
บทท่ี 5 
การออกแบบโปรแกรมหนาจอการแสดงผลและการพัฒนาโปรแกรม 

 
จากการวิเคราะหฐานขอมูลโดยใชแผนภาพบริบทและแผนภาพการไหลของขอมูล 

รวมถึงแผนภาพความสัมพันธของเอนทิตี การออกแบบฐานขอมูล เพื่อใหเห็นความสัมพันธของ
ขอมูลในกระบวนการตางๆ สวนในดานของการออกแบบโครงสรางโปรแกรมและหนาจอการ
แสดงผลของระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด ซ่ึงเปนสวนท่ีใช
แสดงผลของขอมูล การรับขอมูลและการปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูล ท้ังนี้ในการออกแบบนั้นได
คํานึงถึงความสะดวกในการใชงานของผูใชงานในระบบ โดยแบงเปน 

1) โครงสรางโปรแกรม 
2) การออกแบบหนาจอและการแสดงผล 

 
5.1 โครงสรางโปรแกรม 

การออกแบบโครงสรางของโปรแกรม ไดออกแบบเพื่อรองรับการใชงานไปตาม
ผูใชงานในระบบ ซ่ึงผูใชงานแตละแผนกจะมีสิทธ์ิในการใชงานแตกตางกันออกไปตามตําแหนง
หนาท่ีความรับผิดชอบในโครงการ ผูใชงานในระบบไดแก ผูบริหาร ผูจัดการโครงการ ผูดูแลระบบ 
และพนักงาน ระบบไดแบงการจัดการขอมูลออกเปน2 สวน คือการจัดการขอมูลพื้นฐานและการ
จัดการขอมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยการจัดการขอมูลพื้นฐานนั้นไดแก การจัดการขอมูลพนักงาน 
ขอมูลประเภทโครงการและขอมูลมาตรฐานบริษัท สวนการจัดการขอมูลเกี่ยวกับโครงการนั้น 
ไดแก การจัดการขอมูลลูกคา ขอมูลโครงการ การจัดการโครงการโดย PERT/CPMและการกําหนด
งาน ในดานการเขาใชงานระบบ จะตองใสขอมูลผูใชและรหัสผานทุกคร้ัง ซ่ึงการตรวจสอบสิทธ์ิ
การใชงานนี้ผูใชงานจะไดรับผลการแสดงขอมูลแตกตางกันออกไป และจะไดรับสิทธ์ิในการ
จัดการขอมูลแตกตางกันออกไปเชนกัน ผูบริหารนั้นจะเปนผูกําหนดขอมูลมาตรฐานบริษัทเบ้ืองตน
เอาไว  และเรียกดูขอมูลตางๆในระบบไดทุกสวน เชน ขอมูลการจัดการโครงการโดย PERT/CPM 
ขอมูลพนักงาน ขอมูลการกําหนดงาน ผูจัดการโครงการสามารถจัดการกับขอมูลทุกสวนในระบบ
และเรียกดูขอมูลไดทุกสวนเชนกัน ดานผูดูแลระบบสามารถจัดการดูแลขอมูลผูใชระบบหรือ
จัดการขอมูลพนักงาน ทําการเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลได สวนพนักงานนั้นสามารถแกไข 
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เปล่ียนแปลงขอมูลของตนเองได แตไมสามารถลบขอมูลออกได และสามารถเรียกดูขอมูล เชน 
ขอมูลการจัดการโครงการโดย PERT/CPM ขอมูลลูกคา ขอมูลการกําหนดงาน เปนตน การจัดการ
ขอมูลตางๆในระบบนั้นดังจะแสดงในรูป 5.1 
 

 

รูป 5.1 โครงสรางของระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษทัอินคอน จํากดั
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5.2 การออกแบบหนาจอการแสดงผล 
การออกแบบหนาจอการแสดงผล ไดออกแบบเพื่อรองรับการใชงานของผูใช โดย

คํานึงถึงความสะดวกในการเขาถึงขอมูล ไมมีความซับซอน สามารถใชงานไดงาย ตอบสนองตอ
ความตองการใชระบบของผูใชงานและการออกแบบใหมีความสอดคลองกับโครงสรางโปรแกรม 
การออกแบบหนาจอการแสดงผลมีดังนี้ 
 

1) หนาจอเขาสูระบบ 
 

สวนท่ี 1 
                  Username : 
                   Password : 

สวนท่ี 2 
 
 

รูป 5.2 หนาจอเขาสูระบบ 
 

จากรูป 5.2 สามารถอธิบายได ดังนี ้
สวนท่ี 1 แสดงสวนการเขาใชระบบการบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร

บริษัทอินคอน จํากัด โดยผูเขาใชระบบทุกคนจะตองปอนขอมูลผูใชและรหัสผานทุกคร้ัง ระบบจะ
ทําการตรวจสอบสิทธ์ิและใหสิทธ์ิการใชงานกับผูใชงานแตกตางกันออกไป  

สวนท่ี 2 แสดงสวนของตราสัญลักษณและช่ือ บริษัทอินคอน จํากัด 
 

2) หนาจอจัดการขอมูลประเภทงาน ขอมูลมาตรฐานบริษัท ขอมูลลูกคา ขอมูล
โครงการและขอมูลงาน 

จากรูป 5.3 เปนหนาจอจัดการขอมูลมาตรฐานบริษัท ขอมูลลูกคา ขอมูลโครงการ
และขอมูลงาน ซ่ึงมีรูปแบบหนาจอเหมือนกัน สามารถอธิบายได ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แสดงขอมูลตางๆ ไดแก 

Login



 44

- เมนูตาง ๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของผูใชระบบ  
- เมนูการออกจากระบบ 
- ขอมูลแสดงสถานะการเขาใชระบบ โดยแสดงตามช่ือและนามสกุลผูใช 
- เมนูเปล่ียนรหัสผาน 

สวนท่ี 2 แสดงปุมการปอนขอมูลใหมเขาสูระบบ 
สวนท่ี 3 แสดงขอมูลประเภทงาน ขอมูลมาตรฐานบริษัท ขอมูลลูกคา ขอมูล

โครงการและขอมูลงาน โดยเรียงตามตัวอักษรของขอมูล และมีปุมการจัดการขอมูล แกไข และลบ
ขอมูล ซ่ึงผูบริหาร ผูจัดการโครงการ และผูดูแลระบบเทานั้นท่ีสามารถจัดการขอมูลได 
 

สวนท่ี 1 

 
 
 

สวนท่ี 3 
 
 

รูป 5.3 หนาจอจัดการขอมูลประเภทงาน ขอมูลมาตรฐานบริษัท ขอมูลลูกคา ขอมูล
โครงการและขอมูลงาน 

 
3) หนาจอจัดการขอมูลพนักงาน 

สวนท่ี 1 

 
สวนท่ี 2 

 
 

สวนท่ี 4 

รูป 5.4 หนาจอจัดการขอมูลพนักงาน 
 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 2 
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จากรูป 5.4 สามารถอธิบายได ดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงขอมูลตางๆ ไดแก 

- เมนูตาง ๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของผูใชระบบ  
- เมนูการออกจากระบบ 
- ขอมูลแสดงสถานะการเขาใชระบบ โดยแสดงตามช่ือและนามสกุลผูใช 
- เมนูเปล่ียนรหัสผาน 

สวนท่ี 2 แสดงตารางการคนหาขอมูลพนักงาน โดยการคนหานั้นไดแบงการ
คนหาออกตามขอมูล ดังนี้ 

- แผนกงาน 
- ช่ือ 
- นามสกุล 
- เบอรอีเมล 

สวนท่ี 3 แสดงปุมการปอนขอมูลพนักใหมเขาสูระบบ  
สวนท่ี 4 แสดงขอมูลของพนักงานท้ังหมดในระบบ โดยแสดงขอมูลเรียงตาม

ตัวอักษรของรายช่ือพนักงาน และมีการแสดงขอมูล ดังนี้ ช่ือ นามสกุล ช่ือเลน อีเมล แผนกงาน ซ่ึง
ขอมูลทั้งหมดนั้นผูบริหาร ผูจัดการโครงการ และผูดูแลระบบสามารถท่ีจะเพ่ิม แกไข และลบ 
ขอมูลได สวนพนักงานนั้นสามารถเรียกดูขอมูลไดเทานั้น 

 
4) หนาจอจดัการโครงการโดย PERT / CPM 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 

 
 

สวนท่ี 3 

 
สวนท่ี 4 

รูป 5.5 หนาจอจัดการโครงการโดย PERT / CPM 
จากรูป 5.5 สามารถอธิบายได ดังนี้ 
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สวนท่ี 1 แสดงขอมูลตางๆ ไดแก 
- เมนูตาง ๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของผูใชระบบ  
- เมนูการออกจากระบบ 
- ขอมูลแสดงสถานะการเขาใชระบบ โดยแสดงตามช่ือและนามสกุลผูใช 
- เมนูเปล่ียนรหัสผาน 

สวนท่ี 2 แสดงช่ือโครงการเพื่อเลือกนําขอมูลของโครงการนั้นไปคํานวณตามวิธี
ของ PERT หรือ CPM 

สวนท่ี 3 แสดงขอมูลตารางการคํานวณคาของ PERT /CPM ตามแตละงาน และ
แสดงงานท่ีเปนสายงานวิกฤติ 

สวนท่ี 4 แสดงขอมูลสรุปวางานใดบางเปนสายงานวิกฤติ พรอมผลรวมวันของ
สายงานวิกฤติ 

 
5) หนาจอการติดตามโครงการและออกรายงาน 

สวนท่ี 1 

 
 
 

สวนท่ี 2 
 
 

รูป 5.6 หนาจอติดตามโครงการและออกรายงาน 
 

จากรูป 5.6 สามารถอธิบายได ดังนี้ 
สวนท่ี 1 แสดงขอมูลตางๆ ไดแก 

- เมนูตาง ๆ ตามสิทธิการเขาสูระบบของผูใชระบบ  
- เมนูการออกจากระบบ 
- ขอมูลแสดงสถานะการเขาใชระบบ โดยแสดงตามช่ือและนามสกุลผูใช 
- เมนูเปล่ียนรหัสผาน 

สวนท่ี 2 แสดงเมนูตางๆ ใหเลือกเพ่ือการดูขอมูลตามเง่ือนไขท่ีตองการ 


