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บทที ่4 

การออกแบบระบบและฐานข้อมูล 

  การออกแบบระบบงาน เป็นการน าขอ้มูลส่วนการวิเคราะห์ระบบมาออกแบบระบบซ่ึงผูศึ้กษา
ใช้เคร่ืองคือการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุด้วยยูเอ็มแอล (UML) ในการออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกระบวนการท างานของแผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู จ ากัด 
ระบบน้ีมีสถาปัตยกรรมการท างานแบบเคร่ืองแม่ข่าย (Server) และเคร่ืองลูกข่าย (Client) ซ่ึงเคร่ืองแม่
ข่ายจะเก็บฐานขอ้มูลและระบบไว ้ส่วนเคร่ืองลูกข่ายสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยการเช่ือมต่อฐานขอ้มูลแบบ
โอดีบีซี (ODBC) เพือ่ใชแ้อพพลิเคชนั รายละเอียดของการออกแบบและขอ้มูลดงัน้ี 

4.1  การออกแบบระบบงาน 

 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานของแผนกออกแบบ บริษทั 
จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากดั ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุด้วยยูเอ็มแอล ซ่ึงไดอาแกรมท่ีน ามาใช้ในการ
วเิคราะห์ คือ ยสูเคสไดอาแกรม (Use Case Diagram) ซีเควนซ์ไดอาแกรม (Sequence Diagram) คลาส
ไดอาแกรม (Class Diagram) และแอคติวตีิไดอาแกรม (Activity Diagram)  

  4.1.1  ยสูเคสไดอาแกรมและซีเควนซ์ไดอาแกรม 

 รังสิต ศิริรังษี(2553) กล่าวไวว้า่ ยสูเคสไดอาแกรมเป็นเทคนิคในการพฒันาท่ีถูกรวบรวมไวใ้น
ยูเอ็มแอล ยูเคสเป็นไดอาแกรมท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง แอคเตอร์ (Actors) และยูสเคส (Use 
Case) ภายในระบบ แบบจ าลองยสูเคสประกอบดว้ยยสูเคสไดอาแกรมตั้งแต่หน่ึงหรือมากกวา่ รวมไป
ถึงเอกสารต่างๆ เช่น รายละเอียดต่างๆของยูสเคสและแอคเตอร์ท่ีใช้ในระบบ วตัถุประสงค์หลกัใน
การใชง้านของยเูคสก็เพื่อท่ีจะคน้หาความตอ้งการของระบบในระดบับนสุดจากมุมมองของผูใ้ชเ้ป็น
หลกั โดยไม่มีการเจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดของวิธีการท างานภายในระบบ  ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชย้สูเคสไดอาแกรมมีสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นยสูเคสไดอาแกรม 
สัญลกัษณ์ ช่ือ ความหมาย 

 

 
 

แอคเตอร์ เป็นผูใ้ช้ระบบหรือส่ิงท่ีอยู่ภายนอกระบบแต่มี
การติดต่อกบัระบบ โดยปกติแลว้แอคเตอร์จะมี
การติดต่อกบัยสูเคสเสมอ 
 

 ยสูเคส เป็นการน าเสนอการท างานท่ีเกิดข้ึนจากแอค
เตอร์ โดยยสูเคสจะถูกก าหนดในรูปของจ านวน
และล าดบัของการกระท าท่ีเกิดข้ึนในระบบซ่ึงมี
ผลต่อแอคเตอร์ 

 
 
 

แอสโซซิเอชนั 
(Association) 

เป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างแอคเตอร์และยูสเคส ซ่ึงโดยปกติจะ
เป็นการรับและส่งแมสเสจระหวา่งกนั 
 

 

 
 

 
(Generalization) 

เป็นความสัมพนัธ์แบบสืบทอด จากแอคเตอร์
หรือยูสเคสท่ีมีลกัษณะโดยทัว่ไป กบัแอคเตอร์
หรือยสูเคสท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 
 

  
(Extend) 

เป็นความสัมพนัธ์ของยูสเคสท่ีถูกขยายความ 
สามารถมาจากยูสเคสหลกั โดยพฤติกรรมของ
ยูสเคสท่ีถูกขยายจะไม่ปรากฏหากเง่ือนไขนั้น
ไม่ถูกเลือก 

 
 
 

 
(Include) 

เป็นความสัมพันธ์จากยูสเคสหลักท่ีรวมการ
ท างานของยูสเคสอ่ืนไวด้ว้ยกนั เม่ือมีการเรียก
ยูสเคสหลกั ยูเคสรวมจะแสดงพฤติกรรมหรือ
ถูกเรียกใชท้นัที  

 
 
 

<<extend>> 

<<include>> 
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 เม่ือวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกระบวนการท างานของแผนกออกแบบ 
บริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากดั แลว้พบวา่ผูใ้ชร้ะบบแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ ผูดู้แลระบบ(Admin) 
นักออกแบบ(Designer) ผูก้  าหนดขนาด(Specification Technician) ผูส้ร้างแบบ(Pattern Maker) และ
นกัวาดแบบ(Drawing) ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานระบบดงัต่อไปน้ี 

1) ผูดู้แลระบบ สามารถเขา้ถึงการท างานระบบไดด้งัน้ี 

1.1) เขา้สู่ระบบ (Login) 

1.2) จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้(Manage User Info) 

1.3) เพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้(Add User Info) 

1.4) แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้(Edit User Info) 

1.5) ลบขอ้มูลผูใ้ช ้(Delete User Info) 

2) นกัออกแบบ สามารถเขา้ถึงการท างานระบบไดด้งัน้ี 

2.1) เขา้สู่ระบบ (Login) 

2.2) จดัการขอ้มูลพื้นฐาน (Manage Basic Info) 

2.3)  เพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน (Add Basic Info) 

2.4) แกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน (Edit Basic Info) 

2.5) ลบขอ้มูลพื้นฐาน (Delete Basic Info) 

2.6) เรียกดูรายงาน (Print Report Info) 

3) ผูก้  าหนดขนาด สามารถเขา้ถึงการท างานระบบไดด้งัน้ี 

3.1) เขา้สู่ระบบ (Login) 

3.2) จดัการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือแต่ละแบบ (Manage Spec Info) 

3.3) เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือแต่ละแบบ(Add Spec Info) 

3.4) แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือแต่ละแบบ(Edit Spec Info) 
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3.5) ลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือแต่ละแบบ(Delete Spec Info) 

3.6) เรียกดูรายงาน (Print Report Info) 

4) ผูส้ร้างแบบ สามารถเขา้ถึงการท างานระบบไดด้งัน้ี 

4.1) เขา้สู่ระบบ (Login) 

4.2) จดัการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือแต่ละแบบ (Manage Spec Info) 

4.3) แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือแต่ละแบบ(Edit Spec Info) 

4.4) เรียกดูรายงาน (Print Report Info) 

5) นกัวาดแบบ สามารถเขา้ถึงการท างานระบบไดด้งัน้ี 

5.1) เขา้สู่ระบบ (Login) 

5.2) เรียกดูรายงาน (Print Report Info) 

  จากรายละเอียดขา้งตน้สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในการเขา้ถึงการท างานขอ้มูลส่วนต่างๆ
ไดด้งัภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงยสูเคสไดอาแกรมของระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานของ
แผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 

 



 

33 
 

 1) ยสูเคส : Login ในหนา้จอเขา้สู่ระบบ (Login) ผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ
ซ่ึงประกอบดว้ยช่ือผูใ้ช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อใช้ในส าหรับ
ตรวจสอบสิทธ์ิในการเข้าสู่ระบบ กรณีท่ีผลการตรวจสอบสิทธ์ิถูกต้อง ผูใ้ช้
สามารถเขา้สู่หน้าจอหลกั ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งระบบจะให้
กรอกขอ้มูลใหม่จนกวา่จะถูกตอ้ง หากยงัไม่ถูกตอ้งครบ 3 คร้ังระบบจะปิดตวัเอง 
มีรายละเอียดของการเขา้สู่ระบบดงัตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 

   

ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดยสูเคสเขา้สู่ระบบ 
ระบบ (Project) Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส (Use Case Name) Login 
แอคเตอร์ Admin, Designer, Specification Technician, Pattern Maker, 

Dewing 
ยสูเคสอา้งอิง (Use Case 
Referenced) 

- 

รายละเอียด (Basic Flow) 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชโ้ปรแกรมข้ึนมา 
2.- ผูใ้ชก้รอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นลงใชช่้องรับขอ้มูล 
3.- ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีกรอก 
4.- ระบบรับค่าขอ้มูลการเข้าระบบของผูใ้ช้ในรูปของช่ือผูใ้ช้

และรหสัผา่น 
5.- ระบบน าช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นไปคน้หาในฐานขอ้มูล 
6.- ระบบคืนค่าสถานะขอ้มูลการเขา้สู่ระบบจากฐานขอ้มูล 
7.- ระบบตรวจสอบค่าสถานะและสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้

จากขอ้มูลการเขา้รหสั 
8.- ระบบยอมใหผู้ใ้ชเ้ขา้ระบบไดต้ามสิทธ์ิดงัน้ี 
     8.1- ผูดู้แลระบบ 
  8.1.1- จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้(Manage User Info) 
 8.2- นกัออกแบบ 
            8.2.1- จัดการข้อมูลพื้นฐานท่ี เก่ียวกับการออกแบบ 

(Manage Basic Info) 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดยสูเคสเขา้สู่ระบบ (ต่อ) 
รายละเอียด (Basic Flow)            8.2.2- เรียกดูรายงาน (Print Report Info) 

     8.3- ผูก้  าหนดขนาด และ นกัสร้างแบบ 
           8.3.1- ข้อมูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ (Mange Spec 

Info) 
             8.3.2- เรียกดูรายงาน (Print Report Info) 
     8.4- นกัวาดแบบ  
  8.4.1- เรียกดูรายงาน (Print Report Info) 
9.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 
(Alternate Flow) 

3.1- ในกรณี ท่ีผู ้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดง     
ขอ้ความเตือนขอ้มูลไม่ครบถว้น 

7.1- ในกรณีท่ีการตรวจสอบช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ระบบจะแสดงข้อความเตือนข้อมูลการเข้าระบบไม่
ถูกตอ้งกรุณาตรวจสอบใหม่ และให้ผูใ้ช้กรอกขอ้มูลการ
เขา้ระบบอีกคร้ัง หากยงัไม่ถูกตอ้งครบ 3 คร้ังระบบจะปิด
ตวัเอง 

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน (Pre 
Condition) 

ผูใ้ชต้อ้งลงทะเบียนก่อนเสมอ 

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั (Post 
Condition) 

สามารถเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
 

  2) ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Login เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดบัการกระท าท่ีเกิดข้ึน
ในการเข้าสู่ระบบ  ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมีการติดต่อกับออฟเจค 
(Object) ผา่นการรับส่งของขอ้ความดงัภาพท่ี 4.2 

 
ภาพท่ี 4.2 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของเขา้สู่ระบบ 
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  3) ยสูเคส : Manage User Info เม่ือผูดู้แลระบบเลือกฟังก์ชนัจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ระบบ
ท าการค้นหาขอ้มูลผูใ้ช้ น ามาแสดงหน้าจอพร้อมกับแสดงหน้าจอการจดัการ
ข้อมูลผู ้ใช้ ซ่ึงผูดู้แลระบบสามารถเลือกเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู ้ใช้ได้ โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.3  

ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดยสูเคสจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Manage User Info 
แอคเตอร์ Admin 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูดู้แลระบบเลือกฟังกช์นัจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้

2.- ระบบรับค่าการเลือกฟังกช์นัการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
3.- ระบบส่งการเลือกการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
4.- ระบบท าการคน้หาขอ้มูลผูใ้ช ้
5.- ระบบคืนค่าขอ้มูลผูใ้ช ้
6.- ระบบแสดงหน้าจอการจดัการผูใ้ช้พร้อมรายการขอ้มูลผูใ้ช้ท่ีมีใน

ฐานขอ้มูล 
7.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน - 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูใ้ชต้อ้งลงทะเบียนก่อนเสมอ 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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 4) ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Manage User Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดับการ
กระท าท่ีเกิดข้ึนในการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมีการ
ติดต่อกบัออฟเจค ดงัภาพท่ี 4.3 

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
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 5) ยูสเคส : Add User Info เม่ือผูดู้แลระบบเลือกเพิ่มข้อมูลผูใ้ช้ ซ่ึงประกอบด้วย 
รหัสผูใ้ช้ ช่ือผูใ้ช้ ช่ือเล่น ต าแหน่ง ช่ือเขา้ใช้งานระบบ รหัสผ่าน และสิทธ์ิการ
เขา้ถึงระบบ จากนั้นระบบท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีกรอก หาก
ขอ้มูลครบถ้วนถูกตอ้งระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล ในกรณีท่ี
กรอกข้อมูลไม่ ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนแล้วให้กรอกข้อมูลใหม่  โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.4 

ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดยสูเคสเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Add User Info 
แอคเตอร์ Admin 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูดู้แลระบบเลือกเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้

2.- ระบบรับการเลือกเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้
3.- ระบบเรียกใชฟั้งกช์นัเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้
4.- ผูดู้แลระบบกรอกขอ้มูลผูใ้ช ้
5.- ระบบตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งการกรอกขอ้มูล  
6.- ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้
7.- ผูดู้แลระบบยนืยนัการเพิ่ม 
8.- ระบบรับการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้
9.- ระบบเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชล้งในฐานขอ้มูล 
10.- ระบบคืนค่าผลการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้
11.- ระบบแสดงผลการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชพ้ร้อมรายการผูใ้ชท้ ั้งหมด 
12.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 5.1- ในกรณีท่ีผู ้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดง
ขอ้ความเตือนขอ้มูลไม่ครบถว้น 

7.1- ในกรณีผูดู้แลระบบยกเลิกการเพิ่มข้อมูล ระบบกลับไปแสดง
รายการขอ้มูลผูใ้ช ้

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูดู้แลระบบตอ้งเลือกจดัการขอ้มูลผูใ้ชก่้อน 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  6) ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Add User Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดบัการกระท าท่ี
เกิดข้ึนในส่วนการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมีการติดต่อกบั
ออฟเจค ผา่นการรับส่งขอ้ความดงัภาพท่ี 4.4 

 

ภาพท่ี 4.4 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้
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 7) ยูสเคส : Edit User Info เม่ือผูดู้แลระบบเลือกแก้ไขข้อมูลผูใ้ช้ ระบบจะแสดง
รายการผูใ้ช้ท่ีตอ้งการแกไ้ข ผูดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้ ระบบตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล หากขอ้มูลถูกตอ้งระบบจะท าการแกไ้ขขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
กรณีขอ้มูลไม่ถูกตอ้งระบบจะแจง้เตือนแลว้ใหก้รอกขอ้มูลใหม่ ดงัตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดยสูเคสแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Edit User Info 
แอคเตอร์ Admin 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูดู้แลระบบเลือกแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้

2.- ระบบรับการเลือกแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
3.- ระบบส่งการเรียกใชฟั้งกช์นัแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
4.- ผูดู้แลระบบเลือกรายช่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการแกไ้ข 
5.- ระบบรับขอ้มูลการเลือกแกไ้ขผูใ้ช ้
6.- ระบบแสดงขอ้มูลผูใ้ชท่ี้ตอ้งการแกไ้ข 
7.- ผูดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
8.- ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
9.- ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
10.- ผูดู้แลระบบยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
11.- ระบบรับขอ้มูลการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
12.- ระบบท าการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
13.- ระบบคืนค่าการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
14.- ระบบแสดงผลการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
15.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 8.1- ในกรณีท่ีผูดู้แลระบบกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดง
ขอ้ความเตือนขอ้มูลไม่ครบถว้น 

10.1-ในกรณีผูดู้แลระบบยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล ระบบกลบัไปแสดง
รายการขอ้มูลผูใ้ช ้

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูดู้แลระบบตอ้งเลือกจดัการขอ้มูลผูใ้ชก่้อน 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  8) ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Edit User Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดบัการกระท าท่ี
เกิดข้ึนในส่วนการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้ ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมีการติดต่อ
กบัออฟเจค ผา่นการรับส่งขอ้ความดงัภาพท่ี 4.5 

 

ภาพท่ี 4.5 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
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 9) ยูสเคส : Delete User Info เม่ือผู ้ดูแลระบบเลือกลบข้อมูลผู ้ใช้ ผู ้ดูแลระบบ
สามารถเลือกลบรายการของขอ้มูลผูใ้ช้ไดจ้ากตารางแสดงรายการ ซ่ึงส่วนน้ีไม่
สามารถลบผูดู้แลระบบออกจากฐานขอ้มูลได ้มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดยสูเคสลบขอ้มูลผูใ้ช ้
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Delete User Info 
แอคเตอร์ Admin 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูดู้แลระบบเลือกลบขอ้มูลผูใ้ช ้

2.- ระบบรับการเลือกลบขอ้มูลผูใ้ช ้
3.- ระบบส่งการเรียกใชฟั้งกช์นัลบขอ้มูลผูใ้ช ้
4.- ผูดู้แลระบบเลือกรายช่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการลบ 
5.- ระบบรับขอ้มูลการเลือกลบผูใ้ช ้
6.- ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูลผูใ้ช ้
7.- ผูดู้แลระบบยนืยนัการลบขอ้มูลผูใ้ช ้
8.- ระบบรับขอ้มูลการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้
9.- ระบบท าการแกไ้ขสถานะขอ้มูลผูใ้ช ้
10.- ระบบคืนค่าการลบขอ้มูลผูใ้ช ้
11.- ระบบแสดงผลการลบขอ้มูลผูใ้ช ้
12.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 5.1- ในกรณีผู ้ดูแลระบบยกเลิกการลบข้อมูล ระบบกลับไปแสดง
รายการขอ้มูลผูใ้ช ้

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูดู้แลระบบตอ้งเลือกจดัการขอ้มูลผูใ้ชก่้อน 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  10) ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Delete User Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดับการ
กระท าท่ีเกิดข้ึนในส่วนการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมีการ
ติดต่อกบัออฟเจค ผา่นการรับส่งขอ้ความดงัภาพท่ี 4.6 

 

ภาพท่ี 4.6 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการลบขอ้มูลผูใ้ช ้
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  11) ยูสเคส : Manage Basic Info เม่ือผู ้ใช้เลือกฟังก์ชันจัดการข้อมูลพื้นฐาน  โดย
สามารถเลือกจัดการ ข้อมูลฤดูกาล และข้อมูลหมวดหมู่เส้ือผา้ ระบบแสดง
รายการข้อมูลพื้นฐานหลังจากเลือกการจดัการนั้ นๆ ซ่ึงในส่วนจดัการข้อมูล
พื้นฐานผูใ้ชส้ามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลพื้นฐานได ้มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดยสูเคสจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Manage Basic Info 
แอคเตอร์ Designer 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นัจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงสามารถ

เลือกจดัการขอ้มูลไดด้งัน้ีคือ 
     1.1- จดัการขอ้มูลฤดูกาล  
     1.2- จดัการขอ้มูลหมวดหมู่เส้ือผา้ 
2.- ระบบรับค่าการเลือกฟังกช์นัการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
3.- ระบบส่งการเลือกการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
4.- ระบบท าการคน้หาขอ้มูลพื้นฐาน 
5.- ระบบคืนค่าขอ้มูลพื้นฐาน 
6.- ระบบแสดงรายการขอ้มูลพื้นฐานท่ีมีในฐานขอ้มูล 
7.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน - 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูใ้ชต้อ้งลงทะเบียนก่อนเสมอ 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  12) ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Manage Basic Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดับการ
กระท าท่ีเกิดข้ึนจดัการขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมีการติดต่อ
กบัออฟเจค ผา่นการรับส่งของขอ้ความดงัภาพท่ี 4.7 

 

ภาพท่ี 4.7 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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  13) ยสูเคส : Add Basic Info เม่ือผูดู้แลระบบเลือกเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน ถา้ผูใ้ชเ้ลือกเพิ่ม
ขอ้มูลฤดูกาล ประกอบดว้ย รหัสฤดูกาล และช่ือฤดูกาล หากผูใ้ชเ้ลือกเพิ่มขอ้มูล
หมวดหมู่เส้ือผา้ ประกอบด้วย รหัสหมวดหมู่เส้ือผา้ และช่ือหมวดหมู่เส้ือผา้ 
จากนั้ นระบบท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีกรอก หากข้อมูล
ครบถ้วนถูกตอ้งระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีกรอก
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งระบบจะแจง้เตือนแลว้ให้กรอกขอ้มูลใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 4.8 

ตารางท่ี 4.8 แสดงรายละเอียดยสูเคสเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน 
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Add Basic Info 
แอคเตอร์ Designer 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน 

2.- ระบบรับการเลือกเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน 
3.- ระบบส่งการเรียกใชฟั้งกช์นัเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน 
4.- ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลพื้นฐาน 
5.- ระบบตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งการกรอกขอ้มูล  
6.- ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน 
7.- ผูใ้ชย้นืยนัการเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน 
8.- ระบบรับค่าเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน 
9.- ระบบเพิ่มขอ้มูลพื้นฐานลงในฐานขอ้มูล 
10.- ระบบคืนค่าผลการเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน 
11.- ระบบแสดงผลการเพิ่มพร้อมกบัรายการขอ้มูลพื้นฐาน 
10.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 5.1- ในกรณีท่ีผูใ้ช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ
เตือนขอ้มูลไม่ครบถว้น 

7.1- ในกรณีผูใ้ช้ยกเลิกการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน ระบบกลับไปแสดง
รายการขอ้มูลพื้นฐาน 

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูใ้ชต้อ้งเลือกจดัการขอ้มูลพื้นฐานก่อนเสมอ 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  14)  ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Add Basic Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดบัการกระท า
ท่ีเกิดข้ึนในส่วนการเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมีการ
ติดต่อกบัออฟเจค ผา่นการรับส่งขอ้ความดงัภาพท่ี 4.8 

 

 
ภาพท่ี 4.8 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน 
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  15) ยสูเคส : Edit Basic Info เม่ือผูดู้แลระบบเลือกแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน ระบบจะแสดง

รายการขอ้มูลพื้นฐาน จากนั้นผูใ้ช้สามารถเลือกแกไ้ขจากรายการขอ้มูล ระบบ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล หากขอ้มูลถูกตอ้งระบบจะท าการแกไ้ขขอ้มูล
ลงในฐานขอ้มูล กรณีขอ้มูลไม่ถูกตอ้งระบบจะแจง้เตือนแลว้ให้กรอกขอ้มูลใหม่ 
มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.9 

ตารางท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดยสูเคสแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Edit Basic Info 
แอคเตอร์ Designer 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 

2.- ระบบรับการเลือกแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 
3.- ระบบส่งการเรียกใชฟั้งกช์นัแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 
4.- ผูใ้ชเ้ลือกแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐานท่ีตอ้งการ 
5.- ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลพื้นฐานท่ีแกไ้ข 
6.- ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 
7.- ผูใ้ชย้นืยนัการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 
8.- ระบบรับค่าการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 
9.- ระบบท าการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีแกไ้ข 
10.- ระบบคืนค่าการแกไ้ขขอ้มูล 
11.- ระบบแสดงผลการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 
12.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 5.1- ในกรณีท่ีผูใ้ช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ
เตือนขอ้มูลไม่ครบถว้น 

7.1- ในกรณีผูใ้ช้ยกเลิกการแก้ไขขอ้มูล ระบบกลบัไปแสดงรายการ
ขอ้มูลพื้นฐาน 

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูใ้ชต้อ้งเลือกจดัการขอ้มูลพื้นฐานก่อนเสมอ 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  14)  ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Edit Basic Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดบัการกระท า
ท่ีเกิดข้ึนในส่วนการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมีการ
ติดต่อกบัออฟเจค ผา่นการรับส่งขอ้ความดงัภาพท่ี 4.9 

 
ภาพท่ี 4.9 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 
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  15) ยูสเคส : Delete Basic Info เม่ือผูดู้แลระบบเลือกลบขอ้มูลพื้นฐาน โดยสามารถ
เลือกลบรายการของขอ้มูลพื้นฐานจากตารางแสดงรายการ จากนั้นระบบจะท า
การแก้ไขสถานะเพื่อไม่ให้แสดงรายการข้อมูลพื้นฐานท่ีผู ้ใช้เลือกลบ มี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.10 

ตารางท่ี 4.10 แสดงรายละเอียดยสูเคสลบขอ้มูลพื้นฐาน 
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Delete Basic Info 
แอคเตอร์ Designer 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกลบขอ้มูลพื้นฐาน 

2.- ระบบรับการเลือกลบขอ้มูลพื้นฐาน 
3.- ระบบส่งการเรียกใชฟั้งกช์นัลบขอ้มูลพื้นฐาน 
4.- ผูใ้ชเ้ลือกรายการท่ีตอ้งการลบขอ้มูลพื้นฐาน 
5.- ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูลพื้นฐาน 
6.- ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูลพื้นฐาน 
7.- ระบบรับค่าการลบขอ้มูลพื้นฐาน 
8.- ระบบท าการเปล่ียนแปลงสถานะขอ้มูลพื้นฐานในฐานขอ้มูล 
9.- ระบบคืนค่าการลบขอ้มูลพื้นฐาน 
10.- ระบบแสดงผลการลบขอ้มูลพื้นฐาน 
11.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 6.1- ในกรณีผูใ้ชย้กเลิกการลบขอ้มูล ระบบกลบัไปแสดงรายการขอ้มูล
พื้นฐาน 

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูใ้ชต้อ้งเลือกจดัการขอ้มูลพื้นฐานก่อนเสมอ 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  16)  ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Delete Basic Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดับการ
กระท าท่ีเกิดข้ึนในส่วนการลบขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมี
การติดต่อกบัออฟเจค ผา่นการรับส่งขอ้ความดงัภาพท่ี 4.10 

 
ภาพท่ี 4.10 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการลบขอ้มูลพื้นฐาน 
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  17) ยสูเคส : Manage Spec Info เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนัจดัการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วน
ของเส้ือแต่ละแบบ สามารถเลือกจดัการขอ้มูล โดยมีฟังก์ชนัการท างานดงัน้ี การ
จดัการรายละเอียดของเส้ือ การจดัการสัดส่วนค่าเร่ิมต้นของเส้ือ การจดัการ
ขอ้แนะน า และการจดัการขนาดของเส้ือแต่ละแบบ ผูใ้ชส้ามาระเลือกเพิ่ม แกไ้ข 
ลบ ขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือแต่ละแบบได ้มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.11 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดยสูเคสจดัการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Manage Spec Info 
แอคเตอร์ Specification Technician, Pattern Maker 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนัจดัการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วน

ของเส้ือ สามารถเลือกจดัการขอ้มูลไดด้งัน้ีคือ 
     1.1- จดัการรายละเอียดของเส้ือ  
     1.2- จดัการสัดส่วนค่าเร่ิมตน้ของเส้ือ  
     1.3- จดัการขอ้แนะน า  
     1.4- จดัการขนาดของเส้ือแต่ละแบบ 
2.- ระบบรับค่าการเลือกจดัการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
3.- ระบบส่งค่าการเลือกจดัการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
4.- ระบบท าการคน้หาขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
5.- ระบบคืนค่าขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
6.- ระบบแสดงรายการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
7.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน - 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูใ้ชต้อ้งลงทะเบียนก่อนเสมอ 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  18)    ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Manage Spec Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดับการ
กระท าท่ีเกิดข้ึนจดัการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ ซ่ึงมีรายละเอียดของ
แอคเตอร์ท่ีมีการติดต่อกบัออฟเจค ผา่นการรับส่งของขอ้ความดงัภาพท่ี 4.11 

 

ภาพท่ี 4.11 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการจดัการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
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  19)  ยสูเคส : Add Spec Info เม่ือผูใ้ช้เลือกฟังก์ชนัเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของ
เส้ือแต่ละแบบ สามารถเลือกเพิ่มขอ้มูลไดต่้อไปดงัน้ี เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดของ
เส้ือ ซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลฤดูกาล ขอ้มูลรหสัแบบเส้ือ ช่ือแบบ
เส้ือ แบบเส้ือท่ีใช้อ้างอิง ช่ือนักออกแบบ ช่ือผูก้  าหนดขนาด ช่ือผูส้ร้างแบบ 
หมวดหมู่ สีเส้ือตวัอยา่ง ขนาดตวัอยา่ง ขนาดท่ีมีขาย ผา้ท่ีใชต้ดัเยบ็ อุปกรณ์ท่ีใช ้
วนัท่ีสร้างแบบเส้ือ ก าหนดวนัท าแบบเสร็จ เวลาในการตดัเย็บหน่วยเป็นนาที 
ราคาในการตดัเยบ็ซ่ึงหน่วยเป็นบาท ราคาการทอหน่วยเป็นบาท ราคาดา้ยท่ีใช้
หน่วยเป็นบาท น ้ าหนักของเส้ือหน่วยเป็นกิโลกรัม บันทึกข้อความเพิ่มเติม 
สถานะการตดัเยบ็ และรูปภาพตวัอย่าง เพิ่มขอ้มูลสัดส่วนค่าเร่ิมตน้ของเส้ือ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ขอ้มูลรหัสแบบเส้ือ ล าดบัการแสดงต าแหน่งเส้ือ ต าแหน่งการวดั
ของเส้ือ รายละเอียดต าแหน่งการวดัเส้ือ ค่าความคลาดเคล่ือน ค่าสัดส่วนท่ี
ก าหนด ค่าสัดส่วนท่ีตดัเยบ็ได ้และบนัทึกขอ้ความเพิ่มเติม เพิ่มขอ้มูลขอ้แนะน า 
ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลรหัสแบบเส้ือ ขอ้แนะน าของสถานะเส้ือ และรายละเอียด
ขอ้แนะน า และเพิ่มขอ้มูลขนาดของเส้ือแต่ละแบบ ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลรหัส
แบบเส้ือ ต าแหน่งการวดัของเส้ือ รายละเอียดต าแหน่งการวดัเส้ือ ค่าความคลาด
เคล่ือน ค่าสัดส่วนแต่ละขนาดท่ีก าหนด ค่าสัดส่วนแต่ละขนาดท่ีตดัเยบ็ได ้ระบบ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล หากขอ้มูลถูกตอ้งระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูล
ลงในฐานขอ้มูล กรณีขอ้มูลไม่ถูกตอ้งระบบจะแจง้เตือนแลว้ให้กรอกขอ้มูลใหม่ 
โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.12 

ตารางท่ี 4.12 แสดงรายละเอียดยสูเคสเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Add Spec Info 
แอคเตอร์ Specification Technician 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 

2.- ระบบรับการเลือกเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
3.- ระบบส่งการเรียกใชฟั้งกช์นัเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
4.- ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
5.- ระบบตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีกรอก 
6.- ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการเพิ่มรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงรายละเอียดยสูเคสเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ (ต่อ) 
รายละเอียด 7.- ผูใ้ชย้นืยนัการเพิ่มรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 

8.- ระบบรับการเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
9.- ระบบเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือลงในฐานขอ้มูล 
10.- ระบบคืนค่าผลการเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
11.- ระบบแสดงผลการเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
12.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 5.1- ในกรณีท่ีผูใ้ช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ
เตือนขอ้มูลไม่ครบถว้น 

7.1- ในกรณีผูใ้ช้ยกเลิกการเพิ่มข้อมูล ระบบกลับไปแสดงรายการ
ขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูใ้ชต้อ้งเลือกจดัการรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือก่อนเสมอ 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  20)    ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Add Spec Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดบัการกระท าท่ี
เกิดข้ึนเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมี
การติดต่อกบัออฟเจค ผา่นการรับส่งของขอ้ความดงัภาพท่ี 4.12 

 

ภาพท่ี 4.12 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการเพิ่มขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
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  21)  ยสูเคส : Edit Spec Info เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนัแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของ
เส้ือแต่ละแบบ ระบบจะแสดงรายการขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือท่ีตอ้งการ
แกไ้ข ผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูล ระบบท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล หากขอ้มูล
ถูกตอ้งระบบจะท าการแกไ้ขขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล กรณีขอ้มูลไม่ถูกตอ้งระบบ
จะแจง้เตือนแลว้ใหก้รอกขอ้มูลใหม่ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13 แสดงรายละเอียดยสูเคสแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Edit Spec Info 
แอคเตอร์ Specification Technician, Pattern Maker 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 

2.- ระบบรับการเลือกแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
3.- ระบบส่งการเรียกใช้ฟังก์ชันแก้ไขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของ

เส้ือ 
4.- ระบบแสดงรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
5.- ผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ   
6.- ระบบตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีแกไ้ข 
7.- ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการแกไ้ขรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
8.- ผูใ้ชย้นืยนัการแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
9.- ระบบรับผลการยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
10.- ระบบท าการแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือในฐานขอ้มูล 
11.- ระบบคืนค่าการแกไ้ขขอ้มูล 
12.- ระบบแสดงผลการแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
13.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 6.1- ในกรณีท่ีผูใ้ช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ
เตือนขอ้มูลไม่ครบถว้น 

8.1- ในกรณีผูใ้ช้ยกเลิกการแก้ไขขอ้มูล ระบบกลบัไปแสดงรายการ
ขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูใ้ชต้อ้งเลือกจดัการรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือก่อนเสมอ 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  22)    ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Edit Spec Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดบัการกระท าท่ี
เกิดข้ึนแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ีมี
การติดต่อกบัออฟเจค ผา่นการรับส่งของขอ้ความดงัภาพท่ี 4.13 

 

ภาพท่ี 4.13 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 



 

59 
 

  23)  ยสูเคส : Delete Spec Info เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังก์ชนัลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของ
เส้ือแต่ละแบบ ผูใ้ช้สามารถเลือกลบรายการของขอ้มูลผูใ้ช้ได้จากตารางแสดง
รายการ จากนั้นระบบจะท าการเปล่ียนแปลงสถานะของขอ้มูลในฐานขอ้มูล โดย
มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.14 

ตารางท่ี 4.14 แสดงรายละเอียดยสูเคสลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Delete Spec Info 
แอคเตอร์ Specification Technician, Pattern Maker 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกรายการท่ีตอ้งการลบขอ้มูลรายละเอียด

สัดส่วนของเส้ือ 
2.- ระบบรับการเลือกลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
3.- ระบบส่งการเรียกใชฟั้งกช์นัลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
4.- ผูใ้ชเ้ลือกลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
5.- ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการลบรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
6.- ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
7.- ระบบรับผลการยนืยนัการลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
8.- ระบบเปล่ียนแปลงสถานะขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
9.- ระบบคืนค่าการลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
10.- ระบบแสดงผลการลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
11.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 6.1- ในกรณีผูใ้ชย้กเลิกการลบขอ้มูล ระบบกลบัไปแสดงรายการขอ้มูล
รายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 

เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูใ้ชต้อ้งเลือกจดัการรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือก่อนเสมอ 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  24)    ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Delete Spec Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดับการ
กระท าท่ีเกิดข้ึนลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ ซ่ึงมีรายละเอียดของแอค
เตอร์ท่ีมีการติดต่อกบัออฟเจค ผา่นการรับส่งของขอ้ความดงัภาพท่ี 4.14 

 
ภาพท่ี 4.14 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการลบขอ้มูลรายละเอียดสัดส่วนของเส้ือ 
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  25) ยูสเคส : Print Report Info ผูใ้ช้สามารถเลือกฟังก์ชันดูรายงานซ่ึงประกอบด้วย 
รายงานรายละเอียดของแบบเส้ือ รายงานค่าเร่ิมต้นของขนาดเส้ือ รายงาน
ขอ้แนะน าและความคิดเห็น รายงานขอ้มูลเส้ือแต่ละขนาด และรายงานภาพรวม
ความคืบหนา้ของเส้ือผา้แต่ละฤดูกาล โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.15 

ตารางท่ี 4.15 แสดงรายละเอียดยสูเคสเรียกดูรายงาน 
ระบบ Supporting Design system 
ช่ือยสูเคส Print Report Info 
แอคเตอร์ Designer, Specification Technician, Pattern Maker, Dewing 
ยสูเคสอา้งอิง - 
รายละเอียด 1.- ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชเ้ลือกฟังกช์นัดูรายงาน 

2.- ระบบรับการเลือกรายงาน 
 2.1- ระบบคน้หาขอ้มูลรายงานท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
 2.2- ระบบแสดงขอ้มูลรายงานพร้อมรายละเอียด 
3.- ยสูเคสส้ินสุดการท างาน 

เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน - 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อน ผูใ้ชต้อ้งลงทะเบียนก่อนเสมอ 
เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงั - 
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  26)    ซีเควนซ์ไดอาแกรม : Print Report Info เป็นไดอาแกรมท่ีน าเสนอล าดับการ
กระท าท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการเรียกดูรายงานในระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดของแอคเตอร์ท่ี
มีการติดต่อกบัออฟเจค ผา่นการรับส่งของขอ้ความดงัภาพท่ี 4.15 

 
 

ภาพท่ี 4.15 แสดงซีเควนซ์ไดอาแกรมของการเรียกดูรายงาน 

 4.1.2 คลาสไดอาแกรม 

 เม่ือออกแบบยูสเคสไดอาแกรมและซีเควนซ์ไดอาแกรมเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละส่วนเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการน าไปใช้สร้างแอพพลิเคชัน
ซอฟตแ์วร์ของระบบท่ีพฒันา คลาสไดอาแกรมมีสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดงัตารางท่ี 4.16 

ตารางท่ี 4.16 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นคลาสไดอาแกรม 
สัญลกัษณ์ ช่ือ ความหมาย 

 
 

 
 
 

Class เป็นรายละเอียดท่ีก าหนดอยูใ่นกลุ่มของออปเจค
ท่ีใช้คุณสมบติัร่วมกนั ได้แก่ แอททริบิวต์ การ
ท างาน ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
 

Class 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นคลาสไดอาแกรม (ต่อ) 
สัญลกัษณ์ ช่ือ ความหมาย 

 ความสัมพนัธ์แบบ
ข้ึนอยูก่บั 

(Dependency) 

เป็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจาการท างานของ
คลาสหน่ึงๆ ท่ีข้ึนอยู่กบัคลาสอ่ืน มีระยะเวลา
สั้ นๆ โดยความสัมพันธ์ลักษณะน้ีจะมีการ
เรียกใชเ้มธอดจากคลาสอ่ืน 

 ความสัมพนัธ์แบบ
เก่ียวขอ้งโดยตรง 

(Association) 

เป็นความสัมพันธ์ของคลาสหน่ึงท่ีข้ึนอยู่กับ
คลาสอ่ืน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งแบบทางเดียวหรือ
ทั้ งสองทาง ความสัมพันธ์ลักษณะน้ีสามารถ
ก าหนดคลาสอ่ืนให้อยู่ในรูปแบบแอททริบิวต์
ภายในคลาสและเรียกใชง้านในกรณีท่ีตอ้งการ 

 
 
 

ความสัมพนัธ์แบบ
เป็นส่วนหน่ึง 
(Aggregation) 

เป็นความสัมพัน ธ์ลักษณะออปเจคหลัก มี
ส่วนประกอบเป็นออปเจคอ่ืนๆ แต่ออปเจค
ส่วนประกอบนั้นจะไม่ข้ึนอยูก่บัหรือเป็นอิสระ
จากออปเจคหลกั 

 นอกจากสัญลกัษณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคลาสแล้วยงัมีจ  านวนความสัมพนัธ์ท่ีมีไวเ้พื่อระบุ
จ านวนของออปเจคท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เช่น หน่ึงต่อหน่ึง หรือหน่ึงต่อกลุ่ม เป็นตน้ กรณีท่ี
ไม่มีการระบบค่าเร่ิมตน้ของจ านวนความสัมพนัธ์ จะถูกก าหนดเป็น 1 เสมอ ซ่ึงจ านวนความสัมพนัธ์
น้ีจะน าไปใชใ้นข้ึนตอนการพฒันาโปรแกรม โดยการแปลงคลาสใหเ้ป็นตารางในระบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ ส าหรับจ านวนความสัมพนัธ์ท่ีใชใ้นคลาสไดอาแกรมมีดงัตารางท่ี 4.17 

ตารางท่ี 4.17 แสดงความหมายการระบุจ านวนความสัมพนัธ์ 

จ านวน ความหมาย 

0..1 0 หรือ 1 
1 1 
0..* 0 หรือมากกวา่ 
1..* 1 หรือมากกวา่ 

n เท่ากบั n (เม่ือ n มากกวา่ 1) 
* กลุ่ม 

0..n 0 จนถึง n (เม่ือ n มากกวา่ 1) 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงความหมายการระบุจ านวนความสัมพนัธ์ (ต่อ) 

จ านวน ความหมาย 

1..n 1 จนถึง n (เม่ือ n มากกวา่ 1) 
n..m เม่ือ n และ m ทั้งคู่มากกวา่ 1 
n..* n หรือมากกวา่ (เม่ือ n มากกวา่ 1) 

 สามารถอธิบายความสัมพันระหว่างคลาสท่ีมีในระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุน
กระบวนการท างานของแผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั ไดด้งัน้ี 

1) คลาสพนกังาน (Employee) มีความสัมพนัธ์แบบเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคลาสแบบ
เส้ือ (Style) ซ่ึงมีจ านวนความสัมพนัธ์แบบ n ต่อ 1..n หมายถึงพนกังานหลายคน
สามารถท าแบบเส้ือไดต้ั้งแต่หน่ึงแบบถึงหลายแบบ  

2) คลาสฤดูกาล (Season) มีความสัมพนัธ์แบบเป็นส่วนหน่ึงกับคลาสแบบเส้ือ มี
จ  านวนความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ n หมายถึงแต่ละฤดูกาลประกอบด้วยแบบเส้ือ
หลายแบบ 

3) คลาสฤดูกาลมีความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหน่ึงกับคลาสสี (Color) มีจ านวน
ความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ n หมายถึงแต่ละฤดูกาลประกอบดว้ยสีหลายสี 

4) คลาสแบบเส้ือมีความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหน่ึงกับคลาสค าเสนอแนะ 
(Comment) มีจ  านวนความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 1..n หมายถึงแบบเส้ือหน่ึงแบบ
สามารถมีค าแนะน าไดต้ั้งแต่หน่ึงค าเสนอแนะหรือมากกวา่นั้น 

5) คลาสแบบเส้ือมีความสัมพนัธ์แบบเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคลาสขนาด (Size_scale) 
มีจ านวนความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 1 หมายถึงแบบเส้ือหน่ึงแบบสามารถมีรหัส
ขนาดไดห้น่ึงรหสัเท่านั้น 

6) คลาสแบบเส้ือมีความสัมพนัธ์แบบเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคลาสรายละเอียดอุปกรณ์ 
(Accessory_detail) มีจ านวนความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 1..n หมายถึงแบบเส้ือหน่ึง
แบบสามารถมีอุปกรณ์ไดต้ั้งแต่หน่ึงหรือมากกวา่นั้น 
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7) คลาสอุปกรณ์  (Accessory) มีความสัมพัน ธ์แบบ เป็น ส่วนห น่ึงกับคลาส
รายละเอียดอุปกรณ์ มีจ านวนความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 1..n หมายถึงอุปกรณ์หน่ึง
ชนิดสามารถประกอบอยูใ่นเส้ือตั้งแต่หน่ึงแบบหรือมากกวา่นั้น 

8) คลาสแบบเส้ือมีความสัมพนัธ์แบบเก่ียวข้องโดยตรงกับคลาสรายละเอียดผา้
(Fabric_detail) มีจ านวนความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 1..n หมายถึงแบบเส้ือหน่ึงแบบ
สามารถมีชนิดผา้ไดต้ั้งแต่หน่ึงหรือมากกวา่นั้น 

9) คลาสผา้ (Fabric) มีความสัมพนัธ์แบบเป็นส่วนหน่ึงกบัคลาสรายละเอียดอุปกรณ์ 
มีจ านวนความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 1..n หมายถึงชนิดผา้หน่ึงชนิดสามารถประกอบ
อยูใ่นเส้ือตั้งแต่หน่ึงแบบหรือมากกวา่นั้น 

10) คลาสแบบเส้ือมีความสัมพันธ์แบบเก่ียวข้องโดยตรงกับคลาสรายละเอียด
ต าแหน่งการวดับนตวัเส้ือ(Point_detail) มีจ านวนความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 1..n 
หมายถึงแบบเส้ือหน่ึงแบบสามารถมีต าแหน่งการวดับนตวัเส้ือไดต้ั้งแต่หน่ึงหรือ
มากกวา่นั้น 

11) คลาสต าแหน่งการวดับนตวัเส้ือ(Point) มีความสัมพนัธ์แบบเป็นส่วนหน่ึงกับ
คลาสรายละเอียดต าแหน่งการวดับนตวัเส้ือ มีจ านวนความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 
1..n หมายถึงต าแหน่งการวดับนตวัเส้ือหน่ึงต าแหน่งสามารถประกอบอยูใ่นเส้ือ
ตั้งแต่หน่ึงแบบหรือมากกวา่นั้น 

12) คลาสหมวดหมู่เส้ือผา้ (Category) มีความสัมพนัธ์แบบเป็นส่วนหน่ึงกบัคลาส
แบบเส้ือ มีจ  านวนความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ n หมายถึงแต่ละหมวดหมู่เส้ือผา้
ประกอบดว้ยแบบเส้ือหลายแบบ 

13) คลาสแบบเส้ือมีความสัมพันธ์แบบเก่ียวข้องโดยตรงกับคลาสความคืบหน้า
(Progress) มีจ านวนความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ  1 หมายถึงแบบเส้ือหน่ึงแบบ
สามารถมีรหสัความคืบหนา้ไดห้น่ึงรหสัเท่านั้น 
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 จากค าอธิบายรายละเอียเบ้ืองตน้สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งคลาสและรายละเอียดท่ี
อยูภ่ายในคลาสดงัภาพท่ี 4.16  

 
ภาพท่ี 4.16 แสดงคลาสไดอาแกรมของระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานของ

แผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 
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 4.1.3  แอคติวตีิไดอาแกรม 

 เป็นไดอาแกรมท่ีจ าลองกระบวนการท างานของแต่ละกิจกรรม ซ่ึงมีสัญลกัษณ์แสดงจุดเร่ิมตน้
และจุดส้ินสุดของแต่ละกิจกรรม ในกรณีท่ีระบบมีเง่ือนไขให้เลือกตดัสินใจแอคติวิตีไดอาแกรม
สามารถน าเสนอกระบวนการท างานแบบขนานได ้

  1) แอคติวิตีไดอาแกรมส่วนล าดบัการท างานของการเขา้สู่ระบบ เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูล
เพื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูล
ถูกต้องจะแสดงหน้าจอหลักตามสิทธ์ิในการเข้าถึงของแต่ละผูใ้ช้ กรณีข้อมูล
ผดิพลาดระบบจะใหก้รอกขอ้มูลใหม่ ดงัภาพท่ี 4.17 

 
ภาพท่ี 4.17 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมส่วนล าดบัการท างานของการเขา้สู่ระบบ 
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 2) แอคติวิตีไดอาแกรมส่วนล าดับการท างานของการเลือกจัดการท างานแต่ละ
กิจกรรม ผูใ้ชส้ามารถเลือกจดัการตามสิทธ์ิท่ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสามารถเลือก
จดัการขอ้มูลแต่ละส่วน จากนั้นผูใ้ช้สามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเลือกจดัการ 
หากตอ้งการออกจากระบบสามารถเลือกปิดการท างานได ้ดงัภาพท่ี 4.18 

 

 
 

ภาพท่ี 4.18 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมส่วนล าดบัการท างานของการเลือกจดัการท างานแต่ละกิจกรรม 
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 3) แอคติวตีิไดอาแกรมส่วนล าดบัการท างานของการเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน เม่ือผูใ้ชเ้ลือก
เพิ่มข้อมูลพื้นฐาน ผูใ้ช้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้ นระบบจะท าการ
ตรวจสอบข้อมูลท่ีกรอกหากครบถ้วนถูกต้องระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลงใน
ฐานข้อมูล และแสดงรายการข้อมูลพื้นฐานทั้ งหมดบนหน้าจอ กรณีข้อมูล
ผดิพลาดไม่ถูกตอ้งระบบจะใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลอีกคร้ัง ดงัภาพท่ี 4.19 

 

 
 

ภาพท่ี 4.19 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมส่วนล าดบัการท างานของการเพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน 
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 4) แอคติวิตีไดอาแกรมส่วนล าดบัการท างานของการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน เม่ือผูใ้ช้
เลือกแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน จากนั้ นผูใ้ช้สามารถเลือกแก้ไขข้อมูลพื้นฐานจาก
รายการท่ีแสดงบนหนา้จอ ระบบจะท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีกรอกหากครบถว้น
ถูกตอ้งระบบท าการแกไ้ขขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล และแสดงรายการขอ้มูลพื้นฐาน
ทั้งหมดบนหนา้จอ กรณีขอ้มูลผดิพลาดไม่ถูกตอ้งระบบจะให้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลอีก
คร้ัง ดงัภาพท่ี 4.20 

 

 
 

ภาพท่ี 4.20 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมส่วนล าดบัการท างานของการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน 
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 5) แอคติวิตีไดอาแกรมส่วนล าดบัการท างานของการลบขอ้มูลพื้นฐาน เม่ือผูใ้ชเ้ลือก
ลบข้อมูลพื้นฐาน สามารถเลือกรายการท่ีต้องการลบ ระบบตรวจสอบความ
ถูกต้องในการเลือกลบหากถูกต้องระบบท าการแก้ไขสถานะข้อมูลลงใน
ฐานขอ้มูล กรณีขอ้มูลผิดพลาดไม่ถูกตอ้งระบบจะให้ผูใ้ช้เลือกขอ้มูลอีกคร้ัง ดงั
ภาพท่ี 4.21 

 

 
ภาพท่ี 4.21 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมส่วนล าดบัการท างานของการลบขอ้มูลพื้นฐาน 
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4.2 การออกแบบฐานข้อมูล 

 การออกแบบตารางฐานขอ้มูลของระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานของ
แผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนด์ลู จ  ากดั ไดอ้อกแบบตารางฐานขอ้มูลซ่ึงพฒันาดว้ยระบบจดัการ
ฐานขอ้มูลไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงติดตั้งบนเคร่ืองแม่ข่าย รายละเอียดการออกแบบ ดงัน้ี 

 4.2.1 ตารางแสดงฐานขอ้มูลทั้งหมดในระบบ 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล และออกแบบระบบ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าออกแบบฐานขอ้มูล เพื่อ
ใชส้ าหรับพฒันาระบบ ไดต้ารางฐานขอ้มูลทั้งส้ิน 14 ตาราง แสดงดงัตารางท่ี 4.18 

ตารางท่ี 4.18 แสดงตารางขอ้มูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างาน
ของแผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 

ล าดับ ช่ือตารางข้อมูล ค าอธิบาย ประเภท 
1 TB_Employee เก็บขอ้มูลพนกังาน Master Table 
2 TB_Season เก็บขอ้มูลฤดูกาล Reference Table 
3 TB_Category เก็บขอ้มูลหมวดหมู่เส้ือผา้ Reference Table 
4 TB_Fabric เก็บขอ้มูลผา้ Reference Table 
5 TB_Fabric_detail เก็บขอ้มูลการใชผ้า้ของเส้ือแต่ละแบบ Transaction Table 
6 TB_Color เก็บขอ้มูลสี Reference Table 
7 TB_Accessory เก็บขอ้มูลอุปกรณ์ Reference Table 
8 TB_Accessory_detail เก็บขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์ของเส้ือแต่ละแบบ Transaction Table 
9 TB_Size_scale เก็บขอ้มูลขนาด Reference Table 
10 TB_Style เก็บขอ้มูลแบบเส้ือ Master Table 
11 TB_Progress เก็บขอ้มูลความคืบหนา้ Reference Table 
12 TB_Comment เก็บขอ้มูลค าแนะน า Transaction Table 
13 TB_Point เก็บขอ้มูลต าแหน่งการวดับนตวัเส้ือ Master Table 
14 TB_Point_detail เก็บขอ้มูลต าแหน่งการวดัของเส้ือแต่ละแบบ Transaction Table 

 จากตารางทั้งหมดมีรายละเอียดของแต่ละตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลพนกังาน 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล TB_Employee 
ค าอธิบาย ขอ้มูลพนกังาน 
คียห์ลกั emp_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
emp_code Char 4 รหสัพนกังาน 0001 
emp_name Nvarchar 30 ช่ือ-นามสกุลพนกังาน Supansa Nakara 
emp_nickname Nvarchar 15 ช่ือเล่น Sa 
position Nvarchar 20 ต าแหน่ง Designer 
username Nvarchar 15 ช่ือเขา้ใชร้ะบบ supansa 
password Nvarchar 15 รหสัเขา้ใชร้ะบบ asnapus 
permis_type Nvarchar 15 ลกัษณะสิทธ์ิการเขา้ใช ้ Admin 
emp_flag Bit 1 bit สถานะการลบขอ้มูล False 

ตารางท่ี 4.20 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลฤดูกาล 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล TB_Season 
ค าอธิบาย ขอ้มูลฤดูกาล 
คียห์ลกั sea_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
sea_code Char 6 รหสัฤดูกาล 201301 
sea_desc Nvarchar 30 รายละเอียดฤดูกาล Spring 
sea_flag Bit 1 bit สถานะการลบขอ้มูล False 

ตารางท่ี 4.21 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลหมวดหมู่เส้ือผา้ 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล TB_Category 
ค าอธิบาย ขอ้มูลหมวดหมู่เส้ือผา้ 
คียห์ลกั cate_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
cate_code Char 2 รหสัหมวดหมู่ 01 
cate_desc Nvarchar 30 รายละเอียดหมวดหมู่ Jacket 
cate _flag Bit 1 bit สถานะการลบขอ้มูล False 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลผา้ 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล TB_Fabric 
ค าอธิบาย ขอ้มูลผา้ 
คียห์ลกั fab_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
fab_code Char 4 รหสัเบอร์ผา้ 0010 
fab_desc Nvarchar 30 รายละเอียดผา้ French terry 
fab_content Nvarchar 50 ส่วนประกอบเน้ือผา้ 100% Cotton 

ตารางท่ี 4.23 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลการใชผ้า้ของเส้ือแต่ละแบบ 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล TB_Fabric_detail 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการใชผ้า้ของเส้ือแต่ละแบบ 
คียห์ลกั style_code, fab_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
style_code Char 7 รหสัแบบเส้ือ 0007245 
fab_code Char 4 รหสัเบอร์ผา้ 0010 
percent_usage Float 4 สัดส่วนการใชผ้า้ 100 

ตารางท่ี 4.24 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลสี 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล TB_Color 
ค าอธิบาย ขอ้มูลสี 
คียห์ลกั color_code 
คียน์อก sea_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
color_code Nvarchar 5 รหสัสี 16 
color_desc Nvarchar 30 รายละเอียดสี Black 
sea_code Char 6 รหสัฤดูกาล 201301 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลอุปกรณ์ 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล TB_Accessory 
ค าอธิบาย ขอ้มูลอุปกรณ์ 
คียห์ลกั acces_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
acces_code Nvarchar 10 รหสัอุปกรณ์ TOY61 
acces_desc Nvarchar 30 รายละเอียดอุปกรณ์ Coconut button 
acces_unit Nvarchar 5 หน่วยอุปกรณ์ pce 
acces_type Nvarchar 7 ชนิดอุปกรณ์ Button 
หมายเหตุ : ตวัอกัษรขา้งหนา้รหสัอุปกรณ์ส่ือถึงผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ตารางท่ี 4.26 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์ของเส้ือแต่ละแบบ 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล TB_Accessory_detail 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์ของเส้ือแต่ละแบบ 
คียห์ลกั style_code, acces_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
style_code Char 7 รหสัแบบเส้ือ 0007245 
acces_code Nvarchar 10 รหสัอุปกรณ์ TOY61 
qty_usage Float 4 จ านวนอุปกรณ์ท่ีใช้ 2 

ตารางท่ี 4.27 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลขนาด 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล TB_Size_scale 
ค าอธิบาย ขอ้มูลขนาด 
คียห์ลกั sca_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
sca_code Nvarchar 3 รหสัขนาด 400 
size_1 Nvarchar 3 ขนาดท่ี1 xs 
size_2 Nvarchar 3 ขนาดท่ี2 s 
size_3 Nvarchar 3 ขนาดท่ี3 m 
size_4 Nvarchar 3 ขนาดท่ี4 l 
size_5 Nvarchar 3 ขนาดท่ี5 xl 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลขนาด (ต่อ) 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 

size_6 Nvarchar 3 ขนาดท่ี6 1x 
size_7 Nvarchar 3 ขนาดท่ี7 2x 
size_8 Nvarchar 3 ขนาดท่ี8 3x 

ตารางท่ี 4.28 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลแบบเส้ือ 
ช่ือแฟ้มขอ้มูล TB_Style 
ค าอธิบาย ขอ้มูลแบบเส้ือ 
คียห์ลกั style_code 
คียน์อก sea_code, cate_code, sca_code, prog_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
style_code Char 7 รหสัแบบเส้ือ 0007245 
style_desc Nvarchar 100 รายละเอียดแบบเส้ือ Breezy blazer 
sea_code Char 6 รหสัฤดูกาล 201301 
cate_code Char 2 รหสัหมวดหมู่ 01 
designer Char 4 รหสันกัออกแบบ 0001 
design_tech Char 4 รหสัผูก้  าหนดขนาด 0002 
pattern_maker Char 4 รหสันกัสร้างแบบ 0003 
ref_pattern Char 7 รหสัอา้งอิงแบบเส้ือ 0006347 
create_date Datetime 8 วนัท่ีสร้างแบบเส้ือ 01/15/2013 
due_date Datetime 8 วนัท่ีแบบเส้ือท าเสร็จ 01/30/2013 
sample_size Nvarchar 3 ขนาดเส้ือตวัอยา่ง s 
sca_code Nvarchar 3   รหสัขนาดท่ีขาย 5s 
weight Float 4 น ้าหนกัเส้ือ 0.438 
sample_color Nvarchar 5 รหสัสีเส้ือตวัอยา่ง 16 
sew_time Integer 4 เวลาท่ีใชเ้ยบ็เส้ือ 2340 
sew_cost Float 4 ราคาเยบ็ 32.6 
knit_cost Float 4 ราคาถกั 60 
yarn_cost Float 4 ราคาเส้นดา้ย 47.3 
prog_code Integer 4 สถานะการท าเส้ือ 3 



 

77 
 

ตารางท่ี 4.28 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลแบบเส้ือ (ต่อ) 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 

draw_pic Image 2,147,483,647 รูปวาดแบบเส้ือ  
cate_pic Image 2,147,483,647 รูปจากแคตตาล็อก  
style_note Text 2,147,483,647 หมายเหตุ Approved to Pro. 
style_flag Bit 1 bit สถานะการลบขอ้มูล False 

ตารางท่ี 4.29 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลความคืบหนา้ 

ช่ือแฟ้มขอ้มูล 
TB_Progress 

ค าอธิบาย ขอ้มูลความคืบหนา้ 
คียห์ลกั prog_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
prog_code Integer 4 รหสัความคืบหนา้ 3 
prog_desc Nvarchar 50 รายละเอียดความคืบหนา้ Sewing process 

ตารางท่ี 4.30 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลค าแนะน า 

ช่ือแฟ้มขอ้มูล 
TB_ Comment 

ค าอธิบาย ขอ้มูลค าแนะน า 
คียห์ลกั style_code, prog_code, comm_id 
คียน์อก prog_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
style_code Char 7 รหสัแบบเส้ือ 0007332 
prog_code Integer 4 สถานะการท าเส้ือ 3 
comm_id Integer 4 รหสัความคิดเห็น 3 
comm_desc Nvarchar 250 รายละเอียดความคิดเห็น Remove CB 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลต าแหน่งการวดับนตวัเส้ือ 

ช่ือแฟ้มขอ้มูล 
TB_Point 

ค าอธิบาย ขอ้มูลต าแหน่งการวดับนตวัเส้ือ 
คียห์ลกั point_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
point_code Integer 4 รหสัต าแหน่งการวดั 3 
point_eng Nvarchar 200 ต าแหน่งการวดัภาษาองักฤษ Font neck drop 
point_thai Nvarchar 200 ต าแหน่งการวดัภาษาไทย คอหนา้ลึก 
tolerances Float 4 ค่าความคลาดเคล่ือน 0.5 
grade_value Float 4 ค่าการเพิ่มแต่ละขนาด 1 
grade_plus_value Float 4 ค่าการเพิ่มขนาดใหญ่ 1.5 

ตารางท่ี 4.32 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลต าแหน่งการวดัของเส้ือแต่ละแบบ 

ช่ือแฟ้มขอ้มูล 
TB_point_detail 

ค าอธิบาย ขอ้มูลต าแหน่งการวดัของเส้ือแต่ละแบบ 
คียห์ลกั style_code, point_code 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 
style_code Char 7 รหสัแบบเส้ือ 0007332 
point_code Integer 4 รหสัต าแหน่งการวดั 3 
point_no Integer 4 ล าดบัต าแหน่งการวดั 1 
point_name Nvarchar 3 อกัษรแทนใชต้ าแหน่ง AAA 
req_spec1 Float 4 ขนาดท่ีตอ้งการคร้ังท่ี1 15 
fit1 Float 4 ขนาดท่ีวดัไดค้ร้ังท่ี1 14.5 
req_spec2 Float 4 ขนาดท่ีตอ้งการคร้ังท่ี2 15 
fit2 Float 4 ขนาดท่ีวดัไดค้ร้ังท่ี2 15 
req_spec_xs Float 4 ขนาดท่ีตอ้งการ xs 14.5 
fit_xs Float 4 ขนาดท่ีวดัได ้xs 14.5 
req_spec_s Float 4 ขนาดท่ีตอ้งการ s 15 
fit_s Float 4 ขนาดท่ีวดัได ้s 14.5 
req_spec_m Float 4 ขนาดท่ีตอ้งการ m 15.5 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงรายละเอียดแฟ้มขอ้มูลต าแหน่งการวดัของเส้ือแต่ละแบบ (ต่อ) 
ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด(ไบต์) ความหมาย ตัวอย่าง 

fit_m Float 4 ขนาดท่ีวดัได ้m 15.5 
req_spec_l Float 4 ขนาดท่ีตอ้งการ l 16 
fit_l Float 4 ขนาดท่ีวดัได ้l 16 
req_spec_xl Float 4 ขนาดท่ีตอ้งการ xl 16.5 
fit_xl Float 4 ขนาดท่ีวดัได ้xl 16.5 
req_spec_1x Float 4 ขนาดท่ีตอ้งการ 1x 17 
fit_1x Float 4 ขนาดท่ีวดัได ้1x 17 
req_spec_2x Float 4 ขนาดท่ีตอ้งการ 2x 17.5 
fit_2x Float 4 ขนาดท่ีวดัได ้2x 17.5 
req_spec_3x Float 4 ขนาดท่ีตอ้งการ 3x 18 
fit_3x Float 4 ขนาดท่ีวดัได ้3x 18.5 
Note Nvarchar 250 หมายเหตุ Take care 
 

4.2.2 ความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล 
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามกระบวนการต่างๆ เพื่ อให้ เห็นถึงภาพรวม

ความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูลในระบบ และเพื่อใหก้ารพฒันาโปรแกรมมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 

1) Style มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบั Comment อธิบายไดว้่า แบบเส้ือหน่ึง
แบบสามารถมีได้หลายค าแนะน า ค  าแนะน าแต่ละขอ้สามารถมีอยู่ในแบบเส้ือ
เพียงหน่ึงแบบเท่านั้น 

2) Employee มีความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มกบั Style อธิบายไดว้า่ พนกังานหน่ึง
คนสามารถท าเส้ือได้หลายแบบ เส้ือหน่ึงแบบท าจากพนักงานหลายคน  และ
เน่ืองจากเส้ือหน่ึงแบบมีผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูลเพียง 3 คน ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย นักออกแบบ ผูก้  าหนดขนาด และนกัสร้างแบบ ผูศึ้กษาจึงไดอ้อกแบบการ
เก็บขอ้มูลผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง 3 คนรวมไวใ้นตาราง Style เพียงตารางเดียว 

3) Season มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกับ Style อธิบายได้ว่า แต่ละฤดูกาล
ประกอบดว้ยเส้ือหลายแบบ เส้ือแต่ละแบบประกอบอยูใ่นหน่ึงฤดูกาล 
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4) Season มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบั Color อธิบายได้ว่า แต่ละฤดูกาลมี
หลายสี สีแต่ละสีมีไดเ้พียงหน่ึงฤดูกาล 

5) Style มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงกบั Size_scale อธิบายไดว้่า แบบเส้ือแต่
ละแบบสามารถมีรหัสขนาดไดเ้พียงหน่ึงรหัส แต่ละรหัสขนาดมีอยู่ในแบบเส้ือ
เพียงหน่ึงแบบ 

6) Style มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบั Accessory_detail อธิบายได้ว่า แบบ
เส้ือหน่ึงแบบสามารถมีได้หลายรหัสอุปกรณ์ แต่ละรหัสอุปกรณ์สามารถมีใน
แบบเส้ือเพียงหน่ึงแบบ 

7) Accessory มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบั Accessory_detail อธิบายได้ว่า 
อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์มีไดอ้ยู่ในเส้ือหลายแบบ เส้ือแต่ละแบบมีรหัสอุปกรณ์ได้
เพียงหน่ึงรหสั 

8) Style มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบั Fabric_detail อธิบายได้ว่า แบบเส้ือ
หน่ึงแบบสามารถใช้ผา้ไดห้ลายชนิด ผา้แต่ละชนิดใช้ไดก้บัแบบเส้ือเพียงหน่ึง
แบบ 

9) Fabric มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบั Fabric_detail อธิบายได้ว่า ผา้ชนิด
หน่ึงมีอยูใ่นเส้ือหลายแบบ แบบเส้ือแต่ละแบบมีผา้ไดเ้พียงหน่ึงชนิด 

10) Category มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบั Style อธิบายไดว้า่ แต่ละหมวดหมู่
เส้ือผา้ประกอบดว้ยเส้ือหลายแบบ เส้ือแต่ละแบบประกอบอยู่ในหน่ึงหมวดหมู่
เส้ือผา้ 

11) Style มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงกบั Progress อธิบายไดว้่า แบบเส้ือหน่ึง
แบบสามารถมีรหสัความคืบหนา้ไดเ้พียงหน่ึงรหสั รหสัความคืบหนา้หน่ึงรหสัมี
อยูใ่นแบบเส้ือเพียงหน่ึงแบบ 

12) Style มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกับ Point_detail อธิบายได้ว่า แบบเส้ือ
หน่ึงแบบสามารถมีต าแหน่งวดัไดห้ลายไดห้ลายต าแหน่ง ต าแหน่งหน่ึงต าแหน่ง
มีอยูใ่นเส้ือไดเ้พียงหน่ึงแบบ 



 

81 
 

13) Point มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบั Point _detail อธิบายไดว้า่ ต าแหน่งวดั
แบบเส้ือหน่ึงต าแหน่งมีไดอ้ยูใ่นเส้ือหลายแบบ เส้ือแต่ละแบบมีต าแหน่งวดันั้นๆ
ไดเ้พียงหน่ึงต าแหน่ง 

เม่ือน าขอ้มูลท่ีออกแบบมาเช่ือมโยงความสัมพนัธ์จะไดด้งัภาพท่ี 4.22 

 
ภาพท่ี 4.22 แผนภาพความสัมพนัธ์ของขอ้มูลระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างาน

ของแผนกออกแบบ บริษทั จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั 
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