอมูลลูกคา ขอมูลตารางเวลาโครงการโดย PERT / CPM 
ขอมูลผูดูแลโครงการ ขอมูลประวัติของตนเอง ขอมูลการปฏิบัติงานของตนเอง 
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รูป 3.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร 
บริษัทอินคอน จํากัด 

 
หมายเหตุ 

แฟมขอมูลพื้นฐานประกอบไปดวย   
ตารางขอมูล 1 แฟมลูกคา 
ตารางขอมูล 2 แฟมพนักงาน 
ตารางขอมูล 3 แฟมประเภทงาน 
ตารางขอมูล 4 แฟมโครงการ 
ตารางขอมูล 5 แฟมผูเกี่ยวของโครงการ 
ตารางขอมูล 6 แฟมมาตรฐานบริษัท 
ตารางขอมูล 7 แฟมงาน 
ตารางขอมูล 8 แฟมการทํางาน 
ตารางขอมูล 9 แฟมงานท่ีตองเสร็จกอน 
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ตารางขอมูล 10 แฟมมาตรฐานงาน 
ตารางขอมูล 11 แฟมความสามารถพนักงาน 
ตารางขอมูล 12 แฟมPERT 
 

ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด 
ในระดบั 0 

กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 

1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิ 

2.0 จัดการโครงการ 

3.0 จัดการโครงการโดย PERT / CPM 

4.0 จัดการขอมูลพนักงาน 

5.0 ออกรายงานและติดตามโครงการ 

6.0 จัดการขอมูลผูใชระบบ 

 
กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิ 

กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิ เปนกระบวนการท่ีสําคัญสําหรับการตรวจสอบความ
ถูกตอง กอนการเขาใชงานในระบบ  เปนการปองกันการเขาใชงานอยางไมถูกตองดวย ถาหากมีการ
ตรวจสอบวาขอมูลผูใชและรหัสผานไมถูกตอง ก็ไมสามารถเขาใชงานได และยังเปนการกําหนด
สิทธ์ิในการเขาใชงานเปนลําดับข้ันดวย อยางเชน ผูบริหาร จะเปนผูท่ีสามารถเขาใชงานในระบบ
อยางไมมีขอจํากัด ในขณะท่ีผูจัดการโครงการ ผูดูแลระบบ และพนักงาน จะสามารถเขาใชงานได
ตามเง่ือนไขและสามารถเรียกดูขอมูลไดบางสวนเทานั้น 
 
กระบวนการ 2.0 จัดการโครงการ 

การจัดการโครงการเปนการจัดการขอมูลพื้นฐานของโครงการท้ังหมด ซ่ึงสามารถทํา
การเพิ่มขอมูลใหม แกไขปรับปรุงขอมูลเกา และลบขอมูลออกจากระบบ ผูใชงานจําเปนตองปอน
ขอมูลผูใชและรหัสผานทุกคร้ังเม่ือตองการเขาใชระบบ การจัดการโครงการน้ัน มีเพียงผูจัดการ
โครงการและผูดูแลระบบท่ีสามารถจัดการขอมูลได พนักงานสามารถเรียกดูขอมูลไดเทานั้น 
กระบวนการจัดการขอมูลพื้นฐานของโครงการ ประกอบไปดวย การบันทึกขอมูลประเภทโครงการ 
การกําหนดขอมูลมาตรฐานบริษัท บันทึกขอมูลลูกคา บันทึกขอมูลตางๆของโครงการ กําหนด
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ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของโครงการ และการกําหนดงาน การนําเขาขอมูลมาตรฐานบริษัทนั้น
ผูบริหารจะเปนผูกําหนดมาตรฐานบริษัทไว จากน้ันผูจัดการโครงการและพนักงานสามารถทําการ
เพิ่มมาตรฐานงานใหมเขาระบบได ระบบของการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการเปนการจัดสรร
พนักงานรับผิดชอบโครงการตามความสามารถ ระบบจะเก็บขอมูลท้ังหมดของโครงการไว หาก
โครงการใดที่ยกเลิกการดําเนินงานระบบก็จะเปล่ียนสถานะใหเปนยกเลิก ( Closed ) และจะยังไม
ลบออกจากฐานขอมูล หากโครงการใดท่ียังไมเคยเร่ิมดําเนินงานเลย จะสามารถลบขอมูลออกจาก
ระบบได 
 
กระบวนการ 3.0 จัดการโครงการโดย PERT / CPM 

กระบวนการจัดการโครงการดวย PERT / CPM เปนข้ันตอนตอมาจากการจัดการ
ขอมูลพื้นฐานของโครงการ ซ่ึงจะเขาสูข้ันตอนของการคํานวณหาเวลาท่ีควรเร่ิมตนทําโครงการและ
เวลาส้ินสุดของโครงการ เพื่อทําใหโครงการสําเร็จโดยใชเวลาอันส้ัน มีการคํานวณหาสายงาน
วิกฤตเพ่ือช้ีใหเห็นชัดเจนวาโครงการจะตองดําเนินงานแตละงานใหเสร็จส้ินลงเม่ือใดถึงจะทําให
โครงการสําเร็จตามเปาหมาย 
 
กระบวนการ 4.0 จัดการขอมูลพนักงาน 

กระบวนการจัดการขอมูลพนักงาน จะเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของพนักงาน ท้ัง
ประวัติ ขอมูลติดตอ ความสามารถการทํางาน โดยท่ีขอมูลสวนตัวนั้น พนักงานจะเปนผูปอนขอมูล
ของตนลงระบบ ผูบริหาร ผูจัดการโครงการและผูดูแลระบบสามารถท่ีจะเขาไป เพิ่ม แกไข และลบ
ขอมูลได แตสวนพนักงานนั้นสามารถ เพิ่ม แกไข ขอมูลสวนตัว และสามารถเรียกดูขอมูลไดเฉพาะ
ของตนเอง 
 
กระบวนการ 5.0 ติดตามโครงการและออกรายงาน 

กระบวนการติดตามโครงการและออกรายงาน เปนกระบวนการท่ีแสดงขอมูล
รายละเอียดท้ังหมดของโครงการ หรือแสดงขอมูลตามคําขอดูรายงาน ซ่ึงทําใหทราบความกาวหนา
ของการดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานท่ีใชอยู ตรวจสอบงานท่ีไดทําสําเร็จลง
ไปแลว การตรวจสอบดูวาไดใชทรัพยากรเปนไปตามแผนงาน การติดตามแกปญหาไดตรงจุดหรือ
การตรวจสอบวาปญหาไดรับการแกไข และการตรวจสอบคุณภาพโครงการตามมาตรฐานบริษัท 
กระบวนการออกรายงานจะประมวลผลมาแสดงจากแฟมขอมูลตางๆตามคําขอออกรายงาน ซ่ึง
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ผูใชงานจะมีสิทธ์ิในการขอออกรายงานไดตามกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิ การออกรายงานของ
ระบบมีรายละเอียดดังนี้ 

- รายงานขอมูลโครงการ  
- รายงานขอมูลการทํางานของพนักงาน 

 
กระบวนการ 6.0 จัดการขอมูลผูใชระบบ 

กระบวนการจัดการขอมูลผูใชระบบนั้น ผูท่ีมีสิทธ์ิใชงานระบบนี้ คือ ผูดูแลระบบ จะ
เปนผูสามารถ เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลผูใชตางๆ จัดการกับขอมูลสิทธ์ิการเขาใชระบบ 

 

1.1

ตรวจสอบชื่อผูใชและ
รหัสผาน

ขอมูลผูใชและรหัสผาน

ขอมูลสิทธิการใชงาน

ขอมูลผูใชและรหัสผาน ขอมูลตรวจสอบถูกตอง ขอมูลสิทธิการใชงาน

1.2

ตรวจสอบสิทธิ
การใชงาน

พนักงานD2

รูป 3.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิ 
 

จากรูป 3.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิ 
สามารถแบงกระบวนการของระบบออกไดท้ังหมด 2 กระบวนการ ดังนี้  

กระบวนการ 1.1 ตรวจสอบช่ือผูใชและรหัสผาน เปนกระบวนการตรวจสอบช่ือของ
ผูใชและรหัสเพื่อยืนยันความถูกตองในการขอเขาใชระบบ ซ่ึงระบบจะทําการดึงขอมูลมาจากแฟม
พนักงาน 

กระบวนการ 1.2 ตรวจสอบสิทธิการใชงาน เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใช
งาน หลังจากไดผานกระบวนการตรวจสอบความถูกตองมาแลว จึงมาตรวจสอบวาผูเขาใชมีสิทธ์ิ
เขาใชงานใด ซ่ึงผูเขาใชงานแตละคนจะไดรับสิทธ์ิแตกตางกันออกไป 
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2.1

บันทึกประเภทงาน D3 ประเภทงาน
ขอมูลประเภทงาน ขอมูลประเภทงาน

D6 มาตรฐานบริษัท

2.2

กําหนดมาตรฐาน
บริษัทและมาตรฐาน

งาน

ขอมูลมาตรฐานบริษัท
2.3

บันทึกขอมูลลูกคา

D1 ลูกคา ขอมูลลูกคา

D7 งาน

D2 พนักงาน

D4 โครงการ

D3 ประเภทงาน

D2 พนักงาน

D6 มาตรฐานบริษัท

2.4

บันทึกขอมูลโครงการ
2.5

กําหนดผูรับผิดชอบ
และผูเกี่ยวของ
โครงการ

2.6

กําหนดการทํางาน

D11 ความสามารถพนักงานD5 ผูเก่ียวของโครงการ

ขอมูลผูรับผิดชอบโครงการ

ขอมูลลูกคา

ขอมูลลูกคา

ขอมูลโครงการ

ขอมูลจัดตารางเวลาโครงการ

ขอมูลโครงการ

ขอมูลจัดตารางเวลา
โครงการ

ขอมูลโครงการ

ขอมูลผูรับผิดชอบ
โครงการ

ขอมูลงาน
ขอมูลประเภทงาน

ขอมูลพนักงาน

ขอมูลมาตรฐานบริษัท

ขอมูลความสามารถ

ขอมูลผูเกี่ยวของโครงการ

ขอมูลพนักงาน

ขอมูลมาตรฐานบริษัท

ขอมูลการทํางาน

ขอมูลมาตรฐานงาน

ขอมูลงาน

ขอมูลผูเก่ียวของโครงการ
ขอมูลผูเก่ียวของโครงการ

D10 มาตรฐานงาน

ขอมูลมาตรฐานงาน

D8 การทํางาน
ขอมูลการทํางาน

ขอมูลยกเลิกโครงการ
ขอมูลยกเลิกโครงการ

รูป 3.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 2.0 จัดการโครงการ 
 

จากรูป 3.4 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 2.0 จัดการโครงการ 
สามารถแยกกระบวนการออกเปนกระบวนการยอยในระดับท่ี 1 ไดท้ังหมด 6 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 2.1 บันทึกประเภทงาน เปนกระบวนการท่ีเก็บขอมูลประเภทงานตางๆ
ของบริษัท ซ่ึงเบ้ืองตนนั้นจะบันทึกขอมูลงานไวเปน ประเภทงานซอฟตแวร และประเภทงาน
กราฟก และงานประเภทอ่ืนๆอีก หากมีประเภทงานใหมก็สามารถเพ่ิมลงระบบได หรือแกไขขอมูล
ประเภทงานเดิมได 

กระบวนการ 2.2 กําหนดมาตรฐานบริษัทและมาตรฐานงาน กระบวนการบันทึก
มาตรฐานการดําเนินการโครงการซอฟตแวรของบริษัท ซ่ึงเบ้ืองตนผูบริหารจะเปนผูกําหนด
มาตรฐานไว ซ่ึงสามารถทําการ เพิ่ม แกไข และลบขอมูลได จากนั้นผูใชระบบสามารถท่ีจะเพิ่ม
มาตรฐานใหมเขาระบบได ซ่ึงจะเปนการสรางมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับโครงการนั้นๆมากข้ึน 

กระบวนการ 2.3 บันทึกขอมูลลูกคา กระบวนการของการเก็บขอมูลพื้นฐานของลูกคา 
เพื่อการติดตอในการดําเนินโครงการ ซ่ึงผูบริหาร ผูจัดการโครงการ และผูดูแลระบบสามารถทํา
การ เพิ่ม แกไขและลบขอมูลได สวนพนักงานนั้นสามารถเรียกดูขอมูลไดเพียงอยางเดียว 
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กระบวนการ 2.4 บันทึกขอมูลโครงการ เปนกระบวนการท่ีเก็บรายละเอียดขอมูล
โครงการของบริษัทท้ังหมดไว การเก็บขอมูลวันท่ีเร่ิมตนโครงการและวันส้ินสุดโครงการ เพื่อการ
นําไปวางแผนการดําเนินโครงการตอไป และการปรับปรุงแกไขขอมูลโครงการ กระบวนการ
ยกเลิกโครงการท่ีไมไดดําเนินการตอ โดยจะทําการเปล่ียนสถานะของโครงการเปน ยกเลิก 
(Closed) ซ่ึงจะไมลบโครงการนั้นออกจากฐานขอมูล เพื่อการเรียกดูขอมูลในภายหลัง 

กระบวนการ 2.5 กําหนดผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของโครงการ กระบวนการของการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับโครงการ โดยผูจัดการโครงการจะเลือกผูมาดําเนินโครงการตาม
ความสามารถของพนักงานและตามตารางเวลางานของพนักงาน 

กระบวนการ 2.6 กําหนดการงาน เปนกระบวนการกําหนดงานในโครงการท่ีซ่ึงนํา
ขอมูลมาจากขอมูลโครงการท่ีไดบันทึกไป แลวมาบันทึกวาโครงการนั้นมีกี่งาน งานอะไรบาง ทํา
การลงรายละเอียดเวลาของแตละงานลงไปในระบบ เพื่อเปนการกําหนดตารางเวลาโครงการ 

 
3.1

จัดการโครงการโดย
PERT

D7 งาน

3.2

จัดการโครงการโดย
CPM

ขอมูลตารางเวลาโครงการ

D12 PERT

D9 งานที่ตองทําเสร็จกอน

ขอมูลโครงการโดย PERT

ขอมูลจัดการโครงการโดยPERT/ CPM

ขอมูลตารางเวลาโครงการ

ขอมูลงานท่ีตองเสร็จกอน

ขอมูลงานท่ีตองเสร็จกอน

คําขอดูการจัดการโครงการ

ขอมูลจัดการโครงการโดยPERT

รูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 3.0 จัดการโครงการโดย PERT/CPM 
 
จากรูป 3.5 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 3.0 จัดการโครงการโดย

PERT/CPM สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได ท้ังหมด  2 
กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 3.1 จัดการโครงการโดย PERT เปนกระบวนการท่ีนําขอมูลตารางเวลา
โครงการจากการกําหนดงานท่ีไดทําไปมาคํานวณโดยวิธีPERT เนื่องจากวางานแตละงานนั้นอาจ
ไมสามารถกําหนดเวลาท่ีแนนอนได วิธีการคํานวณของPERTนั้นจะชวยใหสามารถประมาณการ
เวลาแตละงานได และการไดมาของเสนทางวิกฤติ ท่ีจะชวยใหวางแผนการดําเนินงานไดดีข้ึน 
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กระบวนการ 3.2 จัดการโครงการโดย CPM เปนกระบวนการท่ีนําขอมูลตารางเวลา
โครงการจากการกําหนดงานมาทําการคํานวณแบบCPM ซ่ึงการคํานวณวิธีนี้จะเหมาะสมกับ
โครงการที่เคยทํามากอนแลว หรือโครงการท่ีมีการประมาณการเวลาท่ีแนนอน 
 

รูป 3.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 4.0 จัดการขอมูลพนักงาน 
  

จากรูป 3.6 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 4.0 จัดการขอมูลพนักงาน
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 2 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 4.1 เพิ่ม แกไข และลบขอมูลพนักงาน กระบวนการเก็บขอมูลประวัติของ
พนักงาน เพื่อการติดตอในการดําเนินงาน และการบริหารงานทรัพยากรของบริษัท ซ่ึงผูใชงาน
สามารถทําการ เพิ่มพนักงานได แกไขขอมูล และการลบออก โดยเง่ือนไขของสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงขอมูลนั้น พนักงานทําไดเพียงการแกไขของตนเอง แตไมสามารถลบขอมูลตนเองออก
จากระบบได 

กระบวนการ 4.2 เพิ่ม แกไข และลบความสามารถพนักงาน กระบวนการเก็บขอมูล
ความสามารถของพนักงาน เพื่อความสะดวกในการจัดสรรพนักงานตามความถนัด ผูใชงานท่ีมี
สิทธ์ิสามารถ เพิ่ม แกไข และลบขอมูลได 
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รูป 3.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 5.0 ติดตามโครงการและออกรายงาน 
 

จากรูป 3.7 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 5.0 ติดตามโครงการและ
ออกรายงานสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได ท้ังหมด  2 
กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 5.1 ติดตามโครงการ กระบวนการติดตามดูผลการดําเนินโครงการของ
พนักงาน ซ่ึงผูใชงานในระบบสามารถติดตามความกาวหนาของงานไดจากกระบวนการนี้ ท้ังยัง
เปนกระบวนการท่ีพนักงานทําการตรวจสอบการทํางานของตนกับมาตรฐานบริษัท ซ่ึงเปนการ
ตรวจสอบท้ังของตนเองและรวมตรวจสอบของเพ่ือนรวมงานไดอีกดวย 

กระบวนการ 5.2 ออกรายงาน เปนกระบวนการเรียกดูขอมูลท่ีไดบันทึกในระบบ เพื่อ
การนําขอมูลไปปฏิบัติตอ ในดานผูบริหารและผูจัดการโครงการสามารถนําขอมูลรายงานท่ีไดไป
วางแผนควบคุมการดําเนินโครงการ 
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รูป 3.8 แผนผังกระแสขอมูลระดับ1 กระบวนการ 6.0 จัดการขอมูลผูใชระบบ 

 
จากรูป 3.8 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการ 6.0 จัดการขอมูลผูใช

ระบบสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 กระบวนการ 
ไดแก 

กระบวนการ 6.1 เพิ่มผูใชระบบ กระบวนการบันทึกขอมูลผูใชระบบเพิ่มโดยผูดูแล
ระบบ 

กระบวนการ 6.2 ลบผูใชระบบ กระบวนการลบขอมูลผูใชระบบโดยผูดูแลระบบ 
กระบวนการ 6.3 แกไขผูใชระบบ กระบวนการแกไขขอมูลผูใชระบบโดยผูดูแลระบบ 


