
 

 

บทที่ 3 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 จากการศึกษาและสัมภาษณเจาหนาท่ีทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ 
เลซ จํากัด ทําใหผูศึกษาสามารถวิเคราะห รูปแบบการดําเนินงานในปจจุบัน เพื่อนําขอมูลท่ีไดรับมา
ประเมินวิเคราะห เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหระบบงาน 
3.1.1 วิเคราะหระบบพัสดุและขั้นตอนการทํางานปจจุบัน มีผูใชงานระบบพัสดุจํานวน 5 กลุม 

ดังนี้ 
1. ผูบริหาร 
2. เจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิในการอนุมัติการขอซ้ือและการเบิกพัสดุ 
3. เจาหนาท่ีธุรการของแตละแผนก 
4. เจาหนาท่ีจัดซ้ือ 
5. เจาหนาท่ีบัญชีในสวนงานพัสดุ 

ข้ันตอนในการทํางาน เร่ิมตนจากเจาหนาท่ีธุรการแผนกจะกรอกแบบฟอรมใบขอซ้ือหรือ
แบบฟอรมใบเบิกวัสดุ จากนั้นนําแบบฟอรมไปสงใหหัวหนาแผนกของตนเพื่อรอรับการอนุมัติ 
เมื่อไดรับการอนุมัติแลว ธุรการจะนําแบบฟอรมไปสงยังแผนกจัดซ้ือเพื่อใหแผนกจัดซ้ือเปน
ผูดําเนินการ หรือสงไปยังฝายบัญชีในสวนงานพัสดุเพื่อไปขอรับการเบิกวัสดุ 
 หลังจากแผนกจัดซ้ือไดรับแบบฟอรมใบขอซ้ือแผนกจัดซ้ือจะรวบรวมขอมูลพัสดุจาก 
ไฟลเอ็กเซล(Excel) จากนั้นจะพิมพเปนเอกสารเพื่อรอการอนุมัติจากผูบริหารกอน  หลังจากที่
ผูบริหารอนุมัติก็สงเอกสารไปยังผูขาย เม่ือผูขายมาสงสินคาจะมีการตรวจรับสินคาแลวจัดเก็บใน
คลังของบริษัทแลวรวบรวมคาใชจายสรุปทุกส้ินเดือนสงรายงานแกผูบริหารและสงใบแจงหนี้ใหแก
แผนกบัญชี 
  แผนกบัญชีเม่ือไดรับพัสดุจะจําแนกวาเปนวัสดุหรือครุภัณฑ ถาหากเปนครุภัณฑ จะคนหา
ขอมูลจากไฟลเอ็กเซลเพื่อคนหาหมายเลขครุภัณฑลาสุด หลังจากนั้นก็จะกําหนดหมายเลข
ครุภัณฑ  แตถาหากเปนวัสดุแผนกบัญชี จะเปนผูรับผิดชอบในการจายวัสดุ ใหกับเจาหนาท่ี
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ธุรการแผนกที่นําแบบฟอรมใบเบิกวัสดุมาสง หลังจากนั้นก็จะสงมอบวัสดุตามท่ีเจาหนาท่ีธุรการ
แผนกมาเบิกแลวสรุปขอมูลการเบิกสินคาใหแกผูบริหาร ดังรูป 3.1 
 

 
 รูป 3.1 แสดงข้ันตอนการทาํงานในปจจุบัน 

3.1.2 ขอเสียในระบบงานปจจุบัน ท่ีปรากฏในแตละฝายมีดังนี ้
1. เจาหนาท่ีธุรการ 

 กระบวนการสั่งซ้ือหรือการเบิกพัสดุสําหรับแผนก ผูรับผิดชอบตองกรอกขอมูลลงบน
แบบฟอรมใบขอซ้ือหรือการเบิกวัสดุ แลวจึงรวบรวมแบบฟอรมไปสงหัวหนาแผนก เพ่ือให
หัวหนาแผนกอนุมัติ หลังจากนั้นนําใบขอซ้ือไปสงท่ีแผนกจัดซ้ือหรือนําใบเบิกไปเบิกพัสดุท่ีคลัง 
การดําเนินงานนั้นยังไมสามารถตรวจสอบสถานะใบขอซ้ือหรือใบเบิกของ คาใชจายในการส่ังซ้ือ
พัสดุของแผนก สถานะของพัสดุวาแผนกจัดซ้ือไดรับขอมูลแลวหรือไม หากตองการทราบขอมูล
เร่ืองใดตองสอบถามทางแผนกท่ีรับผิดชอบเทานั้น 

2. เจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิในการอนุมัติการขอซ้ือและการเบิกพัสดุ 
 กระบวนการการอนุมัติใบขอซ้ือหรือการเบิกพัสดุ หัวหนาแผนกจะใหสงแบบฟอรมลงใน
ตะกรารับเอกสาร ซ่ึงสวนมากจะมีเอกสารงานอ่ืนเขามาทําเอกสารปนกันและงานท่ีเขามาภายหลัง
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มักจะไดรับการอนุมัติกอน อีกท้ังเอกสารมีการสูญหาย บางคร้ังหัวหนาแผนกไมไดทํางานอยู
ภายในบริษัท ทําใหเสียเวลาในการรอการอนุมัติเอกสาร 

3. เจาหนาท่ีจัดซ้ือ 
 กระบวนการการออกใบจัดซื้อ แผนกจัดซื้อจะนําแบบฟอรมใบขอซื้อที่ไดรับจากทุก
แผนกมารวบรวมและคัดแยกเพื่อจําแนกวาพัสดุชนิดเดียวกันควรจะส่ังซ้ือจากผูจําหนาย (Supplier) 
รายใด และพัสดุนั้นมีช่ือเปนทางการวาอยางไรจากไฟลเอ็กเซล ท่ีแผนกจัดทําไว จากนั้นนําขอมูล
มากรอกลงในไฟลเอ็กเซลและพิมพเอกสารสงไปยังผูขาย เม่ือผูขายมาสงพัสดุบางคร้ังมาสงไมครบ
จํานวน หรือ สงไมตรงเวลา แผนกจัดซ้ือตองไปเก็บขอมูลในไฟลเอ็กเซลอีก หากไมมีการเก็บ
ขอมูลยากท่ีจะตรวจสอบขอมูลการส่ังซ้ือยอนหลัง และขอมูลการประเมินผูขาย อีกท้ังทุก ๆ ส้ิน
เดือนแผนกตองรวบรวมขอมูลการส่ังซ้ือจัดทําเปนรูปแบบกราฟเพื่อสงขอมูลใหแผนกบัญชีและ
ผูบริหาร  

4. เจาหนาท่ีบัญชีในสวนงานพัสดุ 
 กระบวนการการจัดเก็บวัสดุ หลังจากมีการรับของจากแผนกจัดซื้อวัสดุจะนํามาจัดเก็บท่ี
คลังของบริษัท แผนกบัญชีจะเปนผูรับผิดชอบในการเบิกจายวัสดุ ผูรับผิดชอบตองเสียเวลาในการ
ตรวจเอกสารครบถวนหรือไม และวัสดุตองการจะเบิกในแบบฟอรมนั้น  คือ  วัสดุชิ ้นใด 
ชวงเวลาที่มีการเบิกวัสดุตองสรุปขอมูลและปอนขอมูลลงในไฟลเอ็กเซลเพื่อเก็บขอมูลการ
เบิกวัสดุของแตละแผนก  

การกระบวนการจัดเก็บครุภัณฑ เม่ือมีการรับครุภัณฑ แผนกบัญชีตองไปคนหาขอมูลจาก
ไฟลเอ็กเซลเพื่อหาหมายเลขลาสุดของประเภทครุภัณฑ และสรางหมายเลขใหครุภัณฑและ
ยังไมมีการจัดเก็บประวัติครุภัณฑ ตลอดจนการติดตามสถานะของการแจงซอมหรือการสง 
พัสดุท่ีเสียใหแกผูจําหนาย ท่ีต้ังของครุภัณฑ รวมไปถึงมูลคาของครุภัณฑ  

5. ผูบริหาร 
 หากผูบริหารตองการทราบยอดสรุปการสั่งซื้อ หรือ ยอดสรุปการเบิกวัสดุ หรือ ประวัติ
ครุภ ัณฑ ผู บริหารตองแจงไปยังแผนกที่ร ับผิดชอบทําใหการไดมาซึ ่งรายงานไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริหาร เพราะรอการสรุปขอมูลเปนรายงาน 
 
3.2 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะหระบบงานใหบริการของระบบงานพัสดบุริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด 
ในปจจุบันพบวาความตองการของระบบมีดังนี ้

1. ระบบสามารถจัดการขอมูลเบ้ืองตนซ่ึงประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 
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- ขอมูลผูจําหนาย 
- ขอมูลพัสดุ 
- ขอมูลผูใชงานระบบพรอมท้ังสิทธ์ิการใชงาน 

2. ระบบใบขอซ้ือ เพื่อชวยใหผูใช ออกใบขอซ้ือไดอยางรวดเร็ว และติดตามสถานะ 
ของใบขอซ้ือไดทุกข้ันตอน และชวยใหการดําเนินงาน การตัดสินใจ เกี่ยวกับการอนุมัติใบขอซ้ือ
ของผูบริหารในแตละสวนท่ีเกี่ยวของทําไดอยางถูกตองรวดเร็ว รวมไปถึงการแจงเตือนดวย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

3. ระบบใบสั่งซื้อ เพื่อชวยใหผูใชสามารถตรวจสอบ รายละเอียดการรับพัสดุ การ 
คางรับพัสดุ หลังจากรวบรวมขอมูลแลว สามารถแสดงรายงาน หรือ สืบคนขอมูลไดอยางทันทวงที 

4. ระบบเบิกวัสด ุเพื่อชวยใหผูใช สามารถสรุปยอดการเบิก รวมถึงการแจงเตือนเม่ือวัสดุ  
เขาใกลจุดตํ่าสุดหรือสูงสุด 

5. ระบบการจัดการครุภัณฑ ระบบสามารถแสดงหมายเลขครุภัณฑ ไดโดยอัตโนมัติ และ 
ยังสามารถเก็บประวัติการซอมแซมครุภัณฑ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจการจําหนายครุภณัฑได 

6. ระบบฐานขอมูลสวนกลาง ระบบมีความเปนศูนยกลาง สามารถเก็บขอมูลดานตาง ๆ 
เพื่อท่ีจะนําไปสรางสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริหาร การตัดสินใจรวมท้ังการ
วางแผนกลยุทธการบริหารระบบพัสดุ ไดตอไปในอนาคต  
 
3.3 กระบวนการทํางานของระบบ 
 ระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด ท่ีผูศึกษาจะพัฒนานั้นไมไดเปล่ียนแปลงการ
ทํางานของเจาหนาท่ีแตละฝาย แตเปนการสรางระบบท่ีชวยในดานการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
การสืบคนขอมูล รวมไปถึงการนําขอมูลท่ีมีอยูในระบบมาสรางขอมูลสารสนเทศ อีกท้ังระบบยังมี
การโตตอบกับผูใชสามารถแจงเตือนผูมีสิทธ์ิอนุมัติใบขอซ้ือและใบเบิกวัสดุ โดยผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และชวยลดการทํางานท่ีซํ้าซอนของแตละแผนก รวมไปถึงการสรางมาตรฐาน
สําหรับระบบพัสดุ ทําใหแตละสวนงานทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังลดการใช
กระดาษท่ีแตละแผนกตองสงตอกันไดอีกดวย 
 ระบบงานพัสดุ ยังมีการรักษาความปลอดภัย โดยการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลแตละ
สวนออกอยางเหมาะสม ดังรูป 3.2 
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รูป 3.2 แสดงระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จาํกัด ท่ีใชฐานขอมูลเปนศูนยกลาง 

 
3.4 การออกแบบระบบงาน 

ในการออกแบบระบบงานพสัดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด  มีเคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิเคราะหระบบและฐานขอมูลดังนี้ 
  3.4.1 แผนภาพบริบท 

สัญลักษณท่ีใชในการเขียนส่ือความหมายแทนส่ิงท่ีวิเคราะหดังแสดงในตาราง 3.1 ดังนี้ 

ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท 
 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

 

 

แสดงระบบ 

(System or Application) 
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ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท (ตอ) 
สัญลักษณ ความหมาย 

 
 

หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก 

(External Entity Symbol) 

 
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอกท่ีซํ้า 

(Duplicate External Entity Symbol) 

 
การไหลของขอมูล 

(Data Flow Symbol) 

 
สัญลักษณการเก็บขอมูล 

(Data Store Symbol) 

 
สัญลักษณการเก็บขอมูลท่ีซํ้า 

(Duplicate Data Store Symbol) 

ระบบงานพัสดุบริษัทไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด สามารถแสดงเปนแผนภาพเพื่อแสดง
ภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบงานได โดยระบบจะมีความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมหรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ คือ 

1. ผูดูแลระบบ 
2. เจาหนาท่ีธุรการแผนก 
3. เจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิในการอนุมัติการขอซ้ือและการเบิกวัสดุ 
4. เจาหนาท่ีจัดซ้ือ 
5. เจาหนาท่ีบัญชีในสวนงานพัสดุ 
6. ผูบริหาร 

 



 

 
22 
 

 

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) ซ่ึงตารางขอมูลท้ัง 2 ตารางนี้ ผูศึกษา
ไมไดสรางข้ึน จึงไมสามารถแกไขช่ือและโครงสรางของ 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 

ซ่ึงแสดงแผนภาพการไหลของขอมูล โดยสามารถแบงกระบวนการของระบบยอยออกได
ท้ังหมด 8 กระบวนการ แสดงดังตาราง 3.2 

ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบงาน 

กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 

1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชระบบ 
2.0 จัดการขอมูลพื้นฐาน 
3.0 เบิกวัสด ุ
4.0 จัดการใบขอซ้ือ 
5.0 จัดการใบส่ังซ้ือ 
6.0 จัดการการรับพัสดุ 
7.0 จัดการครุภณัฑ 
8.0 ออกรายงาน 
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3.5 การออกแบบกระบวนการ 
3.5.1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชระบบ 

 เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบของผูใชงาน และกําหนดเมนูการใชงาน 
ตามสิทธ์ิของผูใชงาน  
 3.5.2 กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูลพื้นฐาน 
 เปนกระบวนการตั้งคาขอมูลพื้นฐานซ่ึงจะนําไปใชในระบบ ซ่ึงจะแบงออกเปน 2 สวน คือ 
ขอมูลมูลพื้นฐานท่ีเกีย่วของกับพัสดุ และ ขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับผูใชงาน  
 3.5.3 กระบวนการ 3.0 เบิกวัสด ุ
 เปนกระบวนการจัดการขอมูลการเบิกวัสดุ การอนุมัติใบเบิกวัสดุ รวมไปถึงการสง
ขอความแจงเตือนเพื่อรองขอใหเจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิอนุมัติ ไดทําการอนุมัติใบเบิกวัสดุ และสง
ขอความแจงเตือนเม่ือผูมีสิทธ์ิอนุมัติยับยั้ง หรือ ยกเลิกใบเบิกวัสดุ  
 3.5.4 กระบวนการ 4.0 จัดการใบขอซ้ือ 
 เปนกระบวนการจัดการขอมูลพัสดุ ท้ังการต้ังขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับพัสดุ การตั้ง
ขอมูลเสนทางการอนุมัติ  ขอมูลงบประมาณของแตละแผนก  เพื่อใชสําหรับการนําขอมูล
งบประมาณไปเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีแผนกเจาหนาท่ีธุรการสังกัดอยูในภายหลัง 
 3.5.5 กระบวนการ 5.0 จัดการใบส่ังซ้ือ 
 เปนกระบวนการการจัดการขอมูลของใบส่ังซ้ือ ท้ังในกรณีการออกใบส่ังซ้ือท่ีตองผาน 
ใบขอซ้ือกอน และการออกใบขอซ้ือในกรณีเรงดวนเม่ือไดรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชาในกรณี
เรงดวน รวมไปยังการทําใหใบส่ังซ้ือกลับเปนใบขอซ้ือได 

3.5.6 กระบวนการ 6.0 จัดการการรับพัสดุ 
 เปนกระบวนการจัดการขอมูลการรับสินคา ซ่ึงสามารถรับสินคาไดหลาย ๆ คร้ังจนกวาจะ
ครบจํานวน และ เม่ือผูจําหนายเสร็จส้ินการดําเนินงานเร่ืองใบส่ังซ้ือ เจาหนาท่ีจัดซ้ือสามารถ
ประเมินผูจําหนายได ตามรอบการประเมินซ่ึงการประเมินนั้นจะประเมินไดสูงสุดถึง 5 คร้ัง เพราะ
จากกระบวนการการทํางานจริง ไมเคยมีการประเมินผูจําหนายมากกวา 5 คร้ัง หลังจากรับ-จายวัสดุ
แลวเจาหนาท่ีก็จะทําการปดยอดทุก ๆ ส้ินเดือน เพื่อเปนการตรวจสอบพัสดุท่ีเหลือในคลัง 

3.5.7 กระบวนการ 7.0 จัดการครุภัณฑ 
 เปนกระบวนการจัดการขอมูลของครุภัณฑ โดยผูใชเพียงแคระบุรายละเอียดตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับครุภัณฑ จากนั้นระบบจะใหหมายเลขครุภัณฑลาสุดโดยอัตโนมัติ  และ ยังสามารถเก็บ
ขอมูลประวัติการซอมครุภัณฑ 
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 3.5.8 กระบวนการ 8.0 ออกรายงาน 
 เปนกระบวนการออกรายงานจากขอมูลสารสนเทศท่ีมีอยูในระบบ ตามหนาท่ีการทํางาน
ของเจาหนาท่ีแตละสวนงาน 
 
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 
 แผนภาพการไหลของขอมูลจะมีท้ังหมด 8 สวนตามท่ีไดกลาวมาจากข้ันตน และสามารถ
แสดงรายละเอียดข้ันตอนการทํางานของข้ันตอนตาง ๆ ไดดังนี้ 
 
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชระบบ 
 

 

รูป 3.5 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 1.0 
ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชระบบ 

 
จากรูป 3.5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิ

การเขาใชระบบ สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 2 
กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 1.1 กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิผูใชงานระบบ เปนการตรวจสอบวาช่ือ
ผูใชงานและรหัสผานท่ีผูใชระบุมานั้นมีในระบบหรือไม เม่ือตรวจสอบผานจะสงขอมูลสิทธ์ิการใช
งานของระบบซ่ึงจะถูกเจาหนาท่ีผูดูแลระบบเปนผูจัดการในสวนนี้ 

กระบวนการ 1.2 กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาถึงเมนู เปนการตรวจสอบสิทธ์ิการใช
เมนู โดยแยกออกเปนสวน ๆ ตามหนาท่ีการทํางาน และระดับในการเขาถึงขอมูล 
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แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 2.0 จัดการขอมูลพื้นฐาน 

 
 

รูป 3.6 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 2.0 จัดการขอมูลพื้นฐาน 
จากรูป 3.6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 2.0 จัดการขอมูล

พื้นฐานสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 2 กระบวนการ ไดแก  
กระบวนการ 2.1 กระบวนการจัดการผูใชงาน เปนการบันทึกหรือปรับปรุงขอมูลผูใชงาน

ระบบ 
กระบวนการ 2.2 กระบวนการจัดการสิทธ์ิผูใชงาน เปนกระบวนการเพิ่มสิทธ์ิการเขาใช

งานระบบในงานตางๆ ซ่ึงจะแบงแยกไปตามประเภทของผูใชงาน ซ่ึงแตละเจาหนาท่ีจะมองเห็น
เมนูไมเหมือนกัน 
 
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 3.0 เบิกวัสดุ 
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รูป 3.7 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 3.0 เบิกวัสด ุ

จากรูป 3.7 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 3.0 เบิกวัสดุ
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 3.1 กระบวนการออกใบเบิกวัสดุ เปนการกระบวนการออกใบเบิกวัสดุ โดย
วิ่งตามเสนทางอนุมัติท่ีผูใชกําหนด  

กระบวนการ 3.2 กระบวนการอนุมัติใบเบิกวัสดุ เปนกระบวนการการอนุมัติใบเบิกวัสดุ
สําหรับเจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิอนุมัติ และเจาหนาท่ีบัญชีสวนงานพัสดุ 

กระบวนการ 3.3 กระบวนการสงขอความแจงเตือนสวนใบเบิกวัสดุ เปนกระบวนการ
สําหรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงเตือนสถานะของใบเบิก ท้ังการรองขออนุมัติ และการยับยั้ง
หรือยกเลิกใบเบิกวัสดุ 

 
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 4.0 จัดการใบขอซ้ือ 
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รูป 3.8 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 4.0 จัดการใบขอซ้ือ 
จากรูป 3.8 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 4.0 จัดการใบขอซ้ือ

สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 5 กระบวนการ ไดแก  
กระบวนการ 4.1 กระบวนการจัดการเสนทางอนุมัติ เปนกระบวนการกําหนดเจาหนาท่ีผูมี

สิทธ์ิอนุมัติ ท้ัง 3 ระดับ ซ่ึงใบขอซ้ือจะใชท้ัง 3 ระดับ สวนใบเบิกวัสดุจะใชแคระดับ 1 เทานั้น 
กระบวนการ 4.2 กระบวนการจัดการงบประมาณ เปนกระบวนการกําหนดงบประมาณ

ตามท่ีแตละสวนงานไดรับ โดยแยกตามเดือนและป 
 กระบวนการ 4.3 กระบวนการออกใบขอซ้ือ เปนกระบวนการออกใบขอซ้ือสําหรับการซ้ือ
พัสดุตามตองการ  

กระบวนการ 4.4 กระบวนการอนุมัติใบขอซ้ือ เปนกระบวนการอนุมัติใบขอซ้ือท้ัง 3 ระดับ 
โดยรวมกับการอนุมัติใบเบิกวัสดุในระดับท่ี 1 ดวย 
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กระบวนการ 4.5 กระบวนการสงขอความแจงเตือนสวนใบขอซ้ือ เม่ือเจาหนาท่ีผูมีสิทธ์ิ
อนุมัติทําการอนุมัติ ระบบจะสงขอความแจงเตือนผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหผูท่ีเกี่ยวของ
ทราบถึงสถานะของใบขอซ้ือ 
 
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 5.0 จัดการใบส่ังซ้ือ 

 
รูป 3.9 ภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที ่5.0 จัดการใบส่ังซ้ือ 

จากรูป 3.9 แผนแสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 5.0 จัดการ

ใบส่ังซ้ือสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 2 กระบวนการ 

ไดแก  

กระบวนการ 5.1 กระบวนการเปล่ียนใบขอซ้ือเปนใบส่ังซ้ือ เปนกระบวนการคัดกรอง 

ใบขอซ้ือ โดยแยกตามผูจําหนายและแผนกท่ีออกใบส่ังซ้ือ 

กระบวนการ 5.2 กระบวนการออกใบส่ังซ้ือใหม เปนกระบวนการการออกใบส่ังซ้ือใน

กรณีเรงดวน กลาวคือการออกใบส่ังซ้ือโดยไมตองการผานกระบวนการของใบขอซ้ือ 

แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 6.0 จัดการการรับพัสดุ 
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ขอมูลการรับพัสดุ
D32  TH_POReceive

ผลการรับพัสดุ

ขอมูลการประเมินผูจําหนาย
ประเมินผูจําหนาย

6.2 ขอมูลการประเมินผูจําหนาย

ขอมูลการรับพัสดุท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลรับพัสดุท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลใบสั่งซื้อท่ีมีพัสดุคางรับ

ขอมูลสถานะใบสั่งซื้อสมบูรณ

ขอมูลใบขอซื้อท่ีมีสินคาคางรับ
ขอมูลใบสถานะขอซ้ือท่ีปรับปรุงแลวเปล่ียนใบขอซ้ือ

ใหสมบูรณ

6.3

ขอมูลใบขอซื้อ

การปดยอดวัสดุ

6.4ขอมูลการปดยอดพัสดุ

ขอมูลวัสดุคงเหลือ

D30  TH_POHeader

ขอมูลใบขอซื้อ

TH_MakerD28 EvaluationHeader

ขอมูลการการรับวัสดุ

D39  TH_StockBalance

รับพัสดุ

6.1

รายงานวัสดุคงเหลือ

แสดงผล
ความเคล่ือนไหววัสดุ

6.5
ขอมูลการการรับวัสดุ

ขอมูลสืบคนวัสดุ

รายงานติดตามสถานะวัสดุ
 

รูป 3.10 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 6.0 จัดการการรับพสัดุ 
 

จากรูป 3.10 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 6.0 จัดการการรับ

พัสดุสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 5 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 6.1 กระบวนการรับพัสดุ เปนกระบวนการคัดกรองใบขอซ้ือโดยแยกตาม 

ผูจําหนายและแผนกท่ีออกใบส่ังซ้ือ 

กระบวนการ 6.2 กระบวนการประเมินผูจําหนาย เปนกระบวนการการออกใบส่ังซ้ือใน

กรณีเรงดวน กลาวคือการออกใบส่ังซ้ือโดยไมตองการผานกระบวนการของใบขอซ้ือ 

กระบวนการ 6.3 กระบวนการเปล่ียนใบขอซ้ือใหสมบูรณ เปนกระบวนการเปล่ียนสถานะ 
ใบขอท่ีท่ีมีการรับพัสดุไปแลวบางรายการ แตตองการยกเลิกการรับพัสดุท่ีเหลือ 

กระบวนการ 6.4 กระบวนการปดยอดวัสดุ เปนกระบวนการนับยอดสินคาคงเหลือ สําหรับ

ต้ังตนเบิกในเดือนถัดไป 
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กระบวนการ 6.5 กระบวนการแสดงผลความเคล่ือนไหววัสดุ เปนกระบวนการติดตาม

สถานะ การรับ-จายพัสดุ ตามท่ีผูใชตองการ 

 
แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 7.0 จัดการครุภณัฑ 
 

เพ่ิมประวัติ
การซอมครุภัณฑ

7.2ขอมูลการซอมครุภัณฑ

รายละเอียดการซอมครุภัณฑ

ขอมูลการซอมท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลการซอมท่ีทําการปรับปรุงแลว

ออกหมายเลขครุภัณฑ

7.1ขอมูลพ้ืนฐานครุภัณฑ

รายละเอียดพ้ืนฐานครุภัณฑ
D4   MA_Asset

D6   MA_AssetRepair

ขอมูลรายละเอียดครุภัณฑ

ขอมูลครุภัณฑท่ีตองการปรับปรุง

ขอมูลครุภัณฑที่ทําการปรับปรุงแลว

 

รูป 3.11 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 7.0 จัดการครุภัณฑ 

 

จากรูป 3.11 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 7.0 จัดการ

ครุภัณฑสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 2 กระบวนการ 

ไดแก  

กระบวนการ 7.1 กระบวนการออกหมายเลขครุภัณฑ เปนกระบวนการจัดเก็บขอมูล

ครุภัณฑ พรอมท้ังหมายเลขครุภัณฑท้ังหมด 

กระบวนการ 7.2 กระบวนการเพ่ิมประวัติการซอมครุภัณฑ เปนกระบวนการจัดเก็บประวัติ

การซอมของครุภัณฑ 
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แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 8.0 ออกรายงาน 

 

รูป 3.12 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 8.0 ออกรายงาน 

 

จากรูป 3.12 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการท่ี 8.0 ออกรายงาน

สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 6 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 8.1 กระบวนการรายงานใบขอซ้ือ เปนกระบวนการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ 

พรอมท้ังหมายเลขครุภัณฑท้ังหมด 
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กระบวนการ 8.2 กระบวนการรายงานงบประมาณ เปนกระบวนการแสดงรายงาน

งบประมาณเทียบกับรายจายของแตละแผนกโดยสรุป 

กระบวนการ 8.3 กระบวนการรายงานใบส่ังซ้ือ เปนกระบวนการแสดงรายงานตามท่ีผูใช
ตองการ โดยแบงเปน รายงานโดยสถานะใบส่ังซ้ือ รายงานโดยการรับสินคา และรายงานโดยสถิติ 
การส่ังซ้ือ  
 กระบวนการ 8.4 กระบวนการรายงานการติดตามวัสด ุเปนการแสดงผลความเคล่ือนไหว
ของพัสดุในระบบ และรายงานสถานะใบเบิกวัสด ุ

กระบวนการ 8.5 กระบวนการรายงานครุภณัฑ เปนการแสดงรายงานประวัติครุภณัฑ รวม
ไปถึงประวัติการซอมแซมครุภัณฑ 

กระบวนการ 8.6 กระบวนการรายงานการประเมินผูจําหนาย เปนรายงานแผนภูมิคาเฉล่ีย
จากผลการประเมินผูจําหนายในการส่ังซ้ือสินคาแตละครั้ง 


