
 
 

 บทท่ี 3 
การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 

 
ราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ เปนรานคาท่ีจําหนายสินคา และบริการเกี่ยวกับอุปกรณ

รถไถ ซ่ึงธุรกิจมีการเติบโตมาจากกิจการแบบครอบครัว การปฏิบัติงานภายในรานคาใชการจด
บันทึกลงในกระดาษ และใชคําพูด อีกท้ังยังการจัดการงานอ่ืนๆ ภายในรานคายังไมมีประสิทธิภาพ  

ในบทนี้จะกลาวถึงการวิเคราะหปญหาในระบบงานเดิม รวมถึงการออกแบบระบบใหม 
ดังนี้ 
 
3.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 

3.1.1  ปญหาท่ีพบในระบบงานเดิม  
1) ปญหาเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลัง 

• การตรวจสอบสินคา และปริมาณสินคาในคลัง ยุงยาก และใชเวลานาน  

• เกิดปญหาสินคาขาดมือ และการจัดการคลังสินคาทําไดลําบาก เนื่องจากไมไดมีการ
บันทึกรายการเคล่ือนไหวของปริมาณสินคาท่ีเพิ่มข้ึน และลดลง  

• การส่ังซ้ือ และจัดการสินคาในคลังของผูบริหาร เปนไปตามการคาดเดาปริมาณการ
ขายในอนาคต  ทําใหสินคาในคลังอาจมีมากหรือนอยเกินความตองการของลูกคา 

• ไมสามารถกําหนด และจัดการจํานวนสินคาท่ีส่ังซ้ือในแตละคร้ัง เนื่องจากไมมี
ขอมูลการขายมาชวยในการตัดสินใจ 

• มีปญหาในการตรวจสอบสินคาท่ีชํารุดเสียหาย เพื่อทําการเปล่ียน  

• ไมสามารถตรวจสอบสินคาท่ีตกคางในคลังเปนเวลานาน และไมไดนําออกขาย 
เนื่องจากสินคาในคลังมีปริมาณมาก อาจทําใหเกิดปญหาการหลงลืม 

2) ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน 

• การคนหาขอมูลตัวแทนจําหนาย ราคาสินคาจากตัวแทนจําหนายแตละราย มีมากมาย
ทําใหเกิดปญหาในการติดตอ และส่ังซ้ือสินคา 

• การจัดเก็บขอมูลตางๆ เชน ขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลตัวแทนจําหนาย มีการ
จัดเก็บโดยใชสมุดบันทึก ทําใหการคนหาขอมูลลาชา 

• มีการขายสินคาผิดราคา ทําใหเกิดปญหาการขาดทุน และความไมนาเช่ือถือ 
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• การเก็บขอมูลคางชําระของลูกคาประจําไวในกระดาษ ทําใหเกิดการหลงลืม 

• การออกใบเสร็จรับเงิน การออกใบวางบิล และการจัดการเอกสารตางๆ ยังไมมีการ
จัดการอยางเปนระบบ  

• ไมมีการจัดเก็บขอมูลการซ้ือของลูกคา เพื่อเปนประโยชนในการสงเสริมการขาย 
จากการวิเคราะหปญหาท่ีพบในระบบงานเดิม เห็นควรนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใช

ในการบริหาร และการจัดการงานดานตางๆ ของรานคา จึงไดมีการออกแบบระบบงานใหม ดังนี้ 
  

3.1.2  ความตองการของระบบใหม 
ลักษณะของระบบใหมท่ีตองการ ท่ีสามารถแกไขปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานใน

ระบบงานเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพในการการทํางาน ดังนี้ 
1) มีการเก็บขอมูลท่ีจําเปนตางๆ ไมวาจะเปน ขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลตัวแทน

จําหนาย ไดอยางครบถวน 
2) สามารถบันทึกขอมูลการส่ังซ้ือ การขาย และออกใบวางบิล เพื่อเปนประโยชนในการ

ติดตอกับลูกคา และตัวแทนจําหนายได 
3) ตรวจสอบสินคาในคลังไดงาย 
4) สรุปรายการขายไดรวดเร็ว 
5) ใชงานงาย ไมซับซอน สะดวก รวดเร็ว 
 
จากการศึกษาถึงระบบงานเดิมของราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ และการคนควาหา

ขอมูล รวมถึงทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน ทําใหสามารถระบุถึงความตองการเพื่อพัฒนา
ระบบงานใหมข้ึนมา  โดยมีการพัฒนาในสวนของระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับทางราน 
ไดแก ขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลตัวแทนจําหนาย การจัดซ้ือสินคา คลังสินคา การขายสินคา 
รวมถึงการออกรายงานสารสนเทศตางๆ ใหครอบคลุมความตองการของผูใชงาน และเพื่อให
สอดคลองกับระบบท่ีจะพัฒนาข้ึน จึงไดทําการวิเคราะห และออกแบบฐานขอมูล เพื่อใชในการ
พัฒนาระบบจัดการสินคาคงคลังของราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณเพื่อใหสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการทางดานคงคลังและการซ้ือขายมากยิ่งข้ึน  

ในการวิเคราะหระบบ และขอมูล ไดใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหระบบคือแผนภาพบริบท 
(Context Diagram) ซ่ึงแสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ และเห็นถึงความสัมพันธของระบบ 
ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบ และแผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) และแสดงใหเห็น
ถึงระบบวาประกอบดวยระบบงานยอยอะไรบาง 
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3.2  แผนภาพบริบท  
เปนแผนภาพท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบ และความสัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอมท่ี

เกี่ยวของเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันของผูวิเคราะหระบบงานในปจจุบัน กับผูท่ีอาจจะนําระบบงานไป
พัฒนาตอไดในอนาคต และระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ รวมถึงการไหลของขอมูลและ
สารสนเทศ ระหวางตัวระบบกับแหลงกําเนิด และปลายทางของขอมูล สามารถแสดงไดในรูปแบบ
ของแผนภาพการไหลของขอมูลระบบ 

- แผนภาพบริบท 
 สัญลักษณท่ีใชในการเขียน เพื่อส่ือความหมายแทนส่ิงท่ีวิเคราะหดังนี ้

ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

 แสดงระบบ 

(System or Application) 

 

 

 

 

 

หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก 

(External Entity Symbol) 

 

 

 

 

หนวยงาน / ตัวแปรภายนอกท่ีซํ้า 

(Duplicated External Entity Symbol) 

 

 

 

การไหลของขอมูล 

(Data Flow Symbol) 

 

 

 

สัญลักษณการเก็บขอมูล 

(Data Store Symbol) 
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รูป 3.1 แผนภาพบริบทระบบสินคาคงคลังของราน ส.อะไหล จังหวดัเพชรบูรณ 

3.3  แผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
แผนผังกระแสขอมูลเปนแผนผังท่ีใชแสดงการไหลของขอมูลในระบบระหวาง

กระบวนการประมวลผลตางๆ จากผังบริบท ซ่ึงผังกระแสขอมูลแสดงใหเห็นถึงกระบวนการหลัก
ในระบบ  และ แผนผังกระแสขอมูลตางๆ ไดแสดงใหเห็นถึงการไหลของขอมูลในระบบผาน
กระบวนการหลักตางๆ 

ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม หรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบมีดังนี้ 
1) ตัวแทนจําหนาย 
2) ลูกคา 
3) ผูดูแลระบบ 
4) พนักงาน 
5) ผูบริหาร 

 
ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบจะตองใสช่ือผูใชงาน และรหัสผานทุกคร้ังกอนการเขาใชงานยกเวน

ตัวแทนจําหนายและลูกคาซ่ึงจะไมมีสิทธิในการเขาใชงานแตจะใหขอมูลสูระบบผานพนักงานขาย 
โดยระบบจะตรวจสอบสิทธิในการเขาสูระบบของผูใชงานแตละบุคคล เม่ือเขาสูระบบแลว ผูใชงาน
จะไดรับสิทธิในการจัดการขอมูลดังนี้ 
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1) ผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลผูใชงาน สํารอง และกูคืนขอมูล 
2) พนักงาน  สามารถจัดการขอมูลการจัดซ้ือสินคา การพิมพใบจัดซ้ือสินคา และเม่ือสินคา

มาถึง สามารถจัดการขอมูลการรับสินคาจากตัวแทนจําหนาย สามารถจัดการขอมูลตัวแทน
จําหนาย ขอมูลสินคา  ขอมูลจุดส่ังซ้ือสินคา เรียกดูขอมูลสินคาท่ีถึงจุดส่ังซ้ือ และเรียกดู
รายงานท่ีเกี่ยวของกับคลังสินคา ไดแก รายงานสินคาเม่ือถึงจุดส่ังซ้ือ รายงานจํานวนสินคา
ในคลัง รายงานสินคาท่ีไมเคล่ือนไหวในระยะเวลา 1  ป รายงานการเคลื่อนไหวสินคา 
สามารถจัดการขอมูลลูกคา ขอมูลลูกคาท่ีซ้ือสินคา ขอมูลการขายสินคา ตรวจสอบสินคาท่ี
ตองการในคลังสินคา พิมพใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกลูกคา เม่ือลูกคาตองการคืน
สินคาในกรณีท่ีสินคาชํารุด สามารถจัดการขอมูลการรับคืนสินคาจากลูกคา และเรียกดู
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการขายสินคา ไดแก รายการการขายสินคา รายการคืนสินคาของลูกคา 
ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลสินคา ขอมูลหนวยนับ ขอมูลสวนลด ขอมูลสินคาแถม ขอมูล
สินคายอย และขอมูลผูใชงาน  

3) ผูบริหาร สามารถเรียกดูรายงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดซ้ือ คลังสินคา และการขายสินคา 
ไดแก รายงานการรับสินคากับผูจําหนาย รายงานสินคาเม่ือถึงจุดส่ังซ้ือ รายงานคางชําระ 
รายงานการขายสินคาตอ วัน/เดือน/ป รายงานคืนสินคาสินคาของลูกคา รายงานสินคาท่ีมี
ยอดขายสูงสุดตอ วัน/เดือน/ป รายงานสินคาไมเคล่ือนไหว รายงานกําไรเบ้ืองตนได 
รายงานเคล่ือนไหวสินคา  

4) ลูกคา ใหขอมูลการซ้ือ สงคืนหรือเปล่ียนสินคา ขอมูลการชําระหนี้แกระบบและส่ิงท่ีไดรับ
คือเอกสาร เชนใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เปนตน 

5) ตัวแทนจําหนาย ใหขอมูลการขายสินคา และจะไดรับเอกสารส่ังซ้ือ 
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รูป 3.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ระบบสินคาคงคลังของราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 
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หมายเหตุ  
พนักงาน ประกอบดวย 

  - พนักงานหนาราน (พนักงานขาย) 
  - พนักงานจัดซ้ือ 
  - พนักงานจัดการขอมูล 

ขอมูลลูกคา ประกอบดวย 
- ขอมูลลูกคาท่ีตองการเพิ่ม  
- ขอมูลลูกคาท่ีตองการลบ  
- ขอมูลลูกคาท่ีตองการแกไข 

ขอมูลตัวแทนจําหนาย ประกอบดวย  
- ขอมูลตัวแทนจําหนายท่ีตองการเพิ่ม  
- ขอมูลตัวแทนจําหนายท่ีตองการลบ  
- ขอมูลตัวแทนจําหนายท่ีตองการแกไข 

ขอมูลสินคา ประกอบดวย 
 - ขอมูลสินคาท่ีตองการเพิ่ม 
 - ขอมูลสินคาท่ีตองการลบ 
 - ขอมูลสินคาท่ีตองการแกไข 
ขอมูลสินคาตัวแทนจําหนาย ประกอบดวย 
 - ขอมูลสินคาตัวแทนจําหนายท่ีตองการเพิ่ม 
 - ขอมูลสินคาตัวแทนจําหนายท่ีตองการลบ 
 - ขอมูลสินคาตัวแทนจําหนายท่ีตองการแกไข 
ขอมูลสินคายอย ประกอบดวย 
 - ขอมูลสินคายอยท่ีตองการเพิ่ม 
 - ขอมูลสินคายอยท่ีตองการลบ 
 - ขอมูลสินคายอยท่ีตองการแกไข 
ขอมูลสวนลดสินคา ประกอบดวย 
 - ขอมูลสวนลดสินคาท่ีตองการเพิ่ม 
 - ขอมูลสวนลดสินคาท่ีตองการลบ 
 - ขอมูลสวนลดสินคาท่ีตองการแกไข 
 



23 
 

ขอมูลสินคาแถม 
 - ขอมูลของแถมสินคาท่ีตองการเพิ่ม 
 - ขอมูลของแถมสินคาท่ีตองการแกไข 
 - ขอมูลของแถมสินคาท่ีตองการลบ 
ขอมูลผูใช ประกอบดวย 
 - ขอมูลผูใชท่ีตองการเพิ่ม 
 - ขอมูลผูใชท่ีตองการลบ 
 - ขอมูลผูใชท่ีตองการแกไข 
ขอมูลหนาจอระบบ ประกอบดวย 
 - ขอมูลหนาจอระบบท่ีตองการเพิ่ม 
 - ขอมูลหนาจอระบบท่ีตองการลบ 
 - ขอมูลหนาจอระบบท่ีตองการแกไข 
ขอมูลสิทธิการใชงาน ประกอบดวย 
 - ขอมูลสิทธิการใชงานท่ีตองการเพิ่ม 
 - ขอมูลสิทธิการใชงานท่ีตองการลบ 
 - ขอมูลสิทธิการใชงานท่ีตองการแกไข 
รายงานสําหรับพนักงาน ประกอบดวย 
 - รายงานลูกคาท่ียังไมไดวางบิล 

 - รายงานคางชําระของลูกคา 
 - รายงานงบกระแสเงินสด 
 - รายงานตนทุนแยกตามประเภทสินคาประจําวัน ประจําเดือน ประจําป 
 - รายงานผลกําไรแยกตามประเภทสินคาประจําวัน ประจําเดือน ประจําป 
 - รายงานสรุปรายรับรายจายประจําวัน ประจําเดือน และประจําป 
 - รายงานสินคาเม่ือถึงจุดส่ังซ้ือ 
 - รายงานรายละเอียดลูกคา 
 - รายงานสินคาท่ีไมมีการเคล่ือนไหวตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

รายงานสําหรับผูบริหาร ประกอบดวย  

 - รายงานคลังสินคา 
 - รายงานการจําหนาย 
 - รายงานเปรียบเทียบการซ้ือของลูกคาประจําเดือน และประจําป 
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แฟมขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวของในระบบประกอบไปดวย   

ตารางขอมูล D1 แฟมราน 
ตารางขอมูล D2 แฟมสินคา 
ตารางขอมูล D3 แฟมลูกคาและตัวแทนจําหนาย 
ตารางขอมูล D4 แฟมผูใชระบบ 
ตารางขอมูล D5 แฟมหนาจอระบบ 
ตารางขอมูล D6 แฟมสิทธิผูใช 
ตารางขอมูล D7 แฟมรายการเคล่ือนไหวสินคา 
ตารางขอมูล D8 แฟมใบทํารายการซ้ือ 
ตารางขอมูล D9 แฟมล็อตสินคาท่ีรับเขามา 
ตารางขอมูล D10 แฟมสินคายอย 
ตารางขอมูล D11 แฟมประเภทสินคา 
ตารางขอมูล D12 แฟมสวนลดสินคา 
ตารางขอมูล D13 แฟมหนวยนับสินคา 
ตารางขอมูล D14 แฟมประเภทลูกคา 
ตารางขอมูล D15 แฟมประเภทการชําระ 
ตารางขอมูล D16 แฟมประเภทการทํารายการ 
ตารางขอมูล D17 แฟมใบทํารายการขาย 
ตารางขอมูล D18 แฟมสินคาแถม 
ตารางขอมูล D19 แฟมใบทํารายการส่ังซ้ือ 
ตารางขอมูล D20 แฟมใบทํารายการสงคืน 
ตารางขอมูล D21 แฟมใบทํารายการรับคืน 
ตารางขอมูล D22 สํารองระบบ ประกอบดวย ตารางขอมูล D1 ,ตารางขอมูล D2 ,
ตารางขอมูล D3 ,ตารางขอมูล D4 ,ตารางขอมูล D5 ,ตารางขอมูล D6 ,ตารางขอมูล 
D7 ,ตารางขอมูล D8 ,ตารางขอมูล D9 ,ตารางขอมูล D10 ,ตารางขอมูล D11 ,
ตารางขอมูล D12 ,ตารางขอมูล D13 ,ตารางขอมูล D14 ,ตารางขอมูล D15 ,
ตารางขอมูล D16 ,ตารางขอมูล D17, ตารางขอมูล D18, ตารางขอมูล D19, 
ตารางขอมูล D20 และ ตารางขอมูล D21 
 



25 
 

ตาราง 3.2 กระบวนการในระดับ 0 
กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 

1.0 บันทึกและจัดการขอมูลพื้นฐาน 

2.0 ส่ังซ้ือสินคา 

3.0 จัดการคลังสินคาและประมวลผล 

4.0 ขายสินคา 

5.0 ออกรายงาน 

6.0 จัดการผูใชงานระบบและสํารองระบบ 

7.0 ตรวจสอบสิทธิ 

8.0 รับคืน และสงคืนสินคา 

กระบวนการ 1.0 บันทึกและจัดการขอมูลพื้นฐาน 
เปนกระบวนการจัดการขอมูลพื้นฐานซ่ึงเปนสวนท่ีถูกจัดเตรียมไวเพื่อใหผูดูแลระบบ

และพนักงานเพ่ือทําการปรับปรุงขอมูลในระบบโดยผูใชจะตองผานกระบวนการ  7.0 เพื่อ
ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ จึงจะสามารถทําการปรับปรุงขอมูลในแฟมตางๆ ซ่ึงเฉพาะพนักงาน
เทานั้นสามารถแกไขปรับปรุงขอมูลไดดังนี้ บันทึก แกไขและการจัดเก็บขอมูล 

- ขอมูลสินคา 
- ขอมูลหนวยนับสินคา 
- ขอมูลตัวแทนจําหนาย 
- ขอมูลสวนลดสินคา 
- ขอมูลประเภททํารายการ 
- ขอมูลประเภทลูกคา 
- ขอมูลประเภทการชําระเงิน 
- ขอมูลประเภทสินคา 
- ขอมูลราน 
- ขอมูลสินคายอย 
- ขอมูลสินคาแถม 
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กระบวนการที่ 2.0 ส่ังซ้ือสินคา 
ดานการส่ังซ้ือสินคา สามารถจัดการขอมูลสินคา ขอมูลตัวแทนจําหนาย  ขอมูลการจัดซ้ือ

สินคา การรับสินคาจากตัวแทนจําหนาย จัดทําใบส่ังซ้ือสินคา ขอมูลท่ีเขาสูระบบไดแกขอมูลการส่ัง
สินคาในกรณีเปนการส่ังซ้ือสินคา ในการส่ังซ้ือจะมีการดึงขอมูลผูขาย ผูส่ังซ้ือ ขอมูลลูกคาจากแฟม
และในข้ันตอนการตรวจรับจะมีการปรับปรุงขอมูลสินคาจากแฟมสินคาและผูตรวจรับจากแฟมผูใช 
และจะมีการบันทึกยอดสินคาเขาเพื่อใชในการคํานวณหาตนทุนสินคาคงคลังตอไป เม่ือมีการชําระ
หนี้แกผูจําหนายก็จะสามารถบันทึกการจายชําระหนี้ได  

 
กระบวนการ 3.0 จัดการคลังสินคาและประมวลผล 

กระบวนการจัดการคลังสินคาเปนกระบวนการท่ีรวมเอากระบวนการที่มีผลตอสินคาคง
คลังเขาดวยกัน พนักงานตองทําการเขาสูระบบโดยผานกระบวนการ 7.0 เพื่อตรวจสอบสิทธิการใช
งานจึงจะสามารถเขาใชงานได โดยกระบวนการนี้สามารถกระทําส่ิงตาง ๆ ไดดังนี้ การหาจุดส่ังซ้ือ
ของสินคาโดยนําขอมูลการขายสินคายอนหลังหนึ่งปมาทําการคํานวณหาจุดส่ังซ้ือท่ีเหมาะสมกับ
สินคา โดยท่ีผูใชยังสามารกําหนดจุดส่ังซ้ือไดเอง 
 
กระบวนการที่ 4.0 ขายสินคา 
 ดานการขายสินคา สามารถจัดการขอมูลของลูกคา  การขายสินคา  พิมพใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษีใหแกลูกคา การแจงเตือนสินคาแถม ลดราคาสินคาตามเง่ือนไขท่ีกําหนด สามารถจัด
ขายสินคาเปนชุดได และการตรวจสอบสินคาในคลังสินคา  และสงตอขอมูลในการขายสินคาเพื่อ
ออกรายงานสําหรับพนักงานและผูบริหาร ในการขายจะมีการรับขอมูลการขาย และมีการปรับปรุง
แฟมตางๆ ไดแก แฟมสินคา แฟมใบทํารายการขาย แฟมล็อตสินคา และแฟมรายการเคล่ือนไหว
สินคา  
 
กระบวนการ 5.0 ออกรายงาน 

เปนกระบวนการออกรายงานของระบบโดยเม่ือมีคําขอจากผูใชเขามาจะมีการดึงขอมูลจาก
แฟมตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาเพ่ือเขาสูกระบวนการออกรายงานตามตองการ 

 
กระบวนการที่ 6.0 จัดการขอมูลผูใชงานในระบบ และสํารองระบบ 

ผูดูแลระบบเปนผูเดียวท่ีมิสิทธิในการใชงานระบบนี้ สามารถทําการเพิ่ม ปรับปรุงขอมูล
ผูใชงานในระบบ รวมท้ังสิทธิในการเขาระบบของพนักงาน และการสํารองขอมูล 
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กระบวนการ  7.0  ตรวจสอบสิทธิ 
 เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบของผูใชงานเพ่ือให ผูดูแลระบบ พนักงาน
และผูบริหาร ทําการเขาสูระบบเพื่อจัดการขอมูลตางๆ  ซ่ึงเปนการตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ
จากขอมูลในแตละฝายจะมีหนาท่ี และสิทธิในการจัดการขอมูลตางกัน โดยในการเขาสูระบบ ระบบ
จะมีการกําหนด และตรวจสอบสิทธิการใชงาน และสงสิทธิในการจัดการขอมูลไปยังผูใชเพื่อเขาถึง
กระบวนการจัดการขอมูลพื้นฐาน จัดการคลังสินคา และออกรายงาน ผูใชจะตองมีการใสช่ือผูใช 
และรหัสผาน ซ่ึงจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลของผูใชงานในฐานขอมูลซ่ึงถูกกําหนดโดย
ผูดูแลระบบ หากถูกตองจึงสามารถเขาใชงานได แตหากไมถูกตองจะถูกปฏิเสธการเขาใชงาน  
 
กระบวนการ 8.0 รับคืน และสงคืนสินคา 
 เปนกระบวนการรับคืนสินคาจากลูกคาท่ีสินคาเสียหาย ชํารุด หรือตองการเปลี่ยนสินคา 
โดยลูกคาตองนําใบเสร็จท่ีซ้ือสินคามาแสดงดวย โดยระบบจะทําการจัดการขอมูลสินคาท่ีรับคืน 
ออกใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีใหม ใหแกลูกคา และกระบวนการสงคืนสินคาไปยังตัวแทน
จําหนาย เปนการคืนสินคาท่ีมีปญหาในการขาย เชน ชํารุด สินคาขายไมได เปนตน โดยแฟมขอมูลท่ี
เกี่ยวของ ไดแก แฟมสินคา แฟมล็อตสินคา และแฟมรายการเคล่ือนไหวสินคา 
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รูป 3.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการที ่1.0 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 

 จากรูป 3.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการบันทึก และจัดการขอมูลพื้นฐาน 
สามารถแบงกระบวนการของระบบออกไดท้ังหมด 5 กระบวนการ ดังนี้  
 กระบวนการท่ี 1.1 จัดการขอมูลตัวแทนจําหนาย ขอมูลลูกคา และประเภทลูกคา โดยผูใช
สามารถเพ่ิม ลบ และแกไขขอมูลได 
 กระบวนการท่ี 1.2 จัดการขอมูลสินคา สินคายอย สินคาแถม และสวนลด โดยผูใชสามารถ
เพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลได 
 กระบวนการท่ี 1.3 กําหนดประเภทการชําระ และประเภททํารายการ โดยผูใชสามารถเพ่ิม 
ลบ และแกไขขอมูลได 
 กระบวนการที่ 1.4 กําหนดขอมูลราน ส.อะไหล จังหวัดเพชรบูรณ 
 กระบวนการที่ 1.5 กําหนดขอมูลประเภทสินคา และหนวยนับ โดยผูใชสามารถเพิ่ม ลบ 
และแกไขขอมูลได 
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รูป 3.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการที่ 2.0 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 

จากรูป 3.4 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 2.0 ส่ังซ้ือสินคา สามารถแยก
กระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 5 กระบวนการ  ไดแก  

กระบวนการ 2.1 กระบวนการตรวจสอบสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ เปนกระบวนการสําหรับ
ตรวจสอบสินคาในคลังท่ีตองการส่ังซ้ือ หรือสินคาท่ีถึงจุดส่ังซ้ือท่ีควรจะทําการส่ังซ้ือสินคามาเพ่ิม
ในคลังเพื่อใหเพียงพอตอการจําหนายสินคา 

กระบวนการ 2.2 กระบวนการจัดทําใบส่ังซ้ือ เปนกระบวนการจัดทําใบส่ังซ้ือสินคา บันทึก
รายละเอียดสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ และจํานวนท่ีตองการ  

กระบวนการ 2.3 กระบวนการพิมพใบส่ังซ้ือ เปนกระบวนการพิมพใบส่ังซ้ือเพื่อสงไปยัง
ตัวแทนจําหนายท่ีตองการ 

กระบวนการ 2.4 กระบวนการตรวจรับสินคา เปนกระบวนการตรวจรับสินคาตามใบส่ังซ้ือ
ท่ีไดจัดสงไปใหตัวแทนจําหนาย โดยจะทําการตรวจสอบและบันทึกสถานะรายการส่ังซ้ือจากใบส่ัง
ซ้ือ และเพิ่มจํานวนสินคาเขาคลัง 

กระบวนการ 2.5 กระบวนการตรวจสอบการชําระเงิน เปนกระบวนการตรวจสอบการชําระ
เงินใหแกตัวแทนจําหนาย โดยจะทําการตรวจสอบ และบันทึกสถานะรายการชําระเงินตามใบส่ังซ้ือ 
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รูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการที่ 3.0 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 

จากรูป 3.5 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 3.0 จัดการคลังสินคาและ
ประมวลผล  สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได ท้ังหมด  3 
กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 3.1 กระบวนการคนหารายการสินคา เปนกระบวนการสําหรับดึงขอมูล
รายการสินคาท่ีตองการจะประมวลเพ่ือหาจุดส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม 

กระบวนการ 3.2 กระบวนการประมวลผลเพ่ือหาจุดส่ังซ้ือ เปนกระบวนการสําหรับ
ประมวลผลเพื่อหาจุดส่ังซ้ือท่ีเหมาะสมกับความตองการสินคา โดยนําใบทํารายการขายมาชวยใน
การวิเคราะหหาความตองการขายของสินคาแตละอยางตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนดในการคํานวณ 

กระบวนการ 3.3 กระบวนการออกรายงานจุดส่ังซ้ือสินคา เปนกระบวนการสําหรับออก
รายงานจุดส่ังซ้ือสินคาท่ีประมวลผลหาจุดส่ังซ้ือเสร็จเรียบรอยแลว 
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รูป 3.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการที่ 4.0 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 

จากรูป 3.6 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 4.0 ขายสินคา สามารถแยก
กระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 6 กระบวนการ ไดแก  
 กระบวนการท่ี 4.1 กระบวนการตรวจสอบขอมูลลูกคา เปนกระบวนการสําหรับตรวจสอบ
ลูกคาวาเปนลูกคาประจําหรือลูกคาท่ัวไป 
 กระบวนการท่ี 4.2 กระบวนการตรวจสอบสินคาและจํานวนสินคา เปนกระบวนการ
สําหรับตรวจสอบรายการสินคาท่ีลูกคาตองการส่ังซ้ือ และจํานวนสินคาท่ีมีอยูในคลัง ณ ปจจุบัน 
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 กระบวนการท่ี 4.3 กระบวนการตรวจสอบประเภทการชําระเงิน เปนกระบวนการสําหรับ
ตรวจสอบการชําระเงินของลูกคาวาเปนเงินสด หรือวาเงินเช่ือ 
 กระบวนการที่ 4.4 กระบวนการจัดทําใบเสร็จรับเงิน เปนกระบวนการบันทึกใบทํารายการ
ขายสินคา และจัดทําใบเสร็จใบเสร็จรับเงินใหลูกคา 
 กระบวนการที่ 4.5 กระบวนการพิมพใบเสร็จรับเงิน เปนกระบวนการพิมพใบเสร็จรับเงิน
ใหลูกคา 
 กระบวนการท่ี 4.6 กระบวนการตัดสตอกสินคา เปนกระบวนการลดจํานวนรายการสินคา 
ตามใบทํารายการขายสินคาท่ีบันทึก 

 

 

รูป 3.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการที่ 6.0 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 

จากรูป 3.7 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 6.0 จัดการผูใชงานระบบ
และสํารองขอมูล สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 6 
กระบวนการ ไดแก 



33 
 

กระบวนการ 6.1 กระบวนการเพิ่มผูใชระบบ เปนกระบวนการสําหรับเพิ่มผูใชเขาไปใน
ระบบเพื่อท่ีจะสามารถเขาใชงานในระบบได 

กระบวนการ 6.2 กระบวนการแกไขผูใชระบบ เปนกระบวนการสําหรับแกไขขอมูลผูใช
ระบบ 

กระบวนการ 6.3 กระบวนการลบผูใชระบบ เปนกระบวนการสําหรับลบขอมูลผูใช 
กระบวนการ 6.4 กระบวนการจัดการหนาจอระบบ เปนกระบวนการสําหรับเพิ่ม ลบ และ

แกไขหนาจอระบบท่ีจะนํามาใชกับระบบ 
กระบวนการ 6.5 กระบวนการจัดการขอมูลของผูใชระบบ เปนกระบวนการสําหรับเพิ่ม ลบ 

และแกไข ขอมูลผูใชระบบ 
กระบวนการ 6.6 กระบวนการสํารองขอมูล เปนกระบวนการสําหรับสํารองขอมูลจากแฟม

หลักไปยังแหลงอ่ืน เพื่อปองกันขอมูลเสียหายในกรณีท่ีเกิดความเสียหายใดๆ กับระบบ และ
สามารถทําการนําขอมูลท่ีสํารองกลับมากูคืนได 

 

 

รูป 3.8 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการที่ 7.0 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 

 จากรูป 3.8 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 7.0 ตรวจสอบสิทธิสามารถ
แยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 2 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 7.1 กระบวนการตรวจสอบผูใชระบบ เปนกระบวนการสําหรับตรวจสอบ
สิทธิในการเขาระบบวาสามารถเขาใชระบบได หรือไม 

กระบวนการ 7.2 กระบวนการตรวจสอบสิทธิการใชงานในระบบ เปนกระบวนการสําหรับ
ตรวจสอบสิทธิในการใชงานแตระหนาจอของระบบของผูใชระบบท่ีทําการเขาใชระบบ 
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8.1

ตรวจสอบ
ใบทาํรายการขาย

D17 ใบทาํรายการขาย
ขอมูลรายการคืนสินคา

ใบสงคืนสินคา

ขอมูลรายการสงคืนสินคา

ขอมูลสินคาในรายการขาย

ขอมูลรายการคืนสินคา

ขอมูลรายการสงคืนสินคา

ขอมูลสินคาในคลงั
8.2

รับคืนสินคา

ใบเสร็จรับเงินท่ีตองการคืน

ขอมูลรายการคืนสินคา

D2 สินคา
ขอมูลใบเสร็จรับเงินใหม

ขอมูลรายการคืนสินคา

ขอมูลรายการคืนสินคา

ขอมูลลอ็ตสินคา

8.3

ตรวจสอบ
สินคา

8.4

สงคืนสินคา

ขอมูลรายการสง
คืนสินคา

ขอมูลสินคาในคลงั

ขอมูลรายการสงคืนสินคา

ขอมูลสินคาในคลงั

ขอมูลลอ็ตสินคา

D9 ลอ็ตสินคา

สินคา

D21 ใบทาํรายการรับคืน

ขอมูลสินคาในรายการรับคืน

D20 ใบทาํรายการสงคืน

ขอมูลสินคาในรายการสงคืน

สินคา  
 

รูป 3.9 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 กระบวนการที่ 8.0 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 

 จากรูป 3.9 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 8.0 รับคืน  และสงคืนสินคา
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 4 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 8.1 กระบวนการตรวจสอบใบทํารายการขาย เปนกระบวนการสําหรับ
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินท่ีทําการซ้ือสินคาไป และตรวจสอบสินคาท่ีรับคืน 

กระบวนการ 8.2 กระบวนการรับคืนสินคา เปนกระบวนการสําหรับรับคืนสินคาเขา
คลังสินคา ล็อตสินคา และปรับสถานะใบทํารายการขายสินคาท่ีทําการรับคืน 

กระบวนการ 8.3 กระบวนการตรวจสอบสินคา เปนกระบวนการสําหรับตรวจสอบสินคาท่ี
ตองการสงคืน 

กระบวนการ 8.4 กระบวนการสงคืนสินคา เปนกระบวนการสําหรับคืนสินคา ท่ีมีปญหาให
กลับตัวแทนสําหนาย โดยระบบจะตัดสินคาออกจากคลังสินคา ล็อตสินคา และอัพเดทรายการ
เคล่ือนไหว 
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รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 1.1 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 

 จากรูป 3.10 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการ 1.1 จัดการขอมูลตัวแทน
จําหนาย ลูกคา และประเภทลูกคา สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได
ท้ังหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 1.1.1 กระบวนการจัดการขอมูลตัวแทนจําหนาย เปนกระบวนการสําหรับเพิ่ม 
ลบ และแกไขขอมูลตัวแทนจําหนาย 

กระบวนการ 1.1.2 กระบวนการจัดการขอมูลลูกคา เปนกระบวนการสําหรับเพิ่ม ลบ และ
แกไขขอมูลลูกคา 

กระบวนการ 1.1.3 กระบวนการกําหนดประเภทลูกคา เปนกระบวนการสําหรับกําหนด
ประเภทลูกคา  

 

 
 

รูป 3.11 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 1.2 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 
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 จากรูป 3.11 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการ 1.2 จัดการขอมูลสินคา 
สินคายอย สวนลด และสินคาแถม สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยได
ท้ังหมด 4 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 1.2.1 กระบวนการจัดการขอมูลสินคา เปนกระบวนการสําหรับเพิ่ม ลบ และ
แกไขขอมูลสินคา 

กระบวนการ 1.2.2 กระบวนการจัดการขอมูลสินคายอย เปนกระบวนการสําหรับเพิ่ม ลบ 
และแกไขขอมูลสินคายอย 

กระบวนการ 1.2.3 กระบวนการจัดการขอมูลสวนลดสินคา เปนกระบวนการสําหรับเพิ่ม 
ลบ และแกไขขอมูลสินคายอย 

กระบวนการ 1.2.4 กระบวนการจัดการขอมูลสินคาแถม เปนกระบวนการสําหรับเพิ่ม ลบ 
และแกไขขอมูลสินคาแถม 

 

 
รูป 3.12 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 6.4 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 

 จากรูป 3.12 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการ 6.4 จัดการหนาจอระบบ 
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 6.4.1 กระบวนการเพิ่มหนาจอระบบ เปนกระบวนการสําหรับเพิ่มหนาจอ
ระบบ 

กระบวนการ 6.4.2 กระบวนการแกไขหนาจอระบบ เปนกระบวนการสําหรับแกไขหนาจอ
ระบบ 
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กระบวนการ 6.4.3 กระบวนการลบหนาจอระบบ เปนกระบวนการสําหรับลบหนาจอ
ระบบ 

 
รูป 3.13 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 2 กระบวนการที่ 6.5 ของระบบจัดการสินคาราน ส.อะไหล 

 จากรูป 3.13 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 2 กระบวนการ 6.5 จัดการขอมูลของผูใช
ระบบ สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 กระบวนการ 
ไดแก  

กระบวนการ 6.5.1 กระบวนการเพิ่มสิทธิการใชงานของผูใชระบบ เปนกระบวนการ
สําหรับเพิ่มสิทธิการใชงานของผูใชระบบ 

กระบวนการ 6.5.2 กระบวนการแกไขสิทธิการใชงานของผูใชระบบ เปนกระบวนการ
สําหรับแกไขสิทธิการใชงานของผูใชระบบ 

กระบวนการ 6.5.3 กระบวนการลบสิทธิการใชงานของผูใชระบบ เปนกระบวนการสําหรับ
ลบสิทธิการใชงานของผูใชระบบ 

 
1.1.1.1

เพิ่มขอมูล
ตวัแทนจาํหนาย

ขอมูลตวัแทนจาํหนายท่ีตองการเพ่ิม ขอมูลตวัแทนจาํหนายท่ีตองการเพ่ิม

1.1.1.2

ลบขอมูล
ตวัแทนจาํหนาย

ขอมูลตวัแทนจาํหนายท่ีตองการลบ ขอมูลตวัแทนจาํหนายท่ีตองการลบ

1.1.1.3

แกไขขอมูล
ตวัแทนจาํหนาย

ขอมูลตวัแทนจาํหนายท่ีตองการแกไข ขอมูลตวัแทนจาํหนายท่ีตองการแกไข

D3 ตวัแทนจาํหนายและลูกคา

D3 ตวัแทนจาํหนายและลูกคา

D3 ตวัแทนจาํหนายและลูกคา

 
รูป 3.14 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 3 กระบวนการที่ 1.1.1 ของระบบจดัการสินคาราน ส.อะไหล 
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 จากรูป 3.14 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการ 1.1.1 จัดการขอมูลของ
ตัวแทนจําหนาย สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 
กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 1.1.1.1 กระบวนการเพิ่มขอมูลตัวแทนจําหนาย เปนกระบวนการสําหรับเพิ่ม
ขอมูลตัวแทนจําหนาย 

กระบวนการ 1.1.1.2 กระบวนการลบขอมูลตัวแทนจําหนาย เปนกระบวนการสําหรับลบ
ขอมูลตัวแทนจําหนาย 
 กระบวนการ 1.1.1.3 กระบวนการแกไขขอมูลตัวแทนจําหนาย เปนกระบวนการสําหรับ
แกไขขอมูลตัวแทนจําหนาย 
 

 
รูป 3.15 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 3 กระบวนการที่ 1.1.2 ของระบบจดัการสินคาราน ส.อะไหล 

 จากรูป 3.15 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการ 1.1.2 จัดการขอมูลลูกคา 
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 1.1.2.1 กระบวนการเพ่ิมขอมูลลูกคา เปนกระบวนการสําหรับเพิ่มขอมูลลูกคา 
กระบวนการ 1.1.2.2 กระบวนการลบขอมูลลูกคา เปนกระบวนการสําหรับลบขอมูลลูกคา 

 กระบวนการ 1.1.2.3 กระบวนการแกไขขอมูลลูกคา เปนกระบวนการสําหรับแกไขขอมูล
ลูกคา 
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รูป 3.16 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 3 กระบวนการที่ 1.2.1 ของระบบจดัการสินคาราน ส.อะไหล 

 จากรูป 3.16 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการ 1.2.1 จัดการขอมูลสินคา 
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 1.2.1.1 กระบวนการเพ่ิมขอมูลลูกคา เปนกระบวนการสําหรับเพิ่มขอมูล
สินคา 

กระบวนการ 1.2.1.2 กระบวนการลบขอมูลลูกคา เปนกระบวนการสําหรับลบขอมูลสินคา 
 กระบวนการ 1.2.1.3 กระบวนการแกไขขอมูลลูกคา เปนกระบวนการสําหรับแกไขขอมูล
สินคา 

 

 
รูป 3.17 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 3 กระบวนการที่ 1.2.2 ของระบบจดัการสินคาราน ส.อะไหล 
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 จากรูป 3.17 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการ 1.2.2 จัดการขอมูลสินคา
ยอย สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 1.2.2.1 กระบวนการเพิ่มขอมูลสินคายอย เปนกระบวนการสําหรับเพิ่มขอมูล
สินคายอย 

กระบวนการ 1.2.2.2 กระบวนการลบขอมูลสินคายอย เปนกระบวนการสําหรับลบขอมูล
สินคายอย 
 กระบวนการ 1.2.2.3 กระบวนการแกไขขอมูลสินคายอย เปนกระบวนการสําหรับแกไข
ขอมูลสินคายอย 
 

 
รูป 3.18 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 3 กระบวนการที่ 1.2.3 ของระบบจดัการสินคาราน ส.อะไหล 

 จากรูป 3.18 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการ 1.2.3 จัดการขอมูลสวนลด
สินคา สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 กระบวนการ 
ไดแก  

กระบวนการ 1.2.3.1 กระบวนการเพ่ิมขอมูลสวนลดสินคา เปนกระบวนการสําหรับเพิ่ม
ขอมูลสวนลดสินคา 

กระบวนการ 1.2.3.2 กระบวนการลบขอมูลสวนลดสินคา เปนกระบวนการสําหรับลบ
ขอมูลสวนลดสินคา 
 กระบวนการ 1.2.3.3 กระบวนการแกไขขอมูลสวนลดสินคา เปนกระบวนการสําหรับแกไข
ขอมูลสวนลดสินค 



41 
 

 
รูป 3.19 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 3 กระบวนการที่ 1.2.4 ของระบบจดัการสินคาราน ส.อะไหล 

 จากรูป 3.19 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 3 กระบวนการ 1.2.4 จัดการขอมูลสินคา
แถม สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 1.2.4.1 กระบวนการเพ่ิมขอมูลสินคาแถม เปนกระบวนการสําหรับเพิ่มขอมูล
สินคาแถม 

กระบวนการ 1.2.4.2 กระบวนการลบขอมูลสินคาแถม เปนกระบวนการสําหรับลบขอมูล
สินคาแถม 
 กระบวนการ 1.2.4.3 กระบวนการแกไขขอมูลสินคาแถม เปนกระบวนการสําหรับแกไข
ขอมูลสินคาแถม 

 


