บทที่ 3
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
จากการศึกษาและสัมภาษณเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของกับระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ
เลซ จํากัด ทําใหผูศึกษาสามารถวิเคราะห รูปแบบการดําเนินงานในปจจุบัน เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา
ประเมินวิเคราะห เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้
3.1 การวิเคราะหระบบงาน
3.1.1 วิเคราะหระบบพัสดุและขั้นตอนการทํางานปจจุบัน มีผูใชงานระบบพัสดุจํานวน 5 กลุม
ดังนี้
1. ผูบริหาร
2. เจาหนาที่ผูมีสิทธิ์ในการอนุมัติการขอซื้อและการเบิกพัสดุ
3. เจาหนาที่ธุรการของแตละแผนก
4. เจาหนาที่จัดซื้อ
5. เจาหนาที่บัญชีในสวนงานพัสดุ
ขั้นตอนในการทํางาน เริ่มตนจากเจาหนาที่ธุรการแผนกจะกรอกแบบฟอรมใบขอซื้อหรือ
แบบฟอรมใบเบิกวัสดุ จากนั้นนําแบบฟอรมไปสงใหหัวหนาแผนกของตนเพื่อรอรับการอนุมัติ
เมื่อ ไดรับ การอนุมัติแ ลว ธุร การจะนําแบบฟอรมไปสงยังแผนกจัดซื้อเพื่อใหแผนกจัดซื้อเปน
ผูดําเนินการ หรือสงไปยังฝายบัญชีในสวนงานพัสดุเพื่อไปขอรับการเบิกวัสดุ
หลังจากแผนกจัดซื้อไดรับแบบฟอรมใบขอซื้อแผนกจัดซื้อจะรวบรวมขอมูลพัสดุจาก
ไฟลเอ็กเซล(Excel) จากนั้นจะพิมพเปนเอกสารเพื่อรอการอนุมัติจากผูบริหารกอน หลังจากที่
ผูบริหารอนุมัติก็สงเอกสารไปยังผูขาย เมื่อผูขายมาสงสินคาจะมีการตรวจรับสิน คา แลว จัด เก็ บ ใน
คลั ง ของบริ ษัท แลวรวบรวมคาใชจายสรุปทุกสิ้นเดือนสงรายงานแกผูบริหารและสงใบแจงหนี้ใหแก
แผนกบัญชี
แผนกบัญชีเมื่อไดรับพัสดุจะจําแนกวาเปนวัสดุหรือครุภัณฑ ถาหากเปนครุภัณฑ จะคนหา
ขอ มูล จากไฟลเ อ็ก เซลเพื่อ คน หาหมายเลขครุภัณ ฑลา สุด หลัง จากนั้น ก็จ ะกํา หนดหมายเลข
ครุภัณ ฑ แตถา หากเปน วัส ดุแ ผนกบัญ ชี จะเปน ผูรับผิด ชอบในการจา ยวัส ดุ ใหกับ เจา หนา ที่
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ธุรการแผนกที่นําแบบฟอรมใบเบิกวัสดุมาสง หลังจากนั้นก็จะสงมอบวัสดุตามที่เจาหนาที่ธุรการ
แผนกมาเบิกแลวสรุปขอมูลการเบิกสินคาใหแกผูบริหาร ดังรูป 3.1

รูป 3.1 แสดงขั้นตอนการทํางานในปจจุบนั
3.1.2 ขอเสียในระบบงานปจจุบัน ที่ปรากฏในแตละฝายมีดังนี้
1. เจาหนาที่ธุรการ
กระบวนการสั่งซื้อหรือการเบิกพัสดุสําหรับแผนก ผูรับผิดชอบตองกรอกขอมูลลงบน
แบบฟอร ม ใบขอซื้อ หรื อ การเบิ ก วัสดุ แล ว จึ ง รวบรวมแบบฟอรม ไปสง หัว หน า แผนก เพื่อให
หัวหนาแผนกอนุมัติ หลังจากนั้นนําใบขอซื้อไปสงที่แผนกจัดซื้อหรือนําใบเบิกไปเบิกพัสดุที่คลัง
การดําเนินงานนั้นยังไมสามารถตรวจสอบสถานะใบขอซื้อหรือใบเบิกของ คาใชจายในการสั่งซื้อ
พัสดุของแผนก สถานะของพัสดุวาแผนกจัดซื้อไดรับขอมูลแลวหรือไม หากตองการทราบขอมูล
เรื่องใดตองสอบถามทางแผนกที่รับผิดชอบเทานั้น
2. เจาหนาที่ผูมีสิทธิ์ในการอนุมัติการขอซื้อและการเบิกพัสดุ
กระบวนการการอนุมัติใบขอซื้อหรือการเบิกพัสดุ หัวหนาแผนกจะใหสงแบบฟอรมลงใน
ตะกรารับเอกสาร ซึ่งสวนมากจะมีเอกสารงานอื่นเขามาทําเอกสารปนกันและงานที่เขามาภายหลัง
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มักจะไดรับการอนุมัติกอน อีกทั้งเอกสารมีการสูญหาย บางครั้งหัวหนาแผนกไมไดทํางานอยู
ภายในบริษัท ทําใหเสียเวลาในการรอการอนุมัติเอกสาร
3. เจาหนาที่จัดซื้อ
กระบวนการการออกใบจัด ซื้อ แผนกจัด ซื้อ จะนํา แบบฟอรม ใบขอซื้อที่ไ ดรับ จากทุก
แผนกมารวบรวมและคัดแยกเพื่อจําแนกวาพัสดุชนิดเดียวกันควรจะสั่งซื้อจากผูจําหนาย (Supplier)
รายใด และพัสดุนั้นมีชื่อเปนทางการวาอยางไรจากไฟลเอ็กเซล ที่แผนกจัดทําไว จากนั้นนําขอมูล
มากรอกลงในไฟลเอ็กเซลและพิมพเอกสารสงไปยังผูขาย เมื่อผูขายมาสงพัสดุบางครั้งมาสงไมครบ
จํานวน หรือ สงไมตรงเวลา แผนกจัดซื้อตองไปเก็บขอมูลในไฟลเอ็กเซลอีก หากไมมีการเก็บ
ขอมูลยากที่จะตรวจสอบขอมูลการสั่งซื้อยอนหลัง และขอมูลการประเมินผูขาย อีกทั้งทุก ๆ สิ้น
เดือนแผนกตองรวบรวมขอมูลการสั่งซื้อจัดทําเปนรูปแบบกราฟเพื่อสงขอมูลใหแผนกบัญชีและ
ผูบริหาร
4. เจาหนาที่บัญชีในสวนงานพัสดุ
กระบวนการการจัดเก็บวัสดุ หลังจากมีการรับของจากแผนกจัดซื้อวัสดุจะนํามาจัดเก็บที่
คลังของบริษัท แผนกบัญชีจะเปนผูรับผิดชอบในการเบิกจายวัสดุ ผูรับผิดชอบตองเสียเวลาในการ
ตรวจเอกสารครบถว นหรือ ไม และวัส ดุตอ งการจะเบิก ในแบบฟอรม นั้น คือ วัส ดุชิ้น ใด
ชว งเวลาที่มีก ารเบิ ก วั ส ดุ ต อ งสรุป ขอ มูล และปอ นขอ มูล ลงในไฟลเ อ็ ก เซลเพื่อ เก็บ ขอ มูล การ
เบิ ก วั สดุ ของแต ล ะแผนก
การกระบวนการจัดเก็บครุภัณฑ เมื่อมีการรับครุภัณฑ แผนกบัญชีตองไปคนหาขอมูลจาก
ไฟลเ อ็ก เซลเพื่อ หาหมายเลขลา สุด ของประเภทครุภัณ ฑ และสรา งหมายเลขใหค รุภัณ ฑแ ละ
ยัง ไมมีก ารจัด เก็บ ประวัติค รุภัณ ฑ ตลอดจนการติด ตามสถานะของการแจง ซอ มหรือ การสง
พัสดุที่เสียใหแกผูจําหนาย ที่ตั้งของครุภัณฑ รวมไปถึงมูลคาของครุภัณฑ
5. ผูบริหาร
หากผูบริหารตองการทราบยอดสรุปการสั่งซื้อ หรือ ยอดสรุปการเบิกวัสดุ หรือ ประวัติ
ครุภ ัณ ฑ ผู บ ริห ารตอ งแจง ไปยัง แผนกที ่ร ับ ผิด ชอบทํ า ใหก ารไดม าซึ ่ง รายงานไม ส ามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริหาร เพราะรอการสรุปขอมูลเปนรายงาน
3.2 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
จากการวิเคราะหระบบงานใหบริการของระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด
ในปจจุบนั พบวาความตองการของระบบมีดังนี้
1. ระบบสามารถจัดการขอมูลเบื้องตนซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
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- ขอมูลผูจําหนาย
- ขอมูลพัสดุ
- ขอมูลผูใชงานระบบพรอมทั้งสิทธิ์การใชงาน
2. ระบบใบขอซื้อ เพื่อชวยใหผูใช ออกใบขอซื้อไดอยางรวดเร็ว และติดตามสถานะ
ของใบขอซื้อไดทุกขั้นตอน และชวยใหการดําเนินงาน การตัดสินใจ เกี่ยวกับการอนุมัติใบขอซื้อ
ของผูบริหารในแตละสวนที่เกี่ยวของทําไดอยางถูกตองรวดเร็ว รวมไปถึงการแจงเตือนดวย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
3. ระบบใบสั่งซื้ อ เพื่ อชว ยใหผูใ ช ส ามารถตรวจสอบ รายละเอี ย ดการรับพั สดุ การ
คางรับพัสดุ หลังจากรวบรวมขอมูลแลว สามารถแสดงรายงาน หรือ สืบคนขอมูลไดอยางทันทวงที
4. ระบบเบิกวัสดุ เพื่อชวยใหผใู ช สามารถสรุปยอดการเบิก รวมถึงการแจงเตือนเมื่อวัสดุ
เขาใกลจุดต่ําสุดหรือสูงสุด
5. ระบบการจัดการครุภัณฑ ระบบสามารถแสดงหมายเลขครุภัณฑ ไดโดยอัตโนมัติ และ
ยังสามารถเก็บประวัตกิ ารซอมแซมครุภัณฑ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจการจําหนายครุภณ
ั ฑได
6. ระบบฐานขอมูลสวนกลาง ระบบมีความเปนศูนยกลาง สามารถเก็บขอมูลดานตาง ๆ
เพื่อที่จะนําไปสรางสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริหาร การตัดสินใจรวมทั้งการ
วางแผนกลยุทธการบริหารระบบพัสดุ ไดตอไปในอนาคต
3.3 กระบวนการทํางานของระบบ
ระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด ที่ผูศึกษาจะพัฒนานั้นไมไดเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานของเจาหนาที่แตละฝาย แตเปนการสรางระบบที่ชวยในดานการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
การสืบคนขอมูล รวมไปถึงการนําขอมูลที่มีอยูในระบบมาสรางขอมูลสารสนเทศ อีกทั้งระบบยังมี
การโตตอบกับผูใชสามารถแจงเตือนผูมีสิทธิ์อนุมัติใบขอซื้อและใบเบิกวัสดุ โดยผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และชวยลดการทํางานที่ซ้ําซอนของแตละแผนก รวมไปถึงการสรางมาตรฐาน
สํา หรับระบบพัสดุ ทําใหแ ต ละสวนงานทํางานร ว มกันอย างมีประสิทธิภ าพ รวมทั้ง ลดการใช
กระดาษที่แตละแผนกตองสงตอกันไดอีกดวย
ระบบงานพัสดุ ยังมีการรักษาความปลอดภัย โดยการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลแตละ
สวนออกอยางเหมาะสม ดังรูป 3.2
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รูป 3.2 แสดงระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด ที่ใชฐานขอมูลเปนศูนยกลาง
3.4 การออกแบบระบบงาน
ในการออกแบบระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด มีเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหระบบและฐานขอมูลดังนี้
3.4.1 แผนภาพบริบท
สัญลักษณที่ใชในการเขียนสื่อความหมายแทนสิ่งที่วิเคราะหดังแสดงในตาราง 3.1 ดังนี้
ตาราง 3.1 สัญลักษณทใี่ ชในการเขียนแผนภาพบริบท
สัญลักษณ

ความหมาย
แสดงระบบ
(System or Application)
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ตาราง 3.1 สัญลักษณทใี่ ชในการเขียนแผนภาพบริบท (ตอ)
สัญลักษณ
ความหมาย
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก
(External Entity Symbol)
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอกที่ซ้ํา
(Duplicate External Entity Symbol)
การไหลของขอมูล
(Data Flow Symbol)
สัญลักษณการเก็บขอมูล
(Data Store Symbol)
สัญลักษณการเก็บขอมูลที่ซ้ํา
(Duplicate Data Store Symbol)
ระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด สามารถแสดงเปนแผนภาพเพื่อแสดง
ภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบงานได โดยระบบจะมีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมหรือผูที่เกี่ยวของกับระบบ คือ
1. ผูดูแลระบบ
2. เจาหนาที่ธุรการแผนก
3. เจาหนาที่ผูมีสิทธิ์ในการอนุมัติการขอซื้อและการเบิกวัสดุ
4. เจาหนาที่จัดซื้อ
5. เจาหนาที่บัญชีในสวนงานพัสดุ
6. ผูบริหาร
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โดยสามารถเขียนความสัมพันธไดดังรูป 3.3

รูป 3.3 แผนภาพบริบทระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด
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3.4.2 แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) แสดงใหเห็นวาการใช
ระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัดประกอบดวยระบบงานยอยอะไรบาง ดังรูป 3.4

รูป 3.4 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับ 0 ของระบบ
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หมายเหตุ ตารางขอมูลตาง ๆ จะประกอบไปดวยขอมูลดังนี้
ตารางขอมูล D12 MA_User ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D7 MA_Group
ตารางขอมูล D8 MA_GroupOfProgram
ตารางขอมูล D1 B_Faction_t
ตารางขอมูล D2 B_Department_t
ตารางขอมูล D19 RF_Position
หมายเหตุ ตาราง B_Faction_t หมายถึง ตารางเก็บขอมูลแผนก (Factory) และตาราง
B_Department_t หมายถึง ตารางเก็บขอมูลฝาย (Department) ซึ่งตารางขอมูลทั้ง 2 ตารางนี้ ผูศึกษา
ไมไดสรางขึ้น จึงไมสามารถแกไขชื่อและโครงสรางของ 2 ตารางนี้ได
ตารางขอมูล D10 MA_Product ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D14 RF_Currency
ตารางขอมูล D22 RF_SetOfProduct
ตารางขอมูล D26 RF_UOM
ตารางขอมูล D25 RF_TypeOfProduct
ตารางขอมูล D9 MA_Maker ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D23 RF_Shipment
ตารางขอมูล D17 RF_Payment
ตารางขอมูล D37 TH_RequisitionHeader ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D38 TH_RequisitionLine
ตารางขอมูล D32 PO_Receive
ตารางขอมูล D32 PO_Receive ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D30 TH_POHeader
ตารางขอมูล D31 TH_POLine
ตารางขอมูล D31 TH_StockBalance
ตารางขอมูล D31 TH_StockClose
ตารางขอมูล D30 TH_POHeader ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D34 TH_PRGenToPO
ตารางขอมูล D35 TH_PRHeader
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ตารางขอมูล D35 TH_PRHeader ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D3 MA_Approval
ตารางขอมูล D36 TH_PRLine
ตารางขอมูล D10 MA_Product
ตารางขอมูล D28 TH_MakerEvaluationHeader ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D29 TH_MakerEvaluationLine
ตารางขอมูล D15 RF_EvaluationLine
ตารางขอมูล D4 MA_Asset ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D5 MA_AssetDetail
ตารางขอมูล D6 MA_AssetRepair ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D4 MA_Asset
ตารางขอมูล D39 TH_StockBalance ประกอบไปดวย
ตารางขอมูล D40 TH_StockClose
ซึ่งแสดงแผนภาพการไหลของขอมูล โดยสามารถแบงกระบวนการของระบบยอยออกได
ทั้งหมด 8 กระบวนการ แสดงดังตาราง 3.2
ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบงาน
กระบวนการ
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

ชื่อกระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชระบบ
จัดการขอมูลพื้นฐาน
เบิกวัสดุ
จัดการใบขอซือ้
จัดการใบสั่งซือ้
จัดการการรับพัสดุ
จัดการครุภณ
ั ฑ
ออกรายงาน

26
3.5 การออกแบบกระบวนการ
3.5.1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชระบบ
เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์การเขาสูระบบของผูใชงาน และกําหนดเมนูการใชงาน
ตามสิทธิ์ของผูใชงาน
3.5.2 กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูลพื้นฐาน
เปนกระบวนการตั้งคาขอมูลพื้นฐานซึ่งจะนําไปใชในระบบ ซึ่งจะแบงออกเปน 2 สวน คือ
ขอมูลมูลพื้นฐานที่เกีย่ วของกับพัสดุ และ ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับผูใชงาน
3.5.3 กระบวนการ 3.0 เบิกวัสดุ
เป น กระบวนการจั ด การข อ มู ล การเบิ ก วั ส ดุ การอนุ มั ติ ใ บเบิ ก วั ส ดุ รวมไปถึ ง การส ง
ขอความแจ ง เตื อ นเพื่ อร อ งขอใหเ จาหนาที่ผู มีสิท ธิ์อนุ มั ติ ไดทํา การอนุมัติ ใ บเบิก วัส ดุ และส ง
ขอความแจงเตือนเมื่อผูมีสิทธิ์อนุมัติยับยั้ง หรือ ยกเลิกใบเบิกวัสดุ
3.5.4 กระบวนการ 4.0 จัดการใบขอซื้อ
เปนกระบวนการจัดการขอมูลพัสดุ ทั้งการตั้งขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัสดุ การตั้ง
ข อ มู ล เส น ทางการอนุ มั ติ ข อ มู ล งบประมาณของแต ล ะแผนก เพื่ อ ใช สํ า หรั บ การนํ า ข อ มู ล
งบประมาณไปเปรียบเทียบกับคาใชจายที่แผนกเจาหนาที่ธุรการสังกัดอยูในภายหลัง
3.5.5 กระบวนการ 5.0 จัดการใบสั่งซื้อ
เปนกระบวนการการจัดการขอมูลของใบสั่งซื้อ ทั้งในกรณีการออกใบสั่งซื้อที่ตองผาน
ใบขอซื้อกอน และการออกใบขอซื้อในกรณีเรงดวนเมื่อไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาในกรณี
เรงดวน รวมไปยังการทําใหใบสั่งซื้อกลับเปนใบขอซื้อได
3.5.6 กระบวนการ 6.0 จัดการการรับพัสดุ
เปนกระบวนการจัดการขอมูลการรับสินคา ซึ่งสามารถรับสินคาไดหลาย ๆ ครั้งจนกวาจะ
ครบจํานวน และ เมื่อผู จําหนายเสร็จสิ้นการดําเนินงานเรื่ องใบสั่งซื้อ เจาหนาที่จัดซื้อสามารถ
ประเมินผูจําหนายได ตามรอบการประเมินซึ่งการประเมินนั้นจะประเมินไดสูงสุดถึง 5 ครั้ง เพราะ
จากกระบวนการการทํางานจริง ไมเคยมีการประเมินผูจําหนายมากกวา 5 ครั้ง หลังจากรับ-จายวัสดุ
แลวเจาหนาที่ก็จะทําการปดยอดทุก ๆ สิ้นเดือน เพื่อเปนการตรวจสอบพัสดุที่เหลือในคลัง
3.5.7 กระบวนการ 7.0 จัดการครุภัณฑ
เปนกระบวนการจัดการข อมูลของครุภัณ ฑ โดยผูใ ชเพีย งแคร ะบุรายละเอียดตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับครุภัณฑ จากนั้นระบบจะใหหมายเลขครุภัณฑลาสุดโดยอัตโนมัติ และ ยังสามารถเก็บ
ขอมูลประวัติการซอมครุภัณฑ
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3.5.8 กระบวนการ 8.0 ออกรายงาน
เปนกระบวนการออกรายงานจากขอมูลสารสนเทศที่มีอยูในระบบ ตามหนาที่การทํางาน
ของเจาหนาที่แตละสวนงาน
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1
แผนภาพการไหลของขอมูลจะมีทั้งหมด 8 สวนตามที่ไดกลาวมาจากขั้นตน และสามารถ
แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทํางานของขั้นตอนตาง ๆ ไดดังนี้
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 1.0 ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชระบบ

รูป 3.5 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 1.0
ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชระบบ
จากรูป 3.5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธิ์
การเข า ใช ร ะบบ สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป น กระบวนการย อ ยได ทั้ ง หมด 2
กระบวนการ ไดแก
กระบวนการ 1.1 กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ผูใชงานระบบ เปนการตรวจสอบวาชื่อ
ผูใชงานและรหัสผานที่ผูใชระบุมานั้นมีในระบบหรือไม เมื่อตรวจสอบผานจะสงขอมูลสิทธิ์การใช
งานของระบบซึ่งจะถูกเจาหนาที่ผูดูแลระบบเปนผูจัดการในสวนนี้
กระบวนการ 1.2 กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึงเมนู เปนการตรวจสอบสิทธิ์การใช
เมนู โดยแยกออกเปนสวน ๆ ตามหนาที่การทํางาน และระดับในการเขาถึงขอมูล

28
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 2.0 จัดการขอมูลพื้นฐาน

รูป 3.6 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 2.0 จัดการขอมูลพื้นฐาน
จากรูป 3.6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 2.0 จัดการขอมูล
พื้นฐานสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 2 กระบวนการ ไดแก
กระบวนการ 2.1 กระบวนการจัดการผูใชงาน เปนการบันทึกหรือปรับปรุงขอมูลผูใชงาน
ระบบ
กระบวนการ 2.2 กระบวนการจัดการสิทธิ์ผูใชงาน เปนกระบวนการเพิ่มสิทธิ์การเขาใช
งานระบบในงานตางๆ ซึ่งจะแบงแยกไปตามประเภทของผูใชงาน ซึ่งแตละเจาหนาที่จะมองเห็น
เมนูไมเหมือนกัน
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 3.0 เบิกวัสดุ
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รูป 3.7 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 3.0 เบิกวัสดุ
จากรูป 3.7 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 3.0 เบิกวัสดุ
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 3 กระบวนการ ไดแก
กระบวนการ 3.1 กระบวนการออกใบเบิกวัสดุ เปนการกระบวนการออกใบเบิกวัสดุ โดย
วิ่งตามเสนทางอนุมัติที่ผูใชกําหนด
กระบวนการ 3.2 กระบวนการอนุมัติใบเบิกวัสดุ เปนกระบวนการการอนุมัติใบเบิกวัสดุ
สําหรับเจาหนาที่ผูมีสิทธิ์อนุมัติ และเจาหนาที่บัญชีสวนงานพัสดุ
กระบวนการ 3.3 กระบวนการสงขอความแจงเตือนสวนใบเบิกวัสดุ เปนกระบวนการ
สําหรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงเตือนสถานะของใบเบิก ทั้งการรองขออนุมัติ และการยับยั้ง
หรือยกเลิกใบเบิกวัสดุ
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 4.0 จัดการใบขอซื้อ
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รูป 3.8 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 4.0 จัดการใบขอซื้อ
จากรูป 3.8 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 4.0 จัดการใบขอซื้อ
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 5 กระบวนการ ไดแก
กระบวนการ 4.1 กระบวนการจัดการเสนทางอนุมัติ เปนกระบวนการกําหนดเจาหนาที่ผูมี
สิทธิ์อนุมัติ ทั้ง 3 ระดับ ซึ่งใบขอซื้อจะใชทั้ง 3 ระดับ สวนใบเบิกวัสดุจะใชแคระดับ 1 เทานั้น
กระบวนการ 4.2 กระบวนการจัดการงบประมาณ เปนกระบวนการกําหนดงบประมาณ
ตามที่แตละสวนงานไดรับ โดยแยกตามเดือนและป
กระบวนการ 4.3 กระบวนการออกใบขอซื้อ เปนกระบวนการออกใบขอซื้อสําหรับการซื้อ
พัสดุตามตองการ
กระบวนการ 4.4 กระบวนการอนุมัติใบขอซื้อ เปนกระบวนการอนุมัติใบขอซื้อทั้ง 3 ระดับ
โดยรวมกับการอนุมัติใบเบิกวัสดุในระดับที่ 1 ดวย
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กระบวนการ 4.5 กระบวนการสงขอความแจงเตือนสวนใบขอซื้อ เมื่อเจาหนาที่ผูมีสิทธิ์
อนุมัติทําการอนุมัติ ระบบจะสงขอความแจงเตือนผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหผูที่เกี่ยวของ
ทราบถึงสถานะของใบขอซื้อ
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 5.0 จัดการใบสั่งซื้อ

รูป 3.9 ภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 5.0 จัดการใบสั่งซื้อ
จากรูป 3.9 แผนแสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 5.0 จัดการ
ใบสั่งซื้อสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 2 กระบวนการ
ไดแก
กระบวนการ 5.1 กระบวนการเปลี่ยนใบขอซื้อเปนใบสั่งซื้อ เปนกระบวนการคัดกรอง
ใบขอซื้อ โดยแยกตามผูจําหนายและแผนกที่ออกใบสั่งซื้อ
กระบวนการ 5.2 กระบวนการออกใบสั่งซื้อใหม เปนกระบวนการการออกใบสั่งซื้อใน
กรณีเรงดวน กลาวคือการออกใบสั่งซื้อโดยไมตองการผานกระบวนการของใบขอซื้อ
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 6.0 จัดการการรับพัสดุ
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ขอมูลการรับพัสดุ
ผลการรับพัสดุ

6.1

ขอมูลการรับพัสดุที่ตองการปรับปรุง
ขอมูลรับพัสดุที่ปรับปรุงแลว

รับพัสดุ

ขอมูลใบขอซื้อ

D32 TH_POReceive
D30 TH_POHeader

ขอมูลใบขอซื้อ
6.2
ขอมูลการประเมินผูจําหนาย

ประเมินผูจําหนาย

ขอมูลใบสั่งซื้อที่มีพัสดุคางรับ

6.3

ขอมูลสถานะใบสั่งซื้อสมบูรณ

เปลี่ยนใบขอซื้อ
ใหสมบูรณ

ขอมูลการปดยอดพัสดุ

6.4

รายงานวัสดุคงเหลือ

การปดยอดวัสดุ

ขอมูลสืบคนวัสดุ

6.5

รายงานติดตามสถานะวัสดุ

แสดงผล
ความเคลื่อนไหววัสดุ

ขอมูลการประเมินผูจําหนาย

D28 TH_Maker
EvaluationHeader

ขอมูลใบขอซื้อที่มีสินคาคางรับ
ขอมูลใบสถานะขอซื้อที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลการการรับวัสดุ
ขอมูลวัสดุคงเหลือ

D39 TH_StockBalance

ขอมูลการการรับวัสดุ

รูป 3.10 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 6.0 จัดการการรับพัสดุ
จากรูป 3.10 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 6.0 จัดการการรับ
พัสดุสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 5 กระบวนการ ไดแก
กระบวนการ 6.1 กระบวนการรับพัสดุ เปนกระบวนการคัดกรองใบขอซื้อโดยแยกตาม
ผูจําหนายและแผนกที่ออกใบสั่งซื้อ
กระบวนการ 6.2 กระบวนการประเมินผูจําหนาย เปนกระบวนการการออกใบสั่งซื้อใน
กรณีเรงดวน กลาวคือการออกใบสั่งซื้อโดยไมตองการผานกระบวนการของใบขอซื้อ
กระบวนการ 6.3 กระบวนการเปลี่ยนใบขอซื้อใหสมบูรณ เปนกระบวนการเปลี่ยนสถานะ
ใบขอที่ที่มีการรับพัสดุไปแลวบางรายการ แตตองการยกเลิกการรับพัสดุที่เหลือ
กระบวนการ 6.4 กระบวนการปดยอดวัสดุ เปนกระบวนการนับยอดสินคาคงเหลือ สําหรับ
ตั้งตนเบิกในเดือนถัดไป
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กระบวนการ 6.5 กระบวนการแสดงผลความเคลื่อนไหววัสดุ เปนกระบวนการติดตาม
สถานะ การรับ-จายพัสดุ ตามที่ผูใชตองการ
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 7.0 จัดการครุภณ
ั ฑ
ขอมูลพื้นฐานครุภัณฑ

7.1

รายละเอียดพื้นฐานครุภัณฑ

ออกหมายเลขครุภัณฑ

ขอมูลครุภัณฑที่ตองการปรับปรุง

D4 MA_Asset

ขอมูลครุภัณฑที่ทําการปรับปรุงแลว

ขอมูลรายละเอียดครุภัณฑ
ขอมูลการซอมครุภัณฑ

7.2

รายละเอียดการซอมครุภัณฑ

เพิ่มประวัติ
การซอมครุภัณฑ

ขอมูลการซอมที่ตองการปรับปรุง

D6 MA_AssetRepair

ขอมูลการซอมที่ทําการปรับปรุงแลว

รูป 3.11 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 7.0 จัดการครุภัณฑ
จากรูป 3.11 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 7.0 จัดการ
ครุภัณฑสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 2 กระบวนการ
ไดแก
กระบวนการ 7.1 กระบวนการออกหมายเลขครุ ภัณ ฑ เปน กระบวนการจั ด เก็บ ข อ มู ล
ครุภัณฑ พรอมทั้งหมายเลขครุภัณฑทั้งหมด
กระบวนการ 7.2 กระบวนการเพิ่มประวัติการซอมครุภัณฑ เปนกระบวนการจัดเก็บประวัติ
การซอมของครุภัณฑ
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แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 8.0 ออกรายงาน

รูป 3.12 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 8.0 ออกรายงาน
จากรูป 3.12 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 8.0 ออกรายงาน
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 6 กระบวนการ ไดแก
กระบวนการ 8.1 กระบวนการรายงานใบขอซื้อ เปนกระบวนการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ
พรอมทั้งหมายเลขครุภัณฑทั้งหมด
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กระบวนการ 8.2 กระบวนการรายงานงบประมาณ เป น กระบวนการแสดงรายงาน
งบประมาณเทียบกับรายจายของแตละแผนกโดยสรุป
กระบวนการ 8.3 กระบวนการรายงานใบสั่งซื้อ เปนกระบวนการแสดงรายงานตามที่ผูใช
ตองการ โดยแบงเปน รายงานโดยสถานะใบสั่งซื้อ รายงานโดยการรับสินคา และรายงานโดยสถิติ
การสั่งซื้อ
กระบวนการ 8.4 กระบวนการรายงานการติดตามวัสดุ เปนการแสดงผลความเคลื่อนไหว
ของพัสดุในระบบ และรายงานสถานะใบเบิกวัสดุ
กระบวนการ 8.5 กระบวนการรายงานครุภณ
ั ฑ เปนการแสดงรายงานประวัติครุภณ
ั ฑ รวม
ไปถึงประวัติการซอมแซมครุภัณฑ
กระบวนการ 8.6 กระบวนการรายงานการประเมินผูจําหนาย เปนรายงานแผนภูมิคาเฉลี่ย
จากผลการประเมินผูจําหนายในการสั่งซื้อสินคาแตละครั้ง

