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บทที ่3 

การศึกษาและการวเิคราะห์ระบบงาน 

 การศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
เป็นการสร้างความเขา้ใจในกระบวนการของระบบงานนั้นๆ ท าใหท้ราบถึงปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงสามารถน ามาวเิคราะห์ระบบงานเพื่อสร้างสารสนเทศไดต้รงความตอ้งการของขอ้มูลท่ีมีอยู ่ผูศึ้กษา
ไดศึ้กษากระบวนการท างานของแผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากดั โดยมีรายละเอียดของ
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.1 การศึกษาและเกบ็ข้อมูลทัว่ไปของระบบงานเดิม 

 3.1.1  กระบวนการการออกแบบ 

 มณีกานต ์แซ่ลี (2555) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวว้า่ กระบวนการการออกแบบถือเป็นหวัใจหลกัในการ
ผลิตสินคา้ หากรูปแบบสินคา้มีความสวยงามถูกตอ้งและตรงความตอ้งการของลูกคา้ก็จะมีการสั่งซ้ือ
สินคา้ ก็จะน ามาซ่ึงการจา้งงานของพนกังาน ท าให้ชุมชนมีรายได ้แต่ถา้การออกแบบไม่ดี จะท าให้
เกิดความสูญเสียทั้งเวลาท่ีใช้ในการพฒันา วตัถุดิบ และรายได้ของบริษทั ซ่ึงหลกัการออกแบบท่ี
บริษทัค านึงถึงมี 3 ประเด็นหลกัดงัน้ีคือ ความเป็นไปไดใ้นการขายเส้ือผา้แบบนั้นๆความเป็นไปไดใ้น
การตดัเยบ็ และความเป็นไปไดด้า้นตน้ทุน 

 การออกแบบของบริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาลคือ  
 

1) ฤดูใบไมผ้ลิ/ฤดูร้อน แบบเส้ือผา้ในฤดูกาลน้ีจะใชเ้น้ือผา้บาง สวมใส่สบาย ไม่เกิด
ความร าคาญ รูปแบบกระทดัรัด ตวัอยา่งรูปแบบเส้ือท่ีผลิตในฤดูกาลน้ี เช่น เส้ือ
แขนสั้น เส้ือเช้ิต เป็นตน้ สีสันสดใสรับกบัลมร้อน 
 

2) ฤดูใบไมร่้วง/ฤดูหนาว แบบเส้ือผา้จะเน้นผา้เส้ือหนา ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
ตวัอย่างรูปแบบเส้ือท่ีผลิตในฤดูกาลน้ี เช่น เส้ือแจ็คเก็ต เส้ือแขนยาว เป็นต้น 
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สีสันไม่เน้นความสดใส แต่ใชสี้ท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น เช่น สีเทา สีด า หรือสีเขม้ 
เป็นตน้ 

 กระบวนท างานของแผนกออกแบบ บริษัท จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากัด แสดงดังภาพท่ี 3.1 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ก าหนดความตอ้งการ (Requirement) เป็นการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบั ชนิด
ของผา้ สี ท่ีใช้ในแต่ละฤดูกาล พิจารณาจากสมยันิยม มีความแตกต่างตามความ
เหมาะสมแต่ละฤดูกาล เม่ือไดสี้ผา้ตามท่ีตอ้งการแลว้ จากนั้นเปรียบเทียบสีดา้ย 
และสีซิป ใหต้รงกบัสีผา้ท่ีใช ้ซ่ึงสีผา้เหล่าน้ีจะน าไปจดัแสดงแก่ลูกคา้  

2) ออกแบบ (Design) เน้นรูปแบบตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็น
หลัก เม่ือได้แบบเส้ือผา้แล้วขั้นตอนต่อมาคือการเลือกใช้ชนิดผา้และอุปกรณ์
ใหก้บัเส้ือผา้แต่ละแบบ และส่งต่องานในขั้นตอนก าหนดสัดส่วน 
 

3) ก าหนดสัดส่วน (Specify) เป็นการก าหนดขนาดเส้ือผา้ในแต่ละจุดเพื่อให้ง่ายต่อ
การน าไปสร้างแบบเส้ือ เส้ือผา้ของคนแต่ละโซนทวปีมีขนาดมาตรฐานท่ีแตกต่าง
กนั โดยขนาดมาตรฐานท่ีบริษทัเลือกใชเ้ร่ิมตน้จากขนาดเล็ก (Small size) ซ่ึงจะมี
ขนาดใหญ่กวา่ขนาดเล็กของคนแถบเอเชีย 
 

4) วาดภาพ (Drawing) ตามขนาดและสัดส่วนท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 โดยก าหนดขนาด
แต่จะจุดท่ีส าคญัเพื่อเป็นภาพตวัอยา่งตวัตน้แบบในการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของเส้ือแต่ละขนาด 
 

5) สร้างแบบ (Create Pattern) ของเส้ือตามขนาดท่ีก าหนดโดยแยกออกเป็นช้ินส่วน
เส้ือแต่ละช้ินโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน าไปเป็นตน้แบบในการตดัผา้ 
 

6) พล็อตมาร์ค  (Plot Mark) ตามแบบสร้างไว้โดยสั่ งพล็อตเป็น ช้ินส่วนผ่าน
ซอฟตแ์วร์ลงในเคร่ืองพล็อตมาร์คในกระดาษตามขนาดหนา้ผา้ท่ีบริษทัมี 
 

7) ตดัผา้ (Cutting) น ากระดาษท่ีพล็อตเส้ือผา้แต่ละแบบวางบนผา้และตดัตามแบบท่ี
สร้างไว ้
 

8) เยบ็ (Sewing) เยบ็ประกอบผา้แต่ละช้ินตามแบบท่ีก าหนดซ่ึงจะมีรายละเอียดใน
การเยบ็แต่ละส่วนท่ีแตกต่างกนั 
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9) ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ตรวจสอบความถูกตอ้งและขนาดของเส้ือท่ี
เย็บ หากมีความผิดพลาดในส่วนรายละเอียดหรือขนาดก็น ากลับไปเย็บแก้ไข
จนกวา่จะถูกตอ้ง 
 

10) ทดลองสวมใส่ (Fitting) ลองสวมใส่บนหุ่นหรือลองสวมใส่จริงหากขนาดพอดีก็
สามารถน าไปเป็นตวัตน้แบบไดแ้ต่ถา้ไม่ผา่นก็ตอ้งกลบัไปเร่ิมท าในขั้นตอนการ
ก าหนดสัดส่วนใหม่อีกคร้ังจนกวา่จะไดแ้บบเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ไดพ้อดี 
 

11) ตน้แบบ (Sample) หากผ่านในขั้นตอนขา้งต้นทั้ งหมดจะได้เป็นเส้ือต้นแบบท่ี
พร้อมจะน าไปเสนอขายใหก้บัลูกคา้ 
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ภาพท่ี 3.1 แสดงกระบวนท างานของแผนกออกแบบ 

 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ก าหนดความตอ้งการ (Requirement) 

ออกแบบ (Design) 

ก าหนดสัดส่วน (Specify) 

วาดภาพ (Drawing) 

สร้างแบบ (Create Pattern) 

พล็อตมาร์ค (Plot Mark) 

ตดัผา้ (Cutting) 

เยบ็ (Sewing) 

ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) 

ทดลองสวมใส่ (Fitting) 

ตน้แบบ (Sample) 

สวมใส่พอไดพ้อดี 
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 3.1.2 ขั้นตอนการท างานและผูใ้ช้ระบบเดิมท่ีมีขอ้จ ากดั แสดงดงัภาพท่ี 3.2 โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1) ขั้นตอนการออกแบบ นักออกแบบ (Designer) ออกแบบเส้ือผา้ตามสมยันิยม
พร้อมทั้งก าหนดขอ้มูลเก่ียวกบั สีผา้ ชนิดของผา้ สีดา้ย และสีซิป ท่ีใชใ้นเส้ือผา้
แต่ละแบบ จากนั้ นส่งข้อมูลการออกแบบเส้ือผา้ให้ผู ้ก  าหนดสัดส่วนท าใน
ขั้นตอนต่อไป 
 

2) ขั้นตอนการก าหนดสัดส่วน ผูก้  าหนดสัดส่วน (Specification Technician) ก าหนด
สัดส่วนค่าเร่ิมตน้ตามท่ีออกแบบไว ้ยกตวัอย่างเช่น ความกวา้งของรอบคอ รอ
บอก รอบเอว รอบ คอลึก ความยาวของตัวเส้ือ ให้มีความกวา้ง ยาวเท่าใด 
หลังจากก าหนดสัดส่วนรายละเอียดแต่ละจุดแล้วจึงบันทึกรายละเอียดลงใน
ไฟล์เอ็กเซล อพัโหลดลงโปรแกรมดรอปบ็อคซ์ (Dropbox) ยกเวน้บางจุดท่ีไม่
สามารถก าหนดได้ อาจต้องรอผู ้สร้างแบบยืนยนัรายละเอียดให้ในภายหลัง 
จากนั้ นไฟล์เอ็กเซลจะถูกประสาน (synchronize) ลงบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File 
Server) ท่ีบริษทัในประเทศไทย 
 

3) ขั้นตอนการวาดภาพ นักวาดแบบ (Drawing) วาดแบบด้วยโปรแกรมกราฟฟิก 
ตามแบบท่ีผูก้  าหนดขนาดส่งให้จากไฟล์เอ็กเซล ทุกจุดส าคญัจะมีตวัเลขก ากบั
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแบบและใช้เป็นภาพต้นแบบชนิดไฟล์พีดีเอฟ 
(PDF) ในการตรวจสอบขนาดหลงัการตดัเยบ็ หากจุดใดไม่สามารถตดัเยบ็ไดต้าม
การออกแบบหรือขนาดท่ีออกแบบไวข้้างต้นจะมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เป็นไปไดแ้ละความเหมาะสม จากนั้นนักวาดแบบส่งไฟล์รายละเอียดแบบเส้ือ
ใหก้บัผูป้้อนขอ้มูล (Data Entry) เพื่อน าไปคียใ์นระบบสารสนเทศของบริษทั 
 

4) ขั้นตอนการสร้างแบบ ผูส้ร้างแบบ  (Pattern Maker) สร้างแบบด้วยโปรแกรม
สร้างแพทเทิร์นส าเร็จรูป (Optitex) ตามขนาดท่ีผูก้  าหนดขนาดให้ไว ้จากนั้ น
ปรับปรุงข้อมูลในไฟล์เอ็กเซลเก่ียวกับความคืบหน้าของเส้ือแบบนั้นๆ หากผู ้
ก  าหนดขนาดอนุมติั จึงสั่งพล็อทช้ินส่วนของแบบลงบนกระดาษ เพื่อน าไปตดั
และเยบ็ตามท่ีออกแบบไวเ้บ้ืองตน้หลงัจากการตดัเยบ็เรียบร้อย ผูต้รวจสอบขนาด 
(QC Sample) ตรวจวดัข้อมูลสัดส่วนท่ีเย็บได้จริงเปรียบเทียบกับท่ีก าหนดไว ้
จากนั้นแสกนไฟล์รายละเอียดเส้ือลงบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อส่งให้ผูก้  าหนดขนาดและ
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นักออกแบบตรวจสอบความถูกตอ้งและลองสวมใส่มีความเหมาะสมหรือไม่
เพียงใด 

5) หลังจากการตดัเย็บและได้เส้ือตน้แบบท่ีถูกต้อง ผูป้้อนข้อมูลท าการปรับปรุง
ขอ้มูลรายละเอียดของเส้ือแต่ละแบบท่ีไดจ้ากนกัวาดแบบลงในระบบสารสนเทศ
ของบริษทัอีกคร้ัง ซ่ึงหลงัจากการตดัเยบ็จะไดข้อ้มูลเวลาท่ีใชใ้นการเยบ็ของแต่
ละขั้นตอน น าไปคียล์งในระบบสารสนเทศของบริษทั โดยใชเ้วลาจากการตดัเยบ็
มาค านวนตามสูตรท่ีก าหนดไวไ้ด้เป็นราคาตน้ทุนในการตดัเย็บเส้ือแบบนั้นๆ 
เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในกระบวนการของฝ่ายผลิต และราคาขายต่อไป 
 

 ในระหว่างขั้นตอนการท าเส้ือตน้แบบจะมีการรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการ
พฒันาเส้ือผา้แต่ละตวัให้กับนักออกแบบและผูก้  าหนดขนาดทราบเป็นระยะ เพื่อแก้ปัญหาและ
ปรับเปล่ียนการออกแบบ ตามความเหมาะสม 
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ภาพท่ี 3.2 แสดงขั้นตอนการท างานและผูใ้ชร้ะบบเดิมท่ีมีขอ้จ ากดั 

3.1.3 ขอ้เสียและปัญหาของระบบงานเดิม 

ในการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม ผูศึ้กษาไดส้อบถามหวัหนา้และพนกังานในแผนกออกแบบ เพื่อ
รวบรวมเป็นเอกสารระบบงานเดิมแล้วน ามาแจกแจงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถสรุปปัญหาได้
ดงัต่อไปน้ี 

1) การสืบคน้ขอ้มูลมีความล่าชา้ เน่ืองจากการจดัเก็บขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบแฟ้มขอ้มูล
และขอ้มูลมีจ านวนมาก 

             

           

         

               

                  

               

           
        

Excel

          

             
         

PDF

         

JPG

           
        

           
        

Excel

    
                      

 ผูป้้อนขอ้มูล 

 หมายเหตุ :ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ในภาพเป็นเคร่ืองเดียวกนั 
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2) มีความซ ้ าซ้อนในการจดัเก็บขอ้มูล โดยจดัเก็บขอ้มูลคลา้ยกนัไวห้ลายท่ี หากมี
การแกไ้ข ปรับปรุงขอ้มูล อาจก่อใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด และส่งกระทบต่อฝ่ายผลิต 

3) ขาดความน่าเช่ือถือในข้อมูล หากข้อมูลท่ีจัดเก็บแต่ละส่วนไม่ตรงกัน และ
เสียเวลาในการสืบคน้ขอ้เทจ็จริง 

4) ขาดความคล่องตวัในการเรียกดูขอ้มูล หากผูบ้ริหารตอ้งการตรวจสอบขอ้มูล 

5) ขาดระบบสารสนเทศท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

3.2 การวเิคราะห์ระบบงานใหม่และแนวทางการพฒันา 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนัสามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ด าเนินงานตามภาพท่ี 3.3 

 

ภาพท่ี 3.3 แสดง ขั้นตอนการท างานและผูใ้ชข้องระบบงานใหม่ 
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 ผูป้้อนขอ้มูล 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การน า
เทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวกงานด้านต่างๆให้มีความราบร่ืนในการ
ด าเนินงานและช่วยบริหารจดัการให้กบัแผนกออกแบบ  เพื่อความสะดวกในการเรียกดู จดัการขอ้มูล
ให้มีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจดัสรรทรัพยากรในองค์กรให้มี
ความคล่องตวัมากข้ึน โดยผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์ความสามารถของระบบสารสนเทศไวด้งัต่อไปน้ี 

1) ส่วนการจดัการผูใ้ชง้าน เป็นส่วนยนืยนัตวัตนและการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ 

2) ส่วนการจดัการขอ้มูลฤดูกาล เพื่อใวจ้  าแนกรูปแบบเส้ือผา้แต่ละแบบ 

3) ส่วนการจดัการหมวดหมู่เส้ือผา้ มีการจ าแนกเส้ือผา้ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆตามท่ี
ผูอ้อกแบบก าหนดไว ้เพื่อบ่งบอกลกัษณะเส้ือแต่ละแบบ 

4) ส่วนจดัการข้อมูลรายละเอียดเส้ือแต่ละแบบ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
น าไปใชก้บัฝ่ายผลิตในขั้นตอนต่อไป 

5) ส่วนจดัการค่าเร่ิมตน้และสัดส่วนเส้ือแต่ละแบบ เป็นขอ้มูลรายสัดส่วนแต่ละจุด 
เพื่อน าไปใชใ้นการสร้างแบบและตดัเยบ็เส้ือผา้ 

6) ส่วนจดัขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะความคิดเห็นและขอ้แก้ไขของเส้ือผา้แต่ละ
รูปแบบเพื่อน าไปปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ในการตดัเยบ็มากท่ีสุด 

7) ส่วนจดัการขอ้มูลเส้ือแต่ละขนาด เป็นส่วนท่ีค านวณสัดส่วนแต่ละจุดของเส้ือแต่
ละขนาด 

8) ส่วนจดัการการติดตามงาน ส่วนน้ีจะมีรายละเอียดขอ้มูลเส้ือผา้แต่ละรูปแบบโดย
แยกตามฤดูกาลเพื่อใหง่้ายต่อการติดตามงาน และด าเนินการถึงขั้นตอนใด 

ในส่วนการค านวณขนาดเส้ือแบบอตัโนมติัของเส้ือแต่ละขนาด จ าเป็นตอ้งมีการค่าตวัเลขของ
การค านวณไวใ้นฐานขอ้มูลเพื่อใช้ในการค านวณแต่ละคร้ัง ซ่ึงตวัเลขท่ีใช้ค  านวณขนาดเส้ือแต่ละ
จุดวดัผูศึ้กษาใช้วิธีสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและน ามาทดสอบจากขอ้มูลท่ีมีอยู่กบั
เส้ือแต่ละแบบ ผลปรากฏวา่จ านวนตวัเลขท่ีเพิ่มข้ึนของจุดวดัแต่ละขนาดส่วนใหญ่มีค่าเท่ากนั บางจุด
ท่ีไม่เท่าอาจมีการแกไ้ขในระหวา่งการทดลองสวมใส่เพื่อให้ดูเหมาะสมและสวยงาม ดงันั้นผูศึ้กษาจึง
ไดต้วัเลขในส่วนการขยายขนาดเส้ือแต่ละจุดจากขอ้มูลแบบเส้ือเก่า ท่ีผา่นมาเป็นค่าในการค านวณเส้ือ
แต่ละขนาด 
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หากแยกช้ินแพทเทิร์นของแบบเส้ือออกมากจะเป็นดังภาพท่ี 3.4 ซ่ึงเป็นขนาดมาตรฐานค่า
เร่ิมตน้ของขนาดอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 แสดงช้ินแพทเทิร์นของแบบเส้ือ 

 เม่ือท าการขยายขนาดจากขนาดมาตรฐานไปยงัขนาดอ่ืนๆ จะได้ช้ินแพทเทิร์นแสดงดงัภาพท่ี 
3.5 ซ่ึงขนาดเล็กท่ีสุดไปยงัใหญ่ท่ีสุดคือ XS S M L XL ตามล าดับ หากเป็นขนาดใหญ่พิเศษจะ
ประกอบดว้ย 1X 2X 3X 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 แสดงช้ินแพทเทิร์นของแบบเส้ือแยกตามขนาด 

ชิน้หลงั ชิน้หน้า แขน 

ริบคอ 

ชิน้หลงั ชิน้หน้า แขน 

ริบคอ 
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 นอกจากน้ีผูใ้ช้ยงัสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานของแต่ละส่วนได้อีกด้วย จากการวิเคราะห์
ดงักล่าวผูศึ้กษาไดน้ าไปเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุน
กระบวนการท างานของแผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ ากดั ต่อไป 
   

 


