
บทท่ี 4 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
ระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา เปนระบบสารสนเทศท่ีชวยในการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสรางศักยภาพการแขงขัน โดยระบบสารสนเทศ
ของรานมอนทรายคํา เปนการบริหารจัดการภายในเกี่ยวของกับพนักงานและสวนตางๆ ภายใน
องคกร   
 
4.1 ระบบงานหลักของระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา 

ระบบงานหลักของระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา สามารถแสดงเปน 
โครงสรางไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.1  แสดงระบบงานหลักของระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา 

ระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา 

1.0  
ระบบงานดูแล

ระบบ 

2.0  
ระบบงานซื้อ

วัตถุดิบ 

3.0  
ระบบงานขอมูล

พ้ืนฐาน 

6.0  
ระบบงานขาย

สินคา 

7.0  
ระบบงานการเงิน 

8.0  
ระบบงาน
บุคลากร 

9.0  
ระบบงานรายงาน

สารสนเทศ 

5.0  
ระบบงาน
ขอมูลลูกคา 

4.0  
ระบบงานสินคา

คงคลัง 

10.0  
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน

การต้ังราคาขาย 
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ระบบงานหลักของระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา ประกอบดวย 10 ระบบ 
ดังนี้ 

1) ระบบงานดูแลระบบ คือ ระบบดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดย
ผูใชงานตองการใชระบบ จะตองระบุช่ือผูใชงานและรหัสผาน เม่ือช่ือผูใชงานและรหัสผานถูกตอง 
ก็จะสามารถเขาใชระบบได 

2) ระบบงานซ้ือวัตถุดิบ คือ ระบบดานการจัดซ้ือวัตถุดิบ และรับวัตถุดิบ รวมถึงการ
เบิกวัตถุดิบเพื่อนําไปผลิตสินคาของพนักงานอัตราจางดวย อีกท้ังยังสามารถจัดการขอมูลรานคา
วัตถุดิบ ขอมูลวัตถุดิบ และขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

3) ระบบงานขอมูลพื้นฐาน คือ ระบบงานดานการจัดการขอมูลพื้นฐาน ท่ีใชในระบบ
ท้ังหมด ดังนี้ ขอมูลประเภทวัตถุดิบ ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลหนวยของวัตถุดิบ ขอมูลหนวยของ
การส่ังซ้ือวัตถุดิบ ขอมูลจังหวัด ขอมูลอําเภอ และขอมูลตําบล  

4) ระบบงานสินคาคงคลัง คือ ระบบดานการจัดการขอมูลสินคา และสามารถออก
รายงานเกี่ยวกับขอมูลจํานวนสินคาคงเหลือท้ังหมดได 

5) ระบบงานขอมูลลูกคา คือ ระบบดานการจัดการขอมูลลูกคา  และสามารถออก
รายงานเกี่ยวกับขอมูลลูกคาท้ังหมดได 

6) ระบบงานขายสินคา คือ รบบดานการขายสินคา โดยในการขายสินคาแตละคร้ัง
สามารถพิมพใบเสร็จการขายสินคาใหกับลูกคา รวมท้ังสามารถออกรายงานการขายสินคาได 

7) ระบบงานการเงิน คือ ระบบดานรายงานการเงิน โดยสามารถออกรายงานทางดาน
การเงินท่ีประกอบดวย รายงานขอมูลลูกหนี้ รายงานยอดการขายสินคา และรายงานการจายคาจาง
พนักงานอัตราจาง 

8) ระบบงานบุคลากร คือ ระบบดานการจัดการขอมูลพนักงาน และสามารถคิด
คํานวณคาจางใหกับพนักงานอัตราจาง 

9) ระบบงานรายงานสารสนเทศ คือ ระบบดานการผลิตรายงานสารสนเทศตาม
เง่ือนไข โดยรายงานจะดึงขอมูลท่ีเกี่ยวของมา ดังนี้คือ ขอมูลดานวัตถุดิบ ขอมูลดานสินคา และ
ขอมูลดานการขายสินคา 

10) ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขาย คือ ระบบชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการต้ังราคาขาย โดยผูบริหารจะเลือกและตัดสินใจเอง 
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4.1.1 ระบบงานดูแลระบบ 
  

 
 
 
 
 

 
รูป 4.2  แสดงโครงสรางระบบงานดูและระบบ 

 
ระบบงานดูแลระบบ  ประกอบดวยกระบวนการยอย 4 กระบวนการ คือ 
1) เพิ่มขอมูลผูใชระบบ คือ การเพิ่มขอมูลผูใชงานระบบเขาสูระบบใหม 
2) แกไขขอมูลผูใชระบบ คือ การแกไขขอมูลผูใชงานระบบท่ีมีอยูแลว 
3) ลบขอมูลผูใชระบบ คือ การลบขอมูลผูใชงานระบบท่ีมีอยูใหออกจากระบบ 
4) ตรวจสอบสิทธ์ิผูใชระบบ คือ การตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชงานระบบวามีตัวตนจริง

ในระบบหรือไม 
 

4.1.2 ระบบงานซ้ือวัตถุดิบ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

รูป 4.3  แสดงโครงสรางระบบงานซ้ือวัตถุดิบ 

1.0  
ระบบงานดูแลระบบ 

1.1  
เพ่ิมขอมูลผูใช

ระบบ 

1.2 
แกไขขอมูลผูใช

ระบบ 

1.3  
ลบขอมูลผูใช

ระบบ 

1.4 
ตรวจสอบสิทธิ์
ผูใชระบบ 

2.0  
ระบบงานซื้อวัตถุดิบ 

2.1  
ปรับปรุงขอมูล
รานคาวัตถุดิบ 

2.2 
ปรับปรุงขอมูล

วัตถุดิบ 

2.3  
ปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบ

ตามแบบสินคา 

2.5 
รับวัตถุดิบ 

 

2.7 
ผลิตรายงานการซื้อ

วัตถุดิบ 

2.6 
เบิกวัตถุดิบ 

2.4 
สั่งซื้อวัตถุดิบ 
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ระบบงานการซ้ือวัตถุดิบ ประกอบดวยกระบวนการยอย 7 กระบวนการ คือ 
1) ปรับปรุงขอมูลรานคาวัตถุดิบ คือ การปรับปรุงขอมูลรานคาวัตถุดิบ ดังนี้คือ เพิ่ม

ขอมูลรานคาวัตถุดิบ แกไขขอมูลรานคาวัตถุดิบ และลบขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
2) ปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบ คือ การปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบ ดังนี้คือเพิ่มขอมูลวัตถุดิบ 

แกไขขอมูลวัตถุดิบ และลบขอมูลวัตถุดิบ 
3) ปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา คือ การเก็บขอมูลเกี่ยวกับแบบสินคาแตละ

แบบวามีการใชวัตถุดิบอะไรบาง และจํานวนเทาไหร เพื่อนําไปใชในการเบิกวัตถุดิบไปผลิตสินคา
ของพนักงานอัตราจาง 

4) ส่ังวัตถุดิบ คือ การส่ังวัตถุดิบท่ีมีจํานวนคงเหลือนอยกวาจุดส่ังซ้ือวัตถุดิบและ
สามารถออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบได 

5) รับวัตถุดิบ คือ การรับวัตถุดิบ โดยการรับวัตถุดิบนี้จะอางอิงจากการสั่งซ้ือวัตถุดิบ
แตละคร้ัง 

6) เบิกวัตถุดิบ คือ การเบิกวัตถุดิบของพนักงานอัตราจางท่ีเบิกวัตถุดิบไปผลิตสินคา 
7) ผลิตรายงานการซ้ือวัตถุดิบ คือ การผลิตรายงานการซ้ือส่ังซ้ือวัตถุดิบตางๆ 

 
4.1.3 ระบบงานขอมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 4.4  แสดงโครงสรางระบบงานขอมูลพื้นฐาน 
 

3.0  
ระบบงานขอมูลพ้ืนฐาน 

3.1 
ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน

ประเภทวัตถุดิบ 

3.2 
ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน

ประเภทสินคา 

3.3  
ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน
หนวยของวัตถุดิบ 

3.5 
ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน

จังหวัด 

3.6 
ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน

อําเภอ 

3.7  
ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน

ตําบล 

3.4 
ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานหนวย

ของการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
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ระบบงานขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวยกระบวนการยอย 7 กระบวนการ คือ 
1) ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานประเภทวัตถุดิบ คือ การเพิ่มขอมูลประเภทวัตถุดิบ แกไข

ขอมูลประเภทวัตถุดิบ  และลบขอมูลประเภทวัตถุดิบ 
2) ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานประเภทสินคา คือ การเพิ่มขอมูลประเภทสินคา แกไขขอมูล

ประเภทสินคา และลบขอมูลประเภทสินคา 
3) ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานหนวยของวัตถุดิบ คือ การเพิ่มขอมูลหนวยของวัตถุดิบ แกไข

ขอมูลหนวยของวัตถุดิบ และลบขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 
4) ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ คือ การเพิ่มขอมูลหนวยของการ

ส่ังซ้ือวัตถุดิบ แกไขขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ และลบขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
5) ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานจังหวัด คือ การเพิ่มขอมูลจังหวัด แกไขขอมูลจังหวัด และลบ

ขอมูลจังหวัด 
6) ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานอําเภอ คือ การเพิ่มขอมูลอําเภอแกไขขอมูลอําเภอ และลบ

ขอมูลอําเภอ 
7) ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานตําบล คือ การเพิ่มขอมูลตําบลแกไขขอมูลตําบล และลบ

ขอมูลตําบล 
 

4.1.4 ระบบงานสินคาคงคลัง 
  

 
 
 
 
 
 

รูป 4.5  แสดงโครงสรางระบบงานสินคาคงคลัง 
 

ระบบงานสินคาคงคลัง ประกอบดวยกระบวนการยอย 4 กระบวนการ คือ 
1) เพิ่มขอมูลสินคาคงคลัง คือ การเพิ่มขอมูลสินคาชนิดใหมเขาสูระบบ 
2) แกไขขอมูลสินคาคงคลัง คือ การแกไขขอมูลสินคาท่ีมีอยูแลวในระบบ 
3) ลบขอมูลสินคาคงคลัง คือ การลบขอมูลสินคาท่ีมีอยูแลวใหออกจากระบบ 

4.0  
ระบบงานสินคาคงคลัง 

4.1  
เพ่ิมขอมูลสินคาคง

คลัง 

4.2 
แกไขขอมูลสินคา

คงคลัง 

4.3  
ลบขอมูลสินคาคง

คลัง 

4.4  
ผลิตรายงานสินคา

คงคลัง 
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4) ผลิตรายงานสินคาคงคลัง คือ กระบวนการผลิตรายงานขอมูลสินคาคงคลังตางๆ 
 

4.1.5 ระบบงานขอมูลลูกคา 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 4.6  แสดงโครงสรางระบบงานขอมูลลูกคา 
 

ระบบงานขอมูลลูกคา ประกอบดวยกระบวนการยอย 4 กระบวนการ คือ 
1) เพิ่มขอมูลลูกคา คือ การเพิ่มขอมูลลูกคารายใหมเขาสูระบบ 
2) แกไขขอมูลลูกคา คือ การแกไขขอมูลลูกคาท่ีมีอยูในระบบ 
3) ลบขอมูลลูกคา คือ การลบขอมูลลูกคาท่ีมีอยูแลวใหออกจากระบบ 
4) ผลิตรายงานขอมูลลูกคา คือ การผลิตรายงานขอมูลลูกคาตางๆ 

 
4.1.6 ระบบงานขายสินคา 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.7  แสดงโครงสรางระบบงานการขายสินคา 
  

5.0  
ระบบงานขอมูลลูกคา 

5.1  
เพ่ิมขอมูลลูกคา 

5.2 
แกไขขอมูลลูกคา 

 

5.3  
ลบขอมูลลูกคา 

 

5.4  
ผลิตรายงานขอมูล

ลูกคา 

6.0  
ระบบงานขายสินคา 

6.1  
ขายสินคา 

6.2 
ผลิตรายงานการขาย

สินคา 
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ระบบงานการขายสินคา ประกอบดวยกระบวนการยอย 2 กระบวนการ คือ 
1) ขายสินคา คือ การเพิ่มขอมูลการขายสินคา และออกใบเสร็จใหกับลูกคา 
2) ผลิตรายงานการขายสินคา คือ การผลิตรายงานการขายสินคาตางๆ 

 
4.1.7 ระบบงานการเงิน 

  
 
 
 
 

 
 

รูป 4.8  แสดงโครงสรางระบบงานการเงิน 
 

ระบบงานการเงิน ประกอบดวยกระบวนการยอย 3 กระบวนการ คือ 
1) ผลิตรายงานลูกหนี้ คือ การผลิตรายงานลูกหนี้ตางๆ 
2) ผลิตรายงานยอดการขายสินคา คือ การผลิตรายงานขอมูลยอดการขายสินคาตางๆ 
3) ผลิตรายงานการจายคาจางเงินคาจางพนักงานอัตราจาง คือ การผลิตรายงานจาย

คาจางพนักงานอัตราจางตางๆ 
 

4.1.8 ระบบงานบุคลากร 
  
 
 
 
 
 

 
 

รูป 4.9  แสดงโครงสรางระบบงานงานบุคลากร 

7.0  
ระบบงานการเงิน 

7.1  
ผลิตรายงานลูกหน้ี 

7.2 
ผลิตรายงานยอดการขาย

สินคา 

7.3  
ผลิตรายงานการจายเงิน
คาจางพนักงานอัตราจาง 

8.0  
ระบบงานบุคลากร 

8.1  
ปรับปรุงขอมูลพนักงาน 

8.2 
คํานวณคาแรงพนักงาน

อัตราจาง 

8.3  
ผลิตรายงานงานบุคลากร 
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ระบบงานบุคลากร ประกอบดวยกระบวนการยอย 3 กระบวนการ คือ 
1) ปรับปรุงขอมูลพนักงาน คือ การเพิ่มขอมูลพนักงาน แกไขขอมูลพนักงาน และลบ

ขอมูลพนักงาน 
2) คํานวณคาแรงพนักงานอัตราจาง คือ การคํานวณคาแรงพนักงานอัตราจาง โดยจะ

อางอิงการคิดคํานวณคาจางจากการเบิกวัตถุดิบไปผลิตสินคาของพนักงาน 
3) ผลิตรายงานงานบุคลากร คือ การผลิตรายงานบุคลากรตางๆ 

 
4.1.9 ระบบงานรายงานสารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.10  แสดงโครงสรางระบบงานรายงานสารสนเทศ 
 

ระบบงานรายงานสารสนเทศ ประกอบดวยกระบวนการยอย 3 กระบวนการ คือ 
1) ผลิตรายงานสารสนเทศดานวัตถุดิบ คือ การผลิตรายงานสารสนเทศดานวัตถุดิบตาม

เง่ือนไข 
2) ผลิตรายงานสารสนเทศดานสินคาคงคลัง คือ การผลิตรายงานสารสนเทศดานสินคา

คงคลังตามเง่ือนไข 
3) ผลิตรายงานสารสนเทศดานการขาย คือ การผลิตรายงานสารสนเทศดานการขาย

ตามเง่ือนไข 
 
 
 
 

9.0  
ระบบงานรายงานสารสนเทศ 

9.1  
ผลิตรายงานสารสนเทศดานวัตถุดิบ 

9.3 
ผลิตรายงานสารสนเทศดานการขาย 

9.2 
ผลิตรายงานสารสนเทศดานสินคาคงคลัง 
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4.1.10 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจในการตัง้ราคาขาย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.11  แสดงโครงสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขาย 
 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขาย ประกอบดวยกระบวนการยอย 3
กระบวนการ คือ 

1) การตั้งราคาขายแบบตองการผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามเปาหมาย คือ กระบวน
สนับสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขายแบบตองการผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามเปาหมาย มี
สูตรการคิดดังนี้ 

ราคา = ตนทุนตอหนวย  +  อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ  x  เงินลงทุน 
จํานวนหนวย 

2) การตั้งราคาขายแบบอัตรากําไรสวนเพิ่มคิดเทียบกับราคาขายตอหนวย คือ 
กระบวนสนับสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขายแบบ อัตรากําไรสวนเพิ่มคิดเทียบกับราคาขาย
ตอหนวย  มีสูตรการคิดดังนี้ 

ราคา = ตนทุนสินคาตอหนวย 
1  -  อัตรากําไรที่ตองการ 

3) การตั้งราคาขายแบบ อัตรากําไรสวนเพิ่มคิดจากตนทุน คือ กระบวนการสนับสนุน
การตัดสินใจในการต้ังราคาขายแบบ อัตรากําไรสวนเพิ่มคิดจากตนทุน  มีสูตรการคิดดังนี้ 

ราคา = ตนทุนตอหนวย  +  สวนบวกเพิ่มตอหนวย  
โดย สวนบวกเพิ่มจากตนทุน  =  ตนทุนตอหนวย  x  อัตรากําไร 

100 
 

10.0 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขาย 

10.1 
การต้ังราคาขายแบบ

ตองการผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนตามเปาหมาย 

10.2 
การต้ังราคาขายแบบ อัตรา
กําไรสวนเพิ่มคิดเทียบกับ

ราคาขายตอหนวย 

10.3 
การต้ังราคาขายแบบ อัตรา
กําไรสวนเพิ่มคิดเทียบกับ

ราคาขายตอหนวย 
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4.2 แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา 
แผนผังบริบท คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับบนสุดท่ีแสดงภาพรวมการทํางานของ

ระบบท่ีมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกระบบ ท้ังยังแสดงใหเห็นถึงขอบเขตและเสน
แบงเขตของระบบ 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.12  แสดงแผนผังบริบทของระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา 

 
ฝาย

การเงิน 

ฝาย
บุคลากร 

ระบบสารสนเทศของ
รานมอนทรายคํา 

 
 

ฝาย
จัดซ้ือ
วัตถุดิบ 

 
ผูจัดการ 

 
ลูกคา 

รายงานขอมูลวัตถุดิบ รายงานขอมูลลูกคา 

ขอมูล username แผนกจัดซื้อ

ขอมูลลูกคา 

รายงานขอมูลยอดการขาย 
รายงานขอมูลลูกหน้ี 

ขอมูลการทํางานของ 
พนักงานอัตราจาง 

ขอมูลการจายคาจาง 
พนักงานอัตราจาง 

ฝาย
สินคาคง
คลัง ขอมูลสินคา 

ขอมูลพนักงาน 

รายงานขอมูลพนักงาน 

 ขอมูลสนับสนุนการต้ังราคาขาย 
ขอมูล username ผูจัดการ 

การรองขอรายงานสารสนเทศตามเงือนไข 

รายงานสารสนเทศตามเง่ือนไข 

ขอมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
ขอมูลวัตถุดิบ 

ขอมูล username แผนกคลังสินคา 

 รายงานขอมูลสินคา 

ราคาขายสินคา 
สิทธิ์ของผูจัดการ สิทธิ์ของพนักงานการเงิน 

ขอมูล username ของพนักงานการเงิน 

ขอมูลใบสั่งซื้อ 
สิทธิ์ของแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ 

สิทธิ์ของแผนกคลังสินคา 

ใบเสร็จรับเงิน 

ขอมูลการซื้อสินคา 

สิทธิ์ของแผนกบุคลากร 

ขอมูล username แผนกบุคลากร 

ขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

รายงานขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
รายงานขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

ขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 
ขอมูลการับวัตถุดิบ 

รายงานขอมูลการรับวัตถุดิบ 

ขอมูลการเบิกวัตถุดิบ 

ใบแสดงรายการเบิกวัตถุดิบ 

การรองขอรายงานขอมูลลูกหน้ี 
การรองขอรายงานขอมูลยอดการขาย 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

รองขอรายงานการจายคาจางพนักงานอัตราจาง 

รายงานการจายคาจางพนักงานอัตราจาง 

รายงานการซื้อวัตถุดิบตามเง่ือนไข 

การรองขอรายงานการซ้ือวัตถุดิบตามเงื่อนไข 

การรองขอรายงานขอมูลการขาย 

รายงานขอมูลการขาย 
ฝายขาย
สินคา ขอมูล username แผนกขายสินคา 

สิทธิ์ของแผนกขายสินคา 

ผูดูแล
ระบบ 

สิทธิ์ของผูดูแลระบบ 
ขอมูล username ผูดูแลระบบ 
การจัดการขอมูลผูใชระบบ 
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4.3 แผนผังกระแสขอมูล 
แผนผังกระแสขอมูล คือ แผนผังท่ีแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการตางๆกับ

ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของจากแผนผังบริบท แผนผังนี้จะทําใหเห็นถึงทิศทางการไหลของ
ขอมูลท่ีเช่ือมหากันในแตละกระบวนการและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) ผูดูแลระบบ เปนส่ิงแวดลอมท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการจัดการขอมูลผูใชงาน
ระบบ ดังนั้นผูดูแลระบบเม่ือระบุช่ือผูใชงานและรหัสผานถูกตองแลว จะไดรับสิทธ์ิในการจัดการ
ขอมูลผูใชงานระบบ 

2) ฝายซ้ือวัตถุดิบ เปนส่ิงแวดลอมท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการจัดซ้ือวัตถุดิบ การรับ
วัตถุดิบ และการเบิกวัตถุดิบ ตลอดจนการจัดการขอมูลวัตถุดิบ 

3) ฝายสินคาคงคลัง เปนส่ิงแวดลอมท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการดูแลขอมูลสินคา 
จัดการขอมูลพื้นฐานตางๆท่ีใชในระบบ และคอยตรวจสอบวาสินคาชนิดไหนบางท่ีมีจํานวนท่ี
เหลือนอยกวาจุดส่ังการผลิต 

4) ฝายขายสินคา เปนส่ิงแวดลอมท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการขายสินคา ซ่ึงในการขาย
สินคาแตละคร้ังจะตองทําการพิมพใบเสร็จใหกับทางลูกคาดวย และสามารถสรุปการขายสินคา
ประจําวัน และประจําเดือน 

5) ลูกคา เปนส่ิงแวดลอมท่ีมีหนาท่ีในการใหขอมูลลูกคา และขอมูลดานการขาย
สินคาใหกับระบบ ซ่ึงฝายขายสินคาก็จะอาศัยขอมูลจากสวนนี้ดวย 

6) ฝายบุคลากร เปนส่ิงแวดลอมท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานขอมูลพนักงาน และการคิด
คํานวณคาจางใหกับพนักงานอัตราจาง 

7) ผูจัดการ เปนส่ิงแวดลอมท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานความตองการรายงานสารสนเทศ
ทางดานวัตถุดิบ ทางดานสินคาคงคลัง และทางดานการขายสินคาจากระบบเพื่อท่ีจะสามารถนําไป
วางแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต 
 

4.3.1 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 
 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 คือ แผนผังกระแสขอมูลในระดับท่ีแสดงข้ันตอนการ
ทํางานหลักท้ังหมดของระบบ แสดงทิศทางการไหลของขอมูล และแสดงรายละเอียดของแหลง
จัดเก็บขอมูล 
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รูป 4.13  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 
 
 

แฟมขอมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ

แฟมขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

1.0 
ดูแลระบบ 

2.0 
ซื้อวัตถุดิบ 

4.0 
จัดการขอมูล
สินคาคงคลัง 

ฝายสินคา
คงคลัง 

แฟมขอมูลผูใชระบบ 

 
 

ฝาย
จัดซ้ือ
วัตถุดิบ 

 

ขอมูล username แผนกคลังสินคา 
สิทธิ์ของแผนกคลังสินคา 

ขอมูล username แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ 
สิทธิ์ของแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ ผูจัดการ สิทธิ์ของผูจัดการ 

ขอมูล username ผูจัดการ 

ฝาย
การเงิน ขอมูล username ของแผนกการเงิน 

สิทธิ์ของแผนกการเงิน 

ขอมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลวัตถุดิบ 

ขอมูลวัตถุดิบ 

Record ขอมูลวัตถุดิบ 

Record การสั่งซ้ือวัตถุดิบ 

ขอมูลใบสั่งซื้อ 
รายงานขอมูลวัตถุดิบ 

 
 

ฝายคลัง 
สินคา 

ขอมูลสินคา 
รายงานสินคาคงคลัง 

แฟมขอมูลสินคา 
Record ขอมูลสินคา 

ฝาย
บุคลากร 

ขอมูล username แผนกบุคลากร 
สิทธิ์ของแผนกบุคลากร 

3.0 
จัดการขอมูล
พื้นฐาน 

รายงานขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 
รายงานขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
รายงานขอมูลการรับวัตถุดิบ 
ใบแสดงรายการเบิกวัตถุดิบ 

ขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
ขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

ขอมูลการเบิกวัตถุดิบ 
ขอมูลการรับวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
Record ขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

Record ขอมูลวัตถุดิบ 
ตามแบบสินคา 

ขอมูลพ้ืนฐาน แฟมขอมูลอางอิง 
Record ขอมูลพื้นฐาน 

รายงานการซื้อวัตถุดิบตามเง่ือนไข 

การรองขอรายงานการซื้อวัตถุดิบตามเง่ือนไข แฟมขอมูลการเบิกวัตถุดิบ 
Record การเบิกวัตถุดิบ 

ผูดูแล
ระบบ 

สิทธิ์ของแผนกขายสินคา 
 

ฝายขาย
สินคา 

สิทธิ์ของแผนกขายสินคา 
ขอมูล username แผนกขายสินคา 

Record ขอมูล username 

การจัดการขอมูลผูใชระบบ 
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รูป 4.13  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 (ตอ) 

8.0 
จัดการขอมูล
บุคลากร 

9.0 
ผลิตรายงานสารสนเทศ 

10.0 
สนับสนุนการตัดสินใจ
ในการตั้งราคาขาย 

ขอมูลพนักงาน 

 
ฝาย

บุคลากร ขอมูลการทํางานของพนักงานอัตราจาง 

ขอมูลการจายคาจางพนักงานอัตราจาง 
รายงานขอมูลพนักงาน 

แฟมขอมูลพนักงาน 

Record ขอมูลการจายคาจาง 

Record ขอมูลพนักงาน 

 
ผูจัดการ การรองขอรายงานสารสนเทศ 

ขอมูลสนับสนุนการต้ังราคาขาย 

รายงานสารสนเทศตามเง่ือนไข 

ราคาขายสินคา 

แฟมขอมูลวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลสินคา 

แฟมขอมูลการขายสินคา    ขอมูลการขายสินคา 

ขอมูลสินคา 

ขอมูลวัตถุดิบ 

ขอมูลสินคา 

6.0 
ขายสินคา 

7.0 
จัดการขอมูล
การเงิน 

 
ลูกคา 

ขอมูลลูกคา 

ขอมูลการซื้อสินคา 
ใบเสร็จรับเงิน 

แฟมขอมลูกคา 

แฟมขอมูลการขายสินคา 

Record ขอมูลลูกคา 

Record ขอมูลการ 
ขายสินคา 

 
ฝาย

การเงิน 

รายงานขอมูลลูกคา 

รายงานการจายคาจางพนักงานอัตราจาง 
รายงานขอมูลลูกหน้ี ขอมูลการขายสินคา 

ขอมูลลูกคา 

แฟมขอมูลการทํางานอัตราจาง 
ขอมูลการจายคาจาง 

5.0 
จัดการขอมูล

ลูกคา 

แฟมขอมูลสินคา 
ขอมูลสินคา 

รายงานขอมูลยอดการขาย 
การรองขอรายงานการจายคาจางพนักงานอัตราจาง 
 การรองขอรายงานขอมูลลูกหน้ี 
การรองขอรายงานขอมูลยอดการขาย 

ขอมูลพนักงาน 

ฝายขาย
สินคา 

รายงานขอมูลการขาย 
การรองขอรายงานขอมูลการขาย 

ขอมูลลูกคา 

แฟมขอมูลการเบิกวัตถุดิบ ขอมูลการเบิกวัตถุดิบ 
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จากรูป 4.13 สามารถอธิบายกระบวนการตางๆตามแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 ของ
ระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา ไดดังนี้ 
 
กระบวนการที่ 1 ดูแลระบบ 

เปนกระบวนการทางดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยผูดูแลระบบจะนํา
ขอมูลช่ือผูใชงานระบบของผูท่ีเกี่ยวของบันทึกลงในระบบกอน จากนั้นเม่ือผูใชงานตองการใช
ระบบจะตองระบุช่ือผูใชงานและรหัสผานเขาสูกระบวนการนี้ เม่ือช่ือผูใชงานและรหัสผานถูกตอง 
ก็จะสามารถเขาใชระบบได 
 
กระบวนการที่ 2 ซ้ือวัตถุดิบ 

เปนกระบวนการทางดานการจัดซ้ือวัตถุดิบ โดยจะส่ังซ้ือวัตถุดิบท่ีมีจํานวนคงเหลือ
นอยกวาจุดส่ังซ้ือ เม่ือทางรานคาวัตถุดิบนําวัตถุดิบมาสง ก็สามารถทําการรับวัตถุดิบได รวมถึงการ
จัดการเร่ืองการเบิกวัตถุดิบเพื่อนําไปผลิตสินคาของพนักงานอัตราจางดวย อีกท้ังยังสามารถจัดการ
ขอมูลรานคาวัตถุดิบ ขอมูลวัตถุดิบ และขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 
 
กระบวนการที่ 3 จัดการขอมูลพื้นฐาน 

เปนกระบวนการทางดานการจัดการขอมูลพื้นฐานท่ีใชในระบบทั้งหมด คือ ขอมูล
ประเภทวัตถุดิบ  ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลหนวยของวัตถุดิบ ขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
ขอมูลจังหวัด ขอมูลอําเภอ และขอมูลตําบล ซ่ึงกระบวนการอ่ืนๆ สามารถดึงขอมูลพื้นฐานเหลานี้
ไปใชไดดวย 
 
กระบวนการที่ 4 จัดการขอมูลสินคาคงคลัง 

เปนกระบวนการทางดานการจัดการขอมูลสินคา และสามารถออกรายงานเกี่ยวกับ
ขอมูลจํานวนสินคาคงเหลือท้ังหมดได 
 
กระบวนการที่ 5 การจัดการขอมูลลูกคา 

เปนกระบวนการทางดานการจัดการขอมูลลูกคา และสามารถออกรายงานเก่ียวกับ
ขอมูลลูกคาท้ังหมดได 
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กระบวนการที่ 6 ขายสินคา 
เปนกระบวนการทางดานการขายสินคา โดยสามารถพิมพใบเสร็จการขายสินคาใหกับ

ลูกคาทุกคร้ัง รวมท้ังสามารถออกรายงานการขายสินคาประจําวัน และประจําเดือนได 
 
กระบวนการที่ 7 จัดการขอมูลการเงิน 

เปนกระบวนการทางดานรายงานการเงิน โดยสามารถออกรายงานทางดานการเงินท่ี
ประกอบดวย รายงานขอมูลลูกหนี้ รายงานยอดการขายสินคา และรายงานการจายคาจางพนักงาน
อัตราจาง 
 
กระบวนการที่ 8 จัดการขอมูลบุคลากร 

เปนกระบวนการทางดานการจัดการขอมูลพนักงาน และสามารถคิดคํานวณคาจาง
ใหกับพนักงานอัตราจาง โดยจะอางอิงจากการเบิกวัตถุดิบของพนักงานแตละคร้ัง 
 
กระบวนการที่ 9 ผลิตรายงานสารสนเทศ 

เปนกระบวนการทางดานการผลิตรายงานสารสนเทศตามเง่ือนไข โดยรายงานจะดึง
ขอมูลท่ีเกี่ยวของมา ดังนี้คือ ขอมูลดานวัตถุดิบ ขอมูลดานสินคา และขอมูลดานการขายสินคา 
 
กระบวนการที่ 10 สนันสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขาย 

เปนกระบวนการชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขาย ซ่ึงจะใชแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรเพื่อการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ดวยการวิเคราะหดวยสูตร เขามาชวยในกระบวนการนี้  
โดยผูบริหารจะเลือกและตัดสินใจเอง วาจะเลือกต้ังราคาขายไหน 
 

4.3.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 
แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 คือ แผนภาพกระแสขอมูลที่แสดงถึงกระบวนการยอยใน

แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 โดยแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการยอยนี้ 
ประกอบดวยกระบวนการยอยๆ ตามแผนภาพตอไปนี้ 
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Record ขอมูล
username 

1) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 1 ดูแลระบบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 4.14  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 1 ดูแลระบบ 

 
ในแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการท่ี 1 ดูแลระบบ  สามารถแยกเปน

กระบวนการยอยตางๆ ไดดังนี้ 
 

กระบวนการที่ 1.1 เพิ่มขอมูลผูใชระบบ 
เปนกระบวนการในการเพิ่มขอมูลผูใชระบบ โดยจะบันทึกขอมูลลงแฟมขอมูลผูใช

ระบบ 
 
 

การแกไขขอมูลผูใชระบบ 

1.1 เพ่ิมขอมูล
ผูใชระบบ 

การเพ่ิมขอมูลผูใชระบบ 

1.2 แกไขขอมูล
ผูใชระบบ 

1.3 ลบขอมูล
ผูใชระบบ 

การลบขอมูลผูใชระบบ 

1.4 ตรวจสอบ
สิทธิ์ผูใชระบบ 

สิทธิ์ของแผนกคลังสินคา 

แฟมขอมูลผูใชระบบ 

ขอมูลผูใชระบบรายใหม 

ขอมูลผูใชระบบที่ตองการแกไข 

ขอมูลผูใชระบบที่ตองการลบ 

สิทธิ์ของแผนกบุคลากร 

สิทธิu์sername ของพนักงานการเงิน 

ขอมูล username ของพนักงาน
ขอมูล username แผนกคลังสินคา 
ขอมูล username แผนกบุคลากร 

สิทธิu์sername แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ 
สิทธิu์sername ผูจัดการ 

ขอมูล username ของแผนก
้ขอมูล username ของผูจัดการ 
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กระบวนการที่ 1.2 แกไขขอมูลผูใชระบบ 
เปนกระบวนการในการแกไขขอมูลผูใชระบบ โดยจะดึงขอมูลจากแฟมขอมูลผูใช

ระบบข้ึนมาแลวทําการแกไข  เม่ือทําการแกไขเสร็จเรียบรอยแลวก็จะทําการบันทึกขอมูลลงใน
แฟมขอมูลผูใชระบบอีกคร้ัง 
 
กระบวนการที่ 1.3 ลบขอมูลผูใชระบบ 

เปนกระบวนการในการลบขอมูลผูใชระบบ โดยจะทําการตรวจสอบสถานะการเขาใช
ระบบของผูใชระบบท่ีตองการลบจะตองไมอยูในระบบ ณ ตอนท่ีจะทําการลบ ซ่ึงการลบขอมูลก็จะ
ลบท่ีแฟมขอมูลผูใชระบบ 
 
กระบวนการที่ 1.4 ตรวจสอบสิทธ์ิผูใชระบบ 

เปนกระบวนการในการตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชระบบวา ช่ือผูใชระบบกับรหัสผาน
ถูกตองหรือไม ถาถูกตองระบบก็จะใหสิทธ์ิการเขาใชระบบ แตถาไมถูกตองก็จะไมสามารถเขาใช
ระบบได ซ่ึงจะทําการตรวจสอบท่ีแฟมขอมูลผูใชระบบ 
 

2) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 2 ซ้ือวัตถุดิบ 
ในแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการท่ี 2 ซ้ือวัตถุดิบ สามารถแยกเปน

กระบวนการยอยตางๆ ไดดังนี้ 
 

กระบวนการที่ 2.1 ปรับปรุงขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลรานคาวัตถุดิบ มีการจัดการดังนี้คือ การเพิ่มขอมูล

รานคาวัตถุดิบ แกไขขอมูลรานคาวัตถุดิบ และลบขอมูลรานคาวัตถุดิบ ซ่ึงจะจัดการท่ีแฟมขอมูล
รานคาวัตถุดิบ และมีการดึงขอมูลพื้นฐานจากแฟมขอมูลอางอิงจังหวัด แฟมขอมูลอางอิงอําเภอ 
และแฟมขอมูลอางอิงตําบล 
 
กระบวนการที่ 2.2 ปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบ 

เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบ มีการจัดการดังนี้คือ การเพิ่มขอมูลวัตถุดิบ 
แกไขขอมูลวัตถุดิบ และลบขอมูลวัตถุดิบ ซ่ึงจะจัดการท่ีแฟมขอมูลวัตถุดิบ และมีการดึงขอมูล
พื้นฐานจากแฟมขอมูลอางอิงหนวยของวัตถุดิบ และแฟมขอมูลอางอิงหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
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- 
 
 

 
รูป 4.15  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 2 ซ้ือวัตถุดิบ 

 

การรองขอรายงานการซื้อวัตถุดิบ 
ตามเง่ือนไข 

2.7 ผลิต
รายงานการซื้อ

วัตถุดิบ 

Record ขอมูลรานคาวัตถุดิบ แฟมขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

2.1 ปรับปรุง
ขอมูลรานคา
วัตถุดิบ 

ขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

2.2 ปรับปรุง
ขอมูลวัตถุดิบ 

2.3 ปรับปรุง
ขอมูลวัตถุดิบ
ตามแบบสินคา 

รายงานขอมูลวัตถุดิบตาม
แบบสินคา 

แฟมขอมูลวัตถุดิบ Record ขอมูลวัตถุดิบ 
รายงานขอมูลวัตถุดิบ 

รายงานขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

ขอมูลวัตถุดิบ 

Record การสั่งซื้อวัตถุดิบ 

การรับวัตถุดิบ 

Record ขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

2.4 สั่งซื้อ
วัตถุดิบ 

แฟมขอมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

การสั่งซื้อวัตถุดิบ 

ขอมูลใบสั่งซื้อ 

2.5 รับวัตถุดิบ ขอมูลการรับวัตถุดิบ 

รายงานขอมูลการรับวัตถุดิบ 

ขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
ขอมูลวัตถุดิบ 

2.6 เบิกวัตถุดิบ 

ใบแสดงรายการเบิกวัตถุดิบ 

ขอมูลการเบิกวัตถุกดิบ 

แฟมขอมูลวัตถุดิบ 

ขอมูลวัตถุดิบ 

ขอมูลวัตถุดิบ 

ขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

การปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบ
ตามแบบสินคา 

แฟมขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

แฟมขอมูลการเบิกวัตถุดิบ 
Record การเบิกวัตถุดิบ 

รายงานการซื้อวัตถุดิบตามเง่ือนไข 

ขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

ขอมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

ขอมูลวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลอางอิงประเภทวัตถุดิบ 
ขอมูลประเภทวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลอางอิงหนวยของวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

ขอมูลวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลอางอิงหนวยของการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

ขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 

ขอมูลหนวยของการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลอางอิงจังหวัด 

แฟมขอมูลอางอิงอาํเภอ 

ขอมูลจังหวัด 

ขอมูลอําเภอ 

แฟมขอมูลอางอิงตําบล 

ขอมูลตําบล 
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กระบวนการที่ 2.3 ปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 
เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา คือ เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

แบบสินคาแตละแบบวามีการใชวัตถุดิบอะไรบาง และจํานวนเทาไหร เพื่อนําไปใชในการเบิก
วัตถุดิบไปผลิตสินคาของพนักงานอัตราจาง มีการจัดการดังนี้คือ การเพิ่มขอมูลวัตถุดิบตามแบบ
สินคา แกไขขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา และลบขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา การจัดการขอมูลทํา
ท่ีแฟมขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา และมีการดึงขอมูลจากแฟมขอมูลวัตถุดิบมาใชดวย 
 
กระบวนการที่ 2.4 ส่ังวัตถุดิบ 

เปนกระบวนการส่ังวัตถุดิบท่ีมีจํานวนคงเหลือนอยกวาจุดส่ังซ้ือวัตถุดิบ ซ่ึงขอมูลใน
สวนนี้ดึงมาจากแฟมขอมูลวัตถุดิบ และเม่ือทําการส่ังซ้ือวัตถุดิบเรียบรอยแลวจะทําการพิมพใบส่ัง
ซ้ือ เพื่อนําไปสั่งซ้ือกับรานคาวัตถุดิบ โดยดึงขอมูลรานคาวัตถุดิบท่ีส่ังซ้ือมาจากแฟมขอมูลรานคา
วัตถุดิบ การจัดการขอมูลทําท่ีแฟมขอมูลการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
 
กระบวนการที่ 2.5 รับวัตถุดิบ 

เปนกระบวนการรับวัตถุดิบ ซ่ึงขอมูลในสวนนี้อางอิงมาจากแฟมขอมูลการส่ังซ้ือ
วัตถุดิบ และเม่ือทําการรับวัตถุดิบเรียบรอยแลว จะมีการจัดการเพิ่มขอมูลวัตถุดิบท่ีแฟมขอมูล
วัตถุดิบ 

 
กระบวนการที่ 2.6 เบิกวัตถุดิบ 

เปนกระบวนการเบิกวัตถุดิบ แบงการเบิกวัตถุดิบออกเปน 2 สวน คือ   
1) การเบิกวัตถุดิบตามแบบสินคา ซ่ึงขอมูลในสวนนี้ดึงขอมูลวัตถุดิบท่ีตองการเบิก 

อางอิงจากแฟมขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา  
2) การเบิกวัตถุดิบอ่ืนๆ ซ่ึงขอมูลในสวนนี้ดึงขอมูลวัตถุดิบมาจากแฟมขอมูลวัตถุดิบ 

เม่ือทําการเบิกวัตถุดิบเรียบรอยแลว จะมีการจัดการเพ่ิมขอมูลวัตถุดิบท่ีแฟมขอมูลการเบิกวัตถุดิบ 
และสามารถออกใบแสดงรายการเบิกวัตถุดิบตามแบบสินคา และใบแสดงรายการเบิกวัตถุดิบอ่ืนๆ
ได 
 
กระบวนการที่ 2.7 ผลิตรายงานการซ้ือวัตถุดิบ 

เปนกระบวนการผลิตรายงานการซ้ือส่ังซ้ือวัตถุดิบ  เชน  รายงานการส่ังซ้ือวัตถุดิบ
ประจําวัน ซ่ึงขอมูลดึงจากแฟมขอมูลวัตถุดิบ  แฟมขอมูลรานคา และแฟมขอมูลการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
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3) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 3 จัดการขอมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูป 4.16  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 3 จัดการขอมูลพื้นฐาน 

แฟมขอมูลอางอิงหนวยของการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลอางอิงจังหวัด 

แฟมขอมูลอางอิงอําเภอ 

แฟมขอมูลอางอิงตําบล 

แฟมขอมูลอางอิงหนวยของวัตถุดิบ 

 3.5 ปรับปรุง
ขอมูลพ้ืนฐาน

จังหวัด 

 3.1 ปรับปรุง
ขอมูลพื้นฐาน
ประเภทวัตถุดิบ 

การปรับปรุงขอมูลประเภทวัตถุดิบ 

Record ขอมูลประเภทวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลอางอิงประเภทวัตถุดิบ 

การปรับปรุงขอมูลประเภทสินคา 

แฟมขอมูลอางอิงประเภทสินคา 

Record ขอมูลประเภทสินคา 

การปรับปรุงขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 

Record ขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 

การปรับปรุงขอมูลหนวยของการ 
สั่งซื้อวัตถุดิบ 

Record ขอมูลหนวยของการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

การปรับปรุงขอมูลจังหวัด Record ขอมูลจังหวัด 

 3.6 ปรับปรุง
ขอมูลพ้ืนฐาน

อําเภอ 

 3.7 ปรับปรุง
ขอมูลพ้ืนฐาน

ตําบล 

 3.2 ปรับปรุง
ขอมูลพื้นฐาน
ประเภทสินคา 

 3.3 ปรับปรุง
ขอมูลพื้นฐาน

หนวยของวัตถุดิบ 

 3.4 ปรับปรุงขอมูล
พื้นฐานหนวยของ
การสั่งซ้ือวัตถุดิบ 

การปรับปรุงขอมูลอําเภอ 

การปรับปรุงขอมูลตําบล 

Record ขอมูลอําเภอ 

Record ขอมูลตําบล 
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ในแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 3 จัดการขอมูลพื้นฐาน สามารถ
แยกเปนกระบวนการยอยตางๆ ไดดังนี้ 
 
กระบวนการที่ 3.1 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานประเภทวัตถุดิบ 

เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานประเภทวัตถุดิบ มีการจัดการดังนี้คือ การเพิ่ม
ขอมูลประเภทวัตถุดิบ แกไขขอมูลประเภทวัตถุดิบ และลบขอมูลประเภทวัตถุดิบ ซ่ึงมีการจัดการ
ขอมูลท่ีแฟมขอมูลอางอิงประเภทวัตถุดิบ  
 
กระบวนการที่ 3.2 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานประเภทสินคา 

เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานประเภทสินคา มีการจัดการดังนี้คือ การเพิ่ม
ขอมูลประเภทสินคา แกไขขอมูลประเภทสินคา และลบขอมูลประเภทสินคา ซ่ึงมีการจัดการขอมูล
ท่ีแฟมขอมูลอางอิงประเภทสินคา 
 
กระบวนการที่ 3.3 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานหนวยของวัตถุดิบ 

เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานหนวยของวัตถุดิบ มีการจัดการดังนี้คือ การ
เพิ่มขอมูลหนวยของวัตถุดิบ แกไขขอมูลหนวยของวัตถุดิบ และลบขอมูลหนวยของวัตถุดิบ ซ่ึงมี
การจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลอางอิงหนวยของวัตถุดิบ 
 
กระบวนการที่ 3.4 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ มีการจัดการ
ดังนี้คือ การเพิ่มขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ แกไขขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ และลบ
ขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลอางอิงหนวยของการส่ังซ้ือ
วัตถุดิบ 
 
กระบวนการที่ 3.5 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานจังหวัด 

เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานจังหวัด  มีการจัดการดังนี้คือ การเพิ่มขอมูล
จังหวัด  แกไขขอมูลจังหวัด และลบขอมูลจังหวัด ซ่ึงจะจัดการท่ีแฟมขอมูลอางอิงจังหวัด 
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กระบวนการที่ 3.6 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานอําเภอ 
เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานอําเภอ มีการจัดการดังนี้คือ การเพิ่มขอมูล

อําเภอแกไขขอมูลอําเภอ และลบขอมูลอําเภอ ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลอางอิงอําเภอ 
 

กระบวนการที่ 3.7 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานตําบล 
เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานตําบล มีการจัดการดังนี้คือ การเพิ่มขอมูล

ตําบลแกไขขอมูลตําบล และลบขอมูลตําบล ซ่ึงจะจัดการท่ีแฟมขอมูลอางอิงตําบล 
 
4) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการท่ี 4 จัดการขอมูลสินคาคงคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 4.17  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 4 จัดการขอมูลสินคาคงคลัง 
 

ในแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการท่ี 4 จัดการขอมูลสินคาคงคลัง 
สามารถแยกเปนกระบวนการยอยตางๆ ไดดังนี้ 

4.1 เพ่ิมขอมูล
สินคาคงคลัง 

การเพ่ิมขอมูลสินคา 

4.4 ผลิตรายงาน
ขอมูลสินคาคงคลัง 

ขอมูลสินคาใหม 

รายงานขอมูลสินคาคงคลัง 

ขอมูลสินคา 

แฟมขอมูลสินคา 

แฟมขอมูลอางอิงประเภทสินคา 

ขอมูลประเภทสินคา 

4.2 แกไขขอมูล
สินคาคงคลัง 

การแกไขขอมูลสินคา 

การลบขอมูลสินคา 

ขอมูลสินคาที่ตองการแกไข 

ขอมูลสินคาที่ตองการลบ 

ขอมูลประเภทสินคา 

แฟมขอมูลอางอิงประเภทสินคา 

ขอมูลประเภทสินคา 

4.3 ลบขอมูล
สินคาคงคลัง 
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กระบวนการที่ 4.1 เพิ่มขอมูลสินคาคงคลัง 
เปนกระบวนการเพิ่มขอมูลสินคา ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลสินคา และดึง

ขอมูลพื้นฐานจากแฟมขอมูลอางอิงประเภทสินคา 
 
กระบวนการที่ 4.2 แกไขขอมูลสินคาคงคลัง 

เปนกระบวนการแกไขขอมูลสินคา ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลสินคา และดึง
ขอมูลพื้นฐานจากแฟมขอมูลอางอิงประเภทสินคา 
 
กระบวนการที่ 4.3 ลบขอมูลสินคาคงคลัง 

เปนกระบวนการลบขอมูลสินคา ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลสินคา และดึง
ขอมูลพื้นฐานจากแฟมขอมูลอางอิงประเภทสินคา 
 
กระบวนการที่ 4.4 ผลิตรายงานขอมูลสินคาคงคลัง 

เปนกระบวนการผลิตรายงานขอมูลสินคาคงคลัง เชน รายงานขอมูลสินคาคงเหลือ 
โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลสินคา 

 
5) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการท่ี 5 จัดการขอมูลลูกคา 

ในแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 5 จัดการขอมูลลูกคา สามารถแยก
เปนกระบวนการยอยตางๆ ไดดังนี้ 
 
กระบวนการที่ 5.1 เพิ่มขอมูลลูกคา 

เปนกระบวนการเพิ่มขอมูลลูกคา ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลลูกคา และมีการ
ดึงขอมูลพื้นฐานจากแฟมขอมูลอางอิงจังหวัด แฟมขอมูลอางอิงอําเภอ และแฟมขอมูลอางอิงตําบล 
 
กระบวนการที่ 5.2 แกไขขอมูลลูกคา 

เปนกระบวนการแกไขขอมูลลูกคา ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลลูกคา และมีการ
ดึงขอมูลพื้นฐานจากแฟมขอมูลอางอิงจังหวัด แฟมขอมูลอางอิงอําเภอ และแฟมขอมูลอางอิงตําบล 
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กระบวนการที่ 5.3 ลบขอมูลลูกคา 
เปนกระบวนการลบขอมูลลูกคา ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลลูกคา และมีการดึง

ขอมูลพื้นฐานจากแฟมขอมูลอางอิงจังหวัด แฟมขอมูลอางอิงอําเภอ และแฟมขอมูลอางอิงตําบล 
 
กระบวนการที่ 5.4 ผลิตรายงานขอมูลลูกคา 

เปนกระบวนการผลิตรายงานขอมูลลูกคา เชน รายงานขอมูลลูกคาท้ังหมด โดยดึง
ขอมูลจากแฟมขอมูลลูกคา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รูป 4.18  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 5 จัดการขอมูลลูกคา 

 
 
 
 
 

5.1 เพ่ิมขอมูล
ลูกคา 

การเพ่ิมขอมูลลูกคา 

5.4 ผลิตรายงาน
ขอมูลลูกคา 

ขอมูลลูกคารายใหม 

รายงานขอมูลลูกคา 

ขอมูลลูกคา 

แฟมขอมูลูกคา 

5.2 แกไขขอมูล
ลูกคา 

5.3 ลบขอมูล
ลูกคา 

การแกไขขอมูลลูกคา 

การลบขอมูลลูกคา ขอมูลลูกคาที่ตองการลบ 

ขอมูลลูกคาที่ตองการแกไข 

ขอมูลตําบล 
ขอมูลอําเภอ 

แฟมขอมูลอางอิงขอมูลจังหวัด 

แฟมขอมูลอางอิงขอมูลอําเภอ 

แฟมขอมูลอางอิงขอมูลตําบล 

ขอมูลจังหวัด 

ขอมูลอําเภอ 

ขอมูลตําบล 

ขอมูลจังหวัด 

แฟมขอมูลอางอิงขอมูลจังหวัด 

แฟมขอมูลอางอิงขอมูลอําเภอ 

แฟมขอมูลอางอิงขอมูลตําบล 

ขอมูลจังหวัด 

ขอมูลอําเภอ 

ขอมูลตําบล 
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6) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการท่ี 6 ขายสินคา 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
รูป 4.19  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 6 ขายสินคา 
 

ในแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการท่ี 6 ขายสินคา สามารถแยกเปน
กระบวนการยอยตางๆ ไดดังนี้ 

 
กระบวนการที่ 6.1 ขายสินคา 

เปนกระบวนขายสินคา มีการจัดการดังนี้คือ การเพิ่มขอมูลการขายสินคา และออก
ใบเสร็จใหกับลูกคา ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลการขายสินคา และมีการดึงขอมูลจากแฟม
ขอมูลูกคา แฟมขอมูลสินคา 
  
กระบวนการที่ 6.2 ผลิตรายงานการขายสินคา 

เปนกระบวนการผลิตรายงานขอมูลการขายสินคา เชน รายงานการขายสินคาประจําวัน
โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลการขายสินคา แฟมขอมูลลูกคา และแฟมขอมูลสินคา 

 
 
 
 
 
 

6.2 ผลิตรายงาน 
การขายสินคา 

แฟมขอมูลการขายสินคา 

6.1 ขายสินคา การปรับปรุงขอมูลการขาย 

รายงานขอมูลการขาย 

ขอมูลลูกคา 

แฟมขอมูลลูกคา 

ขอมูล username ผูดูแลระบบ 

แฟมขอมูลสินคา 

ขอมูลสินคา 

ขอมูลลูกคา 

ขอมูลสินคา 

Record ขอมูลการขาย ขอมูลตําบล 

ขอมูลการขาย 
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7) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการท่ี 7 จัดการขอมูลการเงิน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

รูป 4.20  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 7 จัดการขอมูลการเงิน 
 

ในแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 7 จัดการขอมูลการเงิน  สามารถ
แยกเปนกระบวนการยอยตางๆ ไดดังนี้ 
 
กระบวนการที่ 7.1 ผลิตรายงานลูกหนี้ 

เปนกระบวนการผลิตรายงานลูกหนี้  โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลการขายสินคา และ
แฟมขอมูลลูกคา  
 
กระบวนการที่ 7.2 ผลิตรายงานขอมูลยอดการขายสินคา 

เปนกระบวนการผลิตรายงานขอมูลยอดการขายสินคา โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลการ
ขายสินคา แฟมขอมูลลูกคา และแฟมขอมูลสินคา 
 
 

การรองขอรายงานขอมูลยอดการขาย 

รายงานการจายคาจางพนักงานอัตราจาง 

การรองขอรายงานการจายคาจาง
พนักงานอัตราจาง 

7.1 ผลิตรายงาน
ลูกหน้ี 

รายงานขอมูลลูกหน้ี 

ขอมูลลูกคา 

การรองขอรายงานขอมูลลูกหน้ี 

ขอมูลการขายสินคา 

ขอมูลการจายคาจาง 

แฟมขอมูลการขายสินคา 

แฟมขอมูลลูกคา 

7.2 ผลิตรายงาน
ขอมูลยอดการขาย

สินคา 

รายงานขอมูลยอดการขาย 
ขอมูลการขายสินคา 

ขอมูลลูกคา 

7.3 ผลิตรายงาน
จายเงินคาจาง

พนักงานอัตราจาง 
แฟมขอมูลการจายคาจาง 

แฟมขอมูลพนักงาน 

แฟมขอมูลสินคา 
ขอมูลสินคา 
ขอมูลสินคา 

ขอมูลพนักงาน 
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กระบวนการที่ 7.3 ผลิตรายงานจายคาจางพนักงานอัตราจาง 
เปนกระบวนการผลิตรายงานจายคาจางพนักงานอัตราจาง โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูล

การจายคาจาง แฟมขอมูลพนักงาน และแฟมขอมูลสินคา 
 

8) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการท่ี 8 จัดการขอมูลบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.21  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 8 จัดการขอมูลบุคลากร 
 

ในแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการท่ี 8 จัดการขอมูลบุคลากร สามารถ
แยกเปนกระบวนการยอยตางๆ ไดดังนี้ 
 
กระบวนการที่ 8.1 ปรับปรุงขอมูลพนักงาน 

เปนกระบวนการปรับปรุงขอมูลพนักงาน มีการจัดการดังนี้คือ การเพิ่มขอมูลพนักงาน 
แกไขขอมูลพนักงาน และลบขอมูลพนักงาน ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลพนักงาน และมีการ
ดึงขอมูลพื้นฐานจากแฟมขอมูลอางอิงจังหวัด แฟมขอมูลอางอิงอําเภอ และแฟมขอมูลอางอิงตําบล 
 
 

ขอมูลการทํางานของพนักงานอัตราจาง 

ขอมูลการจายคาจางพนักงานอัตราจาง 

8.3 ผลิตรายงาน
งานบุคลากร แฟมขอมูลการทํางานอัตราจาง 

รายงานขอมูลพนักงาน 

8.1 ปรับปรุง
ขอมูลพนักงาน 

การปรับปรุงขอมูลพนักงาน 

Record ขอมูลพนักงาน 

ขอมูลการจายคาจาง 

แฟมขอมูลการทํางานอัตราจาง 

แฟมขอมูลพนักงาน 

8.2 คํานวณคาแรง
พนักงานอัตราจาง 

Record ขอมูลการจายคาจาง 

ขอมูลพนักงาน 

แฟมขอมูลสินคา ขอมูลสินคา 

ขอมูลพนักงาน 

แฟมขอมูลอางอิงขอมูลจังหวัด 

แฟมขอมูลอางอิงขอมูลอําเภอ 

แฟมขอมูลอางอิงขอมูลตําบล 

ขอมูลจังหวัด 

ขอมูลอําเภอ 

ขอมูลตําบล 

แฟมขอมูลการเบิกวัตถุดิบ 
ขอมูลการเบิกวัตถุดิบ 
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กระบวนการที่ 8.2 คํานวณคาแรงพนักงานอัตราจาง 
เปนกระบวนการคํานวณคาแรงพนักงานอัตราจาง โดยจะอางอิงการคิดคํานวณคาจาง

จากการเบิกวัตถุดิบไปผลิตสินคาของพนักงาน จากแฟมขอมูลการเบิกวัตถุดิบ และแฟมขอมูล
สินคา ซ่ึงมีการจัดการขอมูลท่ีแฟมขอมูลการทํางานอัตราจาง 
 
กระบวนการที่ 8.3 ผลิตรายงานบุคลากร 

เปนกระบวนการผลิตรายงานบุคลากร เชนรายงานขอมูลพนักงานท้ังหมด โดยดึง
ขอมูลจากแฟมขอมูลพนักงาน เพื่อนํามาออกรายงาน หรือ รายงานขอมูลการจายคาจางพนักงาน
อัตราจางประจําวัน โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลการทํางานอัตราจาง และแฟมขอมูลพนักงาน 

 
9) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการท่ี 9 ผลิตรายงานสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

  
รูป 4.22  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 9 ผลิตรายงานสารสนเทศ 

 
ในแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 9 ผลิตรายงานสารสนเทศ สามารถแยก

เปนกระบวนการยอยตางๆ ไดดังนี้ 
 
 
 

9.3 ผลิตรายงาน
สารสนเทศ

ทางดานการขาย 

9.1 ผลิตรายงาน
สารสนเทศ

ทางดานวัตถุดิบ 

การรองขอรายงานสารสนเทศทางดานวัตถุดิบ 

ขอมูลสินคา 

การรองขอรายงานสารสนเทศทางดานสินคา 

การรองขอรายงานสารสนเทศทางดานการขาย 

รายงานสารสนเทศทางดานวัตถุดิบ 

รายงานสารสนเทศทางดานการขาย 

รายงานสารสนเทศทางดานสินคา 9.2 ผลิตรายงาน
สารสนเทศทางดาน

สินคาคงคลัง 

ขอมูลวัตถุดิบ 

ขอมูลสินคา 

ขอมูลการขายสินคา 

แฟมขอมูลการขายสินคา 

แฟมขอมูลวัตถุดิบ 

แฟมขอมูลสินคา 
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กระบวนการที่ 9.1 ผลิตรายงานสารสนเทศดานวัตถุดิบ 
เปนกระบวนการผลิตรายงานสารสนเทศดานวัตถุดิบตามเง่ือนไข โดยดึงขอมูลจาก

แฟมขอมูลวัตถุดิบ  
 
กระบวนการที่ 9.2 ผลิตรายงานสารสนเทศดานสินคาคงคลัง 

เปนกระบวนการผลิตรายงานสารสนเทศดานสินคาคงคลังตามเง่ือนไข โดยดึงขอมูล
จากแฟมขอมูลสินคา 
 
กระบวนการที่ 9.3 ผลิตรายงานสารสนเทศดานการขาย 

เปนกระบวนการผลิตรายงานสารสนเทศดานการขาย  โดยดึงขอมูลจากแฟมขอมูลการ
ขายสินคา  และแฟมขอมูลสินคา 

 
10) แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการท่ี 10 สนับสนุนการตดัสินใจในการตัง้

ราคาขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 4.23  แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 10  

สนับสนุนการตัดสินใจในการต้ังราคาขาย 

ขอมูลสนับสนุนการต้ังราคาขายแบบ Mark up 

ราคาขายแบบ Mark up 

ราคาขายแบบตองการผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนตามเปาหมาย 

 

10.2 ต้ังราคาขายแบบ 
อัตรากําไรสวนเพ่ิมคิด
เทียบกับราคาขายตอ

หนวย 

ขอมูลสินคา 

10.1 ต้ังราคาขายแบบ
ตองการผลตอบแทน
จากเงินลงทุนตาม

เปาหมาย 

ขอมูลสนับสนุนการต้ังราคาขายแบบตองการ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามเปาหมาย 

ขอมูลสนับสนุนการต้ังราคาขายแบบ Mark on 

ราคาขายแบบ Mark on 

ขอมูลสินคา 

10.3 ต้ังราคาขายแบบ 
อัตรากําไรสวนเพ่ิม 

คิดจากตนทุน 
 

แฟมขอมูลสินคา 

ขอมูลสินคา 
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ในแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี1 กระบวนการที่ 10 สนับสนุนการตัดสินใจในการ
ต้ังราคาขาย สามารถแยกเปนกระบวนการยอยตางๆ ไดดังนี้ 

 
กระบวนการที่ 10.1 ต้ังราคาขายแบบตองการผลตอบแทนจากเงินลงทุนตามเปาหมาย 

เปนกระบวนสนับสนุนการตัดสินใจในการตั้งราคาขายแบบตองการผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนตามเปาหมาย  มีสูตรการคิดดังนี้ 

ราคา = ตนทุนตอหนวย  +  อัตราผลตอบแทนท่ีตองการ  x  เงินลงทุน 
จํานวนหนวย 

 
กระบวนการที่ 10.2 ต้ังราคาขายแบบ อัตรากําไรสวนเพิ่มคิดเทียบกับราคาขายตอหนวย 

เปนกระบวนสนับสนุนการตัดสินใจในการตั้งราคาขายแบบ อัตรากําไรสวนเพิ่มคิด
เทียบกับราคาขายตอหนวย  มีสูตรการคิดดังนี้ 

ราคา = ตนทุนสินคาตอหนวย 
1  -  อัตรากําไรที่ตองการ 

 
กระบวนการที่ 10.3 ต้ังราคาขายแบบ อัตรากําไรสวนเพิ่มคิดจากตนทุน 

เปนกระบวนสนับสนุนการตัดสินใจในการตั้งราคาขายแบบ อัตรากําไรสวนเพิ่มคิด
จากตนทุน มีสูตรการคิดดังนี้ 

ราคา = ตนทุนตอหนวย  +  สวนบวกเพิ่มตอหนวย 
โดย  สวนบวกเพิ่มจากตนทุน  =  ตนทุนตอหนวย  x  อัตรากําไร 

100 
 

4.4 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

สิทธ์ิของแผนกจัดซ้ือ
วัตถุดิบ  

= UserNameแผนกจัดซ้ือวัตถุดิบ + Password + สถานะการเขา
ระบบ 

สิทธ์ิของแผนกคลังสินคา = UserNameแผนกคลังสินคา + Password + สถานะการเขาระบบ 
สิทธ์ิของแผนกการขาย
สินคา  

= UserNameแผนกการขายสินคา + Password + สถานะการเขา
ระบบ 

สิทธ์ิของแผนกการเงิน = UserNameแผนกการเงิน + Password + สถานะการเขาระบบ 
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สิทธ์ิของแผนกบุคลากร = UserNameแผนกบุคลากร + Password + สถานะการเขาระบบ 
สิทธ์ิของผูจัดการ = UserNameผูจดัการ + Password + สถานะการเขาระบบ 
ขอมูลใบส่ังซ้ือ = รหัสการส่ังซ้ือ + รหัสวัตถุดิบ + รหัสรานคาวัตถุดิบ 
ขอมูลการรับวัตถุดิบ = รหัสการส่ังซ้ือ + หมายเลขอางอิงการรับวัตถุดิบ 
ขอมูลการเบิกวัตถุดิบ = รหัสการเบิก + รหัสวัตถุดิบตามแบบสินคา 
ขอมูลวัตถุดิบตามแบบ
สินคา 

= รหัสวัตถุดิบตามแบบสินคา + รหัสสินคา + รหัสวัตถุดิบ + 
จํานวนวัตถุดบิท่ีใช 

ขอมูลพื้นฐาน = รหัสประเภทวตัถุดิบ + รหัสประเภทสินคา + รหัสหนวยของ
วัตถุดิบ + รหสัหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ + รหัสจังหวัด + 
รหัสอําเภอ +  รหัสตําบล 

ใบเสร็จรับเงิน  รหัสการขายสินคา + รหัสสินคา + สถานะการชําระเงิน 
ขอมูลการจายคาจาง
พนักงานอัตราจาง 

= รหัสการคํานวณคาจาง + รหัสการเบิกสินคา + สถานะการสง
สินคา 

รายงานสารสนเทศตาม
เง่ือนไข 

= รายงานสารสนเทศทางดานวัตถุดิบ + รายงานสารสนเทศ
ทางดานสินคาคงคลัง + รายงานสารสนเทศทางดานการขาย 

รายงานการซ้ือวัตถุดิบตาม
เง่ือนไข 

= รายการส่ังซ้ือวัตถุดิบประจําวัน + รายงานการส่ังซ้ือวัตถุดิบ

ประจําเดือน 

รายงานการจายคาจาง

พนักงานอัตราจาง 

= รายงานการจายคาจางพนกังานอัตราจางประจําวนั + รายงาน

การจายคาจางพนักงานอัตราจางประจําเดือน 

รายงานขอมูลยอดการขาย = รายงานขอมูลยอดการขายประจําวนั + รายงานขอมูลยอดการ
ขายประจําเดือน 

รายงานขอมูลลูกหนี ้ = รายงานขอมูลลูกหนี้ประจําวัน + รายงานขอมูลลูกหนี้
ประจําเดือน 

แฟมขอมูลอางอิง = แฟมขอมูลอางอิงประเภทวตัถุดิบ + แฟมขอมูลอางอิงประเภท
สินคา + แฟมขอมูลอางอิงขอมูลหนวยของวัตถุดิบ + 
แฟมขอมูลอางอิงขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ + 
แฟมขอมูลอางอิงขอมูลจังหวัด + แฟมขอมูลอางอิงขอมูลอําเภอ 
+ แฟมขอมูลอางอิงขอมูลตําบล 
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4.5 การออกแบบฐานขอมูล 
ฐานขอมูลของระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา ประกอบดวยตารางตางๆ 

จํานวน 18 ตาราง ดังนี้ 
 

ตาราง 4.1  แสดงตารางขอมูลท้ังหมดท่ีใชในระบบ 
ลําดับ ชื่อแฟม ชื่อภาษาอังกฤษ ประเภทแฟม หมายเหตุ 

1 แฟมขอมูลผูใชระบบ MUSER Master files เก็บขอมูล Username 
และ Password 

2 แฟมขอมูลวัตถุดิบ MRAWMATERIAL Master files เก็บขอมูลวัตถุดิบ 
3 แฟมขอมูลรานคา

วัตถุดิบ 
MSUPPLIER Master files เก็บขอมูลรานคา

วัตถุดิบ 
4 แฟมขอมูลวัตถุดิบตาม

แบบสินคา 
MPATTERN Master files เก็บรายละเอียดขอมูล

วัตถุดิบที่ใชตามแบบ
สินคาที่ผลิต 

5 แฟมขอมูลสินคา MGOODS Master files เก็บขอมูลสินคา 
6 แฟมขอมูลลูกคา MCUSTOMER Master files เก็บขอมูลลูกคา 
7 แฟมขอมูลพนักงาน MWORKER Master files เก็บขอมูลพนักงาน 
8 แฟมขอมูลการสั่งซื้อ

วัตถุดิบ 
TRAWORDER Transaction 

files 
เก็บขอมูลการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ 

9 แฟมขอมูลการเบิก
วัตถุดิบ 

TREQUESTMATERIAL Transaction 
files 

เก็บขอมูลการเบิก
วัตถุดิบ 

10 แฟมขอมูลการขาย
สินคา 

TSALE Transaction 
files 

เก็บขอมูลการขายสินคา 

11 แฟมขอมูลการทํางาน
อัตราจาง 

TWORK Transaction 
files 

เก็บขอมูลการทํางาน
ของพนักงานอัตราจาง 

12 แฟมขอมูลอางอิงขอมูล
ประเภทวัตถุดิบ 

RRAWTYPE Reference files เก็บขอมูลอางอิงขอมูล
ประเภทวัตถุดิบ 

13 แฟมขอมูลอางอิงขอมูล
ประเภทสินคา 

RGOODSTYPE Reference files เก็บขอมูลอางอิงขอมูล
ประเภทสินคา 

14 แฟมขอมูลอางอิงขอมูล
หนวยของวัตถุดิบ 

RRAWUNITS Reference files เก็บขอมูลอางอิงหนวย
ขอมูลของวัตถุดิบ 
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ตาราง 4.1  แสดงตารางขอมูลท้ังหมดท่ีใชในระบบ (ตอ) 
ลําดับ ชื่อแฟม ชื่อภาษาอังกฤษ ประเภทแฟม หมายเหตุ 

15 แฟมขอมูลอางอิงขอมูล
หนวยของการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ 

RRAWUNITSORDER Reference files เก็บขอมูลอางอิงขอมูล
หนวยของการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ 

16 แฟมขอมูลอางอิงขอมูล
จังหวัด 

RPROVINCE Reference files เก็บขอมูลอางอิงขอมูล
จังหวัด 

18 แฟมขอมูลอางอิงขอมูล
ตําบล 

RDISTRICT Reference files เก็บขอมูลอางอิงขอมูล
ตําบล 

 
1) ตารางขอมูลผูใชระบบ (Master files) 

ตาราง 4.2  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผูใชระบบ (MUSER) 
ช่ือตาราง  : MUSER 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูล  Username  และ  Password 
Primary Key  : USERNAME 
Foreign Key  : - 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 USERNAME varchar(13) ช่ือผูใชงาน 3540100264450 
2 PWD varchar (40) รหัสผานผูใชงาน xTMQ7jpnjQc= 
3 TITLE char(1) คํานําหนาช่ือ 

0 = นาย, 1 = นาง, 
2 = นางสาว 

2 

4 NAME varchar(50) ช่ือ  พิไลพร 
5 SURNAME varchar(50) นามสกุล ฟุมเฟอย 
6 USERLEVEL char(1) ประเภทผูใชระบบ 

0 = ผูดูแลระบบ 
1 = พนักงานแผนกจัดซ้ือ  
       วัตถุดิบ 
2 = พนักงานแผนกสินคาคง 
       คลัง 

0 
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ตาราง 4.2  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลผูใชระบบ (MUSER) (ตอ) 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

   3 = พนักงานแผนกขาย
สินคา 
4 = พนักงานแผนกการเงิน 
5 = พนักงานแผนกบุคลากร 
6 = ผูบริหาร 

 

7 STATUSFLAG char(1) สถานะการใชระบบ 
0 = ไมไดเขาใชงาน 
1 =  กําลังเขาใชงาน 

0 

8 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 7/24/2009 7:09:35 
AM 

9 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
 

2) ตารางขอมูลวัตถุดิบ (Master files) 
ตาราง 4.3  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลวัตถุดิบ (MRAWMATERIAL) 

ช่ือตาราง  : MRAWMATERIAL 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลวัตถุดิบ 
Primary Key  : RAWCODE 
Foreign Key  : RUCODE , RUOCODE , RTTYPECODE 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 RAWCODE varchar(9) รหัสวัตถุดิบ R09A00001 
2 RAWNAME varchar(50) ช่ือวัตถุดิบ ผาฝาย 
3 RAWPRICE real (4) ราคาวัตถุดิบตอหนวย 500.00 
4 RAWPERUNIT real (4) จํานวนวัตถุดบิตอหนวย 100.00 
5 RUCODE varchar(6) รหัสหนวยของวัตถุดิบ U09001 
6 RUOCODE varchar(7) รหัสหนวยของการส่ังซ้ือ

วัตถุดิบ 
UO09001 

7 RAWQTY real (4) จํานวนคงเหลือของวัตถุดิบ 10.00 
8 RAWBUYPOINT int (4) จุดส่ังซ้ือวัตถุดิบ 50 
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ตาราง 4.3  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลวัตถุดิบ (MRAWMATERIAL) (ตอ) 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

9 RTTYPECODE varchar(7) รหัสประเภทวตัถุดิบ RT09001 
10 STATUSFLAG char(1) สถานะของวัตถุดิบ 

1 = ปกติ , 2 = กําลังส่ังซ้ือ 
1 

11 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
12 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/8/2009 4:03:52 

PM 
 

3) ตารางขอมูลรานคาวัตถุดิบ (Master files) 
ตาราง 4.4  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลรานคาวัตถุดิบ (MSUPPLIER) 

ช่ือตาราง  : MSUPPLIER 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
Primary Key  : SUPCODE 
Foreign Key  : DISTRICTCODE , AMPHURCODE , PROVINCECODE 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 SUPCODE varchar(9) รหัสรานคาวัตถุดิบ S09070001 
2 SUPNAME varchar(50) ช่ือรานคาวัตถุดิบ ฝายเฮือนแกว 
3 SUPTEL varchar(10) เบอรโทรศัพท 053-252161 
4 SUPMOBILE varchar(11) เบอรโทรศัพทมือถือ 085-8999678 
5 SUPFAX varchar(10) เบอร Fax 053-234248 
6 SUPADDRESS varchar(50) ท่ีอยู 1/7-10 
7 SUPHOME varchar(50) หมูบาน - 
8 SUPHOMENO varchar(10) หมูท่ี 4 
9 SUPSOI varchar(50) ซอย - 
10 SUPROAD varchar(50) ถนน ขวงเมรุ 
11 DISTRICTCODE varchar(7) รหัสตําบล D095122 
12 AMPHURCODE varchar(7) รหัสอําเภอ A090568 
13 PROVINCE 

CODE 
varchar(7) รหัสจังหวดั P090038 
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ตาราง 4.4  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลรานคาวัตถุดิบ (MSUPPLIER) (ตอ) 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

14 SUPPOSTCODE varchar(5) รหัสไปรษณยี 50200 
15 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
16 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

4) ตารางขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา (Master files) 
ตาราง 4.5  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา (MPATTERN) 

ช่ือตาราง  : MPATTERN 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 
Primary Key  : PTCODE , RAWCODE , GOODSCODE 
Foreign Key  : RAWCODE, GOODSCODE 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 PTCODE varchar(9) รหัสวัตถุดิบตามแบบสินคา P09070001 
2 RAWCODE varchar(9) รหัสวัตถุดิบ R09070001 
3 GOODSCODE varchar(9) รหัสสินคา G09070001 
4 PTNAME varchar(50) ช่ือวัตถุดิบตามแบบสินคา ผามานประตู 
5 PTRAWQTY real (4) จํานวนวัตถุดบิท่ีใช 4.00 
6 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
7 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

5) ตารางขอมูลสินคา (Master files) 
ตาราง 4.6  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสินคา (MGOODS) 

ช่ือตาราง  : MGOODS 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลสินคา 
Primary Key  : GOODSCODE 
Foreign Key  : GDTYPECODE 
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ตาราง 4.6  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลสินคา (MGOODS) (ตอ) 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 GOODSCODE varchar(9) รหัสสินคา G09A00001 
2 GOODSNAME varchar(50) ช่ือสินคา ผามานหนาตาง 
3 GDTYPECODE varchar(7) รหัสประเภทสินคา GT09001 
4 GOODSPRICE real (4) ราคาสินคาขายปลีกตอช้ิน 250.00 
5 GOODSPRICE 

WHOLE 
real (4) ราคาสินคาขายสงตอช้ิน 190.00 

6 GOODSQTY 
WHOLE 

int (4) จํานวนสินคาขายสง 12 

7 GOODSLAW real (4) คาแรงตอช้ิน 20.00 
8 GOODSCOST real (4) ราคาตนทุนสินคาตอหนวย 150.00 
9 GOODSQTY 

POINT 
int (4) จุดส่ังการผลิตสินคา 50 

10 GOODSQTY int (4) จํานวนสินคาคงเหลือ 200 
11 GOODSPIC varchar(50) ท่ีอยูและช่ือของรูปสินคา D:\Picture\GoodsPi

c\ผามานหนาตาง.
JPG 

12 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
13 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

6) ตารางขอมูลลูกคา (Master files) 
ตาราง 4.7  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลลูกคา (MCUSTOMER) 

ช่ือตาราง  : MCUSTOMER 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลลูกคา 
Primary Key  : CUSTCODE 
Foreign Key  : - 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 CUSTCODE varchar(9) รหัสลูกคา C09080001 



 61

ตาราง 4.7  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลลูกคา (MCUSTOMER) (ตอ) 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

2 CUSTPRENAME char(1) คํานําหนาช่ือ 
0=นาย,1=นาง ,2=นางสาว 

0 

3 CUSTNAME varchar(50) ช่ือลูกคา สมศรี 
4 CUSTLAST 

NAME 
varchar(50) นามสกุลลูกคา ทองคํา 

5 CUSSHOPNAME varchar(50) ช่ือราน บริษัทมิดไนท ออย
ดีไซน 

6 CUSSHOPNO varchar(10) หมายเลขเสียภาษีรานคา 3456789000 
7 CUSTTEL varchar(10) เบอรโทรศัพท 053-534567 
8 CUSMOBILE varchar(11) เบอรโทรศัพทมือถือ 086-7299709 
9 CUSFAX varchar(10) เบอร Fax 053-537897 
10 CUSTADDR varchar(50) บานเลขท่ี 108/1 
11 CUSHOME varchar(50) ช่ือหมูบาน - 
12 CUSHOMENO varchar(10) หมูบาน 5 
13 CUSSOI varchar(50) ซอย 3 
14 CUSROAD varchar(50) ถนน ขาวสาร 
15 DISTRICTCODE varchar(7) รหัสตําบล D095596 
16 AMPHURCODE varchar(7) รหัสอําเภอ A090625 
17 PROVINCE 

CODE 
varchar(7) รหัสจังหวดั P090042 

18 CUSPOSTCODE varchar(5) รหัสไปรษณยี 54000 
19 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
20 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
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7) ตารางขอมูลพนักงาน (Master files) 
ตาราง 4.8  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลพนักงาน (MWORKER) 

ช่ือตาราง  : MWORKER 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลพนักงาน 
Primary Key  : WKCODE 
Foreign Key  : - 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 WKCODE varchar(9) รหัสพนักงาน W09080001 
2 WKPRENAME char(1) คํานําหนาช่ือ 

0=นาย, 1=นาง,2=นางสาว 
0 

3 WKFIRSTNAME varchar(50) ช่ือพนักงาน ประครอง 
4 WKLASTNAME varchar(50) นามสกุลพนักงาน ทองดี 
5 WKIDCARD varchar(16) หมายเลขบัตรประชาชน 3540100987569 
6 WKTELHOME varchar(10) เบอรโทรศัพทท่ีอยูปจจุบัน 054-543099 
7 WKTEL 

HOMERF 
varchar(10) เบอรโทรศัพทท่ีอยูท่ี

สามารถติดตอได 
054-543099 

8 WKTEL varchar(11) เบอรมือถือ 084-5047418 
9 WKADDR varchar(50) ท่ีอยูปจจุบัน 109 
10 WKHOME varchar(50) ช่ือหมูบานท่ีอยูปจจุบัน หวยทราย 
11 WKHOMENO varchar(10) หมูบานท่ีอยูปจจุบัน 7 
12 WKSOI varchar(50) ซอยท่ีอยูปจจบัุน 6 
13 WKROAD varchar(50) ถนนท่ีอยูปจจบัุน ชางเผือก 
14 DISTRICTCODE varchar(7) รหัสตําบล D095138 
15 AMPHURCODE varchar(7) รหัสอําเภอ A090569 
16 PROVINCE 

CODE 
varchar(7) รหัสจังหวดั P090038 

17 WKPOSTCODE varchar(5) รหัสไปรษณยีท่ีอยูปจจุบัน 51000 
18 WKADDRRF varchar(50) ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 109/5 
19 WKHOMERF varchar(50) ช่ือหมูบานท่ีสามารถติดตอ

ได 
หวยทราย 
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ตาราง 4.8  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลพนักงาน (MWORKER) (ตอ) 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

20 WKHOMENORF varchar(10) หมูบานท่ีสามารถติดตอได 5 
21 WKSOIRF varchar(50) ซอยท่ีสามารถติดตอได 4 
22 WKROADRF varchar(50) ถนนท่ีสามารถติดตอได ชางคลาน 
23 DISTRICT 

CODERF 
varchar(7) รหัสตําบล D095138 

24 AMPHUR 
CODERF 

varchar(7) รหัสอําเภอ A090569 

25 PROVINCE 
CODERF 

varchar(7) รหัสจังหวดั P090038 

26 WKPOST 
CODERF 

varchar(5) รหัสไปรษณยีท่ีสามารถ
ติดตอได 

51000 

27 WKTYPE char(1) ประเภทพนักงาน 
0 = พนักงานประจํา 
1 = พนักงานอัตราจาง 

1 

28 WKPICTURE varchar(50) ท่ีอยูและช่ือของรูปพนักงาน D:\Picture\WorkerP
ic\3540100264450.
jpg 

29 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
30 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

8) ตารางขอมูลการส่ังซ้ือวัตถุดบิ (Transaction files) 
ตาราง 4.9  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลการส่ังซ้ือวัตถุดิบ (TRAWORDER) 

ช่ือตาราง  : TRAWORDER 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
Primary Key  : ROCODE, RAWCODE 
Foreign Key  : RAWCODE, SUPCODE 
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ตาราง 4.9  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลการส่ังซ้ือวัตถุดิบ (TRAWORDER) (ตอ) 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 ROCODE varchar(10) รหัสการส่ังซ้ือวัตถุดิบ RO09080001 
2 RAWCODE varchar(9) รหัสวัตถุดิบ R09070001 
3 SUPCODE varchar(9) รหัสรานคาวัตถุดิบ S09070001 
4 RODATE datetime(8) วันท่ีส่ังซ้ือวัตถุดิบ 8/16/2009 4:33:24 

PM 
5 ROQTY int (4) จํานวนวัตถุดบิท่ีส่ังซ้ือ 15 
6 ROQTY 

RECEIVE 
int (4) จํานวนวัตถุดบิท่ีรับมาแลว 5 

7 ROQTY 
PENDING 

int (4) จํานวนวัตถุดบิท่ีคางรับ 10 

8 ROTOTALPRICE real (4) รวมราคา 420.00 
9 ROPRINT 

COUNT 
int(4) จํานวนคร้ังในการพิมพ

ใบส่ังซ้ือ 
1 

10 RORECEIVENO varchar(50) หมายเลขอางอิงการรับ
วัตถุดิบ 

RC09080001 

11 STATUSFLAG char(1) สถานะใบส่ังซ้ือ 
1 = กําลังส่ังซ้ือ 
2 = รับครบแลว 
3 = คางรับ 

1 

12 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
13 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
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9) ตารางขอมูลการเบิกวัตถุดิบ (Transaction files) 
ตาราง 4.10  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลการเบิกวตัถุดิบ (TREQUESTMATERIAL) 

ช่ือตาราง  : TREQUESTMATERIAL 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการเบิกวัตถุดิบ 
Primary Key  : RMCODE, GOODSCODE, RAWCODE 
Foreign Key  : GOODSCODE, RAWCODE, WKCODE 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 RMCODE varchar(10) รหัสการเบิกวตัถุดิบ RM09080001 
2 GOODSCODE varchar(9) รหัสสินคา G09030001 
3 RAWCODE varchar(9) รหัสวัตถุดิบ R09070001 
4 WKCODE varchar(9) รหัสพนักงาน W09030001 
5 RMDATE datetime(8) วันท่ีเบิกวัตถุดบิ 8/16/2009 4:33:24 

PM 
6 RMGOODSQTY int (4) จํานวนสินคาท่ีนําไปผลิต 15 
7 RMRAWQTY real (4) จํานวนวัตถุดบิเบิก 5.00 
8 RMTYPE char(1) ประเภทการเบิกวัตถุดิบ 

N = เบิกวัตถุดบิตามแบบ 
       สินคา 
S = เบิกวัตถุดบิอ่ืนๆ 

N 

9 STATUSFLAG char(1) สถานะใบเบิกวัตถุดิบ 
1 = กําลังเบิก 
2 = สงสินคาครบแลว 
3 = คางสงสินคา 

1 

10 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
11 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
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10) ตารางขอมูลการขายสินคา (Transaction files) 
ตาราง 4.11  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลการขายสินคา (TSALE) 

ช่ือตาราง  : TSALE 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการขายสินคา 
Primary Key  : SALECODE, GOODSCODE 
Foreign Key  : GOODSCODE, CUSTCODE 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 SALECODE varchar(10) รหัสการขายสินคา RM09080001 
2 GOODSCODE varchar(9) รหัสสินคา G09030001 
3 CUSTCODE varchar(9) รหัสลูกคา C09070001 
4 SALENAME varchar(50) ช่ือลูกคา นายดี คํามา 
5 SALETYPE char(1) ประเภทการขาย 

0=ขายปลีก, 1=ขายสง 
0 

6 SALEDATE datetime(8) วันท่ีขายสินคา 8/16/2009 4:33:24 
PM 

7 SALEQTY int (4) จํานวนสินคา 15 
8 SALEPRICE real (4) ราคารวมตอสินคา 200.00 
9 SALETOTAL 

PRICE 
real (4) ราคารวมท้ังหมด 400.00 

10 SALEISPAID char(1) สถานะการชําระเงิน 
0=คางชําระ 
1=ไมคางชําระ 

1 

11 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
12 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
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11) ตารางขอมูลการทํางานอัตราจาง (Transaction files) 
ตาราง 4.12  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลการทํางานอัตราจาง (TWORK) 

ช่ือตาราง  : TWORK 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการทํางานของพนักงานอัตราจาง 
Primary Key  : TWCODE 
Foreign Key  : WKCODE, GOODSCODE 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 TWCODE varchar(10) รหัสการทํางาน CW09080001 
2 WKCODE varchar(9) รหัสพนักงาน W09030001 
3 GOODSCODE varchar(9) รหัสสินคา G09030001 
4 RMCODE varchar(10) รหัสการเบิกวตัถุดิบ RM09080001 
5 TWDATE datetime(8) วันท่ีนําสินคามาสง 8/16/2009 4:33:24 

PM 
6 TWGOODSQTY int (4) จํานวนสินคาท่ีนํามาสง 15 
7 TWGDQTYPEN

DING 
int (4) จํานวนสินคาท่ีคางสง 10 

8 TWCALMONEY real (4) รวมคาจาง 400.00 
9 STATUSFLAG char(1) สถานะการสงสินคา 

2=สงสินคาครบแลว 
3=สงสินคายังไมครบ 

2 

11 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
12 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

12) ตารางขอมูลอางอิงขอมูลประเภทวัตถุดิบ (Reference files) 
ตาราง 4.13  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอางอิงขอมูลประเภทวตัถุดิบ (RRAWTYPE) 

ช่ือตาราง  : RRAWTYPE 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลอางอิงขอมูลประเภทวัตถุดิบ 
Primary Key  : RTTYPECODE 
Foreign Key  : - 
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ตาราง 4.13  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอางอิงขอมูลประเภทวตัถุดิบ (RRAWTYPE) (ตอ) 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 RTTYPECODE varchar(7) รหัสประเภทวตัถุดิบ RT09001 
2 RTTYPENAME varchar(50) ช่ือประเภทวัตถุดิบ เชือก 
3 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
4 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

13) ตารางขอมูลอางอิงขอมูลประเภทสินคา (Reference files) 
ตาราง 4.14  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอางอิงขอมูลประเภทสินคา (RGOODSTYPE) 

ช่ือตาราง  : RGOODSTYPE 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลอางอิงขอมูลประเภทสินคา 
Primary Key  : GDTYPECODE 
Foreign Key  : - 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 GDTYPECODE varchar(7) รหัสประเภทสินคา GT09001 
2 GDTYPENAME varchar(50) ช่ือประเภทสินคา กระเปาถัก 
3 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
4 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

14) ตารางขอมูลอางอิงขอมูลหนวยของวัตถุดิบ  (Reference files) 
ตาราง 4.15  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอางอิงขอมูลหนวยของวัตถุดิบ (RRAWUNITS) 
ช่ือตาราง  : RRAWUNITS 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลอางอิงขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 
Primary Key  : RUCODE 
Foreign Key  : - 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 RUCODE varchar(6) รหัสหนวยวตัถุดิบ U09001 
2 RUNAME varchar(50) ช่ือหนวยวตัถุดิบ เมตร 
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ตาราง 4.15  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอางอิงขอมูลหนวยของวัตถุดิบ (RRAWUNITS) 
(ตอ) 

ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 
3 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
4 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

15) ตารางขอมูลอางอิงขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ  (Reference files) 
ตาราง 4.16  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอางอิงขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

(RRAWUNITSORDER) 
ช่ือตาราง  : RRAWUNITSORDER 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลอางอิงขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
Primary Key  : RUOCODE 
Foreign Key  : - 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 RUOCODE varchar(7) รหัสหนวยของการส่ังซ้ือ
วัตถุดิบ 

UO09001 

2 RUONAME varchar(50) ช่ือหนวยของการส่ังซ้ือ
วัตถุดิบ 

มวน 

3 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
4 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

16) ตารางขอมูลอางอิงขอมูลจังหวัด  (Reference files) 
ตาราง 4.17  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอางอิงขอมูลจังหวัด (RPROVINCE) 

ช่ือตาราง  : RPROVINCE 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลอางอิงขอมูลจังหวัด 
Primary Key  : PROVINCECODE 
Foreign Key  : - 
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ตาราง 4.17  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอางอิงขอมูลจังหวัด (RPROVINCE) (ตอ) 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 PROVINCE 
CODE 

varchar(7) รหัสจังหวดั P090001 

2 PROVINCE 
NAME 

varchar(50) ช่ือจังหวดั เชียงใหม 

3 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
4 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

17) ตารางขอมูลอางอิงขอมูลอําเภอ  (Reference files) 
ตาราง 4.18  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอางอิงขอมูลอําเภอ (RAMPHUR) 

ช่ือตาราง  : RAMPHUR 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลอางอิงขอมูลอําเภอ 
Primary Key  : AMPHURCODE 
Foreign Key  : PROVINCECODE 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 AMPHURCODE varchar(7) รหัสอําเภอ A090001 
2 PROVINCE 

CODE 
varchar(7) รหัสจังหวดั P090001 

3 AMPHURNAME varchar(50) ช่ืออําเภอ แมริม 
4 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
5 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
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18) ตารางขอมูลอางอิงขอมูลตําบล  (Reference files) 
ตาราง 4.19  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลอางอิงขอมูลตําบล (RDISTRICT) 

ช่ือตาราง  : RDISTRICT 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลอางอิงขอมูลตําบล 
Primary Key  : DISTRICTCODE 
Foreign Key  : AMPHURCODE 
ลําดับ ช่ือฟลด ชนิด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 DISTRICTCODE varchar(7) รหัสตําบล D090001 
2 AMPHURCODE varchar(7) รหัสอําเภอ A090001 
3 AMPHURNAME varchar(50) ช่ือตําบล หวยทราย 
4 UPDATEBY varchar(13) ผูบันทึกขอมูลลาสุด 3540100264450 
5 LASTUPDATE datetime(8) เวลาบันทึกขอมูลลาสุด 8/16/2009 4:33:24 

PM 
 

 
รูป 4.24  แผนภาพแสดงความสัมพันธของตารางในฐานจอมูล 
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4.6 การออกแบบหนาจอแสดงผล 

การออกแบบหนาจอแสดงผลของระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา จะเปนหนา
จอแสดงผล ในรูปแบบของ Application ท่ีมีการพัฒนาโดยใชโปรแกรม Microsoft Visual Basic 
.Net 2005 ในการพัฒนาระบบ ซ่ึงประกอบดวยการออกแบบหนาจอดังนี้ 

1) การออกแบบหนาจอหลักของระบบ 
2) การออกแบบหนาจอเมนูหลักของแตละระบบงาน 
3) การออกแบบหนาจอยอยของระบบ 
โดยแตละหนาจอมีรายละเอียดของการออกแบบดังนี ้

 
1) การออกแบบหนาจอหลักของระบบ 

 
รูป 4.25  แสดงโครงสรางของหนาจอหลัก 

 
จากรูป 4.25 สามารถอธิบายไดดังนี ้

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงระบบงานท้ังหมด ประกอบดวย 10 ระบบงานดวยกันคือ 

- ฝายงานผูดูแลระบบ 
- ฝายงานจัดซ้ือวัตถุดิบ 
- ฝายงานจัดการขอมูลพื้นฐาน 

เขาสูระบบ 
 ชื่อผูใช    :  

รหัสผาน :  

ยกเลิก ตกลง 

 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 4 
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- ฝายงานสินคาคงคลัง 
- ฝายงานลูกคา 
- ฝายงานขาย 
- ฝายงานการเงิน 
- ฝายงานบุคลากร 
- ฝายงานรายงานสารสนเทศ 
- ฝายสนับสนุนการตัดสินใจ 

สวนท่ี 3 คือ สวนล็อกอินเขาระบบ ซ่ึงผูใชงานระบบจะตองทําการระบุช่ือผูใชงาน
และรหัสผาน ใหถูกตองเพ่ือเขาสูหนาจอเมนูหลักของระบบตอไป 

สวนท่ี 4 คือ สวนท่ีตองการออกจากระบบ 
 

1) การออกแบบหนาจอเมนูหลักของแตละระบบงาน 

 
รูป 4.26  แสดงโครงสรางของหนาจอเมนหูลักของแตละระบบงาน 

 
จากรูป 4.26 สามารถอธิบายไดดังนี ้

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงเมนูหลักของระบบงานตางๆ ซ่ึงจะแสดงตามประเภท

ผูใชงาน ดังนี้ 
- ผูดูแลระบบ 

 

สวนที่ 2 

สวนที่ 1 

สวนที่ 3 

สวนที่ 5 

สวนที่ 4 
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• ขอมูลผูใชระบบ 
- พนักงานแผนกจัดซ้ือวัตถุดบิ 

• ขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

• ขอมูลวัตถุดิบ 

• ขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

• ออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

• การรับวัตถุดิบ 

• การเบิกวัตถุดิบ 

• รายงานฝายงานวัตถุดิบ 
- พนักงานแผนกสินคาคงคลัง 

• ขอมูลพื้นฐาน 

• ขอมูลสินคา 

• รายงานสินคาคงคลัง 
- พนักงานแผนกขายสินคา 

• ขอมูลลูกคา 

• ขายสินคา 

• รายงานการขายสินคา 
- พนักงานแผนกการเงิน 

• ฝายงานการเงิน 
- พนักงานแผนกบุคลากร 

• ขอมูลพนักงาน 

• คํานวณคาจาง 

• รายงานบุคลากร 
- ผูบริหาร 

• รายงานสารสนเทศ 

• สนับสนุนการตัดสินใจ 
สวนท่ี 3 คือ สวนแสดงหนาจอยอยของระบบงานน้ันๆ 
สวนท่ี 4 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอหลัก เพื่อทํางานล็อกอินใหม 
สวนท่ี 5 คือ สวนท่ีตองการออกจากระบบ 
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3) การออกแบบหนาจอยอยของระบบ 

 
รูป 4.27  แสดงโครงสรางของหนาจอยอยของระบบ 

 
จากรูป 4.27 สามารถอธิบายหนาจอของระบบงานตางๆ ดังนี้คือ 
(1) หนาจอยอยขอมูลผูใชระบบ 
(2) หนาจอยอยขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
(3) หนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบ 
(4) หนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 
(5) หนาจอยอยออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
(6) หนาจอยอยขอมูลสินคา 
(7) หนาจอยอยขอมูลลูกคา 
(8) หนาจอยอยขอมูลพนักงาน 
(9) หนาจอยอยคํานวณคาจางพนักงานอัตราจาง 

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงการคนหาขอมูล สามารถคนหาไดตามเง่ือนไขของแตละ

หนาจอดังนี้ 
- หนาจอยอยขอมูลผูใชระบบ 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 สวนท่ี 5 

                                              สวนท่ี 3 

สวนท่ี 4 
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• ช่ือผูใช คือ การคนหาขอมูลจากช่ือผูใชระบบ 

• ช่ือ คือ การคนหาขอมูลจากช่ือของผูใชระบบ 

• นามสกุลผูใช คือ การคนหาขอมูลจากนามสกุลผูใชระบบ 
- หนาจอยอยขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

• ท้ังหมด  คือ  การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสรานคาวัตถุดิบ  เชน  S09070001 

• ช่ือรานคาวัตถุดิบ  เชน ฝายเฮือน แกว 
- หนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบ 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสวัตถุดิบ เชน R09A00001 

• ประเภทวัตถุดิบ คือ การคนหาขอมูลจากประเภทวัตถุดิบ 
เชน ผา 

• ช่ือวัตถุดิบ คือ การคนหาขอมูลจากช่ือวัตถุดิบ เชน ผาฝาย 
- หนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสวัตถุดิบตามแบบสินคา เชน P09070001 

• ช่ือสินคา เชน กลองทิชชูกลม ผาฝาย 
- หนาจอยอยออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสการส่ังซ้ือวัตถุดิบ เชน RO09080001 

• วันท่ีส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

• ช่ือรานคาวัตถุดิบ เชน กลองทิชชูกลม ผาฝาย 
- หนาจอยอยขอมูลสินคา 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสสินคา เชน G09A00001 

• ประเภทสินคา เชน หมวกถัก 

• ช่ือสินคา เชน ท่ีสวมแกวถัก 
- หนาจอยอยขอมูลลูกคา 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 
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• รหัสลูกคา เชน C09070002 

• ช่ือลูกคา 

• นามสกุลลูกคา 
- หนาจอยอยขอมูลพนักงาน 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสพนักงาน เชน W09030007 

• ประเภทพนักงาน 

• ช่ือพนักงาน 

• นามสกุลพนักงาน  
- หนาจอยอยคํานวณคาจางพนักงานอัตราจาง 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสการทํางาน เชน CW09030007 
สวนท่ี 3 คือ สวนท่ีแสดงผลการคนหาขอมูล และสามารถทําการแกไขขอมูลได 
สวนท่ี 4 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอเมนูหลักของแตละระบบงาน 
สวนท่ี 5 คือ สวนท่ีแสดงการเพ่ิมขอมูลของแตละหนาจอ ซ่ึงจะแสดงผลในอีก

หนาจอ 
 

 
รูป 4.28  แสดงโครงสรางหนาจอการเพ่ิมขอมูล 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 สวนที่ 4 
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จากรูป 4.28 สามารถอธิบายหนาจอการเพ่ิมขอมูลของแตละระบบงาน ดังนี ้
(1) หนาจอยอยขอมูลผูใชระบบ 
(2) หนาจอยอยขอมูลรานคาวัตถุดิบ 
(3) หนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบ 
(4) หนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 
(5) หนาจอยอยออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
(6) หนาจอยอยขอมูลสินคา 
(7) หนาจอยอยขอมูลลูกคา 
(8) หนาจอยอยขอมูลพนักงาน 
(9) หนาจอยอยคํานวณคาจางพนักงานอัตราจาง 

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล ของแตละระบบงาน มี

รายละเอียดดังนี้คือ 
- หนาจอยอยขอมูลผูใชระบบ 

• ช่ือผูใชระบบ 

• รหัสผาน 

• ช่ือ – นามสกุล ของผูใชระบบ 

• สิทธ์ิในการเขาใชระบบ 
- หนาจอยอยขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

• รหัสรานคาวัตถุดิบ สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 

• ช่ือรานคา 

• ท่ีอยู 

• เบอรโทรศัพท, เบอรมือถือ, เบอร Fax 
- หนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบ 

• รหัสวัตถุดิบ  สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 

• ประเภทวัตถุดิบ 

• ช่ือวัตถุดิบ 

• หนวยในการส่ังซ้ือวัตถุดิบ เชน มวน 

• จํานวนวัตถุดิบตอหนวย เชน 10 
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• หนวยของวัตถุดิบ  เชน  เมตร 

• ราคาวัตถุดิบ 

• จํานวนวัตถุดิบ 

• จุดส่ังซ้ือ 
- หนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

• รหัสวัตถุดิบตามแบบสินคา  สวนนี้ระบบจะทําการสรางให
อัตโนมัติ 

• สินคา 

• วัตถุดิบ 

• จํานวนวัตถุดบิท่ีใช 
- หนาจอยอยออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ  

• รหัสการส่ังซ้ือวัตถุดิบ  สวนนี้ระบบจะทําการสรางให
อัตโนมัติ 

• วันท่ีส่ังซ้ือสินคา 

• ช่ือรานคาวัตถุดิบ  ท่ีตองการส่ังซ้ือสินคา 
- หนาจอยอยขอมูลสินคา 

• รหัสสินคา  สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 

• ประเภทสินคา 

• ช่ือสินคา 

• ราคาขายสง 

• จํานวนขายสง 

• ราคาขายปลีก 

• คาแรงของการผลิตตอหนวย 

• ราคาตนทุนสินคา 

• จํานวนสินคา 
- หนาจอยอยขอมูลลูกคา 

• รหัสลูกคา  สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 

• ช่ือลูกคา 

• ท่ีอยูลูกคา 
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• เบอรโทรศัพทของลูกคา 
- หนาจอยอยขอมูลพนักงาน 

• รหัสพนักงาน  สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 

• ช่ือพนักงาน 

• ท่ีอยูพนักงาน 

• เบอรโทรศัพทของพนักงาน 
- หนาจอยอยคํานวณคาจางพนักงานอัตราจาง 

• รหัสการทํางาน  สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 

• วันท่ีสงงาน 

• รหัสการเบิกวัตถุดิบ 

• จํานวนสินคาท่ีนํามาสง 

• จํานวนเงินคาจาง 
สวนท่ี 3 คือ สวนท่ีตองการบันทึกขอมูล 
สวนท่ี 4 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอยอยของระบบ 

 
(10) หนาจอยอยการรับวัตถุดิบ 

 
รูป 4.29  แสดงโครงสรางของหนาจอยอยการรับวัตถุดิบ 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 

สวนท่ี 4 
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จากรูป 4.29 สามารถอธิบายไดดังนี ้
สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงการคนหาขอมูล สามารถคนหาไดตามเง่ือนไข ดังนี้ 

- ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 
- รหัสการส่ังซ้ือวัตถุดิบ เชน RO09080001 
- วันท่ีส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
- ช่ือรานคาวัตถุดิบ  เชน กลองทิชชูกลม ผาฝาย 

สวนท่ี 3 คือ สวนท่ีแสดงผลการคนหาขอมูล และทํารายการรับวัตถุดิบ 
สวนท่ี 4 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอเมนูหลักของแตละระบบงาน 

 
(11) หนาจอยอยการเบิกวัตถุดิบ 

 
รูป 4.30  แสดงโครงสรางของหนาจอยอยการเบิกวตัถุดบิ 

 
จากรูป 4.30 สามารถอธิบายไดดังนี ้

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงการคนหาขอมูล สามารถคนหาไดตามเง่ือนไข ดังนี้ 

- ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 
- รหัสการเบิกวัตถุดิบ เชน RM09080001 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 สวนที่ 5 

 
 
 

สวนที่ 3 

สวนที่ 4 

สวนที่ 6 
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- ช่ือสินคา 
- รหัสพนักงาน เชน W09030010 

สวนท่ี 3 คือ สวนท่ีแสดงผลการคนหาขอมูล และสามารถทําการแกไขขอมูลได 
สวนท่ี 4 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอเมนูหลักของแตละระบบงาน 
สวนท่ี 5 คือ สวนท่ีแสดงการเบิกวัตถุดิบตามแบบสินคา ซ่ึงจะแสดงผลในอีก

หนาจอ 
 

 
รูป 4.31  แสดงโครงสรางหนาจอการเพ่ิมขอมูลการการเบิกวัตถุดิบตามแบบสินคา 

 
จากรูป 4.31 สามารถอธิบายไดดังนี ้

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 

- รหัสการเบิกวัตถุดิบ สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- วันท่ีเบิกวัตถุดิบ 
- สินคาท่ีนําไปผลิต 
- รหัสพนักงาน 
- จํานวนสินคาท่ีนําไปผลิต 

สวนท่ี 3 คือ สวนท่ีตองการบันทึกขอมูล 
สวนท่ี 4 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอยอยการเบิกวัตถุดิบ 
สวนท่ี 5 คือ สวนท่ีแสดงการเบิกวัตถุดิบอ่ืนๆ ซ่ึงจะแสดงผลในอีกหนาจอ คือ 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

สวนที ่3 สวนที่ 4 
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รูป 4.32  แสดงโครงสรางหนาจอการเพ่ิมขอมูลการการเบิกวัตถุดิบอ่ืนๆ 

 
จากรูป 4.32 สามารถอธิบายไดดังนี ้

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 

- รหัสการเบิกวัตถุดิบ สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- วันท่ีเบิกวัตถุดิบ 
- รหัสพนักงาน 
- วัตถุดิบท่ีเบิก 

สวนท่ี 3 คือ สวนท่ีตองการบันทึกขอมูล 
สวนท่ี 4 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอยอยการเบิกวัตถุดิบ 

 
(12) หนาจอยอยขอมูลพื้นฐาน 

 
รูป 4.33  แสดงโครงสรางของหนาจอยอยขอมูลพื้นฐาน 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 สวนที่ 4 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 
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จากรูป 4.33 สามารถอธิบายไดดังนี ้
สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอเมนูหลักของแตละระบบงาน 

 
รูป 4.34  แสดงโครงสรางของหนาจอขอมูลพื้นฐาน 

 
จากรูป 4.34 สามารถอธิบายหนาจอการเพ่ิมขอมูลพื้นฐานตางๆ ไดดังนี้ 
(1) ขอมูลประเภทวัตถุดิบ 
(2) ขอมูลประเภทสินคา 
(3) ขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 
(4) ขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
(5) ขอมูลจังหวัด 
(6) ขอมูลอําเภอ 
(7) ขอมูลตําบล 

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงการคนหาขอมูล สามารถคนหาไดตามเง่ือนไขของแตละ

หนาจอขอมูลพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขอมูลประเภทวัตถุดิบ 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลทั้งหมด 

• รหัสประเภทวัตถุดิบ เชน RT09001 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 สวนที่ 5 

สวนท่ี 3 

สวนที่ 4 
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• ช่ือประเภทวัตถุดิบ เชน ผา 
- ขอมูลประเภทสินคา 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสประเภทสินคา เชน GT09001 

• ช่ือประเภทสินคา เชน กระเปาถัก 
- ขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสหนวยของวัตถุดิบ เชน U09001 

• ช่ือหนวยของวัตถุดิบ เชน เมตร 
- ขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ เชน UO09001 

• ช่ือหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ เชน ลูก 
- ขอมูลจังหวัด 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสจังหวัด เชน P090001 

• ช่ือจังหวดั เชน เชียงใหม 
- ขอมูลอําเภอ 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสอําเภอ เชน A090001 

• ช่ืออําเภอ เชน เมืองเชียงใหม 
- ขอมูลตําบล 

• ท้ังหมด คือ การคนหาขอมูลท้ังหมด 

• รหัสตําบล เชน D090001 

• ช่ือตําบล เชน ชางมอย 
สวนท่ี 3 คือ สวนท่ีแสดงผลการคนหาขอมูล และสามารถทําการแกไขขอมูลได 
สวนท่ี 4 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอขอมูลประเภทวัตถุดิบ 
สวนท่ี 5 คือ สวนท่ีแสดงการเพ่ิมขอมูลพื้นฐาน ซ่ึงจะแสดงผลในอีกหนาจอ 
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รูป 4.35  แสดงโครงสรางหนาจอการเพ่ิมขอมูลพื้นฐาน 

 
จากรูป 4.35 สามารถอธิบาย ไดดังนี ้

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูลพื้นฐานของแตละระบบงาน มี

รายละเอียดดังนี้คือ 
- ขอมูลประเภทวัตถุดิบ 

• รหัสประเภทวัตถุดิบ  สวนนี้ ระบบจะทําการสรางให
อัตโนมัติ 

• ช่ือประเภทวัตถุดิบ 
- ขอมูลประเภทสินคา 

• รหัสประเภทสินคา สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 

• ช่ือประเภทสินคา 
- ขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 

• รหัสหนวยของวัตถุดิบสวนนี้ระบบจะทําการสรางให
อัตโนมัติ 

• ช่ือหนวยของวัตถุดิบ 
- ขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 สวนที่ 4 
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• รหัสหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบสวนนี้ระบบจะทําการสราง
ใหอัตโนมัติ 

• ช่ือหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
- ขอมูลจังหวัด 

• รหัสจังหวดั สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 

• ช่ือจังหวัด 
- ขอมูลอําเภอ 

• รหัสอําเภอ สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 

• ช่ืออําเภอ 
- ขอมูลตําบล 

• รหัสตําบล  สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 

• ช่ือตําบล 
สวนท่ี 3 คือ สวนท่ีตองการบันทึกขอมูล 
สวนท่ี 4 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอยอยขอมูลพื้นฐาน 

 
(13) หนาจอยอยขายสินคา 

 
รูป 4.36  แสดงโครงสรางของหนาจอยอยขายสินคา 

สวนท่ี 1 

                                              สวนท่ี 2 

สวนท่ี 3 
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จากรูป 4.36 สามารถอธิบายไดดังนี ้
สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีเพิ่มขอมูลการขายสินคา รายละเอียดดังนี้คือ 

- รหัสการขายสินคา   
- ประเภทการขายสินคา 
- รหัสลูกคา 
- รหัสสินคา   

สวนท่ี 3 คือ สวนท่ีตองการกลับไปยังหนาจอเมนูหลักของแตละระบบงาน 
 

(14) หนาจอยอยการออกรายงาน 

 
รูป 4.37  แสดงโครงสรางของหนาจอยอยการออกรายงาน 

 
จากรูป 4.37 สามารถอธิบาย หนาจอการออกรายงาน ไดดงันี้ 
(1) หนาจอยอยรายงานฝายงานวตัถุดิบ 
(2) หนาจอยอยรายงานการขายสินคา 
(3) หนาจอยอยฝายงานการเงิน 
(4) หนาจอยอยรายงานฝายงานสินคาคงคลัง 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 สวนท่ี 3 
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(5) หนาจอยอยรายงานบุคลากร 
(6) หนาจอยอยรายงานสารสนเทศ 

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีแสดงเมนูรายงาน 
สวนท่ี 3 คือ สวนท่ีแสดงเง่ือนไขการเลือกแสดงรายงานแบบตางๆ 

 
(15) หนาจอยอยสนับสนุนการตัดสินใจดานการตั้งราคาขาย 

 
รูป 4.38  แสดงโครงสรางของหนาจอยอยสนับสนุนการตัดสินใจดานการต้ังราคาขาย 

 
จากรูป 4.38 สามารถอธิบายไดดังนี ้

สวนท่ี 1 คือ สวนท่ีแสดงช่ือรานมอนทรายคํา 
สวนท่ี 2 คือ สวนท่ีวิธีการชวยสนับสนุนการตัดสินใจดานการตั้งราคาขาย 

สวนท่ี 1 

สวนท่ี 2 


