
 

บทที ่3 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน 

 
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบนัเก่ียวกบั

รูปแบบการด าเนินงาน ขั้นตอนและเง่ือนไขในระบบงาน เพื่อน าไปพฒันาระบบสั่งซ้ือและ
ออกแบบโป่งข่าม ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดตามล าดบั ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์ระบบงานเดิม 
2) การออกแบบระบบงานใหม่ 

 
3.1 การวเิคราะห์ระบบงานเดิม 

3.1.1 ปัญหาท่ีพบในระบบงานเดิม 
            1) ปัญหาดา้นการตลาด และการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

(1) เ น่ืองด้วยการผลิตโป่งข่ามส่วนใหญ่นั้ น จะใช้วิ ธีการลอกเลียนแบบ
เคร่ืองประดับจากสินคา้ท่ีมีการวางจ าหน่ายอยู่แล้ว หรือมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดของงาน
เล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมกบัวตัถุดิบโป่งข่ามท่ีมี ท าให้สินคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายส่วนใหญ่ มี
รูปแบบท่ีคลา้ยกนักบัคู่แข่ง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการแข่งขนัดา้นราคา (Price War) ตามมา 

(2) ปัญหาในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโป่งข่ามของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ
มกัพบปัญหาดา้นการรับรู้ดา้นชนิด และคุณสมบติัของโป่งข่ามท่ีมีชนิด สี และคุณสมบติัต่างๆ ท่ี
หลากหลาย ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือ ผูจ้  าหน่ายตอ้งใช้เวลามากใน
การอธิบาย และจูงใจผูซ้ื้อ และผูจ้  าหน่ายหรือผูผ้ลิตบางรายไม่สามารถอธิบายความน่าสนใจของ
โป่งข่ามชนิดนั้นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงมีผลในการซ้ือสินคา้เช่นเดียวกนั 

(3) ปัญหาในการขยายกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย พบว่าการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ริโภค
ต่างจงัหวดันั้น ค่อนขา้งเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากมีความจ ากดัทางดา้นระยะทาง ส่งผลให้เกิดตน้ทุน
การผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าใหเ้กิดปัญหาในการตดัสินใจซ้ือขายได ้

 
          2) ปัญหาดา้นวตัถุดิบ และวสัดุ 

(1) โป่งข่ามบางชนิด สามารถส่งออกนอกประเทศได้ยากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
ประเทศแถบแอฟริกา ประกอบกบัหลายๆ ประเทศท่ีมีวตัถุดิบอยูแ่ลว้หนัมาผลิต เจียระไน ประกอบ
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ตวัเรือนโป่งข่ามกนัเอง หรือส่งขายให้กบัประเทศคู่แข่งท่ีมีการผลิตเช่นเดียวกนั ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขนัมากข้ึน 

(2) ปัญหาด้านราคาต้นทุนอ่ืนๆ เ น่ืองจากตัวเรือนของผลิตภัณฑ์ ท าจาก
หลากหลายวสัดุ บางอยา่งนั้นมีราคาต ่า บางอย่างมีราคาสูง และมีความผนัผวนของราคาเป็นอยา่ง
มาก ท าให้ผูผ้ลิตบางรายต้องหันมาท าตัวเรือนจากโลหะเงินมากข้ึน ท าให้เกิดข้อจ ากัดของ
ผลิตภณัฑ์ และบางรายยงัไม่มีความเช่ียวชาญในการท าเคร่ืองประดบัจากเคร่ืองเงิน เกิดการพฒันา
กระบวนการผลิตท่ีดีไดย้ากยิง่ข้ึน 

 
          3) ปัญหาดา้นการออกแบบ การพฒันาสินคา้ และการผลิต 

(1) ขาดแนวทางในการส่งเสริมศกัยภาพในการออกแบบ การออกแบบยงัเป็น
ลกัษณะคิดแบบ หรือปรับแบบตามประสบการณ์และความชอบของเจา้ของ ดงันั้นจึงนิยมซ้ือแบบ
ส าเร็จ หรือลอกแบบข้ึนมา และใช้การข้ึนรูปดว้ยกระบวนการหล่อเป็นหลกั เน่ืองจากมีตน้ทุนต ่า
ท่ีสุด ในดา้นการข้ึนมือจะท าเม่ือมีงานจากลูกคา้ ก็จะข้ึนมือเป็นช้ิน ส่วนการท าแบบชุด เช่น แหวน 
30 วงข้ึนไป จะท าเม่ือลูกคา้สั่งเท่านั้น ทั้งน้ีผูป้ระกอบการบางรายให้ขอ้สังเกตวา่ แบบท่ีตนคิดมกั
จ าหน่ายไม่ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ หรือใชเ้วลานานในการจ าหน่าย 

(2) ปัญหาดา้นช่างผลิตเคร่ืองประดบั เน่ืองจากผูป้ระกอบการมกัจา้งช่างไวใ้ชง้าน
ประจ าในท่ีประกอบการ และกระบวนการผลิตนั้นมีหลายข้ึนตอน หากตอ้งมีช่างดา้นการผลิตครบ 
จะเป็นตน้ทุนค่าใช้จ่ายท่ีค่อยขา้งสูง ประกอบกบัช่างผลิตเคร่ืองประดบัตอ้งปรับตวัอย่างมากใน
ปัจจุบนั เคร่ืองประดบัท่ีใชท้องค ามีงานนอ้ยลง ต้องมาผลิตเคร่ืองประดบัเงินท่ีมีอตัราค่าจา้งต ่ากวา่ 
และตอ้งผลิตในจ านวนท่ีมากข้ึน มีผลต่อราคาเคร่ืองประดบัท่ีผนัผวนเช่นกนั 

 
3.1.2 ความตอ้งการของระบบงานใหม่ 

ลกัษณะของระบบใหม่ ท่ีท าให้สามารถแก้ไขปัญหาของการออกแบบ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการซ้ือขายเคร่ืองประดบัโป่งข่ามในระบบงานเดิมไดน้ั้น มีดงัต่อไปน้ี 
 1) มีการเก็บขอ้มูลของเคร่ืองประดบัโดยจดัท าอย่างเป็นหมวดหมู่ สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดง่้ายต่อการใชง้าน 
 2) มีการจดัเก็บสถิติการซ้ือขายโป่งข่าม ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และน ามา
เป็นขอ้มูลในการพฒันาผลิตภณัฑไ์ด ้
 3) มีการกระจายข่าวสาร ผลิตภณัฑท่ี์มี หรือผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ไดง่้าย 
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 4) มีความสะดวกสบายในการซ้ือขายผลิตภณัฑ์ ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเดินทางมาถึง
แหล่งผลิต ลดตน้ทุนในการซ้ือขาย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีมากข้ึน 
 5) มีการออกแบบเคร่ืองประดบัโป่งข่าม ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยจะมีแบบ
ตวัเรือนและเมด็โป่งข่ามใหลู้กคา้เลือก 
 6) มีการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้ ท าให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีหลากหลาย เพราะ
ลูกคา้สามารถเขา้มาชมสินคา้ และซ้ือไดง่้าย 
 
3.2 การออกแบบระบบงานใหม่ 

การวิเคราะห์ระบบ เร่ิมตน้จากการศึกษาระบบเดิม แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาหา
ความตอ้งการ (Requirements) หรือส่ิงท่ีจะตอ้งปรับปรุงในระบบ หรืออีกอยา่งหน่ึงคือวิธีแกปั้ญหา
ของระบบ 

3.2.1 ขั้นตอนการสั่งซ้ือโป่งข่าม 
 1) การสั่งซ้ือสินคา้ทัว่ไป ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามหมวดหมู่สินคา้ และ
ท าการยืนยนัการสั่งซ้ือโดยกรอกขอ้มูลเพื่อจดัส่งสินคา้ เม่ือพนกังานฝ่ายขายไดรั้บรายการสั่งซ้ือ 
สามารถอนุมติัการขายและท าการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
 2) การออกแบบสินคา้ ลูกคา้สามารถเลือกรูปแบบโป่งข่ามมาใส่ในเคร่ืองประดบั 
เม่ือได้โป่งข่ามและเคร่ืองประดบัท่ีตอ้งการ ลูกคา้ท าการยืนยนัการสั่งผลิตโดยกรอกขอ้มูลเพื่อ
จดัส่งสินคา้ เม่ือพนกังานฝ่ายขายไดรั้บรายการสั่งผลิต สามารถท าการอนุมติัสั่งผลิต รายการสั่งผลิต
จะแสดงในส่วนของพนกังานฝ่ายผลิต โดยพนกังานฝ่ายผลิตสามารถท าการอนุมติัผลิตเม่ือท าการ
ผลิตสินคา้เสร็จ และรายการผลิตจะแสดงในส่วนของพนกังานฝ่ายขาย สามารถท าการอนุมติัจดัส่ง
สินคา้ใหก้บัลูกคา้ ในกระบวนการสั่งซ้ือโดยวธีิการออกแบบ ลูกคา้สามารถท่ีจะโทรแจง้ยกเลิกการ
ออกแบบได ้และพนักงานฝ่ายขายและพนักงานฝ่ายผลิตก็สามารถยกเลิกรายการท่ีลูกคา้แจง้ได้
เช่นกนั โดยการคลิก ยกเลิก รายการออกแบบ ท่ีปรากฏบนหน้าจอ ทั้งน้ีการยกเลิกสินคา้ ลูกคา้จะ
ไม่ไดรั้บการคืนเงินค่ามดัจ า และเจา้ของธุรกิจสามารถน าสินคา้นั้นไปจ าหน่ายในส่วนของสินคา้
ทัว่ไปได ้

จากการรวบรวมขอ้มูลในขั้นตน้ สามารถสร้างแผนผงับริบท และแผนผงัการไหลของ
ขอ้มูล เพื่อแสดงภาพรวมของระบบงาน โดยมีความหมายและสัญลกัษณ์ท่ีใชด้งัน้ี 
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ตาราง 3.1 ตารางสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนผงับริบท และแผนผงัการไหลของขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ช่ือ ความหมาย 

 
 
 

Process 
แสดงถึงการประมวลผลขอ้มูล แสดงใหเ้ห็นวา่
ขอ้มูลท่ีถูกส่งมานั้น จะถูกเปล่ียนแปลงหรือ
ประมวลผลอยา่งไร และขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นเช่นไร 

 

 
 

Data Flow 
ลูกศรแสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีของขอ้มูล โดย
ทิศทางของลูกศรจะบอกการเคล่ือนท่ีของขอ้มูล 
และแสดงใหเ้ห็นถึงเส้นทางการรับ และส่งขอ้มูล 

 
 
 

Data Store สัญลกัษณ์แสดงถึงการเก็บขอ้มูล หรือรับขอ้มูล 

 
 
 

External Entity 

แสดงถึงหน่วยขอ้มูล ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งภายนอก
ระบบ ซ่ึงอาจจะหมายถึงบุคคล หน่วยงาน องคก์ร 
หรือระบบอ่ืนๆ เพื่อแสดงถึงการส่งขอ้มูลใหร้ะบบ
หรือรับขอ้มูลจากระบบ 

 
 
3.2.2 แผนผงับริบท (Context Diagram) 

ขั้นตอนน้ีเป็นการออกแบบระบบใหม่โดยใช้แผนผงับริบท เพื่อแสดงให้เห็น
ภาพรวมของระบบวา่ประกอบดว้ยขอ้มูลใดบา้ง เก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดบา้ง ดงัรูป 3.1 
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รูป 3.1 แสดงแผนผงับริบทของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม 
 

 จากรูป 3.1 สามารถอธิบายกระบวนการการท างานต่างๆ ดงัน้ี 
 ระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม มีส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
 1) ผูดู้แลระบบ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ีจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยสามารถเพิ่ม แกไ้ข  
ลบขอ้มูลผูใ้ชง้านได ้
 2) พนกังานฝ่ายขาย หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ีจดัการขอ้มูลเวบ็ไซต ์และจดัการขอ้มูล
สินคา้ทั้งหมด รวมทั้งท าหน้าท่ีในการอนุมติัการขาย อนุมติัหรือยกเลิกสั่งท าสินคา้ออกแบบ และ
อนุมติัหรือยกเลิกจดัส่งสินคา้ รวมทั้งสามารถดูรายงานการขายสินคา้ต่างๆ 
 3) พนกังานฝ่ายผลิต หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีท าหนา้ท่ีอนุมติัการผลิต หรือยกเลิกการผลิต ใน
รายการท่ีลูกคา้สั่งผลิตได ้
 4) ลูกค้า หมายถึง ผูท่ี้สามารถซ้ือสินค้า หรือออกแบบสินค้า และบันทึกลงในระบบ 
สามารถติดต่อกบัผูดู้แลได ้ผา่นระบบติดต่อสอบถาม 
 

 0 

ระบบการส่ังซ้ือและออกแบบ 
โป่งข่าม 

ผูดู้แลระบบ 
ลูกคา้ การขอใชสิ้ทธิเขา้สู่ระบบ 

ก าหนดสิทธิผูใ้ชง้าน 
สร้างและแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

ผลการขอใชสิ้ทธิเขา้สู่ระบบ 
ผลการก าหนดสิทธิผูใ้ชง้าน 
ผลการสร้างและแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

ออกแบบและสัง่ซ้ือสินคา้ 

ใบแจง้หน้ี 
 รับใบเสร็จ 
 

ช าระเงินผา่นทางธนาคาร 

พนกังานฝ่าย
ผลิต 

พนกังานฝ่าย
ขาย 

การขอใชสิ้ทธิเขา้สู่ระบบ 

การสืบคน้ขอ้มูลสินคา้อนุมติัสัง่ผลิต 
บนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ 

ผลการขอใชสิ้ทธิเขา้สู่ระบบ 

ขอ้มูลสินคา้ท่ีอนุมติัสัง่ผลิต 
รายงานขอ้มูลสินคา้ท่ีผลิตเสร็จ 

การขอใชสิ้ทธิเขา้สู่ระบบ 

การสืบคน้ขอ้มูลสินคา้ท่ีผลิตแลว้ 
อนุมติัสินคา้ผลิต 
บนัทึกจดัส่งสินคา้ 
บนัทึกขอ้มูลทัว่ไปของเวบ็ไซต ์

ผลการขอใชสิ้ทธิเขา้สู่ระบบ 

ขอ้มูลสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ 
ขอ้มูลการอนุมติัสินคา้ผลิต 
รายงานการจดัส่งสินคา้ 
รายงานขอ้มูลทัว่ไปของเวบ็ไซต ์
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1.0 
ตรวจสอบสิทธิ 
และเขา้สู่ระบบ 

ผูดู้แลระบบ 

2.0 
จดัการขอ้มูล 
ผูใ้ชร้ะบบ 

 

3.0 
จดัการขอ้มูล 

ทัว่ไป 
 

4.0 
จดัการขอ้มูล 

สินคา้ 
 

5.0 
สัง่ซ้ือและ 

ออกแบบสินคา้ 
 

6.0 
 

งานขาย 
 

8.0 
ออกรายงานและ
ขอ้มูลสารสนเทศ 

 

ผลการเขา้ใชร้ะบบ 
พนกังานฝ่ายขาย 

ผลการเขา้ใชร้ะบบ 

         tb_admin ขอ้มูลเขา้ใชร้ะบบ 

ขอ้มูลผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

เพ่ิม/แกไ้ขขอ้มูลผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

ขอ้มูลผูเ้ขา้ใชร้ะบบท่ีเพ่ิม/แกไ้ขแลว้ 

รายงานขอ้มูลผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 
ท่ีเพ่ิม/แกไ้ขแลว้ 

ขอ้มูลทัว่ไปของเวบ็ไซต ์

         tb_data 

เพ่ิม/แกไ้ขขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มูลทัว่ไปท่ีเพ่ิม/แกไ้ขแลว้ รายงานขอ้มูลทัว่ไปท่ีเพ่ิม/แกไ้ขแลว้ 

พนกังานฝ่ายขาย 
ขอ้มูลหมวดสินคา้ 

         tb_product 

เพ่ิม/แกไ้ขขอ้มูลหมวดสินคา้ 

ขอ้มูลหมวดสินคา้ท่ีเพ่ิม/แกไ้ขแลว้ รายงานขอ้มูลหมวดสินคา้ 
ท่ีเพ่ิม/แกไ้ขแลว้          tb_productphoto 

ขอ้มูลสินคา้ 

รายงานขอ้มูลสินคา้ท่ีเพ่ิม/แกไ้ขแลว้ 

เพ่ิม/แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ 
ขอ้มูลสินคา้ท่ีเพ่ิม/แกไ้ขแลว้ 

ลูกคา้ 
สัง่ซ้ือสินคา้ 

         tb_order 

บนัทึกการสัง่ซ้ือสินคา้ 
ขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ 

รายงานการสั่งซ้ือสินคา้ 

ออกแบบสินคา้ 

         tb_buycreate บนัทึกสินคา้ท่ีออกแบบ 

ขอ้มูลสินคา้ท่ีออกแบบ 

รายงานสินคา้ท่ีออกแบบ 

         tb_order_detail 

พนกังานฝ่ายขาย 
ตรวจสอบการสัง่ซ้ือ 

รายงานการสั่งซ้ือสินคา้ 

ตรวจสอบขอ้มูลการสัง่ซ้ือ 

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ 

7.0 
 

งานผลิต 
 

         tb_buycreate 
 

ตรวจสอบการสัง่ซ้ือสินคา้ออกแบบ 
รายงานการสั่งซ้ือสินคา้ออกแบบ ขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ออกแบบ 

ตรวจสอบขอ้มูลการสัง่ซ้ือ 

ขอ้มูลอนุมติัการผลิต บนัทึกขอ้มูลอนุมติัการผลิต 

ขอ้มูลท่ีอนุมติัผลิตแลว้ รายงานขอ้มูลท่ีอนุมติัผลิตแลว้ 

พนกังานฝ่ายผลิต 
ตรวจสอบการอนุมติัผลิต ตรวจสอบขอ้มูลการอนุมติัผลิต 

ขอ้มูลการอนุมติัผลิต 
รายงานขอ้มูลการอนุมติัผลิต 

พนกังานฝ่ายขาย 

 
         tb_order 

         tb_buycreate 
 

ขอ้มูลรายงานการสัง่ซ้ือสินคา้ 

รายงานขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ 

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ 

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ออกแบบ ขอ้มูลรายงานการสัง่ซ้ือสินคา้ออกแบบ 

รายงานขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ออกแบบ 

รูป 3.2 แสดงแผนภาพการไหลขอ้มูลระดบั 0 ของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม 
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3.2.3 แผนภาพการไหลของขอ้มูล 
การออกแบบแผนภาพไหลของขอ้มูลการพฒันาระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม 

เพื่อแสดงให้เห็นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ต่างๆ ระหวา่งระบบงานยอ่ยกบัระบบงานใหญ่ได ้ดงั
รูป 3.1 และ รูป 3.2 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูล ของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม โดย
สามารถแบ่งกระบวนการของระบบยอ่ยออกไดท้ั้งหมด 8 กระบวนการ แสดงดงัตาราง 3.2 

 
ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบงาน 

กระบวนการที่ ช่ือกระบวนการ 
1.0 การตรวจสอบสิทธิและการเขา้สู่ระบบ 
2.0 การจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
3.0 การจดัการขอ้มูลทัว่ไป 
4.0 การจดัการขอ้มูลสินคา้ 
5.0 การสั่งซ้ือ และออกแบบสินคา้ 
6.0 งานขาย 
7.0 งานผลิต 
8.0 การออกรายงานและขอ้มูลสารสนเทศ 

 
จากตาราง 3.2 สามารถแบ่งกระบวนการของระบบงาน ออกเป็น 8 ขบวนการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1)   ขบวนการท่ี 1.0 
ช่ือขบวนการ  ตรวจสอบสิทธิและการเขา้สู่ระบบ 
รายละเอียด  ตรวจสอบสิทธิการเข้าสู่ระบบของผูใ้ช้งานตลอดจน

การก าหนดและตรวจสอบสิทธิ/เมนูการใช้งานในการ
จดัการและประมวลผลขอ้มูลแต่ละสถานะของผูใ้ชง้าน 

ขอ้มูลเขา้  ขอ้มูลผูดู้แลระบบ  ขอ้มูลฝ่ายขาย  และขอ้มูลฝ่ายผลิต 
ขอ้มูลออก  แฟ้มขอ้มูลผูใ้ชง้าน แฟ้มขอ้มูลสิทธิผูใ้ชง้าน 
ประเภทกระบวนการ  ออนไลน์ 
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2)  ขบวนการท่ี 2.0 
ช่ือขบวนการ  จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
รายละเอียด  เพิ่มและก าหนดประเภทต่าง ๆ ให้กบัผูดู้แลระบบ ฝ่าย

ขาย และฝ่ายผลิต เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบและ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามสิทธิท่ีก าหนดไวไ้ด ้

ขอ้มูลเขา้  ขอ้มูลผูดู้แลระบบ  ขอ้มูลฝ่ายขาย  และขอ้มูลฝ่ายผลิต 
ขอ้มูลออก  แฟ้มขอ้มูลผูใ้ชง้าน แฟ้มขอ้มูลสิทธิผูใ้ชง้าน 
ประเภทกระบวนการ  ออนไลน์ 

 
3)  ขบวนการท่ี 3.0 

ช่ือขบวนการ  จดัการขอ้มูลทัว่ไป 
รายละเอียด  จดัการฐานขอ้มูลทัว่ไปของเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ การเพิ่ม/ลบ  

และแก้ไข ขอ้มูลรายละเอียดทัว่ไป เช่น ประวติัของ
สินค้า วิธีการเลือกซ้ือ วิธีการช าระเงิน เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเขา้ใชง้านเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ขอ้มูลเขา้  ขอ้มูลประวติั วิธีเลือกซ้ือ คาถาบูชาแกว้ วิธีการสั่งซ้ือ 
วธีิการช าระเงิน 

ขอ้มูลออก  แฟ้มขอ้มูลขอ้มูลประวติั วธีิเลือกซ้ือ คาถาบูชาแกว้ 
วธีิการสั่งซ้ือ วธีิการช าระเงิน  

ประเภทกระบวนการ  ออนไลน์ 
 

4)  ขบวนการท่ี 4.0 
ช่ือขบวนการ  จดัการขอ้มูลสินคา้ 
รายละเอียด  จดัการฐานขอ้มูลของสินคา้ ได้แก่ การเพิ่ม/ลบ  และ

แกไ้ข ขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ เพื่อให้ลูกคา้
ใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือ หรือออกแบบสินคา้ 

ขอ้มูลเขา้  ขอ้มูลสินคา้ 
ขอ้มูลออก  ขอ้มูลสินคา้  
ประเภทกระบวนการ  ออนไลน์ 
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5)  ขบวนการท่ี 5.0 
ช่ือขบวนการ  สั่งซ้ือและออกแบบสินคา้ 
รายละเอียด  บนัทึกการสั่งซ้ือ และการออกแบบสินคา้ของลูกคา้ 
ขอ้มูลเขา้  ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลสินคา้ออกแบบ และขอ้มูลลูกคา้ 
ขอ้มูลออก  แฟ้มข้อมูลการขายสินค้า สินค้าออกแบบ รวมทั้ ง               

การสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ 
ประเภทกระบวนการ  ออนไลน์ 

 
6)  ขบวนการท่ี 6.0 

ช่ือขบวนการ  งานขาย 
รายละเอียด  ตรวจสอบการสั่งซ้ือสินคา้ รวมทั้งการออกแบบและ

สั่งซ้ือสินคา้ออกแบบของลูกคา้ น ามาพิจารณาอนุมติั
สั่งท าสินคา้ หรือขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ต่อไป 

ขอ้มูลเขา้  ขอ้มูลฝ่ายขาย ข้อมูลการสั่งซ้ือสินคา้ และขอ้มูลการ
ออกแบบสินคา้ของลูกคา้  

ขอ้มูลออก  แฟ้มขอ้มูลการอนุมติัผลิตสินคา้ และแฟ้มขอ้มูลอนุมติั
ขายสินคา้ 

ประเภทกระบวนการ  ออนไลน์ 
 

7)  ขบวนการท่ี 7.0 
ช่ือขบวนการ  งานผลิต 
รายละเอียด  ตรวจสอบขอ้มูลการอนุมติัผลิตสินคา้ เพื่อท าการผลิต

สินคา้ และส่งใหฝ่้ายขายน าส่งใหลู้กคา้ต่อไป 
ขอ้มูลเขา้  ขอ้มูลการอนุมติัผลิตสินคา้  
ขอ้มูลออก  แฟ้มขอ้มูลการผลิตสินคา้ออกแบบ 
ประเภทกระบวนการ  ออนไลน์ 
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8)  ขบวนการท่ี 8.0 
ช่ือขบวนการ  ออกรายงานและขอ้มูลสารสนเทศ 
รายละเอียด  แสดงรายงานการขายสินค้า และการขายสินค้าออก

แบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการซ้ือขายในแต่ละวนั 
เดือน หรือแต่ละสัปดาห์ได ้

ขอ้มูลเขา้  ขอ้มูลรายงานการสั่งซ้ือสินคา้ และสั่งซ้ือสินคา้ออก
แบบ  

ขอ้มูลออก  แฟ้มขอ้มูลสั่งซ้ือสินคา้ และสั่งซ้ือสินคา้ออกแบบ 
ประเภทกระบวนการ   ออนไลน์ 

 
แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.3 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 
กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธิและการเขา้ระบบ 

 
จากรูป 3.3 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธิ

การเขา้ใช้ระบบ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ทั้งหมด          
2 กระบวนการ ไดแ้ก่ 

กระบวนการ 1.1 ตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ช ้เป็นกระบวนการส าหรับจดัการของผูใ้ชง้านท่ีจะเขา้
สู่ระบบเพื่อความปลอดภยั และถูกตอ้งของขอ้มูล 

1.1 
ตรวจสอบสิทธิ 
และเขา้สู่ระบบ 

ขอ้มูลเขา้ใชร้ะบบ 
         tb_admin 

ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบของผูใ้ชง้าน 

ขอ้มูลสิทธิของผูใ้ชง้าน 

1.2 
ตรวจสอบสิทธิ 
และเขา้สู่ระบบ 

ขอ้มูลสิทธิการ  เขา้ใชง้านระบบ 

ขอ้มูลสิทธิการใชง้าน 

ขอ้มูลสิทธิการใชเ้มนู 

สิทธิการใชง้านเมนู 
ของผูใ้ชง้าน 
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กระบวนการ 1.2 ตรวจสอบสิทธิการเขา้ใช ้ เป็นกระบวนการส าหรับจดัการเร่ืองสิทธิและ
ความปลอดภยัของขอ้มูล  โดยแบ่งแยกในแต่ละส่วนเพื่อยอมให้เขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะผูใ้ช้งาน              
ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.4 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 
กระบวนการ 2.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

 
จากรูป 3.4 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการ 2.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ช้

ระบบ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 2 กระบวนการ 
ไดแ้ก่ 

กระบวนการ 2.1 สร้าง เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบทั้งหมด ไดแ้ก่ ช่ือผูใ้ชร้ะบบ ช่ือผูใ้ช ้
รหสัผา่น อีเมล ์และสถานะการเขา้ใชง้านระบบ 

กระบวนการ 2.2 ตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูล เป็นกระบวนการส าหรับจดัการเก่ียวกบั
ขอ้มูลรายการเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 
สร้าง เพ่ิม ลบ แกไ้ข
ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

ขอ้มูลผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 
         tb_admin 

ขอ้มูลของผูเ้ขา้ใชร้ะบบท่ีปรับปรุง 

ขอ้มูลของผูเ้ขา้ใชร้ะบบท่ีปรับปรุงแลว้ 
 

2.2 
ตรวจสอบ 

และยนืยนัขอ้มูล 

ขอ้มูลของ  ผูใ้ชง้านระบบ 

ขอ้มูลสิทธิการใชง้าน 

ขอ้มูลสิทธิการใชเ้มนู 

สิทธิการใชง้านเมนู 
ของผูใ้ชง้าน 
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รูป 3.5 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 
กระบวนการ 3.0 จดัการขอ้มูลทัว่ไป 

 
จากรูป 3.5 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการ 3.0 จดัการขอ้มูล

ทัว่ไป โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 2 กระบวนการ 
ไดแ้ก่ 

กระบวนการ 3.1 สร้าง เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลทัว่ไปทั้งหมด ไดแ้ก่ ขอ้มูลประวติั วิธีเลือกซ้ือ 
คาถาบูชาแกว้ วธีิการสั่งซ้ือ วธีิการช าระเงิน 

กระบวนการ 3.2 ตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูล เป็นกระบวนการส าหรับจดัการเก่ียวกบั
ขอ้มูลทัว่ไปของเวบ็ไซต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.6 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 
กระบวนการ 4.0 จดัการขอ้มูลสินคา้ 

3.1 
สร้าง เพ่ิม ลบ แกไ้ข
ขอ้มูลทัว่ไปของระบบ 

ขอ้มูลทัว่ไปของระบบ 
         tb_data 

ขอ้มูลทัว่ไปของระบบท่ีปรับปรุง 

ขอ้มูลทัว่ไปของระบบท่ีปรับปรุงแลว้ 
 

3.2 
ตรวจสอบ 

และยนืยนัขอ้มูล 

ขอ้มูลทัว่ไปของระบบ 
 

รายงานขอ้มูลทัว่ไปของระบบ 
 
 

ขอ้มูลทัว่ไปของระบบ 

4.1 
สร้าง เพ่ิม ลบ แกไ้ข
ขอ้มูลของหมวดสินคา้ 

ขอ้มูลสินคา้ 
         tb_product 

ขอ้มูลของหมวดสินคา้ท่ีปรับปรุง 

ขอ้มูลของหมวดสินคา้ท่ีปรับปรุงแลว้ 
 

4.2 
สร้าง เพ่ิม ลบ แกไ้ข
ขอ้มูลของสินคา้ 

 

ขอ้มูลของสินคา้ท่ีปรับปรุง 
 

ขอ้มูลของสินคา้ท่ีปรับปรุงแลว้ 
 
 

ขอ้มูลสินคา้ท่ีเพ่ิม ลบ 
แกไ้ข แลว้ 

ขอ้มูลของ สินคา้ 

         tb_productphoto 
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จากรูป 3.6 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการ 4.0 จดัการขอ้มูล
สินคา้ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 2 กระบวนการ 
ไดแ้ก่ 

กระบวนการ 4.1 สร้าง เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลหมวดสินคา้เพื่อให้ขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ตาม
ชนิดของสินคา้ ใหง่้ายต่อการคน้หา และน าไปใชง้าน 

กระบวนการ 4.2 สร้าง เพิ่ม ลบ แก้ไขขอ้มูลสินคา้ ได้แก่ ช่ือสินคา้ ชนิดสินคา้ ราคา 
รายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.7 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 
กระบวนการ 5.0 สั่งซ้ือและออกแบบสินคา้ 

 
จากรูป 3.7 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการ 5.0 สั่งซ้ือและ

ออกแบบสินคา้ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 3 
กระบวนการ ไดแ้ก่ 

กระบวนการ 5.1 ตรวจสอบและคน้หาผลิตภณัฑ ์เป็นกระบวนการส าหรับการสืบคน้ขอ้มูล
ผลิตภณัฑ ์ตามเง่ือนไขต่าง ๆ   

กระบวนการ 5.2 สั่งซ้ือ เป็นกระบวนการส าหรับการสั่งซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการคน้หา 

5.1 
ตรวจสอบและ 
คน้หาสินคา้ 

ขอ้มูลสินคา้ 
         tb_productphoto 

 

ขอ้มูลการตรวจสอบ/คน้หา 

ผลการตรวจสอบ/คน้หา 
 

5.2 
 

สัง่ซ้ือ 
 

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ 
 

รายการสั่งซ้ือ 
 

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ 

ขอ้มูล สินคา้ 

         tb_order_detail 

5.3 
 

ออกแบบ 
 

ขอ้มูลตวัเรือนสินคา้ 
 

         tb_buycreate 

ขอ้มูลโป่งข่าม 
 

รายการโป่งข่าม 
 

ขอ้มูลตวัเรือน 
และโป่งข่าม 
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กระบวนการ 5.3 ออกแบบ เป็นกระบวนการส าหรับการออกแบบสินคา้ลูกคา้ไดเ้ลือกเขา้
มาทั้งตวัเรือน และโป่งข่าม แลว้จึงส่งต่อไปยงักระบวนการสั่งซ้ือต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.8 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 
กระบวนการ 6.0 งานขาย 

 
จากรูป 3.8 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการ 6.0 งานขาย โดย

สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ 
กระบวนการ 6.1 ตรวจสอบและคน้หาขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ เป็นกระบวนการส าหรับการ

สืบคน้ขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ เพื่อใหท้ราบวา่ สินคา้ชนิดใดมีผูต้อ้งการซ้ือ   
กระบวนการ 6.2 อนุมติัขาย เป็นกระบวนการส าหรับการอนุมติัขายสินคา้ท่ีผา่นการคน้หา 

6.1 
ตรวจสอบ/คน้หาขอ้มูล 

การสัง่ซ้ือสินคา้ 

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ ขอ้มูลการตรวจสอบ/คน้หา 

ผลการตรวจสอบ/คน้หา 
 

6.2 
 

อนุมติัขาย 

ขอ้มูลสินคา้  ท่ีสัง่ซ้ือ 
 

         tb_order 

 

         tb_productphoto 

 

ขอ้มูลสินคา้ท่ีขาย 

ผลการอนุมติัขาย 
 

ขอ้มูลการขายสินคา้ 

6.3 
ตรวจสอบ/คน้หาขอ้มลู 
การส่ังซ้ือสินคา้ออกแบบ 

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ 
สินคา้ออกแบบ 

ขอ้มูลการตรวจสอบ/คน้หา 

ผลการตรวจสอบ/คน้หา 
 

6.4 
 

อนุมติัผลิตและขาย 

ขอ้มูลสินคา้  ท่ีออกแบบ 
 

         tb_buycreate 

 

         tb_productphoto 

 

ขอ้มูลสินคา้ท่ีผลิต/ขาย 

ผลการอนุมติัผลิต/ขาย
สินคา้ 
 

ขอ้มูลการอนุมติัผลิต
สินคา้ออกแบบ 
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กระบวนการ 6.3 ตรวจสอบและคน้หาขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ออกแบบ เป็นกระบวนการ
ส าหรับการสืบค้นข้อมูลการออกแบบสินค้าของลูกค้า เพื่อส่งต่อสินค้าท่ีเลือกให้กับฝ่ายผลิต
ด าเนินการต่อไป   

กระบวนการ 6.4 อนุมติัผลิตและขาย เป็นกระบวนการส าหรับส่งขอ้มูลการออกแบบสินคา้
ของลูกคา้ใหก้บัฝ่ายผลิต เพื่อใหฝ่้ายผลิตด าเนินการผลิตสินคา้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.9 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 
กระบวนการ 7.0 งานผลิต 

 

จากรูป 3.9 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการ 7.0 งานผลิต โดย
สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด 2 กระบวนการ ไดแ้ก่ 

กระบวนการ 7.1 ตรวจสอบและคน้หาขอ้มูลการอนุมติัผลิตสินคา้ เป็นกระบวนการส าหรับ
การสืบคน้ขอ้มูลการอนุมติัผลิตสินคา้ เพื่อใหท้ราบวา่ สินคา้ชนิดใดตอ้งท าการผลิตบา้ง   

กระบวนการ 7.2 ผลิต เป็นกระบวนการส าหรับผลิตสินคา้ตามขอ้มูลสินคา้ท่ีไดรั้บอนุมติั
ใหผ้ลิต 

 
 
 
 

 

7.1 
ตรวจสอบ/คน้หาขอ้มลู 
การอนุมติัผลิตสินคา้ 

ขอ้มูลการอนุมติัผลิต 
สินคา้ออกแบบ 
 

ขอ้มูลการตรวจสอบ/คน้หา 

ผลการตรวจสอบ/คน้หา 
 

7.2 
 

ผลิต 

ขอ้มูลสินคา้  ท่ีอนุมติัผลิต 
 

         tb_buycreate 

 

ขอ้มูลสินคา้ท่ีผลิต 

ผลการผลิต 

ขอ้มูลการผลิต
สินคา้ออกแบบ 
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รูป 3.10 แสดงแผนภาพการไหลขอ้มูลระดบัท่ี 1  
กระบวนการ 8.0 ออกรายงานและขอ้มูลสารสนเทศ 

  
จากรูป 3.10 แสดงแผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัท่ี 1 กระบวนการ 8.0 ออกรายงาน

และขอ้มูลสารสนเทศ โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยไดท้ั้งหมด        
2 กระบวนการ ไดแ้ก่ 

กระบวนการ 8.1 รายงานขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ เป็นกระบวนการส าหรับรายงานเก่ียวกบั
ขอ้มูลยอดการสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมด โดยสามารถแยกประเภทขอ้มูลไดต้าม ประเภทของสินคา้ วนั 
รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีเป็นตน้ 

กระบวนการ 8.2 รายงานขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ออกแบบ เป็นกระบวนการส าหรับรายงาน
เก่ียวกบัขอ้มูลยอดการสั่งซ้ือสินคา้ออกแบบทั้งหมด โดยสามารถแยกประเภทขอ้มูลไดต้าม 
ประเภทของสินคา้ วนั รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีเป็นตน้ 

 

8.1 
รายงานขอ้มลู 
การส่ังซ้ือสินคา้ 

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือ
สินคา้ท่ีตอ้งการ 
 ขอ้มูลยอดการสัง่ซ้ือสินคา้ 

 

         tb_order 

 ขอ้มูลยอดการสัง่ซ้ือ
สินคา้ท่ีแสดง 
 

8.2 
รายงานขอ้มลู 

การส่ังซ้ือสินคา้ออกแบบ 

ขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ 
ออกแบบท่ีตอ้งการ 
 ขอ้มูลยอดการสัง่ซ้ือสินคา้ออกแบบ 

 

         tb_buycreate 

 ขอ้มูลยอดการสัง่ซ้ือ
สินคา้ออกแบบท่ีแสดง 
 


