
 บทท่ี 3 
การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 

 
จากการศึกษาถึงขอมูลและระบบงานของบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด และการคนควาหา

ขอมูล รวมถึงทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน และระบบงานเดิมของบริษัท ทําใหสามารถระบุถึง
ความตองการเพื่อพัฒนาระบบงานใหมข้ึนมา โดยมีการพัฒนาในสวนของระบบคํานวณดานการซ้ือ
และการขาย เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการของผูบริหาร รวมถึงการออกรายงาน
สารสนเทศตางๆ ใหครอบคลุมความตองการของผูใชงาน และเพื่อใหสอดคลองกับระบบท่ีจะพัฒนาข้ึน 
จึงไดทําการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล เพื่อใชในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
สําหรับบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด เพื่อใหสามารถเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการจัดการทางดานบริหาร
และจัดการมากยิ่งข้ึน  

ในการวิเคราะหระบบและขอมูล ไดใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหระบบคือแผนภาพบริบท 
(Context Diagram) ซ่ึงแสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ และเห็นถึงความสัมพันธของระบบ ส่ิงแวดลอม
ท่ีเกี่ยวของกับระบบ และแผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) และแสดงใหเห็นถึงระบบวา
ประกอบดวยระบบงานยอยอะไรบาง 
3.1 วิเคราะหระบบงานเดิม 
 จากการศึกษาระบบงานเดิมของบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด ระบบงานเดิมของบริษัทเปน
กระบวนการดําเนินงานในสวนควบคุมจํานวนสินคาคงคลัง การซ้ือสินคา การขายสินคา ซ่ึงในระบบ
เดิมจะมีการดําเนินกระบวนการในการซ้ือสินคาเขาคลังสินคา ขายสินคาออกจากคลังสินคา และจัดการ
ควบคุมดูแลปริมาณสินคาคงเหลือ แตยังไมมีกระบวนการในระบบเพ่ือจัดการการซ้ือสินคา การขาย
สินคา ในการจัดการจุดส่ังซ้ือสินคาท่ีเหมาะสม ทําใหไมทราบเวลาท่ีเหมาะสมในการส่ังสินคา และไม
ทราบปริมาณการส่ังซ้ือสินคาท่ีเหมาะสมในการส่ังสินคาแตละคร้ัง และไมมีการสรุปผลใหผูบริหาร
ทราบถึงระดับการซ้ือสินคา และการขายสินคาอยางชัดเจน ทําใหผูบริหารมีการจัดการเร่ืองการเงินการ
ลงทุนในการบริหารมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แตยังมีประสิทธิภาพไมสูงสุด  
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รูป 3.1 แผนภาพระบบงานเดิมของบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด 

 
3.2 วิเคราะหระบบงานใหม 
 จากการวิเคราะหระบบงานเดิมของบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด ทําใหเห็นถึงปญหาของ
การจัดการสินคาคงคลัง และการบริหารดานการเงินของผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารมีการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูศึกษาไดทําการพัฒนาระบบใหมข้ึนมาชวยในการบริหารจัดการคลังสินคา และการ
ตัดสินใจดานการจัดการการเงินของบริษัท โดยกระบวนการสรุปการส่ังซ้ือสินคา สรุปการขายสินคา 
สรุปสินคาคงเหลือ และกระบวนการเพ่ิมเพื่อชวยใหระบบทํางานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนคือ การ
คํานวณจุดส่ังซ้ือสินคา การคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือสินคาท่ีประหยัดท่ีสุด การควบคุมสินคาคงเหลือ
เพื่อไมใหสินคาขาดมือ การคํานวณจุดคุมทุน และการคํานวณงบลงทุน ซ่ึงประกอบดวย การคํานวณ
อัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ีย การคํานวณระยะเวลาคืนทุน การคํานวณอัตราผลตอบแทนคิดลด การ
คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ และการคํานวณดัชนีการทํากําไร ซ่ึงเปนการคํานวณเพื่อชวยในการจัดการ
และการตัดสินของผูบริหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลประกอบการท่ีดีมากข้ึน และมีการสรุป
รายงานการซ้ือ การขาย สินคาคงเหลือ และสรุปรายงานจากการคํานวณสําหรับผูบริหารดวย 



 24

แผนกซื้อสินคา

แผนกขาย

สรุปขอมูลการซ้ือ

สรุปขอมูลการขาย รายงาน

คํานวณ คํานวณงบลงทุน

ปริมาณการส่ังซื้อที่ประหยัด
จุดสั่งซื้อ

สรุปงบลงทุน

สรุปขอมูลการซื้อ,การขาย

แผนกคลังสินคา

ปริมาณสินคาคงเหลือเพื่อ
ไมใหขาดมือ

 
 

รูป 3.2 แผนภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจสําหรับ บริษัท พงศโชตนาการยาง จาํกัด 
 
3.3 แผนภาพบริบทระบบงานใหม  

เปนแผนภาพที่แสดงถึงภาพรวมของระบบ และความสัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอมท่ี
เกี่ยวของเพื่อความเขาใจท่ีตรงกันของผูวิเคราะหระบบงานในปจจุบัน กับผูท่ีอาจจะนําระบบงานไป
พัฒนาตอไดในอนาคต และระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ ถึงการไหลของขอมูลและ
สารสนเทศ ระหวางตัวระบบกับแหลงกําเนิดและปลายทางของขอมูล สามารถแสดงไดในรูปแบบของ
แผนภาพการไหลของขอมูลระบบ 

- แผนภาพบริบท 
สัญลักษณท่ีใชในการเขียน เพื่อส่ือความหมายแทนส่ิงท่ีวิเคราะหดังนี้ 
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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 3.3 แผนภาพบริบทระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงินธุรกจิสําหรับ 
บริษัท พงศโชตนาการยาง จาํกัด 

3.4  แผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
แผนผังกระแสขอมูลเปนแผนผังท่ีใชแสดงการไหลของขอมูลในระบบระหวางกระบวนการ

ประมวลผลตางๆ จากผังบริบท ซ่ึงผังกระแสขอมูลแสดงใหเห็นถึงกระบวนการหลักในระบบ  และ 
แผนผังกระแสขอมูลตางๆ ไดแสดงใหเห็นถึงการไหลของขอมูลในระบบผานกระบวนการหลักตางๆ 

ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบมีดังนี้ 
1) ผูบริหาร 
2) พนักงานแผนกซ้ือ 
3) พนักงานแผนกขาย 
4) พนักงานคลังสินคา 
5) ผูดูแลระบบ 
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ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบจะตองใสช่ือผูใชงานและรหัสผานทุกคร้ังกอนการเขาใชงาน โดยระบบ

จะตรวจสอบสิทธ์ิในการเขาสูระบบของผูใชงานแตละบุคคล เม่ือเขาสูระบบแลว ผูใชงานจะไดรับสิทธ์ิ
ในการจัดการขอมูลดังนี้ 

1) ผูบริหาร สามารถตรวจสอบขอมูลสินคา ตรวจสอบการซ้ือ การขายได สามารถทําการ
คํานวณประมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด สามารถคํานวณจุดส่ังซ้ือ สามารถคํานวณอัตรา
ผลตอบแทนถัวเฉล่ีย สามารถคํานวณระยะเวลาคืนทุน สามารถคํานวณอัตราผลตอบแทน
คิดลด สามารถคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ สามารถคํานวณดัชนกีารทํากําไร 

2) พนักงานแผนกซ้ือ สามารถตรวจสอบขอมูลสินคา ปริมาณสินคาคงเหลือในคลังสินคา เพื่อ
ตรวจสอบปริมาณสินคาท่ีคงเหลืออยูในคลังสินคา ตรวจสอบจุดส่ังซ้ือสินคา ปริมาณการ
ซ้ือสินคาท่ีประหยัดท่ีสุด เพื่อพนักงานสามารถตรวจสอบและส่ังซ้ือสินคาในชวงเวลา และ
ปริมาณท่ีเหมาะสม 

3) พนักงานแผนกขาย สามารถตรวจสอบขอมูลสินคา ตรวจสอบปริมาณสินคาคงเหลือใน
คลังสินคา สามารถตรวจสอบการขายสินคา 

4) พนักงานคลังสินคา สามารถตรวจสอบขอมูลสินคา ตรวจสอบปริมาณสินคาคงเหลือใน
คลังสินคา และสามารถตรวจสอบจุดส่ังซ้ือสินคาได 

5) ผูดูแลระบบ สามารถตรวจสอบ และจัดการขอมูลผูใชงาน 
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พนักงาน

ขอมูลสิทธ์ิเขาระบบ

ช่ือผูใช,รหัสผาน

สิทธเขาระบบ

คลังสินคา

การซ้ือ

การขาย

การเงิน/บัญชี

ขอมูลสินคา

ขอมูลการซ้ือสินคา

ขอมูลการขายสินคา

ขอมูลสินคา

ขอมูลการขายสินคา

ขอมูลการเงิน/บัญชี

ผูบริหารขอมูลสรุปสินคาคงคลัง

ขอมูลสรุปการซ้ือ

ขอมูลสรุปการขาย

ขอมูลสรุปการเงิน/บัญชี

พนักงาน
แผนกคลังสินคา

พนักงานแผนกซ้ือ

ขอมูลสินคา

ขอมูลสรุปสินคา

ขอมูลสรุปสินคาคงคลัง

การซ้ือ

การขาย

ขอมูลการเงิน/บัญชี

ขอมูลการซ้ือ
ขอมูลการขาย

ผูบริหาร

พนักงานแผนกคลังสินคา

พนักงานแผนกซ้ือ

พนักงานแผนกขาย

รายงานสารสนเทศ

รายงานสารสนเทศ

รายงานสารสนเทศ

รายงานสารสนเทศ

ตรวจสอบสิทธ์ิของพนักงาน

1.0

วิเคราะหคลังสินคา

2.0

วิเคราะหการซ้ือ

3.0

วิเคราะหการขาย

4.0

วิเคราะหการเงิน/บัญชี

5.0

สรุปรายงานสารสนเทศ

6.0

ขอมูลสินคา

ขอมูลสินคา

ขอมูลการขายสินคา

รูป 3.4 ผังการไหลขอมูลระดับ 0 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงินธุรกิจสําหรับ บริษัท 
พงศโชตนาการยาง จํากัด 

หมายเหตุ  
แฟมขอมูลพื้นฐานประกอบไปดวย   

ตารางขอมูล 1 แฟมขอมูลพนักงาน 
ตารางขอมูล 2 แฟมคลังสินคา 
ตารางขอมูล 3 แฟมการซ้ือ 
ตารางขอมูล 4 แฟมการขาย 
ตารางขอมูล 5 แฟมการเงินและบัญชี 
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ตาราง 3.2 กระบวนการในระดับ 0 
กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 

1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิของพนักงาน 

2.0 วิเคราะหคลังสินคา 

3.0 วิเคราะหการซ้ือ 

4.0 วิเคราะหการขาย 

5.0 วิเคราะหการเงิน/บัญชี 

6.0 สรุปรายงาน 

กระบวนการ  1.0  ตรวจสอบสิทธ์ิของพนักงาน 

 เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบของผูใชงานเพื่อให ผูดูแลระบบ พนักงาน
คลังสินคา พนักงานซ้ือ พนักงานขายพนักงานการเงินและผูบริหาร ทําการเขาสูระบบเพ่ือใชงานระบบ 
หรือจัดการขอมูลตางๆ  ซ่ึงเปนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบจากขอมูลในแตละฝายจะมีหนาท่ีและ
สิทธ์ิในการจัดการขอมูลตางกัน โดยในการเขาสูระบบ ระบบจะมีการกําหนดและตรวจสอบสิทธ์ิการใช
งานและสงสิทธ์ิในการจัดการขอมูลไปยังผูใชเพื่อเขาถึงการใชงานของแตละบุคคล ผูใชจะตองมีการใส
ช่ือผูใชและรหัสผาน ซ่ึงจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลของผูใชงานในฐานขอมูลซ่ึงถูกกําหนดโดย
ผูดูแลระบบ หากถูกตองจึงสามารถเขาใชงานไดตามสิทธ์ิของแตละบุคคล แตหากไมถูกตองจะถูก
ปฏิเสธการเขาใชงาน  
 

กระบวนการ 2.0  การวิเคราะหคลังสินคา 

 เปนกระบวนการตรวจสอบขอมูลสินคาภายในคลังสินคาเพื่อตรวจสอบสินคาคงเหลือใน
คลังสินคา และคํานวณระดบัสินคาคงเหลือเพื่อความปลอดภัย เพื่อควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือใน
คลังสินคาใหมีปริมาณคงเหลือเหมาะสมกบัระยะเวลาในการส่ังซ้ือ และระดับการขาย ไดสมดุลกนั และ
จัดการคลังสินคาอยางมีประสิทธ์ิภาพ โดยระบบจะรวบรวมขอมูลจากแฟมขอมูลมาใชในการคํานวณ 
และระบบสามารถคํานวณโดยผูใชสามารถกําหนดคาท่ีใชในการคํานวณไดดวย 
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กระบวนการ 3.0  การวิเคราะหการซ้ือ 

 เปนกระบวนการตรวจสอบขอมูลการซ้ือสินคา โดยสรุปขอมูลเปนเดือนและป เพื่อสะดวกใน
การเปรียบเทียบขอมูลการซ้ือสินคากับขอมูลในคลังสินคา และคํานวณจุดส่ังซ้ือสินคาเพื่อกําหนดจุด
การส่ังซ้ือสินคาในแตละชนิด คํานวณปริมาณการส่ังซ้ือสินคาท่ีประหยัดท่ีสุดเพื่อกําหนดปริมาณการ
ส่ังซ้ือสินคาแตละชนิด ใหเหมาะสมกับปริมาณการขายทําใหการลงทุนในการส่ังซ้ือสินคามีประสิทธ์ิ
ภาพ เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการสินคาคงคลัง โดยระบบจะรวบรวมขอมูลจากแฟมขอมูลมา
ใชในการคํานวณ และระบบสามารถคํานวณโดยผูใชสามารถกําหนดคาท่ีใชในการคํานวณไดดวย 
 

กระบวนการ 4.0 การวิเคราะหการขาย 

 เปนกระบวนการตรวจสอบขอมูลการขายสินคา  โดยสรุปขอมูลเปนเดือนและป เพื่อสะดวกใน
การเปรียบเทียบขอมูลการขายสินคากับขอมูลในคลังสินคา โดยระบบจะรวบรวมขอมูลจากแฟมขอมูล
มาใชในการสรุปขอมูลท้ังปริมาณและราคาในการขายสินคา 

กระบวนการที่ 5.0 การวิเคราะหการเงิน/บัญชี 

 เปนกระบวนการคํานวณงบลงทุน และคํานวณจุดคุมทุน เพื่อใชในการพิจารณาโครงการ
สําหรับผูบริหารในการตัดสินใจลงทุนโครงการในอนาคต 

กระบวนการที่ 6.0 สรุปรายงาน 

 เปนกระบวนการแสดงรายงานสารสนเทศของระบบ โดยทําการออกรายงานจากระบบ
คลังสินคา การซ้ือ การขาย และการเงิน/บัญชี รวมถึงการแสดงรายงานตัวแทนจําหนายสินคาเพื่อ
เปรียบเทียบราคา แสดงรายงานขอมูลปริมาณสินคาคงคลัง ปริมาณการซ้ือ ปริมาณการขาย โดยสามารถ
เลือกการแสดงผลในชวงเวลาเดือนและปท่ีตองการ 

 
รูป 3.5 ผังการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 2 การวิเคราะหคลังสินคา 
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จากรูป 3.5 ผังการไหลของขอมูลระดับ 1 ของกระบวนวิเคราะหคลังสินคา สามารถแบง
กระบวนการของระบบออกไดท้ังหมด 2 กระบวนการ ดังนี้  
 กระบวนการที่ 2.1 คํานวณระดับสินคาคงเหลือเพื่อความปลอดภัย เปนการคํานวณระดับสินคา
คงเหลือเพื่อความปลอดภัย โดยตรวจสอบขอมูลจากคลังสินคา และขอมูลการขายสินคามาใชในการ
พิจารณา  

กระบวนการที่ 2.2 กระบวนการแสดงรายงานของการสรุปผลการวิเคราะหคลังสินคา โดย
แสดงรายงานสรุปสินคาคงคลัง รวมท้ังรายงานจากการคํานวณระดับสินคาคงเหลือเพื่อความปลอดภัย 
ใหแกพนักงานคลังสินคาและผูบริหาร 

 

 

รูป 3.6 ผังการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 3 การวิเคราะหการซ้ือ 

จากรูป 3.6 กระบวนการวิเคราะหการซ้ือสามารถแยกกระบวนการออกเปนกระบวนการยอยใน
ระดับท่ี 1 ไดท้ังหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 3.1 กระบวนการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด(EOQ)  เปน
กระบวนการสําหรับหาปริมาณการส่ังซ้ือสินคาแตละชนิดใหเหมาะสมกับปริมาณสินคาคงเหลือใน
คลังสินคาและปริมาณการขายสินคา โดยนําขอมูลการซ้ือ การขายยอนหลังมาใชในการหาปริมาณการ
ส่ังซ้ือของสินคาทุกชนิด 

กระบวนการ 3.2 กระบวนการคํานวณจุดส่ังซ้ือ เปนกระบวนการสําหรับหาจุดส่ังซ้ือท่ี
เหมาะสมกับความตองการสินคาเพื่อใหการควบคุมสินคาคงคลัง โดยนําปริมาณการขายยอนหลัง 1 ป
มาทําการหาคาความตองการโดยกําหนดระยะเวลาสงสินคาเฉล่ียเทากันทุกชนิด 
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กระบวนการ 3.3 กระบวนการแสดงรายงานของการสรุปผลการวิเคราะหการซ้ือ โดยแสดง
รายงานสรุปการซ้ือสินคาแตละชนิด โดยจัดสินคาเปนหมวดและเปนประเภท รวมท้ังแสดงรายงานจาก
การคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือสินคาท่ีประหยัดท่ีสุด และการคํานวณจุดส่ังซ้ือ ใหแกพนักงานซ้ือ แล
ผูบริหาร 

 

 

รูป 3.7 ผังการไหลขอมูลระดับ 1 กระบวนการท่ี 5 การวิเคราะหการเงิน/บัญชี 

จากรูป 3.7 กระบวนการวิเคราะหการเงิน/บัญชีสามารถแยกกระบวนการออกเปนกระบวนการ
ยอยในระดับท่ี 1 ไดท้ังหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 3.1 กระบวนการคํานวณคํานวณงบลงทุน เปนกระบวนการคํานวณเพื่อพิจารณา
โครงการลงทุนสําหรับผูบริหาร 

กระบวนการ 3.2 กระบวนการคํานวณจุดคุมทุน เปนกระบวนการคํานวณจุดคุมทุนของสินคา
แตละชนิด เพื่อใชในการพิจาณาในการลงทุนคร้ังตอไป 

กระบวนการ 3.3 กระบวนการแสดงรายงานของการสรุปผลการวิเคราะหการเงิน/บัญชี โดย
แสดงรายงานสรุปการจากขอมูลสินคาแตละชนิด โดยจัดสินคาเปนหมวดและเปนประเภท รวมท้ัง
แสดงรายงานจากการคํานวณงบลงทุน และการคํานวณจุดคุมทุน ใหแกพนักงานการเงิน/บัญชี แล
ผูบริหาร 
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รูป 3.8 ผังการไหลขอมูลระดับ 2 กระบวนการท่ี 5.1 คํานวณงบลงทุน 
จากรูป 3.8 กระบวนการคํานวณงบลงทุน สามารถแยกกระบวนการออกเปนกระบวนการยอย

ในระดับท่ี 1 ไดท้ังหมด 5 กระบวนการ ไดแก  
กระบวนการ 3.1 กระบวนการคํานวณอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ีย (ARR) กระบวนการคํานวณ

อัตราตอบแทนถัวเฉล่ีย เปนการคํานวณอัตราสวนระหวางกําไรสุทธิหลังหักภาษีถัวเฉล่ียกับเงินลงทุน
สุทธิของโครงการถัวเฉล่ีย หรือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถัวเฉล่ีย 

กระบวนการ 3.2 กระบวนการคํานวณ PB กระบวนการคํานวณระยะเวลาคืนทุน เปนการ
คํานวณระยะเวลาของกระแสเงินสดรับท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตเทากับเงินลงทุนเร่ิมแรกของ
โครงการพอดี 

กระบวนการ 3.3 กระบวนการคํานวณ IRR กระบวนการคํานวณผลตอบแทนคิดลด การ
คํานวณหาอัตราคิดลด ท่ีมีผลทําใหมูลคาปจจุบันของเงินสดท่ีไดรับในอนาคต เทากับเงินลงทุนท่ีจายใน
ปจจุบัน นั่นคือ มูลคาปจจุบันของเงินสดรับเทากับมูลคาปจจุบันของเงินสดจาย 

กระบวนการ 3.4 กระบวนการคํานวณ NPV กระบวนการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ เปนการ
คํานวณผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุน
เร่ิมแรก ณ อัตราผลตอบแทนท่ีตองการหรือตนทุนของเงินทุนของโครงการ 

กระบวนการ 3.5 กระบวนการคํานวณ PI กระบวนการคํานวณดัชนีการทํากําไร เปนอัตราสวน
ระหวางมูลคาปจจุบันของเงินสดรับกับมูลคาปจจุบันของเงินสดจายในโครงการลงทุนนั้น ๆ 

 


