
บทท่ี 3 

การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
 

จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณเจาหนาท่ีฝายวางแผนการผลิต เจาหนาท่ีฝายจัดการ
วัตถุดิบเหลือใช ตลอดจนเจาหนาท่ีฝายบัญชีในบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด ทําใหสามารถวิเคราะห
ระบบงานในปจจุบันเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงาน ข้ันตอนและเง่ือนไขในระบบงาน เพื่อนําเอา
ขอมูลท่ีไดรับมาประเมิน วิเคราะห เปนขอมูลตาง ๆ เพื่อพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
วัตถุดิบเหลือใชในโรงงานอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตามลําดับ ดังนี้ 
3.1 การวิเคราะหระบบงานเบ้ืองตน 

3.1.1 วิเคราะหระบบการจัดการเอกสารและข้ันตอนการทํางานในปจจุบัน 
ซ่ึงมีผูท่ีเกี่ยวของกับระบบจํานวน 7 กลุม คือ 
1) ประธาน/รองประธานบริษทั 
2) ผูจัดการฝายการผลิต  
3) ผูจัดการฝายจดัการวัตถุดิบเหลือใช 
4) ผูจัดการแผนก 
5) เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต  
6) เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช 
7) เจาหนาท่ีฝายบัญชี 

 
จากการศึกษาระบบการจัดการเอกสารและข้ันตอนการทํางานในปจจุบัน พบวาเจาหนาท่ี

จัดการวัตถุดิบเหลือใชรวมกับเจาหนาท่ีฝายบัญชีจะออกแบบรูปแบบเอกสารเปนเอ็กเซลไฟลซ่ึง
เปนตัวตนแบบ โดยจะแบงเอกสารออกเปนหลายรูปแบบเพื่อจะนํามาจัดกลุมเอกสารในการจัดเก็บ
และการแบงประเภท และจะสงใหกับเจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิตของแตละแหลงเก็บไวใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนตนแบบการออกเอกสารขอจัดการวัตถุดิบเหลือใช 

ดังนั้นเม่ือเจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิตตองการจะขออนุญาตจัดการวัตถุดิบเหลือใชท่ีอยู
ในการดูแล โดยกรอกขอมูลเอกสารลงในแบบฟอรมเอ็กเซลไฟลและส่ังพิมพทางเครื่องพิมพ
ออกมาเปนเอกสารกระดาษ จากนั้น ก็จะแนบขอมูลประกอบ หลักฐานการเงินตาง ๆ เม่ือเอกสาร
ครบสมบูรณแลวจะสงเอกสารไปตามข้ันตอนท่ีไดตกลงกันไว ดังรูป 3.1 
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เจาหนาท่ี
วางแผนฝายผลิต

ผูจัดการแผนก

ผูจัดการฝายผลิต

เจาหนาท่ี
จัดการวัตถุดิบเหลือใช

ผูจัดการฝาย
จัดการวัตถุดิบเหลือใช

ประธาน /
รองประธานบริษัท

เจาหนาท่ี
จัดการวัตถุดิบเหลือใช

เจาหนาท่ีฝายบัญชี

ตรวจสอบ

ขอมุลถูกตอง

สงเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

ขอมูลรายละเอียดไมถูกตอง

เจาหนาท่ี
วางแผนฝายผลิต

ผูจัดการแผนก

ผูจัดการฝายผลิต

สงเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

ขอมูลรายละเอียดไมถูกตอง

อนุมัติเอกสาร

อนุมัติเอกสาร
เอกสารและหลักฐานท่ีไมครบถวน

เอกสาร

เอกสารถูกตอง

เอกสารจากเจาหนาท่ี
วางแผนฝายผลิต

โอนยายขอมูลวัตถุดิบเหลือใช

สําเนาเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

ปญหาท่ีเกิด

 
 

รูป 3.1 การทํางานแบบท่ีไมมีการจัดการเอกสารดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  
 
 จากการศึกษาขอมูลการจัดการเอกสารวัตถุดิบเหลือใชมี 8 ข้ันตอน ดังแสดงในรูป 3.1 คือ 

1) เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต ออกเอกสารวัตถุดิบเหลือใช 
 เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิตจะทําการเช็ควัตถุดิบเหลือใชจากระบบสินคาคงคลัง
สวนกลางตามแตละกรณี เชน วัตถุดิบท่ีไมไดมาตรฐาน วัตถุดิบหมดอายุใชงาน วัตถุดิบเสียสภาพ
ในข้ันตอนการผลิต วัตถุดิบเสียสภาพในข้ันตอนการขนสง โดยจะออกเอกสารแบงเปน 3 ประเภท 
คือ ประเภทมีมูลคาขายได ประเภทแลกเปล่ียนสินคา ประเภทไมมีมูลคาตองท้ิงหรือทําลายเทานั้น 
และในแตละประเภทจะตองแยกแยะวามีการขอยกเวนการเสียภาษีนําเขาหรือไมจากสํานักงาน
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คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI : Board of Investment) เม่ือเตรียมและตรวจสอบเอกสาร
ครบถวนก็จะทําการสงเอกสารไปยังผูจัดการแผนกเพื่อตรวจสอบและอนุมัติ 

2) ผูจัดการแผนก ตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร 
 ผูจัดการแผนกจะเปนผูท่ีดูแลเกี่ยวของกับวัตถุดิบเหลือใชนั้น ๆ โดยจะพิจารณาทั้ง
ชนิด จํานวน ราคา ของวัตถุดิบ ในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบ ไตรตรองความเหมาะสมของเอกสาร 
เม่ือเห็นชอบก็จะอนุมัติผานไปยังผูจัดการฝายผลิตสวน ๆ นั้น 

3) ผูจัดการฝายผลิต ตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร 
 ผูจัดการฝายผลิตจะเปนผูท่ีดูแลการผลิตหลัก ๆโดยรวม มีหนาท่ีดูเกี่ยวกับการผลิต
ท้ังหมดในโรงงานนั้น ๆ โดยจะดูในภาพรวมของโรงงาน และสายการผลิตท้ังหมดท่ีมีอยู โดยจะ
ไตรตรองความเหมาะสมของเอกสาร เม่ือ เห็นชอบก็จะอนุมัติเอกสาร แลวก็จะมีการเดินเอกสารไป
ยังเจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช 

4) เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช ตรวจสอบเอกสาร 
 เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช จะเปนผูท่ีดูแลเกี่ยวกับขอมูลวัตถุดิบเหลือใช เม่ือ
ไดรับเอกสารท่ีมีการเซ็นอนุมัติจากผูจัดการฝายผลิต ก็จะดําเนินการตรวจสอบวัตถุดิบเหลือใชใน
สถานท่ีจริง ตรวจสอบชนิด ประเภท จํานวน ใหตรงกับเอกสาร กรณีท่ีไมตรง ก็จะสงเอกสารไปให
ผูออกเอกสาร แกไข และปรับปรุงเอกสาร และเซ็นการแกไขจากผูจัดการแผนกและผูจัดการฝาย
ผลิตใหมอีกคร้ัง แตถาจํานวน และขอมูลตรงกับเอกสาร แผนกควบคุมวัตถุดิบเหลือใช จะสง
เอกสารใหผูจัดการฝายวัตถุดิบเหลือใชเพื่ออนุมัติเอกสาร 

5) ผูจัดการฝายวัตถุดิบเหลือใช ตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร 
 ผูจัดการฝายท่ีเปนหัวหนาแผนกควบคุมวัตถุดิบเหลือใชจะดูเกี่ยวกับวัตถุดิบเหลือใช
ท้ังหมดของบริษัท ตรวจสอบขอมูลการจัดการวัตถุดิบ การซ้ือขาย สงออกเก่ียวกับวัตถุดิบเหลือใช
ท้ังหมด รวมถึงการขออนุญาตยกเวนภาษีการสงเสริมการนําเขาของวัตถุดิบ เม่ือเอกสารทุกอยาง
ถูกตองก็จะทําการสงไปใหกับประธาน/รองประธานบริษัทอนุมัติเอกสารเปนการอนุมัติข้ันสูงสุด 

6) ประธาน/รองประธานบริษัท 
 ผูบริหารตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงสูงสุด อํานาจสูงสุดในบริษัท เปนข้ันตอนการ
อนุมัติสูงสุดสําหรับการขออนุมัติของเอกสารวัตถุดิบเหลือใช โดยจะเปนผูท่ีดูแลขอมูล และราคา
ท้ังหมด เพื่อนํามาวางแผนกลยุทธ หรือโครงสรางการทํางานโดยรวมท้ังหมด เม่ือผานการอนุมัติ
และความเห็นชอบ ก็จะทําการสงเอกสารท้ังหมดไปยังเจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใชอีกคร้ัง เพื่อ
ดําเนินงานกระบวนการยายขอมูลวัตถุดิบเหลือใชตามข้ันตอนตอไป 
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7) เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช ดําเนินการโอนยายขอมูลวัตถุดิบเหลือใช 
 กรณีมีเอกสารผานการอนุมัติจากสวนท่ีเกี่ยวของท้ังหมดเรียบรอยแลว ทางเจาหนาท่ี
จัดการวัตถุดิบเหลือใชจะทําการยายขอมูลวัตถุดิบจากท่ีอยูเดิม มายังท่ีจัดเก็บของแผนกวัตถุดิบ
เหลือใช โดยการกรอกขอมูลเขาระบบคงคลังสวนกลาง และทําสําเนาไวท่ีตน 1 ชุด แลวสงเอกสาร
ตัวจริงท้ังหมดไปยังเจาหนาท่ีฝายบัญชี เพื่อจัดการกับเอกสารและหลักฐานตอไป 

8) เจาหนาท่ีฝายบัญชี รับเอกสารมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
 เจาหนาท่ีฝายบัญชี รับเอกสารมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณเปนข้ันตอนสุดทาย
ของการเก็บเอกสารวัตถุดิบเหลือใช เจาหนาท่ีฝายบัญชีจะเก็บสัญญาตาง ๆ เพื่อเปนหลักฐานในการ
ซ้ือขาย แลกเปล่ียนสินคาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับมูลคาวัตถุดิบนั้น ๆ ซ่ึงถาเอกสารไมสมบูรณก็จะ
ติดตอไปยังผูออกเอกสาร คือ เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต ใหสงเอกสารท่ีขาดหาย เม่ือไดรับ
เอกสารครบถวน จะนําขอมูลในเอกสารท้ังหมดไปใชในการออกใบซ้ือ ขาย และแลกเปล่ียนตาง ๆ 
กับระบบคงคลังสวนสวนกลางตอไป 

 
 3.1.2 ขอเสียและขอจํากัดของระบบเอกสารวัตถุดิบเหลือใชในปจจุบัน 

1) ขอเสีย 
 -  ใชเวลานานมากในการขออนุมัติเอกสารแตละคร้ัง เนื่องจากมีปญหาเรื่องสถานท่ี
ของแตละหนวยงานซ่ึงอยูหางไกลกันมาก และผูอนุมัติเอกสารเดินทางไปตางจังหวัดบอยคร้ัง 
 -  การสืบคนขอมูลทําไดยากเนื่องจากสืบคนไดจากวันท่ี กับเลขท่ีอางอิงท่ีทาง
เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใชเปนผูกําหนดเทานั้น แผนกท่ีตองการขอมูลตองดําเนินการขอและ
ตองใชเวลาคอนขางนานกวาจะไดรับขอมูล 
 -  ระบบไมสามารถรองรับการออกรายงานตาง ๆ เพื่อไปทํารายงานสงหนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือผูบริหาร ซ่ึงนําขอมูลไปใชในสวนอ่ืน ๆ ได 
 -  การสูญหายของเอกสารกระดาษ การส้ินเปลืองท่ีจัดเก็บในการทําสําเนาเพ่ือเก็บไวท่ี
เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช และเจาหนาท่ีฝายบัญชีซ่ึง
รับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญา หลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการเงิน 
 -  มีการทํางานท่ีซํ้าซอนเนื่องจากไมมีขอมูลสวนกลาง แตละแผนกก็จะนําขอมูลเก็บ
ในแตละสวนท่ีจะใชงาน ซ่ึงขอมูลอาจมีขอมูลท่ีเหมือนกันและซํ้าซอนกันได 

2) ขอจํากัด 
 -  ทุกฝายการผลิตท่ีจะมีการขออนุญาตจัดการวัตถุดิบเหลือใชจะตองมีตัวแทนออก
เอกสาร และตัวแทนเดินเอกสารเพ่ือไปขออนุมัติความเห็นชอบในแตละข้ันตอน  
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 -  ตองใชบุคลากรหรือเจาหนาท่ีท่ีตองเขาใจระบบอยางแทจริง เพื่อออกเอกสารแบบ
กระดาษไดถูกตอง ซ่ึงจะทํางานไมไดถาไมมีเจาหนาท่ีในขณะน้ัน 
 -  ระยะเวลาที่ตองแขงขันกับบริษัทอ่ืน ๆ ซ่ึงการออกเอกสารเร็วหรือชาลวนยอมมี
ผลกระทบตอการดําเนินการธุรกิจของบริษัท 
 -  ขอมูลในเอกสารจะตองสัมพันธจะตองมีความถูกตองของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบ
คงคลังสวนกลางของบริษัท โดยท่ีระบบคงคลังสวนกลางจะมีเฉพาะขอมูลของวัตถุดิบ สถานท่ี
จัดเก็บเทานั้น กระบวนการอนุมัติ ความเห็นชอบในการขอจัดการวัตถุดิบของเอกสาร หลักฐาน
เอกสารตาง ๆ จะตองจัดเก็บในรูปแบบเอกสารกระดาษนอกระบบคงคลังสวนกลาง 

 
3.2 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนา  

 จากการศึกษาขอเสียและขอจํากัดในระบบเอกสารสําหรับวัตถุดิบเหลือใชในบริษัท      
แอล ที อี ซี จํากัด ผูวิจัยพบวามีความตองการระบบสําหรับวัตถุดิบเหลือใชท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ระบบสามารถจัดการขอมูลเบ้ืองตนได ดังนี้ 
-  ขอมูลการจัดการวัตถุดิบเหลือใช 
-  ขอมูลกลุมผูอนุมัติเอกสารในแตละข้ันตอน 
-  ขอมูล เลขท่ีเอกสาร รายละเอียดของวัตถุดิบ 
-  ขอมูลการอนุมัติเอกสารในแตละข้ันตอน 
-  ขอมูลวัตถุดิบในแตละประเภท 

2) ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส จะชวยใหการดําเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการ
เอกสารของวัตถุดิบเหลือใชอยูรูปแบบฐานขอมูลดิจิทัล ซ่ึงจะลดภาระพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร 
ลดการใชกระดาษในการขออนุมัติแตละข้ันตอน  

3) ระบบเพื่อเก็บขอมูล โดยแบงหมวดหมูของวัตถุดิบเหลือใชตามแตละคุณลักษณะ
ประเภทโดยแบงตามมูลคา คุณลักษณะ ท่ีมา คุณสมบัติตาง ๆ เพื่อประโยชนในการงายตอการ
เรียกดูขอมูล การนําขอมูลไปประยุกตวิเคราะหตอในระบบงานอ่ืนๆ ตอไป เชน ระบบบัญชีควบคุม 
ดูแลเกี่ยวกับมูลคา ระบบการเก็บขอมูลเพื่อขออนุมัติจากหนวยงานสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 

4) ระบบฐานขอมูลท่ีรวบรวมและประมวลผลขอมูลสารสนเทศและจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศในลักษณะท่ีสามารถใชงานไดหลากหลาย มีกลไกในการสรางระบบความปลอดภัยของ
ขอมูล โดยผูใชงานท่ีเกี่ยวของสามารถเรียกใชขอมูลสารสนเทศรวมกันได 
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5) ระบบการจัดการเอกสารการอนุมัติ จะชวยใหการดําเนินงาน การตัดสินใจ เกีย่วกบัการ
อนุมัติเอกสารของผูบริหารในแตละสวนท่ีเกี่ยวของอยางถูกตองรวดเร็ว  

6) ระบบการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบคน
เอกสารขอมูล จํานวนวัตถุดิบเหลือใชคงเหลือ และทําลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7) ระบบการแจงเตือนตอผูอนุมัติในแตละสวนท่ีเกี่ยวของ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงจะชวยใหมีการติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว และผูอนุมัติเอกสารสามารถอนุมัติผานระบบ
อินเทอรเน็ตท้ังในบริษัทและนอกบริษัทได 

8) ระบบฐานขอมูลสวนกลาง เพื่อนําไปประยุกตใชกับขอมูลในกิจกรรมการทํางานอ่ืน
ตอไป เชน ผูบริหารนําขอมูลไปวิเคราะห เจาหนาท่ีฝายบัญชีนําไปตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
เงิน เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิตนําขอมูลไปใชในการวางแผนการผลิตตอไป 

การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เอกสารเก่ียวกับการกําจัดวัตถุดิบเหลือใชในโรงงานอุตสาหกรรม  ใหมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผูจัดทําไดเลือกระบบอินทราเน็ตและอินเทอรเน็ตเขามาเปนส่ือกลาง    
ในการนําเสนอขอมูลและมีการเก็บขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล แทนท่ีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ
เอกสาร โดยระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส  มีระบบฐานขอมูลแบบสวนกลางท่ีรวบรวม
และประมวลผลขอมูล/สารสนเทศ และจัดเก็บขอมูล/สารสนเทศในลักษณะท่ีสามารถแบงปนได   
มีกลไกในการสรางระบบความปลอดภัยของขอมูล โดยผูใชทุกแผนกสามารถเรียกใชขอมูล
สารสนเทศรวมกันไดและมีการสืบคนขอมูลท่ีสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว มีระบบการ
ออกรายงานใหกับแตละแผนกตามลักษณะการใชงาน และการแสดงผลขอมูลสารสนเทศการ       
ใชงานของแตละหนวยงาน และเปนสวนหนึ่งของ “กิจกรรม RPA ( ROLL PAPER ACTIVITY )” 
ในบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด เพื่อการลดขั้นตอนการทํางานท่ีไมจําเปนและมีการพัฒนาการทํางาน  
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยรวบรวมขอมูลสารสนเทศภายในองคกร เพื่อการบริหารและจัดการ 
และเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส  สําหรับองคกรตาง ๆ ตอไป 

 
3.3 กระบวนการทํางานของระบบ 
 ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ไมไดเปล่ียนแปลงกระบวนการทํางานของ
เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช แตจะเขามาชวยปรับปรุงการทํางานในดานของการจัดเก็บขอมูล 
การสืบคนขอมูล การออกรายงาน และการนําเอาขอมูลท่ีมีอยูมาจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ แสดง
กระบวนการทํางานของระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงระบบจะเปนระบบศูนยกลาง 
โดยมีเคร่ืองแมขายท่ีเก็บฐานขอมูลกับโปรแกรมแยกออกจากกันเพื่อปองกันปญหาดานความ
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ปลอดภัยของขอมูล เม่ือผูบริหาร หรือเจาหนาท่ีสวนตาง ๆ ใชงานระบบ สามารถเขาใชงานไดท่ี
เคร่ืองแมขายไดพรอมกัน เม่ือมีการสงเอกสารจากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง โดยจะมี
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ชวยใหมีการสงขอความเตือนใหทราบวามีเอกสารรออนุมัติและมี
ระบบแจงเตือนซํ้ากรณีผูอนุมัติและผูบริหารไมมีการโตตอบกับระบบ ดังรูป 3.3 
 

เจาหนาท่ี
วางแผนฝายผลิต

ผูจัดการฝายผลิต

เจาหนาท่ี
จัดการวัตถุดิบเหลือใช

ผูจัดการฝาย
จัดการวัตถุดิบเหลือใช

ประธาน /
รองประธานบริษัท

เจาหนาท่ี
จัดการวัตถุดิบเหลือใช

เจาหนาท่ีฝายบัญชี

ตรวจสอบ
ขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบไมถูกตอง

เจาหนาท่ี
วางแผนฝายผลิต

ผูจัดการแผนก

โอนยายขอมูลวัตถุดิบเหลือใช

อนุมัติเอกสาร

ระบบแจงเตือน

สงเอกสาร

ตรวจสอบ เอกสารและหลักฐานไมครบถวน

อนุมัติเอกสาร

ตีกลับเอกสาร

ตีกลับเอกสาร

ตีกลับเอกสาร

ตีกลับเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

อนุมัติเอกสาร

 
รูป 3.2 กระบวนการทํางานระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช 
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3.4 การออกแบบระบบงาน 
การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใชในบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด

ไดมีการออกแบบจากการเก็บขอมูลความตองการของผูใชงาน และขอมูลเอกสารในระบบเดิม โดย
นํามาออกแบบระบบใหมโดยเกี่ยวของกับฐานขอมูลการจัดเก็บและรายละเอียดขอมูลในฐานขอมูล 
ซ่ึงใชเคร่ืองมือ คือ แผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพการไหลของขอมูล          
(Data Flow Diagram) แสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ และเห็นถึงความสัมพันธของระบบ 
ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบ   
 

แผนภาพบริบทและแผนภาพการไหลของขอมูล 
เปนแผนภาพท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบ และความสัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอม         

ท่ีเกี่ยวของเพื่อความเขาใจท่ีตรงกันของผูวิเคราะหระบบงานในปจจุบันกับผูท่ีอาจจะนําระบบงาน
ไปพัฒนาตอไดในอนาคต และระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบเกี่ยวกับการไหลของขอมูล
และสารสนเทศ ระหวางตัวระบบกับแหลงกําเนิดและปลายทางของขอมูล สามารถแสดงในรูปแบบ
แผนภาพการไหลของขอมูลระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 
3.4.1  แผนภาพบริบท 

สัญลักษณท่ีใชในการเขียนส่ือความหมายแทนส่ิงท่ีวิเคราะหดังแสดงในตาราง 3.1 ดังนี้ 
 

ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท 
สัญลักษณ ความหมาย 

         

 
 

 

แสดงระบบ 

(System or Application) 
 

 
 
 
 

 
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก 

(External Entity Symbol) 
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ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท (ตอ) 
สัญลักษณ ความหมาย 

 
 

การไหลของขอมูล 
(Data Flow Symbol) 

 

 
 

สัญลักษณการเก็บขอมูล 
(Data Store Symbol) 

 

 
 

สัญลักษณการเก็บขอมูลท่ีซํ้า 
(Data Store Symbol) 

 
โดยระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส สามารถเขียนเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวม

ของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบงานได โดยระบบจะมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
หรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบคือ 

1) ผูอนุมัติเอกสาร  
- ผูบริหาร  
- ผูจัดการฝายการผลิต  
- ผูจัดการแผนก 

2) เจาหนาท่ีจดัการวัตถุดิบเหลือใช 
- เปนฝายท่ีดแูลจัดการวัตถุดิบเหลือใช 

3) เจาหนาท่ีฝายบัญชี 
- เปนฝายท่ีดแูลเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ของวัตถุดิบเหลือใช 

4) เจาหนาท่ีฝายวางแผนการผลิต   
- เปนฝายท่ีออกเอกสารขออนุญาตจัดการวัตถุดิบเหลือใช 

5) ผูดูแลระบบ 
- เปนผูท่ีดูแลระบบโดยรวม ขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลผูใชงานตาง ๆ 

โดยระบบจะทํางานท่ีสัมพันธกัน แสดงดงัรูป 3.3 
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ผูบริหาร ผูดูแลระบบ

- ขอมูลการเขาระบบของผูบริหาร
- ขอมูลขออนุมัติการทําลายวัตถุดิบเหลือใช
- ขอมุลการทําลายวัตถุดิบทั้งหมด
- ขอมุลแนวโนมการทําลายวัตถุดิบทั้งหมด

- ขอมูลการเขาระบบของผูดูแลระบบ
- ขอมูลการกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน
- ขอมูลการสราง/แกไขขอมูลเบื้องตน

- ขอมูลการเขาระบบของเจาหนาที่
ฝายจัดการวัตถุดิบเหลือใช

- ขอมูลการขอตรวจสอบของวัตถุดิบเหลือใช
- ขอมูลวัตถุดิบเหลือใชยกเวนภาษีนําเขา
- สราง/แกไขผูใชงานในระบบ
- สราง/แกไขเสนทางของเอกสาร
- ขอมูลการโอนยายวัตถุดิบเหลือใช

- ขอมูลการเขาระบบของเจาหนาที่
วางแผนฝายการผลิต

- ขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช
- ขอมูลเอกสารรายการวัตถุดิบเหลือใช
- ขอมูลการสงเอกสารวัตถุดิบเหลือใช
- ขอมูลสถานะและการติดตามเอกสาร
- ขอมูลเอกสารวัตถุดิบเหลือใช
- การแจงเตือนสถานะของเอกสาร

- ผลการเขาใชระบบของผูดูแลระบบ
- ผลการกําหนดสิทธ์ิผูใชงาน
- ขอมูลการสราง/แกไขขอมูลเบื้องตนแกไขแลว

- ขอมูลการเขาระบบของเจาหนาที่ฝายบัญชี
- ขอมูลการขอตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
- ขอมูลการเงินของวัตถุดิบเหลือใช

- ผลการเขาใชระบบของผูบริหาร
- ผลการอนุมัติการทําลายวัตถุดิบเหลือใช
- รายงานสรุปการทําลายวัตถุดิบทั้งหมด
- รายงานแสดงแนวโนมการทําลายวัตถุดิบทั้งหมด
- การแจงเตือนสถานะของเอกสาร

- ผลการเขาระบบของเจาหนาที่
ฝายจัดการวัตถุดิบเหลือใช

- ผลการตรวจสอบของวัตถุดิบเหลือใช
- รายงานวัตถุดิบเหลือใชยกเวนภาษีการนําเขา
- ขอมูลสราง/แกไขผูใชงานในระบบที่ปรับปรุงแลว
- สราง/แกไขเสนทางของเอกสารที่ปรับปรุงแลว
- ขอมูลการโอนยายวัตถุดิบเหลือใชที่ปรับปรุงแลว
- การแจงเตือนสถานะเอกสาร

- ผลการเขาระบบของเจาหนาที่ฝายบัญชี
- ผลการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
- รายงานการเงินของวัตถุดิบเหลือใช
- การแจงเตือนสถานะของเอกสาร

0

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
สําหรับวัตถุดิบเหลือใช

ในบริษัทแอล ที อี ซี จํากัด

เจาหนาที่ฝายบัญชี

เจาหนาท่ีจัดการ
วัตถุดิบเหลือใช

เจาหนาที่วางแผน
ฝายการผลิต

- ผลการเขาระบบของเจาหนาที่
วางแผน ฝายการผลิต

- ผลรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช
- ขอมูลเอกสารรายการวัตถุดิบเหลือใช
- ผลการสงเอกสารวัตถุดิบเหลือใช
- รายงานสถานะและการติดตามเอกสาร
- รายงานเอกสารวัตถุดิบเหลือใช

 
 

รูป 3.3 แผนภาพบริบทระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสวัตถุดิบเหลือใช 
 

หมายเหตุ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใช สามารถจําแนกผูใชงาน
ออกเปน 5 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ีฝายบัญชี เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต 
เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใช  และสามารถนํามาออกแบบแผนภาพการไหลขอมูลระดับ 0       
ไดดังรูป 3.4 
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ผลการคนหา
รายการเอกสารยกเลิก

ผลขอมูลสถานะและการติดตามเอกสาร

1.0

ตรวจสอบสิทธิ
การเขาสูระบบ

6.0

ออกรายงานและ
ข อม ูลสารสนเทศ

5.0

คนหาและ
ติดตามเอกสาร

4.0

ตรวจสอบและ
อนุมัติเอกสาร

2.0

จ ัดการข อม ูล

3.0

ออกและสงเอกสาร

ขอมูลเขาใชระบบของผูดูแลระบบ
ผลการเขาใชระบบของผูดูแลระบบ

ขอมูลเขาใชระบบของเจาหนาท่ีฝายจัดการวัตถุดิบเหลือใช

ผูดูแลระบบ

เจาหนาท่ีจัดการ
วัตถุดิบเหลือใช

เจาหนาท่ีวางแผน
ฝายการผลิต

ผูบริหาร

เจาหนาท่ี
ฝายบัญชี

ผลการเขาใชระบบของเจาหนาท่ีฝายจัดการวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลการกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน
ผลการกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน

ขอมูลการสราง/แกไขขอมูลเบื้องตน
ขอมูลการสราง/แกไขขอมูลเบื้องตนแกไขแลว

สราง/แกไขผูใชงานในระบบ

ขอมูลสราง/แกไขผูใชงาน
ในระบบที่ปรับปรุงแลว

สราง/แกไขเสนทางของเอกสาร

สราง/แกไขเสนทางของเอกสารที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช
ผลรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลเอกสารรายการวัตถุดิบเหลือใช
ขอมูลเอกสารรายการวัตถุดิบเหลือใช
ขอมูลการสงเอกสารวัตถุดิบเหลือใช

ผลการสงเอกสารวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลเขาใชระบบของเจาหนาท่ีฝายวางแผนการผลิต
ผลการเขาใชระบบของเจาหนาท่ีฝายวางแผนการผลิต

ขอมูลเขาใชระบบของเจาหนาท่ีฝายบัญชี
ผลการเขาใชระบบของเจาหนาท่ีฝายบัญชี

ผลการอนุมัติการทําลายวัตถุดิบเหลือใช
ขอมูลขออนุมัติการทําลายวัตถุดิบเหลือใช

ผลการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ขอมูลการขอตรวจสอบหลักฐานเอกสาร

เจาหนาท่ีจัดการ
วัตถุดิบเหลือใช

ผลการตรวจสอบของวัตถุดิบเหลือใช
ขอมูลการขอตรวจสอบวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลการโอนยายวัตถุดิบเหลือใช
ขอมูลการโอนยายวัตถุดิบเหลือใชที่ปรับปรุงแลว

รายงานวัตถุดิบเหลือใชยกเวนภาษีการนําเขา

ขอมูลวัตถุดิบเหลือใชยกเวนภาษีนําเขา

รายงานสรุปการจัดการวัตถุดิบเหลือใชทั้งหมด

ขอมูลการจัดการวัตถุดิบเหลือทั้งหมด

เจาหนาที่วางแผน
ฝายการผลิต

ขอมูลรายการเอกสารยกเลิก

ขอมูลเอกสารวัตถุดิบเหลือใช
รายงานเอกสารวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลการเงินของวัตถุดิบเหลือใช
รายงานการเงินของวัตถุดิบเหลือใช

ผูบริหารขอมูลเขาใชระบบของผูบริหาร

ผลการเขาใชระบบของผูบริหาร

ขอมูลแนวโนมการจัดการวัตถุดิบเหลือใชทั้งหมด
รายงานแสดงแนวโนมการจัดการวัตถุดิบเหลือใชทั้งหมด

D5 Tbl_assign

D12 Tbl_email

ขอมูลผูเขาใชระบบ
ขอมูลสิทธิ / เมนู ของผูใชงาน

ขอมูลการมอบหมายงานที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลการมอบหมายงานที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลแผนกที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลแผนกที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลประเภทเอกสารที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลประเภทเอกสารที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลเสนทางเดินเอกสารท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลบันทึกการออกและสงเอกสาร

ขอมูลเอกสารรายละเอียดที่ปรับบปรุงแลว
ขอมูลเอกสารรายละเอียดท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลเอกสารรายละเอียดที่ปรับบปรุงแลว

ขอมูลเอกสารรายละเอียดท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลการบันทึกการตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร
ขอมูลเสนทางเดินเอกสาร

ขอมูลการแจงเตือนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส

ขอมูลการบันทึกเอกสาร

ขอมูลแสดงรายการสถานะเอกสาร
ขอมูลแสดงรายการวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลแสดงรายละเอียดเอกสาร

ขอมูลแสดงรายงานเอกสารเสร็จส้ิน

ขอมูลแสดงสรุปรายการวัตถุดิบเหลือใชทั้งหมด
ขอมูลแสดงรายงานกราฟแสดงแนวโนมของวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลเสนทางเดินเอกสารที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลการบันทึกเอกสารปรับปรุงแลว

การแจงเตือนสถานะของเอกสาร

การแจงเตือนสถานะของเอกสาร

การแจงเตือนสถานะของเอกสาร
การแจงเตือนสถานะของเอกสาร

ขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบ

ขอมูลผูใชงานที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลผูใชงานที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลรายการวัตถุดิบ
ผลการคนหารายการวัตถุดิบ

ขอมูลสถานะและการติดตามเอกสาร

ขอมูลรายการเอกสารอนุมัติ
ผลการคนหารายการเอกสารอนุมัติ

ขอมูลรายการเอกสารตีกลับ

ผลการคนหารายการเอกสารตีกลับ

D23 Tbl_user

D19 Tbl_security_user

D8 Tbl_dept

D16 Tbl_route

D14 Tbl_order_mstr

D14 Tbl_order_mstr

D1 ITEM_MSTR

D21 Tbl_trans

D21 Tbl_trans

D11 Tbl_document_type

 
 

รูป 3.4 แผนภาพการไหลขอมูลระดับ 0 ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช
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หมายเหตุ 
 ตารางขอมูล D1 ITEM_MSTR ประกอบไปดวย 
  ตารางขอมูล D2 INV_MSTR 
  ตารางขอมูล D3 COST_MSTR 
  ตารางขอมูล D4 ID_MSTR 
 ตารางขอมูล D8 tbl_dept  ประกอบไปดวย 
  ตารางขอมูล D9 tbl_dept_sub 
 ตารางขอมูล D11 tbl_document_type ประกอบไปดวย 
  ตารางขอมูล D10 tbl_document_form 
 ตารางขอมูล D14 tbl_order_mstr ประกอบไปดวย 
  ตารางขอมูล D15 tbl_order_det 
 ตารางขอมูล D19 tbl_security_user ประกอบไปดวย 
  ตารางขอมูล D17 tbl_security_mstr 
  ตารางขอมูล D18 tbl_security_sub 
 ตารางขอมูล D23 tbl_ user ประกอบไปดวย 
  ตารางขอมูล D24 tbl_user_level 
  ตารางขอมูล D25 tbl_user_status 
 

3.4.1  แผนภาพการไหลของขอมูล  
การออกแบบแผนภาพไหลของขอมูลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือ

ใช เพื่อแสดงใหเห็นการเช่ือมโยงความสัมพันธตาง ๆ ระหวางระบบงานยอยกับระบบงานใหญได 
ดังรูป 3.4 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสของวัตถุดิบเหลือใช 
เปนการแสดงองคประกอบจากตาราง 3.1 แสดงแผนภาพบริบท โดยสามารถแบงกระบวนการของ
ระบบยอยออกไดท้ังหมด  6  กระบวนการ  แสดงดังตาราง  3.2 

 
ตาราง  3.2  กระบวนการของระบบงาน 

 
กระบวนการท่ี ชื่อกระบวนการ 

1.0 ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 
2.0 จัดการขอมูลเบ้ืองตน 
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กระบวนการท่ี ชื่อกระบวนการ 
3.0 การออกและสงเอกสาร 
4.0 การตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร 
5.0 การคนหาติดตามเอกสาร 
6.0 รายงานและขอมูลสารสนเทศ 

 
3.5 การออกแบบกระบวนการ 

3.5.1  ขบวนการที่ 1.0 
 ช่ือขบวนการ  ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 
 รายละเอียด  ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบของผูใชงานตลอดจนการกําหนด 

และตรวจสอบสิทธิ/เมนูการใชงาน ในการจัดการและประมวล 
ผลขอมูลแตละสถานะของผูใชงาน 

ขอมูลเขา  ขอมูลผูดูแลระบบ ขอมูลผูบริหาร ขอมูลเจาหนาท่ีวางแผนฝาย 
การผลิต ขอมูลเจาหนาท่ีจดัการวัตถุดิบเหลือใช ขอมูลเจาหนาท่ี 
บัญชี 

ขอมูลออก  แฟมขอมูลผูใชงาน แฟมขอมูลสิทธิการใชงานเมนูของผูใชงาน 
 ประเภทกระบวนการ Online 

ขบวนการทางตรรกะ get ขอมูลผูดูแลระบบ หรือขอมูลผูบริหาร หรือขอมูล 
เจาหนาท่ีวางแผนฝายการผลิต หรือขอมูลเจาหนาท่ี 
จัดการวัตถุดิบเหลือใช หรือขอมูลเจาหนาท่ีบัญชี 

    Open แฟมขอมูลผูใชงาน แฟมขอมูลสิทธิการใชงานเมนูของ 
ผูใชงาน 
 

3.5.2  ขบวนการที่ 2.0 
 ช่ือขบวนการ  จัดการขอมูล 

รายละเอียด  จัดการขอมูลเบ้ืองตน จัดการขอมูลผูใชงาน จัดการขอมูลอางอิง  
จัดการขอมูลสิทธิการใชงาน จัดการขอมูลเสนทางเดินเอกสารให 
มีความสมบูรณและทันสมัย 

ขอมูลเขา  ขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลผูใชงาน ขอมูลอางอิง ขอมูลเสนทางเดิน 
เอกสาร ขอมูลการมอบหมายงาน 
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ขอมูลออก แฟมขอมูลผูใชงาน แฟมขอมูลสิทธิการใชงานเมนูของผูใชงาน  
แฟมขอมูลการมอบหมายงาน แฟมขอมูลช่ือแผนก แฟมขอมูล 
ช่ือประเภทเอกสาร แฟมขอมูลเสนทางเดินเอกสาร 

 ประเภทกระบวนการ Online 
ขบวนการทางตรรกะ get ขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลผูใชงาน ขอมูลอางอิง ขอมูลเสน 

ทางเดินเอกสาร ขอมูลการมอบหมายงาน 
 Open แฟมขอมูลผูใชงาน  

แฟมขอมูลสิทธิการใชงานเมนูของผูใชงาน  
แฟมขอมูลการมอบหมายงาน  
แฟมขอมูลช่ือแผนก  
แฟมขอมูลช่ือประเภทเอกสาร  
แฟมขอมูลเสนทางเดินเอกสาร 
 

3.5.3  ขบวนการที่ 3.0 
 ช่ือขบวนการ  ออกและสงเอกสาร 

รายละเอียด  การออกและสงเอกสารโดยเจาหนาท่ีฝายวางแผนการผลิตเตรียม 
รายการวัตถุดบิเหลือใชและหลักฐานประกอบเอกสาร เพื่อนําสง 
เอกสารไปยังทุกๆ ฝายท่ีเกีย่วของโดยจะตองมีการกําหนเสนทาง 
เดินเอกสารจากกระบวนการ 2.0 เพื่อความถูกตองสมบูรณ  

ขอมูลเขา  ขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช ขอมูลเอกสารรายการวตัถุดิบ 
   เหลือใช ขอมูลการสงเอกสาร 
ขอมูลออก  แฟมขอมูลหลักเอกสาร แฟมขอมูลยอยเอกสาร แฟมขอมูลการ 

บันทึกเอกสาร 
 ประเภทกระบวนการ Online 

ขบวนการทางตรรกะ get ขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบ ขอมูลเสนทางเดินเอกสาร  
    ขอมูลรายละเอียดเอกสาร ขอมูลบันทึกเอกสาร 
   Open แฟมขอมูลหลักเอกสาร แฟมขอมูลยอยเอกสาร  
    แฟมขอมูลการบันทึกเอกสาร 
 
 



 33 

3.5.4  ขบวนการที่ 4.0 
 ช่ือขบวนการ  ตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร 

รายละเอียด  กระบวนการตรวจสอบขอมูลวัตถุดิบเหลือใช ตรวจสอบขอมูล 
   หลักฐานเอกสาร ตรวจสอบขอมูลการโอนยายวัตถุดิบเหลือใช 

 และตรวจสอบการอนุมัติเอกสาร 
ขอมูลเขา  ขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช ขอมูลหลักฐานเอกสารเหลือ 

ใช ขอมูลการโอนยายวัตถุดบิเหลือใช ขอมูลการอนุมัติเอกสาร 
ขอมูลออก  แฟมขอมูลหลักเอกสาร แฟมขอมูลยอยเอกสาร แฟมขอมูลการ 

บันทึกเอกสาร แฟมขอมูลการสงจดหมายแจงเตือน 
 ประเภทกระบวนการ Online 

ขบวนการทางตรรกะ get ขอมูลรายละเอียดวัตถุดิบเหลือใช ขอมูลหลักฐาน 
เอกสารเหลือใช ขอมูลการโอนยายวัตถุดิบเหลือใช  
ขอมูลการอนุมัติเอกสาร 

   Open แฟมขอมูลหลักเอกสาร แฟมขอมูลยอยเอกสาร  
แฟมขอมูลการบันทึกเอกสาร แฟมขอมูลการสง 
จดหมายแจงเตือน 
 

3.5.5  ขบวนการที่ 5.0 
 ช่ือขบวนการ  คนหาและติดตามเอกสาร 

รายละเอียด  กระบวนการสืบคนและคนหาขอมูลเกี่ยวกบัเอกสารวัตถุดิบ 
   เหลือใช และติดตามสถานะของเอกสาร 
ขอมูลเขา  รายการเอกสารอนุมัติ รายการเอกสารตีกลับ รายการเอกสาร 
   ยกเลิก รายการสถานะของเอกสาร 
ขอมูลออก  แฟมขอมูลหลักเอกสาร แฟมขอมูลยอยเอกสาร  

 
3.5.6  ขบวนการที่ 6.0 

 ช่ือขบวนการ  ออกรายงานและขอมูลสารสนเทศ 
รายละเอียด  แสดงรายงานวัตถุดิบเหลือใช วัตถุดิบเหลือใชยกเวนภาษีนําเขา  

สรุปวัตถุดิบเหลือใช แนวโนมการจัดการวัตถุดิบเหลือใช ขอมูล 
การเงินท้ังหมด 
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ขอมูลเขา  ขอมูลวัตถุดิบเหลือใช ขอมูลวัตถุดิบเหลือใชยกเวนภาษีนาํเขา  
ขอมูลสรุปวัตถุดิบเหลือใช ขอมูลแนวโนมการจัดการวตัถุดิบ 
เหลือใช ขอมูล ขอมูลการเงินท้ังหมด 

ขอมูลออก  รายงานวัตถุดบิเหลือใช  
รายงานวัตถุดบิเหลือใชยกเวนภาษีนําเขา  
รายงานสรุปวตัถุดิบเหลือใช  
รายงานแนวโนมการจัดการวตัถุดิบเหลือใช ขอมูล 
รายการเงินเกีย่วกับวัตถุดิบเหลือใช 

 
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 2 
 

1.1

ตรวจสอบสิทธิ
การเขาใชระบบ

1.2

ตรวจสอบสิทธิ
การใชเมนู

D23 Tbl_user

ขอมูลสิทธิ
ของผูเขาใชระบบ

ขอมูลสิทธิการใชเมนู

ขอมูลการเขาสูระบบของผูใชงาน

สิทธิการใชเมนูของผูใชงาน

ขอมูลผการเขาสูระบบ
ของผูใชงาน

ขอมูลสิทธิการใชงาน

ขอมูลสิทธิการใชงาน
D19 Tbl_security_user

 
 

รูป 3.5 แผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ  
 

จากรูป 3.5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบ
สิทธิการเขาสูระบบ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด  
2 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 1.1  ตรวจสอบสิทธิการเขาใชระบบ เปนกระบวนการสําหรับจัดการของ
ผูใชงานท่ีจะเขาสูระบบเพื่อความปลอดภัย และถูกตองของขอมูล 
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กระบวนการ 1.2  ตรวจสอบสิทธิการใชเมนู เปนกระบวนการสําหรับจัดการเร่ืองสิทธิ 
และความปลอดภัยของขอมูล โดยแบงแยกในแตละสวนเพื่อยอมใหเขาถึงขอมูลเฉพาะผูใชงาน     
ท่ีเกี่ยวของเทานั้น 
 

2.1

จัดการขอมูล
เบ้ืองตน

ขอมูลจัดการกลุมผูใชงาน

ขอมูลกลุมผูใชงานที่ปรับปรุงแลว

2.2

จัดการขอมูล
สิทธิการใชงาน

ขอมูลสิทธิผูใชงานที่ตองการปรับปรุงขอมูลจัดการสิทธิของผูใชงาน

ขอมูลสิทธิของผูใชงานที่ปรับปรุงแลว ขอมูลสิทธิผูใชงานท่ีปรับปรุงแลว

2.3

จัดการเสน
ทางเดินเอกสาร

ขอมูลเสนทางเดินเอกสารที่ตองการปรับปรุงขอมูลจัดการเสนทางเดินเอกสาร

ขอมูลเสนทางเดินเอกสารที่ปรับปรุงแลว ขอมูลเสนทางเดินเอกสารที่ปรับปรุงแลว

2.4

จัดการขอมูล
ผูใช

2.5

จัดการขอมูล
อางอิง

ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลอางอิงท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลผูใชงานท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลอางอิง

D23 Tbl_user

D8 Tbl_dept

D19 Tbl_security_user

D16 Tbl_route

ขอมูลผูใชที่ตองการปรับปรุง

ขอมูลผูใชท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลอางอิงท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลอางอิงท่ีตองการปรับปรุง

 
 

รูป 3.6 แผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูล 
 

จากรูป 3.6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูล 
โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 5 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 2.1  จัดการขอมูลเบ้ืองตน เปนกระบวนการสําหรับการจัดการสราง เพิ่ม 
ลบ แกไขของขอมูลเบ้ืองตนของระบบ ประกอบดวยจัดการขอมูลผูใชและจัดการขอมูลอางอิง 
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กระบวนการ 2.2  จัดการสิทธิการใชงาน เปนกระบวนการสําหรับการจัดการสราง เพิ่ม 
ลบ แกไข ของขอมูลสิทธิของผูใชงานแตละคน 

กระบวนการ 2.3  จัดการเสนทางเดินเอกสาร เปนกระบวนการสําหรับการจัดการสราง
เพิ่ม ลบ แกไข ของเสนทางเดินเอกสารในแตละแผนก แตละหนวยงาน เพื่อความสมบูรณถูกตอง  

กระบวนการ 2.4  จัดการขอมูลผูใช เปนกระบวนการสราง เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล
เกี่ยวกับผูใชงานในระบบ  

กระบวนการ 2.5  จัดการขอมูลอางอิง เปนกระบวนการสําหรับสราง เพิ่ม ลบ แกไข 
ขอมูลอางอิงในระบบ ไดแก จํานวน ประเภท ชนิด หนวย ของวัตถุดิบ รวมถึงแผนกหรือสวนยอย
ขององคกร 

 

 
 

รูป 3.7 แผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 3.0 ออกและสงเอกสาร 
 

จากรูป 3.7 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 3.0 ออกและสง
เอกสาร โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอย 3 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 3.1  สราง/แกไขเอกสารวัตถุดิบเหลือใช เปนกระบวนการสําหรับจัดการ
ขอมูลสวนประกอบของเอกสารวัตถุดิบเหลือใช 
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กระบวนการ 3.2  การจัดการรายการวัตถุดิบเหลือใช เปนกระบวนการสําหรับจัดการ
เกี่ยวกับขอมูลรายการวัตถุดิบเหลือใช 

กระบวนการ 3.3  การจัดสงเอกสาร เปนกระบวนการสําหรับจัดการขอมูลในการจัดสง
เอกสารไปตามเสนทางเดินเอกสารที่ไดถูกกําหนดไว  

 
4.1

ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสาร

ขอมูลการขอตรวจสอบหลักฐานเอกสาร

ขอมูลการตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารปรับปรุงแลว

ขอมูลรายการเอกสาร

4.2

ตรวจสอบ
วัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลเสนทางเดินของเอกสาร
ขอมูลการขอตรวจสอบวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลการตรวจสอบ
วัตถุดิบเหลือใชท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลรายการเอกสาร

4.3

อนุมัติเอกสาร

ขอมูลการขออนุมัติการจัดการวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลการขออนุมัติ
จัดการวัตถุดิบเหลือใชที่ปรับปรุงแลว

4.4

โอนยาย
วัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลการขอโอนยายวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลการโอนยาย
วัตถุดิบเหลือใชที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลเสนทางเดินของเอกสาร

D21 Tbl_trans
ขอมูลบันทึกการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร

ขอมูลบันทึกการตรวจสอบวัตถุดิบเหลือใชของเอกสาร

ขอมูลรายการเอกสาร

ขอมูลเสนทางเดินของเอกสาร

ขอมูลรายการเอกสาร

ขอมูลเสนทางเดินของเอกสาร

D21 Tbl_trans
ขอมูลบันทึกการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร

ขอมูลบันทึกการตรวจสอบวัตถุดิบเหลือใชของเอกสาร

D16 Tbl_route

D16 Tbl_route

D14 Tbl_order_mstr

D14 Tbl_order_mstr

 
 

รูป 3.8 แผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 4.0 ตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร 
 

จากรูป 3.8 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 4.0 ตรวจสอบ
และอนุมัติเอกสาร โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 4 
กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 4.1  ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร เปนกระบวนการสําหรับการตรวจสอบ
ขอมูลหลักฐานของเอกสารใหมีความสมบูรณและถูกตอง 
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กระบวนการ 4.2  ตรวจสอบวัตถุดิบเหลือใช เปนกระบวนการสําหรับตรวจสอบ
วัตถุดิบเหลือใชใหมีความสมบูรณและถูกตอง 

กระบวนการ 4.3  อนุมัติเอกสาร เปนกระบวนการสําหรับทําการอนุมัติของเอกสารให
เปนไปตามกระบวนการ 

กระบวนการ 4.4  โอนยายวัตถุดิบเหลือใช เปนกระบวนการสําหรับนําขอมูลเพื่อไปใช
ในการสงขอมูลการเปล่ียนแปลงสถานท่ีจัดเก็บของวัตถุดิบเหลือใช 
 

5.1

สืบคนรายการ
เอกสารอนุมัติ

ขอมูลรายการเอกสารอนุมัติที่ตองการคนหา

ผลการคนหารายการเอกสารอนุมัติ

ผลการคนหารายการเอกสารอนุมัติ

5.2

สืบคนรายการ
เอกสารตีกลับ

ขอมูลรายการเอกสารตีกลับที่ตองการคนหา

ผลการคนหารายการเอกสารตีกลับ

ผลการคนหารายการเอกสารตีกลับ

5.3

สืบคนรายการ
เอกสารยกเลิก

ขอมูลรายการเอกสารยกเลิกท่ีตองการคนหา

ผลากรคนหารายการเอกสารยกเลิก

ขอมูลคนหารายการเอกสารยกเลิก

5.4

สืบคน
รายการวัตถุดิบ

ขอมูลรายการวัตถุดิบที่ตองการคนหา

ผลการคนหารายการวัตถุดิบ

ขอมูลคนหาราการวัตถุดิบ

5.5

ติดตามสถานะ
เอกสาร

ขอมูลติดตามสถานะของเอกสาร

ขอมูลติดตามสถานะเอกสารที่ตองการคนหา

ผลการคนหาติดตามสถานะเอกสาร
ผลการบันทึกเอกสาร

D14 Tbl_order_mstr

D21 Tbl_trans

ขอมูลคนหารายการเอกสารตีกลับ

ผลการคนหาราการวัตถุดิบ

ผลการคนหารายการเอกสารยกเลิก

ขอมูลคนหารายการเอกสารอนุมัติ

ขอมูลการบันทึกเอกสาร

ผลการติดตามสถานะของเอกสาร

 
 

รูป 3.9 แผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 5.0 คนหาติดตามเอกสาร 
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จากรูป 3.9 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 5.0 คนหาติดตาม
เอกสารโดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอย 5 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 5.1  สืบคนรายการเอกสารอนุมัติ เปนกระบวนการสําหรับสืบคนขอมูล
รายการเอกสารอนุมัติ 

กระบวนการ 5.2  สืบคนรายการเอกสารตีกลับ เปนกระบวนการสําหรับสืบคนขอมูล
รายการเอกสารตีกลับ 

กระบวนการ 5.3  สืบคนรายการเอกสารยกเลิก เปนกระบวนการสําหรับสืบคนขอมูล
รายการเอกสารยกเลิก 

กระบวนการ 5.4  สืบคนรายการวัตถุดิบ เปนกระบวนการสําหรับสืบคนขอมูลรายการ
วัตถุดิบตามแตละประเภทชนิด 

กระบวนการ 5.5  ติดตามสถานะเอกสาร เปนกระบวนการสําหรับสืบคนขอมูลและ
ติดตามสถานะของเอกสร 
 

6.1

รายงานเอกสาร
วัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลรายงานเอกสาร
วัตถุดิบเหลือใชที่ตองการแสดง

ขอมูลรายงานเอกสาร
วัตถุดิบเหลือใชที่แสดง

ขอมูลรายงานเอกสารวัตถุดิบบเหลือใช

6.2

รายงานวัตถุดิบเหลือใช
ยกเวนภาษีนําเขา

ขอมูลรายงานวัตถุดิบเหลือใช
ยกเวนภาษีนําเขาท่ีตองการแสดง

ขอมูลรายงานวัตถุดิบเหลือ
ใชยกเวนภาษีนําเขาท่ีแสดง

ขอมูลการยกเวนการนําเขาวัตถุดิบเหลือใช

6.3

รายงานการเงิน
ของวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลรายงานการเงิน
ของวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลรายงานการเงิน
ของวัตถุดิบเหลือใชท่ีแสดง

ขอมูลจํานวนเงินวัตถุดิบเหลือใช
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ขอมูลรายงานจํานวนเงิน
วัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลรายงานการยกเวน
การนําเขาวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลเอกสารวัตถุดิบบเหลือใช

 
 

รูป 3.10 แผนภาพการไหลขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 6.0 
 ออกรายงานและขอมูลสารสนเทศ 
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6.4

รายงานสรุป
วัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลรายงานสรุปวัตถุดิบเหลือใช
ท้ังหมดที่ตองการแสดง

ขอมูลรายงานสรุปวัตถุดิบ
เหลือใชท้ังหมดที่แสดง

ขอมูลวรายงานวัตถุดิบเหลือใช

6.5

รายงานแสดงแนวโนม
การจัดการวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลการจัดการวัตถุดิบเหลือใช
ขอมูลรายงานแสดงแนวโนมการจัดการ

วัตถุดิบเหลือใชที่ตองการแสดง

ขอมูลรายงานแสดงแนวโนมการจัดการ
วัตถุดิบเหลือใชที่แสดง
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ขอมูลวัตถุดิบเหลือใช

ขอมูลรายงานการจัดการวัตถุดิบเหลือใช

 
 

รูป 3.10 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 6.0  
ออกรายงานและขอมูลสารสนเทศ (ตอ) 

 
จากรูป 3.10 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 6.0 ออกรายงาน

และขอมูลสารสนเทศ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 
5 กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการ 6.1  รายงานเอกสารวัตถุดิบเหลือใช เปนกระบวนการสําหรับรายงาน
เกี่ยวกับขอมูลวัตถุดิบเหลือใชท้ังหมด โดยสามารถจัดแยกขอมูลวัตถุดิบเหลือใชตามประเภท
เอกสาร กลุมวัตถุดิบ เวลาการออกเอกสาร แผนกฝายตาง ๆ 

กระบวนการ 6.2  รายงานวัตถุดิบเหลือใชยกเวนภาษีนําเขา เปนกระบวนการสําหรับ
รายงานขอมูลรายการวัตถุดิบเหลือใชยกเวนภาษีนําเขา โดยแบงตามกลุมของวัตถุดิบตามท่ี
เจาหนาท่ีจัดการวัตถุดิบเหลือใชจัดเปนหมวดหมู 

กระบวนการ 6.3  รายงานมูลคาการเงินของวัตถุดิบเหลือใช เปนกระบวนการสําหรับ
รายงานเกี่ยวกับมูลคาการเงินของวัตถุดิบเหลือใช ซ่ึงจะนําขอมูลรายงานน้ีไปใชตอในระบบต้ังหนี้
ตาง ๆ ตามข้ันตอนตอไป 

กระบวนการ 6.4  รายงานสรุปวัตถุดิบเหลือใช เปนกระบวนการสําหรับรายงานขอมูล
สรุปของวัตถุดิบเหลือใชในรูปแบบกลุม แผนก ประเภทชนิด ชวงเวลาการจัดการ 

กระบวนการ 6.5  รายงานแสดงแนวโนมการจัดการวัตถุดิบเหลือใช เปนกระบวนการ
สําหรับแสดงขอมูลแนวโนมการจัดการวัตถุดิบเหลือใชในชวงเดือน ป และสามารถแสดงจํานวน 
ราคาโดยเปรียบเทียบตามกลุมประเภทของวัตถุดิบ 
 


