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ภาคผนวก ก 
หนังสือยนิยอมจากหน่วยงานต้นสังกดัให้อนุญาตเผยแพร่ผลการศึกษา 

 

 



ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

การประเมินผลการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี 
ในบริษัท เอ.เอฟ.เอม็.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค ำช้ีแจง : ใหผู้ต้อบแบบสอบถำมท ำเคร่ืองหมำย / บน       ตำมสภำพควำมเป็นจริง 
1. เพศ 
 ชำย                                                             หญิง 
2. อำย ุ
 20-29 ปี 30-39 ปี 
 40-49 ปี 50 ปีข้ึนไป 
3. กำรศึกษำสูงสุด 
 มธัยมศึกษำตอนปลำย หรือปวช. ปริญญำตรี 
 อนุปริญญำหรือ ปวส. สูงกวำ่ปริญญำตรี 
4. สำขำท่ีศึกษำ 
 กำรบญัชี บริหำรธุรกิจ 
 กำรจดักำร อ่ืนๆ..................... 
5. อำยงุำน 
 นอ้ยกวำ่ 5 ปี 5-10 ปี 
 11-20 ปี 21 ปีข้ึนไป 
 

 แบบสอบถำมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรคน้ควำ้อิสระของนกัศึกษำปริญญำโท 
สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการประ            
โปรแกรมบญัชีพีชทรีของบริษทั เอ.เอฟ.เอม็.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 ค ำตอบของท่ำนจะถูกน ำไปประมวลผล เพื่อท ำให้ทรำบถึงความส าเร็จและปัญหาการ
น าโปรแกรมบญัชีพีชทรีมาใชใ้นบริษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จ  ากดั ดงันั้น 
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านในการใหข้อ้มูลตามความเป็นจริงและตามความคิดเห็น
ของท่าน พร้อมน้ีขอขอบพระคุณในความร่วมมือท่ีรับจากท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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6. ลกัษณะงำน 
 งำนบญัชี งำนกำรเงิน 
 งำนผลิต งำนขำย 
 งำนคลงัสินคำ้ หวัหนำ้แผนก 
7. ท่ำนเคยไดรั้บกำรฝึกอบรมกำรใชค้อมพิวเตอร์ 
 เคย ไม่เคย 
8. ท่ำนสำมำรถใชง้ำนโปรแกรมธุรกิจทัว่ไป โปรแกรมใดไดบ้ำ้ง (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
 Microsoft Word Microsoft Excel 
 Microsoft PowerPoint Microsoft Access 
 อ่ืน ๆ เช่น ................................................................. 
9. ท่ำนเคยไดรั้บกำรฝึกอบรมกำรใชง้ำนโปรแกรมส ำเร็จรูปบญัชีพีชทรี 
 เคย ไม่เคย 

ถำ้เคย มีระบบงำนใดบำ้ง (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
 ระบบขำยสินคำ้ ระบบซ้ือสินคำ้ 
 ระบบบญัชีแยกประเภท  ระบบจดักำรสินคำ้คงคลงั 
 ระบบวเิครำะห์ทำงกำรเงิน  ะบบขอ้มูลของบริษทั 
10. ท่ำนทรำบหรือไม่วำ่โปรแกรมบญัชีพชีทรีท่ีใชอ้ยู ่ใชฐ้ำนขอ้มูลแบบใด 

    ทรำบ                 ไม่ทรำบ 
ถำ้ทรำบใชฐ้ำนขอ้มูลแบบใด 

 Pervasive database Microsoft Excel 
 Oracle Microsoft SQL  
11. ท่ำนสำมำรถสร้ำงฐำนขอ้มูลใหม่ไดห้รือไม่ 
 ได ้ ไม่ได ้
 ถำ้ได ้กำรสร้ำงฐำนขอ้มูลท่ำนตอ้งเขำ้ไปสร้ำงท่ีฟังกช์ัน่ใดใน โปรแกรมส ำเร็จรูปบญัชีพีชทรี 
 Create company Select Import/Export 
 Archive company Data Verification 
 
 
 
 



97 
 

12. ท่ำนสำมำรถโอนขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูลหน่ึงไปยงัอีกฐำนขอ้มูลหน่ึงไดห้รือไม่ 
 ได ้ ไม่ได ้
 ถำ้ได ้กำรโอนขอ้มูลท่ำนตอ้งเขำ้ไปโอนท่ีฟังกช์ัน่ใด ในโปรแกรมส ำเร็จรูปบญัชีพีชทรี 
 Back up Restore 
 Restore Archive Automatic Backup 
13. ท่ำนมีหนำ้ท่ีงำนประจ ำใดบำ้งในโปรแกรมส ำเร็จรูปบญัชีพีชทรี (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1ขอ้) 
 ระบบขำยสินคำ้ ระบบซ้ือสินคำ้ 
 ระบบบญัชีแยกประเภท  ระบบจดักำรสินคำ้คงคลงั 
 ระบบวเิครำะห์ทำงกำรเงิน  ะบบขอ้มูลของบริษทั 
14. ท่ำนสำมำรถท ำงำนในระบบงำนใดอีกนอกเหนือจำกระบบงำนในหนำ้ท่ีประจ ำ (ตอบได้
มำกกวำ่ 1 ขอ้) 
 ระบบขำยสินคำ้ ระบบซ้ือสินคำ้ 
 ระบบบญัชีแยกประเภท  ระบบจดักำรสินคำ้คงคลงั 
 ระบบวเิครำะห์ทำงกำรเงิน  ะบบขอ้มูลของบริษทั 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี 
 
ค ำช้ีแจง : ใหผู้ต้อบแบบสอบถำมท ำเคร่ืองหมำย / ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน (ตอบเฉพำะระบบงำน
ตำมหนำ้ท่ีงำนประจ ำ) 

กระบวนการท างานของงานสินค้าคงคลัง เม่ือได้รับใบเบิก เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำจะ
ตรวจสอบวำ่มีสินคำ้คงคลงัเพียงพอหรือไม่ ถำ้ไม่มีสินคำ้จะตอ้งด ำเนินกำรจดัซ้ือ ในกรณีท่ีมีสินคำ้
ในคลงัสินคำ้จะตอ้งท ำเร่ืองเบิกสินคำ้ออกจำกคลงัสินคำ้ ซ่ึงแต่ละกระบวนกำรจะบนัทึกรำยกำรใน
โปรแกรมบญัชีพีชทรีท่ีแตกต่ำงกนัออกไป  
 

กระบวนการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี ใช่ ไม่ใช่ 

ระบบซ้ือสินค้า 

กระบวนการท างานของงานคลงัสิ    ในระบบซ้ือสินค้า 
เม่ือไดรั้บใบส่งของ/ ใบก ำกบัสินคำ้/ ใบก ำกบัภำษี จำกเจำ้หนำ้ท่ีจดัซ้ือพร้อมกบัไดรั้บ
ว ั            มำส่งมอบ ท่ำนจะตรวจสอบ จ ำนวน / รำคำ /   ำยละเอียด ตำมใบสัง่ซ้ือ /
สญัญำซ้ือขำยและด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

1. เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้ำน เลือกฐำนขอ้มลูท่ีตอ้งกำรเขำ้ 
ไปบนัทึกรำยกำร 

  

2.  เม่ือผูข้ำยน                  มำส่งมอบ ท่ำนจะตรวจสอบ จ ำนวน / รำคำ /  
 ำยละเอียด ตำมใบสัง่ซ้ือ /สญัญำซ้ือขำย  

2.1  ท่ำนจะบนัทึกรำยกำรรับของในเมนูบนัทึก Purchase/receive Inventory  
2.2  ก ำหนดเลขท่ีใบ                                                   
2.3  วนัท่ีออกเอกสำร โปรแกรมจะก ำหนดตำมวนัท่ีปัจจุบนั 
2.4  กรณีท่ีตอ้งกำรบนัทึกรำยกำรเป็นวนัท่ียอ้นหลงั ท่ำนจะก ำหนดวนัท่ีท ำงำน

เร่ิมตน้ในเมนูจดักำรระบบ 

2.5  ท่ำนจะเลือกรหสัเจำ้หน้ี จำก โดยก ำหนดเจำ้หน้ีตำมใบก ำกบัภำษีท่ี
ไดรั้บจำกร้ำนคำ้ 

2.6  ท่ำนจะดึงขอ้มลูจำกรำยกำรบนัทึกใบสัง่ซ้ือสินคำ้ โดย          Apply to 
purchase order no.  

2.7  รำยกำรเจำ้หน้ีจำกรำยกำรบนัทึกใบสัง่ซ้ือสินคำ้กบัรำยกำรบนัทึกซ้ือสินคำ้
,บริกำร จะตอ้งเป็นรหสัเดียวกนั จึงจะสำมำรถดึงรำยกำรบนัทึกใบสั่งซ้ือสินคำ้มำท ำ
รำยกำรได ้
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กระบวนการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี ใช่ ไม่ใช่ 
2.8  โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดต่ำงๆตำมท่ีไดบ้นัทึกไวท่ี้ใบสัง่ซ้ือ เช่น 

รหสัสินคำ้พร้อมกบัจ ำนวนสินคำ้รำคำซ้ือ ต่อหน่วยส่วนลดและจ ำนวนเงินต่ำงๆ 
       2.9 กดปุ่ม Print เพ่ือบนัทึกแ       ขอ้มลูรำยกำรบนัทึกซ้ือสินคำ้ 

  

3.  ขอ้มลูจำกรำยกำรบนัทึกซ้ือสินคำ้,บริกำร จะเช่ือมโยงไปยงัระบบเจำ้หน้ี ระบบ
คลงัสินคำ้และระบบบญัชี 

  

4.  ท่ำนจะรวบรวมเอกสำรใบส่งสินคำ้/ใบก ำกบัภำษี                  น ำส่งใหง้ำน
บญัชี ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรบนัทึกรำยกำร และส่งต่อใหก้ำรเงินจ่ำยท ำรำยกำร
จ่ำยช ำระหน้ีต่อไป 

  

ระบบจดัการสินค้าคงคลงั   

กระบวนการท างาน      คงคลงัในระบบจัดการสินค้าคงคลงั 
  1.  เม่ือไดรั้บใบเบิกวสัดุ (ในกรณีท่ีมีของในคลงั      ) ท่ำนจะท ำเอกสำรขออนุมติัเบิก
ของออกจำกคลงั       และจดัวสัดุใหต้ำมแผนก/โครงกำรท่ีเบิก 

  

2.ท่ำนจะลงทะเบียนคุมยอดพสัดุในคลงัพสัดุ โดย 
2.1  เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้ำนเป็น           โดยใส่รหสัผำ่นของงำน

           
2.2  บนัทึกรำยกำรในเมนู Inventory Adjustment บนัทึกเบิกใชสิ้นคำ้,วตัถุดิบ 
2.3  ก ำหนดเลขท่ีเอกสำรโดยกดปุ่ม List  เพ่ือก ำหนดเลขท่ีเอกสำรให้

                                                

2.4  กด    เพ่ือเลือกสินคำ้ท่ีตอ้งกำรเบิก โปรแกรมจะแสดงรหัสสินคำ้ ช่ือ
สินคำ้ คลงัท่ีเกบ็ และหน่วยนบัให ้

2.6  ท่ำนจะกรอกจ ำนวนท่ีเบิกและรำคำต่อหน่วยของพสัดุท่ีเบิก ซ่ึงจ ำนวนเงิน
และจ ำนวนเงินรวม โปรแกรมจะค ำนวณให้ 

2.7  กดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกบนัทึกขอ้มลูรำยกำรเบิกใชสิ้นคำ้,วตัถุดิบ 

2.8  เม่ือบนัทึกรำยกำรเบิกใชสิ้นคำ้,วตัถุดิบแลว้โปรแกรมจะตดัสินคำ้ออกจำก
คลงัพสัดุใหอ้ตัโนมติั 

  

3. ทุกส้ินเดือน ท่ำนจะจดัท ำรำยงำนกำรเบิก             แยกตำมโครงกำรท่ีเบิก 
พร้อมทั้งแนบใบขอเบิก   ดุ        น ำส่งเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน เพ่ือท ำกำรตั้งเบิกค่ำ
   ดุ       คืนใหก้บัโครงกำรท่ีไดส้ ำรองจ่ำยเงินไปก่อน 
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ระบบจดัการสินค้าคงคลงั ใช่ ไม่ใช่ 
4.  ในกรณีท่ีวสัดุหรือ      ท่ียงัไม่เคยมีกำรจดัซ้ือ  

1.1  ท่ำนบนัทึกรำยละเอียดสินคำ้เพ่ิม ในเมนู                   Inventory item  

1.2  กำรก ำหนดรหสัสินคำ้จะแตกต่ำงกนั โดยกดปุ่ม   เพ่ือ
                  

1.3  ก ำหนดประเภทสินคำ้       Item class 
1.4  ท่ำนจะก ำหนดช่ือสินคำ้ตำมเอกสำรใบส่งของจำกร้ำนคำ้ 
1.5  ในส่วนของรำยละเอียดสินคำ้ 1 ท่ำนตอ้งก ำหนด บญัชีสินคำ้ 

                                 และรหสัหน่วยนบัมำตรฐำน โดยกดปุ่ม  เพ่ือเลือก
รำยกำร 

1.6  เม่ือก ำหนดรำยละเอียดท่ีจ ำเป็นครบแลว้ กดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

  

ระบบขายสินค้า   

กระบวนการท างาน      คงคลงัในระบบขายสินค้า 
  1.  เม่ือไดรั้บใบเสนอขำยจำกฝ่ำยขำย(Sale order) (ในกรณีท่ีมีของในคลงั      ) ท่ำนจะ
ท ำเอกสำรขออนุมติัเบิกของออกจำกคลงั      โดยจดัท ำใบส่งของ/ใบก ำกบัภำษี และจดั
สินคำ้ใหก้บัฝ่ำยขำย โดยมีกำรด ำเนินกำรในระบบขำยสินคำ้ดงัน้ี 

  

2.ท่ำนจะบนัทึกรำยกำรในระบบขำยสินคำ้ โดย 
2.1  เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้ำนเป็น           โดยใส่รหสัผำ่นของงำน

           
2.2  บนัทึกรำยกำรในเมนู Sales Invoice บนัทึกเบิกสินคำ้ 
2.3  ก ำหนดเลขท่ีเอกสำรโดยกดปุ่ม List  เพ่ือก ำหนดเลขท่ีเอกสำรให้

                                                
2.4 ท่ำนจะดึงขอ้มูลจำกรำยกำรบนัทึกใบเสนอขำย(Sale order) โดย          

Apply to sales order no. 
2.5  ท่ำนจะกรอกจ ำนวนท่ีเบิก จ ำนวนเงินและจ ำนวนเงินรวม  
2.7  กดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกขอ้มูลรำยกำรขำยสินคำ้ 
2.8  เม่ือบนัทึกรำยกำรขำยสินคำ้แลว้โปรแกรมจะตดัสินคำ้ออกจำกคลงัพสัดุให้

อตัโนมติั 
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กระบวนการท างานของงานจัดซ้ือ เม่ือไดรั้บใบเบิก เจำ้หนำ้ท่ีคลงัสินคำ้จะตรวจสอบวำ่มี
สินคำ้คงคลงัเพียงพอหรือไม่ ถ้ำไม่มีของจะตอ้งด ำเนินกำรจดัซ้ือ ในกรณีท่ีมีของในคลงัสินค้ำ
จะตอ้งท ำเร่ืองเบิกของออกจำกคลงัสินคำ้ ซ่ึงแต่ละกระบวนกำรจะบนัทึกรำยกำรในโปรแกรมบญัชี
      ท่ีแตกต่ำงกนัออกไป  

กระบวนการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี ใช่ ไม่ใช่ 

ระบบซ้ือสินค้า 

กระบวนการท างานของงานจัดซ้ือในระบบซ้ือสินค้า 
เม่ือไดรั้บใบเบิก/ใบสั่งซ้ือวสัดุหรือสินคำ้คงคลงั เจำ้หนำ้ท่ีจดัซ้ือจะท ำกำรสอบถำมรำคำ
ไปยงัร้ำนคำ้ต่ำง ๆ ตำมกระบวนกำรของงำนจดัซ้ือ จนไดร้ำคำท่ีเหมำะสมในกำรจดัซ้ือ 
กระบวนกำรท ำงำนในโปรแกรมฯ เป็นดงัน้ี 

1. เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้ำน เลือกฐำนขอ้มลูท่ีตอ้งกำรเขำ้ 
ไปบนัทึกรำยกำร 

  

2. กำรจดัท ำใบขออนุมติัจดัซ้ือ บนัทึกรำยกำรในเมนูบนัทึกใบเสนอซ้ือสินคำ้ โดย 
2.1 ก ำหนดช่ือบริษทั ร้ำนคำ้ท่ีตอ้งกำรสั่งซ้ือโดยเลือกเป็นรหัสของผูข้ำย หำก

ไม่มีตอ้งเขำ้ไปก ำหนดรหสัผูข้ำยใหม่ในส่วนของกำรเพ่ิมรำยช่ือผูข้ำย 
2.2 ก ำหนดสถำนท่ีจดัส่งวสัดุหรือสินคำ้คงคลงั 
2.3  ก ำหนดเลขท่ีใบเสนอซ้ือสินคำ้ โดยดูเลขท่ีใบเสนอสินคำ้จำกขอ้มลูเดิม 
2.4  วนัท่ีออกเอกสำร โปรแกรมจะก ำหนดตำมวนัท่ีปัจจุบนั 
2.5  เลือกรหสัสินคำ้ตำมรำยกำรขอเบิก/สัง่ซ้ือ ซ่ึงช่ือสินคำ้และหน่วยนบัจะ 

ปรำกฏตำมขอ้มลูท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นกำรตั้งรหสัสินคำ้ 
2.5  กรณีท่ีเป็นรำยกำรวสัดุ/สินคำ้คงคลงัท่ียงัไม่เคยมีกำรจดัซ้ือ ท่ำนจะแจง้ 

เพ่ิมรำยละเอียดสินคำ้ในเมนูสินคำ้คงคลงักบัผูมี้อ  ำนำจในกำรเพ่ิมรำยละเอียดสินคำ้ 
2.6  กรอกจ ำนวนของท่ีตอ้งกำรจดัซ้ือ จ ำนวนเงินของรำยกำรท่ีจะสัง่ซ้ือ 
2.7  กดปุ่ม Print  เพ่ือพิมพแ์ละบนัทึกขอ้มลูรำยกำรขออนุมติัจดัซ้ือ 

  

3. เม่ือไดรั้บกำรอนุมติักำรจดัซ้ือจำกผูมี้อ  ำนำจลงนำม  ท่ำนจะบนัทึกรำยกำรในเมนู
บนัทึกอนุมติัใบเสนอซ้ือสินคำ้ เพ่ือยืนยนัรำยกำรในใบเสนอซ้ือสินคำ้ 

  

4.  เม่ือผูข้ำยน ำ               มำส่งมอบ ท่ำนจะตรวจสอบ จ ำนวน / รำคำ /  
 ำยละเอียด ตำมใบสั่งซ้ือ /สัญญำซ้ือขำย และประสำนงำน                             
            ลงนำมในใบส่งของ เม่ือรำยกำรสินคำ้และยอดเงินถกูตอ้ง 
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กรณีการเพิม่รหัสเจ้าหนี ้ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  ในกรณีท่ีผูข้ำยรำยใหม่ไม่มีรหสัของเจำ้หน้ี  

1.1  ท่ำนบนัทึกรำยละเอียดเจำ้หน้ีเพ่ิม ในเมนู                   Vender  

1.2  กำรก ำหนดรหสัเจำ้หน้ีจะแตกต่ำงกนั โดยกดปุ่ม   เพ่ือ           
เจำ้หน้ี 

1.3  ท่ำนจะก ำหนดช่ือเจำ้หน้ีตำมเอกสำรใบส่งของจำกร้ำนคำ้ 
1.4  ท่ำนไดร้ะบุท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ และขอ้มลูผูติ้ดต่อในรำยละเอียดนั้น 
1.5  เม่ือก ำหนดรำยละเอียดท่ีจ ำเป็นครบแลว้ กดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

  

 
กระบวนการท างานของงานข ย มีหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของงำน           

                                                                                        
                                     
 
ระบบการขาย       ใช่ ไม่ใช่ 

กระบวนการท างานของการข ยในระบบขาย       
1.  เม่ือไดรั้บ                                          Sale order)  

  

2.  ท่ำนจะ                เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้ำนเป็นฝ่ำยขำย 
2.1  ท่ำนจะบนัทึกขอ้มลูรำยกำรใบเสนอขำยสินคำ้ โดย          Quotes Sales 

order/Proposals และเลือกท่ี Sales order   

2.2  ท่ำนจะเลือกรหสัลกูหน้ีจำก โดยก ำหนดลูกหน้ีตำมท่ีไดรั้บจำกรำยช่ือ
จำกลกูคำ้ 

2.3  ก ำหนดเลขท่ีใบเสนอขำย(                                
               

2.4  วนัท่ีออกเอกสำร โปรแกรมจะก ำหนดตำมวนัท่ีปัจจุบนั 
2.5  กรณีท่ีตอ้งกำรบนัทึกรำยกำรเป็นวนัท่ียอ้นหลงั ท่ำนจะก ำหนดวนัท่ีท ำงำน

เร่ิมตน้ในเมนูจดักำรระบบ 

2.6  ท่ำนจะเลือกรหสัสินคำ้จำก โดยระบุจ ำนวนสินคำ้ รำคำต่อหน่วย และ
รำคำสินคำ้รวมจะถกูค ำนวณโดยโปรแกรม ส่วนลดใหลู้กคำ้ 

2.7  กดปุ่ม Print  เพ่ือพิมพแ์ละบนัทึกขอ้มลูรำยกำรใบเสนอขำย จดัส่งใบเสนอ
ขำย(Sales order)ใหก้บัฝ่ำยคลงัสินคำ้เพ่ือเบิกสินคำ้ 
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การรับช าระหนี ้ ใช่ ไม่ใช่ 

กระบวนการท างานของงานขายสินค้าในการรับช าระหนีลู้กค้าหน้าร้าน 
1.  กำรรับเงินจำกกำรขำยสินคำ้เป็นเงินสด ท่ำนจะบนัทึกรำยกำรในเมนู Receipts 

1.1  ก ำหนดเลขท่ีเอกสำร โดยจะก ำหนดเลขท่ีเอกสำรเร่ิมตน้เป็น RC 
 1.2 วนัท่ีออกเอกสำร โปรแกรมจะก ำหนดตำมวนัท่ีปัจจุบนั 

1.3  รหสัลกูคำ้ ท่ำนจะกด เพ่ือเลือกลกูคำ้ 
1.4  ท่ำนจะเลือกใบเสนอขำยสินคำ้ของลกูคำ้โดยเขำ้ไปใน Apply to Invoice 
1.5  ท่ำนจะระบุรำยละเอียดกำรรับช ำระหน้ี จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บ 
1.6   กด ปุ่ม   เ พ่ือบันทึกข้อมูล ใบเส ร็จ รับ เ งิน/ รับช ำระหน้ีและพิมพ์

ใบเสร็จรับเงิน(Receipts) 

  

2.  ท่ำนจะรวบรวมเอกสำรใบเสร็จรับเงิน(Receipts) น ำส่งให้งำนบญัชี ตรวจสอบ
ควำมถกูตอ้งของกำรบนัทึกรำยกำร และส่งต่อใหก้ำรเงินรับช ำระหน้ีและน ำฝำกธนำคำร
ต่อไป 

  

กรณีการตั้งรหัสลูกค้ารายใหม่   
1.  ในกรณีท่ีลกูคำ้ยงัไม่เคยมีกำรรหสัลกูคำ้ 

1.1  ท่ำนบนัทึกรำยละเอียดลูกคำ้เพ่ิม ในเมนู                   
Customers/Prospects  

1.2  กำรก ำหนดรหสัลกูคำ้จะแตกต่ำงกนั โดยกดปุ่ม   เพ่ือ           
ลกูคำ้ 

1.3  ก ำหนดช่ือลกูคำ้ ระบุรำยละเอียดท่ีอยูข่องลูกคำ้ เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้ผู ้
ติดต่อ และอ่ืน ๆ ในรำยละเอียดรหสัลกูคำ้ 

1.4  เม่ือก ำหนดรำยละเอียดท่ีจ ำเป็นครบแลว้ กดปุ่ม  เพ่ือบนัทึกขอ้มูล 
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กระบวนการท างานของงานเจ้าหนี้ (Account payable) เม่ือไดรั้บใบส่งของ/ใบก ำกบั
สินคำ้/ใบก ำกบัภำษี จำกกำรซ้ือสินคำ้หรือบริกำร พร้อมกบัใบอนุมติัซ้ือสินคำ้หรือบริกำรจำกฝ่ำย
จดัซ้ือ ฝ่ำยบญัชีเจำ้หน้ีจะท ำกำรบนัทึกรำยกำรในโปรแกรมบญัชีพีชทรีดงัต่อไปน้ี 

 
กระบวนการท างานของงานเจ้าหนีใ้นระบบซ้ือสินค้า ใช่ ไม่ใช่ 
1. เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้ำน เลือกฐำนขอ้มลูท่ีตอ้งกำรเขำ้ไปบนัทึกรำยกำร 
2.   เม่ือฝ่ำยจดัซ้ือน ำใบส่งของ/ใบก ำกบัสินคำ้/ใบก ำกบัภำษี จำกกำรซ้ือสินคำ้หรือบริกำร 
พร้อมกบัใบอนุมติัซ้ือสินคำ้หรือบริกำรจะตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรท่ีไดรั้บ
และลำยมือช่ือท่ีได้รับสินค้ำหรือบริกำรนั้นก่อนกำรบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี  
พีชทรี  

2.1  บนัทึกรำยกำรรับของหรือใชบ้ริกำรในเมนูบนัทึก Purchase/receive Inventory  
2.2  ก ำหนดเลขท่ีใบรับสินคำ้ วสัดุและบริกำร โดยก ำหนดตำมเลขท่ีจำกนอ้ยไป

หำมำก 
2.3  วนัท่ีออกเอกสำร โปรแกรมจะก ำหนดตำมวนัท่ีปัจจุบนั 

2.5  เลือกรหสัเจำ้หน้ี จำก โดยก ำหนดเจำ้หน้ีตำมใบก ำกบัภำษีท่ีไดรั้บจำก
ร้ำนคำ้ 

2.6  ดึงขอ้มูลจำกรำยกำรบนัทึกใบสัง่ซ้ือสินคำ้ โดย เลือกท่ี Apply to purchase 
order no.  

2.7  รำยกำรเจำ้หน้ีจำกรำยกำรบนัทึกใบสั่งซ้ือสินคำ้กบัรำยกำรบนัทึกซ้ือสินคำ้
,บริกำร จะตอ้งเป็นรหัสเดียวกนั จึงจะสำมำรถดึงรำยกำรบนัทึกใบสั่งซ้ือสินคำ้มำท ำ
รำยกำรได ้

2.8  โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดต่ำงๆตำมท่ีไดบ้นัทึกไวท่ี้ใบสั่งซ้ือ เช่น 

รหสัสินคำ้พร้อมกบัจ ำนวนสินคำ้รำคำซ้ือ ต่อหน่วยส่วนลดและจ ำนวนเงินต่ำงๆ 
2.9 กดปุ่ม Print เพ่ือบนัทึกและพิมพข์อ้มลูรำยกำรบนัทึกซ้ือสินคำ้หรือบริกำร 

3.  ขอ้มูลจำกรำยกำรบนัทึกซ้ือสินคำ้,บริกำร จะเช่ือมโยงไปยงัระบบซ้ือสินคำ้ในส่วน
ของกำรจดัซ้ือ(Purchase order) 
4.  รวบรวมเอกสำรใบส่งสินคำ้/ใบก ำกบัภำษี ส ำเนำใบสั่งซ้ือ เก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนและ
เตรียมท ำรำยกำรจ่ำยช ำระหน้ีต่อไป 
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กระบวนการท างานของงานการเงิน (Financial Account ) เม่ือไดรั้บเอกสำรประกอบกำร
จ่ำยช ำระหน้ีมำแนบใบส ำคญัจ่ำยท่ีได้บนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมบญัชีพีชทรี ซ่ึงมีขั้นตอนกำรท ำ
รำยกำรบนัทึกในโปรแกรมบญัชีพีชทรีดงัต่อไปน้ี 

 
ระบบขายสินค้า ในส่วนของการบันทึกรับช าระหนี ้(Receipt  money) ใช่ ไม่ใช่ 

1. เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ช้งำน เลือกฐำนขอ้มูลท่ีตอ้งกำรเขำ้ไปบนัทึก
รำยกำร 

 2.  น ำส ำเนำใบส่งของ/ใบก ำกบัสินคำ้/ใบก ำกบัภำษี จำกกำรขำยสินคำ้หรือบริกำร
มำประกอบกำรบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรมบญัชีพีชทรี ส ำหรับกำรรับช ำระหน้ี 

 3.  เขำ้เมนู Sales บนัทึกรำยกำรใน Task >> Receipts  

 4.  เลือกรหัสลูกหน้ี จำก โดยก ำหนดลูกหน้ีตำมใบก ำกบัภำษีท่ีไดรั้บจำก
ร้ำนคำ้หรือระบุรหัส Customer ID เพ่ือท ำกำรเปิดรำยกำรหน้ีคงคำ้งทั้งหมดเพ่ือเตรียม
เลือกรำยกำรท่ีลกูคำ้ตอ้งกำรช ำระหน้ีของลกูหน้ีรำยนั้น ๆ 

 5.  ก ำหนดเลขท่ี Receipt Voucher โดยก ำหนดตำมเลขท่ีจำกนอ้ยไปหำมำก และ
วนัท่ีออกเอกสำร โปรแกรมจะก ำหนดตำมวนัท่ีปัจจุบนั หำกตอ้งกำรเปล่ียนแปลงวนัท่ี
ในกำรรับเงินกส็ำมำรถท ำได ้

 6.  เลือกรำยกำรท่ีตอ้งกำรช ำระในแต่ละ Invoice ระบุจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บช ำระ หำก
มีรำยละเอียดตอ้งกำรเพ่ิมเติมใหร้ะบุในช่อง Description 

7. กดปุ่ม Print เพ่ือบนัทึกและพิมพข์อ้มลูรำยกำรบนัทึกซ้ือสินคำ้หรือบริกำร 
8.  รวบรวมเอกสำรใบส่งสินค้ำ/ใบก ำกับภำษี แนบกับรำยกำรรับช ำระหน้ีเพ่ือ

น ำเสนอขออนุมติัต่อไป 
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ระบบซ้ือสินค้า ในส่วนของการบันทึกจ่ายช าระหนี ้ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ชง้ำน เลือกฐำนขอ้มูลท่ีตอ้งกำรเขำ้ไปบนัทึก

รำยกำร 
2.  น ำใบส่งของ/ใบก ำกบัสินคำ้/ใบก ำกบัภำษี จำกกำรซ้ือสินคำ้หรือบริกำร 

พร้อมกบัใบอนุมติัซ้ือสินคำ้หรือบริกำรมำประกอบกำรบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรมบญัชี
พีชทรี ส ำหรับกำรจ่ำยช ำระหน้ี 

3.  เขำ้เมนู Purchase บนัทึกรำยกำรใน Payments  

4.  เลือกรหัสเจำ้หน้ี จำก โดยก ำหนดเจำ้หน้ีตำมใบก ำกบัภำษีท่ีไดรั้บจำก
ร้ำนคำ้หรือระบุรหสั Vender ID เพ่ือท ำกำรเปิดรำยกำรหน้ีคงคำ้งทั้งหมดเพ่ือเตรียมเลือก
รำยกำรท่ีตอ้งกำรจ่ำยช ำระหน้ีของเจำ้หน้ีรำยนั้น ๆ 

 5.  ก ำหนดเลขท่ี Payment Voucher โดยก ำหนดตำมเลขท่ีจำกนอ้ยไปหำมำก 
และวนัท่ีออกเอกสำร โปรแกรมจะก ำหนดตำมวนัท่ีปัจจุบนั หำกตอ้งกำรเปล่ียนแปลง
วนัท่ีในกำรจ่ำยเงินกส็ำมำรถท ำได ้

 6.  เลือกรำยกำรท่ีตอ้งกำรช ำระโดยแต่ละ Invoice ถูกระบุไวเ้ป็น Purchase 
Journal No. เช่น PJ1109002 ระบุจ ำนวนเงินท่ีตอ้งกำรช ำระ หำกมีรำยละเอียดตอ้งกำร
เพ่ิมเติมใหร้ะบุในช่อง Description 

7. กดปุ่ม Print เพ่ือบนัทึกและพิมพข์อ้มลูรำยกำรบนัทึกซ้ือสินคำ้หรือบริกำร 
8.  รวบรวมเอกสำรใบส่งสินคำ้/ใบก ำกบัภำษี ส ำเนำใบสัง่ซ้ือ แนบกบัรำยกำรจ่ำย

ช ำระหน้ีเพ่ือน ำเสนอขออนุมติัต่อไป 
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กระบวนการท างานของงานบัญชี ในกระบวนกำรน้ีไดมี้ระบบท่ีเก่ียวขอ้งเกือบทุกระบบ 
ไม่ว่ำจะเป็น ระบบข้อมูลบริษทั(Company) ระบบกำรขำยสินค้ำ(Sales) ระบบกำรซ้ือสินค้ำ 
(Purchase) ระบบบญัชีแยกประเภท (General Ledger) ระบบสินคำ้ (Inventory) 

 
ระบบข้อมูลบริษทั ใช่ ไม่ใช่ 

1.  การควบคุมภายในของโปรแกรม เป็นกระบวนกำรท ำงำนของงำนบญัชีท่ีส ำคญัส่วน
หน่ึง โดยมีวิธีกำรดงัต่อไปน้ี 

1.1 เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้ำน เลือกฐำนขอ้มูลท่ีตอ้งกำรเขำ้ไปบนัทึก
รำยกำร 

เลือกเมนู Company ใชค้  ำสั่ง “B ck up” เพ่ือส ำรองไฟลฐ์ำนขอ้มูล ป้องกนั
ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนกบัไฟล์ฐำนขอ้มูลหลกั กำรส ำรองไฟล์น้ีมีวิธีกำรโดยกำร
บนัทึกค ำสั่งส ำรองไฟล์ โดยโปรแกรมจะสร้ำงไฟล์ส ำรองท่ีมีช่ือบริษทัและวนัท่ีท่ีได้
ส ำรองไฟล ์และไฟลท่ี์ส ำรองจะมีนำมสกลุเป็น *.PTB 
 1.2  กำรน ำขอ้มลูมำใช ้ 

เลือกเมนู Company ใชค้  ำสั่ง “R      ” เพ่ือน ำฐำนขอ้มูลท่ีไดส้ ำรองไวก้ลบัมำ
ใชใ้หม่ ค ำสัง่น้ีเอำไวใ้นในกรณีท่ีฐษนขอ้มลูเดิมเสียหำยหรือถูกท ำลำย กำรน ำฐำนขอ้มูล
มำใชใ้หม่ สำมำรถเลือกไดจ้ำกไฟลท่ี์ไดส้ ำรองไวม้ำใชง้ำน 

1.3  กำรโอนฐำนขอ้มลูเขำ้และออก  
 เลือกเมนู Company ใชค้  ำสัง่ “    c  Imp    Exp   ” เพ่ือน ำฐำนขอ้มูลหลกัของ
บริษทัน ำออกไปใชก้บัโปรแกรมอ่ืน หรือกำรน ำฐำนขอ้มูลท่ีเคยน ำออกไวก้ลบัเขำ้มำใช้
ใหม่ โดยแยกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก เป็นกำรน ำบำงส่วนของฐำนขอ้มูล
ออก (Export) ไปจำกโปรแกรม ซ่ึงฐำนข้อมูลท่ีน ำออกส่วนใหญ่จะเกิดกับกำรน ำ
ฐำนข้อมูลลูกหน้ี เจ้ำหน้ี บัญชีแยกประเภท  ลักษณะท่ีสองเป็นกำรน ำเข้ำ (Import) 
ฐำนข้อมูลท่ีเคยน ำออกไว ้หรือน ำเข้ำฐำนข้อมูลจำกโปรแกรมอ่ืน ฐำนข้อมูลจำก
โปรแกรมอ่ืนท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ดก้บัโปรแกรม Peachtree acctounting ไดแ้ก่ โปรแกรม 
One-Write Plus โปรแกรม PCA for Dos โปรแกรม Quickken  
2.  กำรก ำหนดคุณลกัษณะกำรใชง้ำนของโปรแกรม 
 2.1 เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้ำน เลือกฐำนขอ้มูลท่ีตอ้งกำรเขำ้ไปบนัทึก
รำยกำร 
 2.2 เลือกเมนู Task ใชค้  ำสั่ง “  m   z   T     c     ” เพ่ือบนัทึกควำมทรงจ ำ
ของรำยกำรต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กำรบนัทึกควำมทรงจ ำของใบก ำกบัสินคำ้ ใบสั่งซ้ือสินคำ้ และ
รำยกำรในสมุดรำยวนัทัว่ไป 
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ระบบข้อมูลบริษทั ใช่ ไม่ใช่ 
 3.  กำรก ำหนดค่ำปฏิบติักำรของระบบงำน 
 3.1 เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้ำน เลือกฐำนขอ้มูลท่ีตอ้งกำรเขำ้ไปบนัทึก
รำยกำร 
 3.2 เลือกเมนู Task ใชค้  ำสั่ง “ y   m” เพ่ือบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงงวดบญัชี 
(Change Accounting Period) กำรปิดบญัชีประจ ำปี (Close Fiscal Year) 

 

  

 
กระบวนการท างานของงานฝ่ายผลติ  เม่ือกระบวนกำรผลิตสินคำ้เสร็จสมบูรณ์ เจำ้หนำ้ท่ี

ฝ่ำยผลิตจะตรวจสอบวำ่มีสินคำ้ท่ีผลิตไดน้ั้นครบถว้นตำมจ ำนวนท่ีสั่งผลิตหรือไม่ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำย
ผลิตจะน ำจ ำนวนสินคำ้ท่ีผลิตไดน้ั้นมำบนัทึกในระบบจดักำรสินคำ้คงคลงัในส่วนของกำรน ำเขำ้
สินคำ้ 
ระบบการจดัการสินค้าคงคลงั ส่วนของการน าของเข้าคลงัสินค้า ใช่ ไม่ใช่ 

1. เขำ้โปรแกรมโดยเลือกรหสัผูใ้ชง้ำน เลือกฐำนขอ้มลูท่ีตอ้งกำรเขำ้ไปบนัทึก
รำยกำร 

   2.  เม่ือฝ่ำยผลิตผลิตสินคำ้ตำมปริมำณกำรสัง่ผลิตตำมรำยกำรขำยสินคำ้แลว้ 
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยผลิตจะท ำกำรตรวจสอบจ ำนวนท่ีผลิตไดจ้ริงและตน้ทุนในกำรผลิตเพ่ือ
น ำมำบนัทึกในรำยกำรรับของ  

2.1  บนัทึกรำยกำรรับของในเมนูบนัทึก Inventory Adjustment บนัทึก
จ ำนวนท่ีผลิตสินคำ้ได ้ 

2.2  ก ำหนดเลขท่ีเอกสำรโดยกดปุ่ม List เพ่ือก ำหนดเลขท่ีเอกสำรให้
ต่อเน่ืองกบัเลขท่ีในใบเบิกท่ีไดถ้กูบนัทึกไปแลว้ 

2.3  วนัท่ีออกเอกสำร โปรแกรมจะก ำหนดตำมวนัท่ีปัจจุบนั 

2.4  เลือกรหสัสินคำ้ จำก โดยตรวจสอบรำยกำรสินคำ้ใหถู้กตอ้ง 
2.5 บนัทึกจ ำนวนสินคำ้ท่ีผลิตได ้และจ ำนวนของตน้ทุนสินคำ้ต่อหน่วย 
2.6  บนัทึกรำยละเอียดขอ้มลูท่ีตอ้งกำรเพ่ิมเติมในช่อง Description 
2.9 กดปุ่ม SAVE เพ่ือบนัทึกขอ้มูลรำยกำรปรับปรุงสินคำ้คงคลงัในกำร

น ำเขำ้สินคำ้ 
3.  รวบรวมเอกสำรใบสัง่ผลิตและใบส่งมอบสินคำ้ท่ีออกโดยเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยผลิต

ส่งสินคำ้ท่ีผลิตไดแ้ละเอกสำรใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีงำนสินคำ้คงคลงั 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเพือ่ประเมินความพงึพอใจในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปบัญชีพชีทรี  
ตำมท่ีท่ำนไดใ้ชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปบญัชีพีชทรี ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรใชง้ำนอยำ่งไร 

ระดับความพงึพอใจในการใช้งาน 

การตรวจสอบการเข้าถึงตวัซอฟท์แวร์และข้อมูล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. มีระบบ User Tracking ติดตำมกำรท ำงำนของผูใ้ชแ้ต่ละคน  
สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลำ 

     

การควบคุมการเข้าถึงตวัซอฟท์แวร์และข้อมูล      
2. มีกำรก ำหนดรหสัผูใ้ชง้ำน      
3. มีกำรก ำหนดสิทธ์ิกำรใชง้ำน      
4. มีระบบอนุมติักำรท ำงำน ในกรณีท่ีมีกำรท ำงำนนอกเหนือ 
จำกสิทธ์ิกำรใชง้ำนท่ีไดรั้บ 

     

ความถูกต้อง,แม่นย า       
5. มีควำมแม่นย  ำในกำรประมวลผลไม่วำ่ปริมำณขอ้มลูมำก 
หรือนอ้ย 

     

6. ควำมแม่นย  ำในกำรพิมพผ์ลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรประมวลผล       
7. รำยงำนท่ีไดจ้ำกกำรประมวลผลมีควำมถูกตอ้ง แมว้ำ่มี 
กำรแกไ้ขขอ้มลู 

     

มาตรฐานที่โพรโตคอลและการเช่ือมต่อใช้      

8. สำมำรถท ำงำนไดก้บัเครือข่ำย (LAN, WAN, Intranet 
Internet)  

     

9. มีควำมรวดเร็วในกำรท ำงำนผำ่นระบบเครือข่ำย      
ความสมบูรณ์      
10. มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี ทั้งกำรควบคุมกำรน ำเขำ้ 
ขอ้มลู ควบคุมกำรประมวลผล และควบคุมผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรประมวลผล 

     

11. มีบญัชีแยกประเภทและสมุดรำยวนัครบถว้น      
12. ไม่มีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัขนำดของ Field ในกำรบนัทึกขอ้มลู      
13. กำรถ่ำยโอนขอ้มลูท ำไดง่้ำยและครบถว้น      
14. โปรแกรมบ ำรุงรักษำง่ำย      
15. มีระบบส ำรองขอ้มลูท่ีมีประสิทธิภำพ สำมำรถเรียกใชง้ำน 
ไดท้นัทีในกรณีท่ีฐำนขอ้มลูมีปัญหำ 
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ความยากง่ายในการน าเข้าข้อมูลและออกรายงาน 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

16. หนำ้จอโปรแกรมสวยงำม เขำ้ใจง่ำย      
17. ระบบงำนท่ีใช ้สำมำรถเขำ้ใจไดง่้ำย มีขั้นตอนกำรปฏิบติั 
ไม่ยุง่ยำก ซบัซอ้น 

     

18. วิธีกำรน ำเขำ้ขอ้มลูในระบบท ำไดง่้ำย ไม่ยุง่ยำก      
19. มีเมนูช่วยเหลือในกำรบนัทึกรำยกำร      
20. มีรูปแบบรำยงำนสวยงำม เขำ้ใจง่ำย      
21. สำมำรถสร้ำงรำยงำนไดเ้องตำมท่ีตอ้งกำร และสร้ำงฟอร์ม 
ใหต้รงกบัเอกสำรของแต่ละบริษทัได ้

     

ความสอดคล้อง      
22. โมดูลของระบบฯ แต่ละโมดูลสำมำรถเช่ือมโยงขอ้มลู 
ถึงกนัไดถู้กตอ้ง 

     

23. สำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมตอ้งกำรท่ีเปล่ียนแปลง 
ของกิจกำร 

     

ความกระชับของ Source Code      
24. โปรแกรมสำมำรถท ำงำนและประมวลผลไดร้วดเร็ว      
25. สำมำรถออกแบบระบบงำนเพ่ือเช่ือมต่อกำรท ำงำนกบั 
โปรแกรมไดง่้ำย 

     

การใช้รูปแบบการแทนข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน      
26. กำรท ำงำนในแต่ละโมดูลมีควำมสอดคลอ้งทั้งในส่วนของ 
กำรบนัทึกรำยกำร และขอ้มลูท่ีเช่ือมโยงถึงกนั 

     

27. ควำมสอดคลอ้งของรำยงำนท่ีเช่ือมโยงกนัในแต่ละโมดูล      
ความมัน่ใจในการท างานอย่างต่อเนื่องภายใต้เงือ่นไขที่อาจก่อให้เกดิความ

ผดิพลาดได้ 
     

28. มีระบบฐำนขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีเสถียรภำพในกำร 
จดัเกบ็ขอ้มลู 

     

29. โปรแกรมสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพแมว้ำ่ 
ปริมำณขอ้มลูจะมำกข้ึน 

     

      
      



111 
 

      
 

ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟท์แวร์ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

30. ช่วยลดเวลำในกำรท ำงำน      
31. กำรประมวลผลท ำไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลำ      

32. ใชร้ะบบ Multi Document สำมำรถเปิดหลำยๆ หนำ้จอพร้อมกนัได ้เช่น 
สำมำรถคียข์อ้มลูพร้อม ๆ กบัดูรำยงำน หรือสำมำรถเปิดรำยงำนหลำย ๆ ตวั 
เพ่ือเปรียบเทียบยอดกนัได ้

     

33. สำมำรถออกรำยงำนไดต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน      
34. สำมำรถเกบ็รูปแบบกำรบนัทึกขอ้มลูท่ีใชป้ระจ ำไวไ้ด ้ในกรณีท่ีมีกำร
บนัทึกขอ้มลูซ ้ำกนับ่อย ๆ สำมำรถบนัทึกรำยกำรใหโ้ปรแกรมจ ำไวก่้อน แลว้
เรียกใชใ้นภำยหลงั ท ำใหก้ำรท ำงำนลดเวลำ และขอ้ผิดพลำดไดม้ำก  

     

ความสามารถขยายระบบงานของซอฟท์แวร์      
35. สำมำรถรองรับระบบงำนไดห้ลำกหลำย เพรำะโปรแกรม 
ถกูออกแบบเพ่ือใหเ้ป็นระบบเปิด สำมำรถสร้ำงรำยงำนเองไดไ้ม่จ ำกดั  

     

36. สำมำรถรองรับธุรกิจในอนำคตได ้เช่น E-Commerce      
37. สำมำรถ Import/Export ขอ้มลูไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ ได ้      
38. สำมำรถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ ไดง่้ำย      
ความต้องการเบือ้งต้นของซอฟท์แวร์      
39. โปรแกรมสำมำรถใชไ้ดก้บั Windows 2003 เป็นตน้ไป      
40. โปรแกรมมีควำมตอ้งกำรฮำร์ดแวร์ท่ีมีหน่วยควำมจ ำอยำ่งนอ้ย      
ซอฟท์แวร์สามารถ Implement ได้โดยไม่ขึน้กบัฮาร์ดแวร์ยีห้่อใดยีห้่อหนึ่ง      
41. โปรแกรมสำมำรถไชไ้ดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกยี่หอ้และ 
ทุกรุ่น โดยไม่เกิดปัญหำกำรใชง้ำน 

     

ความสามารถที่ซอฟท์แวร์จะจัดการการใช้งานของตนเอง หรือสามารถระบุ
ความผดิพลาดได้ 

     

42. ไม่มีปัญหำในขณะบนัทึกรำยกำรหรือระหวำ่งกำรประมวลผล      
43. เม่ือมีปัญหำเก่ียวกบัระบบ สำมำรถน ำขอ้มลูกลบัมำใชใ้หม่ได ้      
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ซอฟท์แวร์สามารถแยกออกเป็นโมดูลที่เป็นอสิระต่อกนั 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

44. โปรแกรมแยกเป็นแต่ละโมดูลอยำ่งชดัเจน      
45. กระบวนกำรท ำงำนในแต่ละโมดูลแยกออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน      
ความยากง่ายในการ Operate เพือ่ให้ซอฟท์แวร์สามารถท างานได้      
46. โปรแกรมสำมำรถประยกุตใ์ชก้บัระบบงำนขององคก์รไดง่้ำย และ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรไดอ้ย่ำงครบถว้น 
     

ค าอธิบายการท างานของโปรแกรม      
47. มีขอ้ควำมช่วยเหลือ แบบ Html ท่ีอยูบ่น Internet ผูใ้ชส้ำมำรถดู และ
พิมพอ์อกมำไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพ่ึงคู่มือกำรใชโ้ปรแกรม 

     

48. มีเมนูช่วยเหลือในหนำ้จอโปรแกรม      
ความยากง่ายที่โปรแกรมสามารถเข้าใจได้      
49. สำมำรถประยกุตโ์ปรแกรมกบัเขำ้กบัระบบงำนไดง่้ำย      
ซอฟท์แวร์สามารถท างานได้โดยไม่ขึน้กบัสภาพแวดล้อม      
50. สำมำรถใชง้ำนโปรแกรมไดก้บั Windows ทุกรุ่น      
51. โปรแกรมสำมำรถท ำงำนเร็ว และไม่เกิน Resource เคร่ือง  
ท ำใหไ้ม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองรำคำแพง ๆ 

     

ปริมาณของหน่วยความจ าที่ใช้      

52. โปรแกรมสำมำรถจดัเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมำณมำก โดยไม่ 
ส่งผลกระทบต่อควำมเร็วในกำรบนัทึกขอ้มลูและกำรประมวลผล 

     

คุณสมบัตทิี่ซอฟท์แวร์สามารถเช่ือมโยงจากองค์ประกอบไปยงัข้อก าหนด
ความต้องการได้ 

     

53. โปรแกรมสำมำรถตรวจสอบกำรใชง้ำนยอ้นหลงัของผูใ้ชง้ำนแต่คนได ้      

ความง่ายที่ผู้ใช้มอืใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใช้ซอฟท์แวร์ได้      

54. ผูเ้ร่ิมใชง้ำนใหม่สำมำรถเรียนรู้กำรใชง้ำนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว      
55. มีคู่มือท่ีครบถว้น อ่ำนเขำ้ใจง่ำย      
56. มีกำรอบรมเบ้ืองตน้ก่อนกำรใชง้ำนโปรแกรม      
57. มีระบบกำรสอนในแผน่ CD สำมำรถเรียกดูไดต้ลอดเวลำ  
เป็นภำพเคล่ือนไหว แสดงกำรท ำงำนกบัขอ้มลูตวัอยำ่ง เพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจ
ในกำรใชโ้ปรแกรมอยำ่งถกูตอ้ง 
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