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ค าน า 
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บทที ่1 หลักการเชิงวัตถุเบือ้งต้น 

หลักการและเหตุผล/ทีม่าและความส าคญั 

 ภาควิชามหาลยัราชภฏัพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีหนา้ท่ีในการผลิตบณัฑิตเพื่อเป็น

นกัวิเคราะห์ระบบหรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวกบั IT และเป็นผูน้ าในการประกอบอาชีพทางเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพและ

ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นการเรียนการสอนจึงตอ้งจดัทั้งในดา้นการถ่ายทอดทกัษะและความรู้ทางดา้น

เทคโนโลยคีวบคู่กนัโดยบูรณาการเขา้กบัทางดา้นการออกแบบและวิเคราะห์ระบบส าหรับทางดา้นเทคโนโลยี

นั้น นอกจากหลกัสูตรจะก าหนดใหเ้รียนวิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ จึงเห็นสมควรจดัท าโปรเจค 

ซกั อบ รีด เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะไดรั้บความรู้และประสบการณ์ นอกจากนั้นยงัไดฝึ้กความรับผิดชอบในการ

ท างานกลุ่ม ซ่ึงเป็นประโยชน์ในงานของนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยหีรือผูน้ าไปประกอบอาชีพ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจดัท าในโอกาสต่อไป  

ต่อเน่ืองกนั มกัจะเร่ิมจากแนวนโยบาย  หลกัการ แนวคิด สภาพปัญหา และการแกปั้ญหา 

         การเขียนความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาจะตอ้งเขียนใหเ้ห็นความส าคญัของปัญหา หรือหวัขอ้ท่ี

จะท าการวิจยั โดยเนน้ใหเ้ห็นประเด็นส าคญัๆ ท่ีจ าเป็นมีส่วนเก่ียวกบัปัญหาท่ีท าการวิจยัโดยตรง ส่ิงท่ีควรค านึง

ในการเขียนมี ดงัน้ี 

            1. เขียนใหต้รงประเด็น เหตุผลท่ีน าเสนอควรเป็นเหตุผลท่ีน าไปสู่จุดเป็นปัญหาท่ีจะท าการวิจยั และช่วย

ช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของส่ิงท่ีจะวิจยั 

            2. ควรใชข้อ้มูลอา้งอิงเพื่อใหเ้หตุผลนั้นดูมีน ้าหนกัสมควรท่ีจะท าการวิจยั 

            3. ควรเขียนใหเ้ขา้ใจง่ายโดยน าเสนอเป็นประเด็นๆ เป็นล าดบัต่อเน่ือง 
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วตัถุประสงค์ 

 

1.เพื่อใหเ้ขา้ใจและอธิบายหลกัเชิงวตัถุได ้

2.ท าใหเ้ขา้ใจขั้นตอนการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ 

3.สามารถรู้ถึงจุดเด่นและจุดดอ้ยของการพฒันาระบบแบบการใชห้ลกัการเชิงวตัถุ 

4.ท าใหรู้้ถึงความส าคญัของการพฒันาระบบแบบการใชห้ลกัการเชิงวตัถุ 

5.ศึกษาขั้นตอนการท างานของการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยใชห้ลกัการเชิงวตัถุ 

 

ขอบเขตและเป้าหมาย 

โปรเจคน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเม่ือ 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2565 มีวตัถุประสงคเ์พื่อท ารายงานเก่ียวกบับริษทั ฟลอส์ ลิน 
ดริ และ จะเสร็จส้ินในวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 
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Glossary ค าศัพท์ 

1. Computer World = โลกเสมอืนจรงิ 
2. Orientation = การน าไปสู่ 
3. Attribute = สามารถบรรยายคุณสมบตัขิอง Object ต่าง ๆ ในโลกได ้โดยทีคุ่ณสมบตันิัน้เป็น

คุณสมบตัทิีเ่ราสนใจอยู่หรอือยู่ใน Domain ทีเ่ราสนใจ เช่น สแีละจ านวนประตูของรถคนัหน่ึง หรอื 
อาจจะเป็นสผีวิและเพศของคน ๆ หนึ่ง เป็นตน้ จงึเรยีกคุณสมบตัเิหล่านี้ว่า Attribute 

4. Real World = โลกแห่งความเป็นจรงิ 
5. Class = ประเภท 
6. Object = วตัถ ุ
7. Relationship = ความสมัพนัธห์รอืความเกี่ยงขอ้งกนัระหว่าง Object 2 ตวัขึน้ไป เช่น แม่-ลูก, สาม-ี

ภรรยา ความเป็นเจา้ของการมอียู่ เป็นตน้ 
8. Concept = ความคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ ๆ นัน้ สิง่ทีใ่หค้วามเหน็ สรุปสาระส าคญัของสิง่นัน้ 
9. Abstraction = กระบวนการทีใ่หน้ิยาม หรอื ความคดิรวบยอดเกีย่วกบัวตัถุในโลกความจรงิเพือ่เขา้

สูโ่ลกของคอมพวิเตอร ์
10. Problem Domain = การก าหนดขอบเจตของสิง่ทีพ่จิารณา 
11. Function = ความสามารถหรอืพฤตกิรรมของวตัถุนัน้ ๆ ทีส่ามารถแสดงออกมาได้ 
12. Encapsulation = การห่อหุม้ หมายถงึ การน าลกัษณะและความสามารถของวตัถุรวมกนั 
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แผนภาพการด าเนินงาน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บรษิัทมีการเจรญิเติบโตทางดา้นธุรกิจ  และยงัช่วยอ านวยความสะดวกใหล้กูคา้ที่มาใชบ้รกิารอีก

ดว้ย ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก สบาย ประหยดั รวดเรว็ และไดค้ณุภาพที่ดีจากการบรกิาร เกิด

ความไวเ้นือ้เช่ือใจและจะท าใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้รกิารอีกในครัง้ถดัไป 
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บทที่ 2 Unified Process 

กระแสงาน 
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โครงสร้างแผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผูบ้รหิาร 

นาย ศกัดิ์ดา 

ผจก.ฝ่ายการตลาด

นาย สรายทุธ 

ผจก.ฝ่ายบญัชี

นาย วีรวชิญ ์

รองหวัหนา้ฝ่ายการตลาด  

นาย คชาชีพ 

หวัหนา้ฝ่ายการเงิน         

นาย เจษฎาภรณ ์

พนกังานฝ่ายตดิต่อลกูคา้ 

นาย สวุิจกัษณ ์

พนกังานฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

นาย ฐกฤต  

พนกังานฝ่ายตรวจสอบคณุภาพสินคา้ 

นาย พีรวฒุิ ยิม้ละมยั 
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ต าแหน่งและความรับผดิชอบ 

1.ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ี ตดัสินใจแผนการระยะยาวท่ีเก่ียวกบัทิศทางโดยรวมขององคก์ร ก าหนดวตัถุประสงค ์
นโยบายและกลยทุธ์ แนะน าทางการจดัการในส่ิงต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีไดก้ าหนดไว ้

    นาย ศกัด์ิดา โคตรสมบติั 

2.ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด มีหนา้ท่ี ควบคุม, ดูแลบริหารงานดา้นการตลาดและการขาย , บริหาร

ทีมงานขาย ใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้บริหารจดัการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังาน ตลอดจน

วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขนั เพื่อปรับกลยทุธ์การขาย ใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 นาย สรายทุธ  อดิศรชูชยั  

3.ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี มีหนา้ท่ี จดัการขอ้มูลทั้งดา้นการบญัชีการเงินและการบญัชีเพื่อการจดัการ เช่น 
ออกแบบระบบบญัชี จดัท างบประมาณ วางแผนภาษีอากร จดัท ารายงานการประเมินผลการปฏิบติังาน และ

วิเคราะหข์อ้มลูทางการบญัชีเสนอผูบ้รหิารระดบัสงู 

นาย วีรวิชญ ์ ปิติชยัศภุวฒัน ์

4.รองหวัหนา้ฝ่ายการตลาด หนา้ท่ี ก าหนดเป้าหมายของฝ่าย ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและ

นโยบายของบริษทัฯ วางแผนการท างานของฝ่ายใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ควบคุมและตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของพนกังานภายในฝ่ายใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของบริษทัฯ รวมทั้ง

จดัสรรบุคลากรใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     นาย คชาชีพ  ธราขวญันุย้ 

5.หวัหนา้ฝ่ายการเงิน มีหนา้ท่ี ควบคุมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในงานการเงินและบญัชีใหถู้กตอ้ง
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

นาย เจษฎาภรณ์  ไกรกิจราษร์ 



10 
 

6.พนกังานฝ่ายติดต่อลูกคา้ มีหนา้ท่ี  ใหค้  าตอบต่อขอ้สอบถามจากลูกคา้และพนกังานขาย จดัท า
การเปิดบญัชีลูกคา้ในระบบ แกไ้ข เปล่ียนแปลงขอ้มูลรายละเอียดของลูกคา้ตามท่ีไดรั้บแจง้ ติดต่อประสานงาน

ภายในแผนก กบัพนกังานขาย และแผนกอ่ืนๆ ในส านกังาน                                   นาย สุวิจกัณ์  ล ้าพระเวทย ์

7.พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ท่ี ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ ทั้งภายใน และภายนอก 
องคก์ร เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์ร ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นส่ือต่างๆ และจดัท าส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ เช่น ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ บทความ ภาพถ่าย วิดีโอ และสไลด ์รวมถึงบทความสัมภาษณ์

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลพิเศษในโอกาสพิเศษ 

นาย ธกฤต  ภูคชสถิตย ์

8.ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ มีหนา้ท่ี  ดูแลกระบวนการด าเนินงาน ทุกขั้นตอนเพื่อไม่ใหก้ารด าเนินงาน
หรือการใหบ้ริการเกิดความผิดพลาดและไม่ได ้ผลิตภณัฑห์รือบริการตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

นาย พีระวุฒิ ยิม้ละมยั 
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บทที่ 3 การวเิคราะห์ระบบ 

Business Rule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาบริการระบบซักอบรีด บริษัท ฟลอส ์ลอนดรี ้

สินค้า 

ลงทะเบียน 

ช าระเงิน 

การติดตาม 

การรบัสินคา้ 

การขนส่ง 

การรบัประกนัคณุภาพ 

ลูกค้า 

ลงทะเบียน 

ช าระเงิน 

การติดตาม 

การรบัสินคา้ 
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Business Rule 
Flos laundry 

 

  

• ระบบซกั อบ รีด บรษิัท Flos laundry จ ากดั 

• บ. ด าเนินธุรกิจในการรบัเหมาซกัผา้ ซกัแหง้ ซกัอบแหง้ ซกัผา้ปลอดเชือ้ ภายในประเทศ ใหบ้รกิาร

ทัง้ลกูคา้รายเล็กและรายใหญ่ 

• เริ่มด าเนินการเมื่อ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 

• มีจ านวนพนกังาน 500 คน มี 8 แผนก ไดแ้ก่  

1.ฝ่ายการตลาด  2.ฝ่ายบญัชี  3.ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ 4.ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพสินคา้ 5.ฝ่ายบคุคล 

มี 12 สาขา 

• การด าเนินการตัง้แต่รบัสินคา้และการสง่สินคา้ คือ เมื่อลกูคา้มีการติดต่อเขา้มาเพ่ือที่จะใชบ้รกิาร 

ซกัอบรีด เราจะมีการขอชื่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ของลกูคา้เพ่ือใชใ้นการลงทะเบียนและติดต่อกลบั  

เมื่อรบัสินคา้มา ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้,ผา้ปทูี่นอน,ผา้นวม ฯลฯ อื่นๆ จะท าการสง่ไปท าความสะอาด 

ต่างๆ เมื่อด าเนินการเสร็จเรียนบรอ้ย จะโทรแจง้ใหล้กูคา้รบัทราบก่อนด าเนินการจดัสง่สินคา้ให้

ลกูคา้ 

• วิสยัทศัน ์: มุ่งสูก่ารเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นซกัอบรีด ที่ไดร้บัการยอมรบัสงูสดุในประเทศไทย 

• พนัธกิจ : ด าเนินธุรกิจดา้นการใหบ้รกิารซกัอบรีดอย่างครบวงจร เพ่ือเป็นผูน้  าในการท าธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน โดยมีพธักิจในการดแูลผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียตอ่ทัง้พนกังาน ลกูคา้ และต่อสงัคม 

• การคิดราคา : มีตน้ทนุค่าแรง จ านวน 5,141,381.00 บาท ตน้ทนุค่าลงทนุ จ านวน 28,856.36 บาท 

ตน้ทนุค่าวสัด ุจ านวน 6,310,341.18 บาท น า้หนกัผา้สะอาด 1 กิโลกรมั มีตน้ทนุต่อหน่วยบรกิาร

ในการซกั อบ รีดผา้ และ พบัจดัเก็บผา้จ านวน 10.96 บาท มีตน้ทนุกิจกรรม ในการซกัผา้ จ านวน 

5.65 บาทต่อ น า้หนกัผา้สะอาด 1 กิโลกรมั ตน้ทนุต่อหน่วยบรกิาร ในการอบผา้ จ านวน 1.28 บาท

ตน้ทนุต่อหน่วยบรกิารในการรีดผา้ จ านวน 0.81 บาท ตน้ทนุการพบัจดัเก็บผา้ต่อหน่วยบรกิารของ

หน่วยซกัฟอก จ านวน 3.22 บาท 
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                                          Business Rule 

 

 

 

 

 

• การรบัประกนั : รบัประกนัคณุภาพผา้ที่ซกัไม่เกิน  1 วนัหลงัจากรบัสินคา้ ถา้ผา้ลกูคา้มีต  าหนิหรือ

สิ่งผิดปกติต่างๆท่ีเกิดจากทางบรษิัท เรายินดีคืนเงินและชดใชค้่าเสียหายหรือด าเนินการน ากลบัมา

ซกัอบรีดใหไ้หม่ 
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การวเิคราะห์ความต้องการ SRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้ริหาร 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

ฝ่ายติดต่อลกูคา้ 

 

เพ่ิมจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 

เพ่ิมจ านวนช่องทางการคา้ 

เพ่ิมความสะดวกในการช าระเงิน 

เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

 

มีผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมขึน้ 

มีช่องทางการคา้เพิ่มขึน้ 

มีช่องทางการช าระเงินมากขึน้ 

มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ิมขึน้ 

 

ผูบ้ริหาร 

หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ 

 

เพ่ิมยอดการสั่งซือ้ 

เพ่ิมคณุภาพบริการ 

เพ่ิมสื่อต่างในการประชาสมัพนัธ ์

เพ่ิมศกัยภาพพนกังาน 

 

มียอดสั่งซือ้มากขึน้ 

มีคณุภาพบริการมากขึน้ 

มีสื่อต่างๆเพ่ิมมากขึน้ 

มีศกัยภาพพนกังานมากขึน้ 
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Use case Diagram 
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Sequence Diagram 
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Activity Diagram 
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บทที่ 4 การออกแบบระบบ 

การออกแบบหน้าจอโปรแกรม Mockup 
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Component Diagram  
 วตัถุประสงคข์องส่วนประกอบแผนภาพ Component diagrams  
        Component diagram เป็นแผนภาพชนิดพิเศษใน UML วตัถุประสงคก็์แตกต่างจากแผนภาพอ่ืน 

ๆ คือ Component diagramไม่ไดอ้ธิบายการทางานของระบบ แต่มนัอธิบายถึงส่วนประกอบท่ีใชใ้น

การทาหนา้ท่ีของระบบ ดงันั้นจากมุมมองของ Component diagram ถูกใชเ้พื่อใหเ้ห็นภาพ

องคป์ระกอบทางกายภาพในระบบ ส่วนประกอบเหล่าน้ีคือไลบรารีแพค็เกจไฟลแ์ละอ่ืน ๆ 

แผนภาพส่วนประกอบยงัสามารถอธิบายเป็นมุมมองการใชง้านแบบการจดัองคป์ระกอบของ

องคป์ระกอบในช่วงเวลาหน่ึง Component diagram รูปเดียวไม่สามารถเป็นตวัแทนของระบบ

ทั้งหมด แต่มีการรวบรวมไดอะแกรมเพื่อใชแ้สดงทั้งหมด 

 

 

บทที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการท างานตามผลวตัถุประสงคข์องการประเมินความส าเร็จก็ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ไปไดด้ว้ยดี และเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ผลการวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบของบริษทั  

Flos laundry เป็นไปไดด้ว้ยดี สามารถเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการซกั อบ รีด ได้

อยา่งดี   
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บรรณานุกรม 

https://floslaundry.yellowpages.co.th/catalog/brand/%E0%B8%9F

%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20

%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%

B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89 

https://www.figma.com/files/recent?fuid=1083435666953399982 

https://docs.google.com/forms/d/18ln2YU4ywqhO6pZMzLwrskywtb

Qae1bdfFHCSNuO8rY/edit 

 

 

 

 

 

 

 

https://floslaundry.yellowpages.co.th/catalog/brand/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://floslaundry.yellowpages.co.th/catalog/brand/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://floslaundry.yellowpages.co.th/catalog/brand/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://floslaundry.yellowpages.co.th/catalog/brand/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://www.figma.com/files/recent?fuid=1083435666953399982
https://docs.google.com/forms/d/18ln2YU4ywqhO6pZMzLwrskywtbQae1bdfFHCSNuO8rY/edit
https://docs.google.com/forms/d/18ln2YU4ywqhO6pZMzLwrskywtbQae1bdfFHCSNuO8rY/edit

