
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 
ภาคผนวก ก 
คูมือการติดตั้ง 

 
การติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด ในสวนของ

เซิรฟเวอรจําเปนตองมีการติดตั้งโปรแกรมระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล พรอมกับเว็บเซิรฟเวอร 
และโปรแกรมภาษาพีเอชพี ซ่ึงโปรแกรมดังกลาวไดถูกติดตั้งอยูที่เซิรฟเวอรบนระบบปฏิบัติการลิ
นุกซเรียบรอยแลวโดยผูดูแลระบบ ดังนั้นในสวนของการติดตั้งฐานขอมูล และโปรแกรม จะมี
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

 
ก.1 สรางฐานขอมูล  

 สรางฐานขอมูลเพื่อใชในการเก็บและเรียกใชขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางฐานขอมูลดังนี้ 

1)  เปดโปรแกรมที่สามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน มายเอสคิวแอล-
ฟรอนท (MySQL-Front) และทําการเชื่อมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรใหเรียบรอย 

2) คลิกขวาที่ localhost  แลวเลือกเมนู Import SQL File ดังรูป ก.1 
3) หลังจากนั้นเลือกไฟล zmsale.sql ดังรูป ก.2 
4) หลังจากเลือกไฟลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางใหมขึ้นมา ดังรูป ก.3  ใหคลิกที่ปุม 

Finish เพื่อเร่ิมดําเนินการสรางฐานขอมูล 
5) เมื่อการสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอย ก็จะไดฐานขอมูลที่ช่ือวา zmsale และมีตาราง

พรอมขอมูลที่จําเปน ดังรูป ก.4 
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รูป ก.1 หนาจอโปรแกรมมายเอสคิวแอว-ฟรอนทในการสรางฐานขอมูล 

 

 
รูป ก.2 หนาจอเลือกไฟล zmsale.sql 
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รูป ก.3 หนาจอหนาตางใหมหลังจากเลือกไฟลเพื่อสรางฐานขอมูล 

 

 
รูป ก.4 หนาจอเมื่อทําการสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
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ก.2 ติดตั้งโปรแกรมพีเอชพี  (PHP)  
เปนสวนของโปรแกรมทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริษัท ซูม เทคโนโลยี 

จํากัด ซ่ึงถูกบีบอัดขอมูลและมีช่ือไฟลวา zmsale.zip ใหทําการติดตั้งโดยการแตกขอมูล (Unzip) 
และตั้งชื่อแฟมขอมูล (Folder) วา zmsale และคัดลอก (copy) แฟมขอมูลไปไวที่เซิรฟเวอรตาม
ตําแหนงที่กําหนดใหคือ C:\Inetpub\wwwroot\ ซ่ึงเมื่อคัดลอกแฟมขอมูลเสร็จแลวจะไดตําแหนง
ของแฟมขอมูลเปน C:\Inetpub\wwwroot\zmsale ซ่ึงในแฟมขอมูล zmsale จะประกอบไปดวยไฟล
ตาง ๆ ดังรูป ก.5 

 

 
รูป ก.5 แสดงรายชื่อไฟลตาง ๆ ที่อยูในแฟมขอมูล zmsale 

 
ก.3  การสํารองฐานขอมูล 

 การสํารองฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด เพื่อเปนการปองกันขอมูลสูญหาย ซ่ึงมีขั้นตอนในการสํารองฐานขอมูลดังนี้ 

1)  เปดโปรแกรมที่สามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน มายเอสคิวแอล-
ฟรอนท (MySQL-Front) และทําการเชื่อมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรใหเรียบรอย 

2) คลิกขวาที่ localhost  แลวเลือกเมนู Export SQL File ดังรูป ก.6 
3) หลังจากนั้นเลือกที่เก็บไฟล zmsale.sql 
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4) หลังจากเลือกเก็บไฟลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางใหมขึ้นมา ดังรูป ก.7  ใหเลือก
รูปแบบในการสํารองฐานขอมูล 

5) เขาสูการสํารองฐานขอมูล ดังรูป ก.8 เมื่อสํารองฐานขอมูลเสร็จแลว คลิกที่ปุม Close 
 

 
รูป ก.6 หนาจอโปรแกรมมายเอสคิวแอว-ฟรอนทในการสํารองฐานขอมูล 
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รูป ก.7 หนาจอเลือกรูปแบบในการสํารองฐานขอมูล 

 

 
รูป ก.8 หนาจอการสํารองขอมูล 

 



 
ภาคผนวก ข 

คูมือการใชงานโปรแกรม 
 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด จัดทําขึ้น
เพื่อใชในการจัดการบริษัท ใหมีการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชเครื่องมือ
ในการพัฒนาคือโปรแกรมภาษาพีเอชพี และฐานขอมูลมายเอสคิวแอล  เปนสวนติดตอกับผูใชงาน
และแสดงรายงาน และมีการใชงานผานทางเว็บไซต  เพื่อความสะดวกตอการทํางานของพนักงาน
ในแตละสาขา 
 การเขาใชงานในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัดนั้น 
จะตองเขาสูระบบกอน โดยใหผูใชงานพิมพเว็บบราวเซอรมาที่ http://202.28.249.170/zmsale  ดัง
รูป ข.1 
 

 
รูป  ข.1 แสดงหนาจอการเขาสูระบบ 

 
เมื่อผูใชงานเขาสูระบบไดแลว  แสดงหนาจอดังรูป ข.2 โดยแบงการใชงานระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด สามารถแบงผูใชงานไดเปน 2 กลุม
คือ  
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ข.1 ผูบริหารของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
ข.2 พนักงานบริษัทแตละแผนก สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม คือ 

• พนักงานบันทึกขอมูล 
• พนักงานจัดซื้อ 
• พนักงานคลังสินคา 
• พนักงานขาย 

 

 
รูป ข.2 แสดงหนาจอหลังจากเขาสูระบบ 

 
 เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว  จะแสดงเมนูสิทธิในการใชงานในระบบทางดานซายมอื ทาน
สามารถแกไขขอมูลสวนตัวและรหัสผานของทานได ดงัรูป ข.3 และ ข.4 
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รูป ข.3 แสดงหนาจอแกไขขอมูลสวนตัว 

 

 
รูป ข.4 แสดงหนาจอเปลีย่นรหัสผาน 

 
ข.1  ผูบริหารของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
    ผูบริหารของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด สามารถเรียกดูรายงานในดานตางๆ ดังรูป ข.5 
ซ่ึงรายงานที่ผูบริหารสามารถเรียกดูไดมีดงันี้ 

• รายงานจํานวนสินคาที่มีอยูในคลังสินคาทั้ง 2 สาขา 

• รายงานสินคาเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 

• รายงานสนิคาที่มีการยายคลังสินคา 
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• รายงานการรับสินคากับผูจําหนาย 

• รายงานการคืนสินคากับผูจําหนาย 

• รายงานการขายสินคาตอ วัน/เดือน/ป 

• รายงานสินคาที่มียอดขายสูงสุด ตอวัน/เดือน/ป 

• รายงานการเปลี่ยนสินคาของลูกคา 
  

 
รูป ข.5 แสดงหนาจอตวัอยางการออกรางาน 

  
 เลือกเงื่อนไขที่ตองการในการออกรายงาน  แลวคลิกปุม “คนหา” เพื่อแสดงรายงานตาม
เงื่อนไข  ทานสามารถพิมพรายงานได โดยคลิกที่ “พิมพรายงาน”  ดังรูป ข.6 
 

 
รูป ข.6 แสดงหนาจอตวัอยางการพิมพรายงาน 
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ข.2  พนักงานบริษทัแตละแผนก 
• พนักงานบันทึกขอมูล 

พนักงานบันทึกขอมูล  มีสิทธิการจัดการขอมูลดังรูป ข.7  
 

รูป ข.7 แสดงเมนูสิทธิของพนักงานบนัทึกขอมูล 
 

สามารถจัดการขอมูลเบื้องตนของระบบ ซ่ึงขอมูลบริษัท ประเภทสินคา ยี่หอสินคา หนวย
นับสินคา มีการจัดการที่เหมือนกัน ถาตองการบันทึกขอมูล ใหคลิกที่รูป  ถาตองการแกไขขอมูล 
ใหคลิกที่รูป  ในแตละรายการ ถาตองการลบขอมูล ใหคลิกที่รูป  ในแตละรายการ ดังรูป ข.8 
และ ข.9 

 

รูป ข.8 แสดงหนาจอตวัอยางรายการขอมูลเบื้องตน 
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รูป ข.9 แสดงหนาจอตวัอยางจัดการขอมูลเบื้องตน 

  
การบันทึกขอมูลพนักงาน ทานสามารถเพิ่มขอมูลพนักงาน โดยการคลิกที่รูป  เพื่อทํา

การเพิ่มขอมูล คลิกที่รูป  ในแตละรายการเพื่อแกไขขอมูล  หรือคลิกที่รูป  ในแตละรายการ
เพื่อลบขอมูล ดังรูป ข.10 
 

 
รูป ข.10 แสดงหนาจอรายการขอมูลพนักงาน 

 
 เมื่อเขาไปที่หนาจอการเพิ่มหรือแกไขขอมูลแลว ใหทําการกรอกขอมูลพนักงาน และ
สถานะการเขาสูระบบ ซ่ึงสามารถเลือกสถานะการเขาสูระบบไดหลายสถานะ ดังรูป ข.11   
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รูป ข.11 แสดงหนาจอจดัการขอมูลพนักงาน 

 

• พนักงานจัดซื้อ 
พนักงานจัดซื้อ มีสิทธิการจัดการขอมูลดังรูป ข.12 
 

รูป ข.12 แสดงเมนูสิทธิของพนักงานจัดซือ้ 
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 การจัดการขอมูลสินคา  คลิกที่ “ขอมูลสินคา” ที่เมนูซายมือ แสดงดังรูป ข.13 
 

รูป ข.13 แสดงหนาจอรายการสินคา 
 
 คลิกที่รูป  เพื่อเพิ่มขอมูลสินคา   

คลิกที่รูป  ในแตละรายการเพื่อแกไขขอมูลสินคา   
คลิกที่รูป  ในแตละรายการเพื่อลบขอมูลสินคา   
คลิกที่รูป  ในแตละรายการเพื่อจัดการรายการสินคา 
คลิกที่รูป  ในแตละรายการเพื่อจัดการราคาสินคา 
 
เมื่อคลิกที่รูป  เพื่อเพิ่มขอมูลสินคา จะแสดงหนาจอดังรูป ข.14  ใหทําการกรอกขอมูล

สินคา แลวคลิกปุม “เพิ่มขอมูลสินคา” 
 

รูป ข.14 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลสินคา 
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ถาเปนสินคาที่มีรายละเอียดของสินคา  จะแสดงรายละเอียดสินคาใหกรอกขอมูล ดังรูป 
ข.15 เมื่อตองการบันทึกขอมูลใหคลิกปุม “เพิ่มรายละเอียดสินคา” และกลับสูหนาจอรายการสินคา 
รูป ข.13 

ถาเปนสินคาที่ไมมีรายละเอียดของสินคา จะกลับสูหนาจอรายการสินคา รูป ข.13 
 

รูป ข.15 แสดงหนาจอเพิ่มรายละเอียดสินคา 
 

เมื่อคลิกที่รูป  ในแตละรายการเพื่อจัดการรายการสินคา จะแสดงหนาจอดังรูป ข.16  ถา
ตองการคนหาขอมูลใหคลิกที่รูป   กรอกเงื่อนไขที่ตองการคนหาและคลิกปุม “คนหา” ถา
ตองการเพิ่มขอมูลใหคลิกที่รูป เพื่อทําการเพิ่มขอมูล ถาตองการแกไขขอมูลใหคลิกที่รูป  ใน
แตละรายการ และถาตองการลบขอมูลใหคลิกที่รูป  ในแตละรายการ  
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รูป ข.16 แสดงหนาจอจดัการรายการสินคา 
 

เมื่อคลิกที่รูป  ในแตละรายการเพื่อจัดการราคาสินคา  จะแสดงหนาจอดังรูป ข.17 การ
จัดการขอมูลจะคลายกับการจัดการรายการสินคา 
 

รูป ข.17 แสดงหนาจอจดัการราคาสินคา 
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  การสั่งซื้อสินคา เมื่อตองการสั่งซื้อสินคา ใหคลิกที่ “ส่ังซื้อสินคา” ที่เมนูซายมือ จะแสดง
หนาจอดังรูป ข.18  
 

รูป ข.18 แสดงหนาจอสั่งซือ้สินคา 
 

 เมื่อเขามาหนาจอสั่งซื้อสินคา กรอกขอมูลการสั่งซื้อสินคา ไดแก ผูจําหนาย วันที่ส่ังซื้อ 
วิธีการจายเงิน สาขาที่ส่ังซื้อ กอนการเพิ่มรายการสั่งซื้อ เมื่อตองการเพิ่มรายการสั่งซื้อสินคาใหคลิก
ที่ เพื่อเพิ่มรายการสั่งซื้อ แสดงดังรูป ข.19 
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รูป ข.19 แสดงหนาจอเพิ่มรายการสั่งซื้อ 

 
 ใหทําการกรอกรหัสสินคาโดยคลิกที่รูป  แสดงดังรูป ข.20  เมื่อไดสินคาที่ตองการ
ส่ังซื้อแลว ใหกรอกจํานวนสินคาที่ตองการสั่งซื้อ และคลิกปุม “เพิ่ม” เพื่อทําการเพิ่มขอมูลรายการ
ส่ังซื้อ 
 

 
รูป ข.20 แสดงหนาจอคนหาสินคา 
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 เมื่อทําการเพิ่มรายการสั่งซื้อเรียบรอยแลว สามารถแกไขหรือลบขอมูลรายการสั่งซื้อ โดย
คลิกที่แกไข และลบ  เมื่อตองการบันทึกใบสั่งซื้อ ใหคลิกปุม “บันทึก” ดังรูป ข.21 จะแสดงหนาจอ
ใบสั่งซื้อสินคา สามารถพิมพใบสั่งซื้อสินคาได ดังรูป ข.22 

 

รูป ข.21 แสดงหนาจอหลังการเพิ่มรายการสั่งซื้อ 
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รูป ข.22 แสดงใบสั่งซื้อสินคา 

 
 การตรวจรับสินคา เมื่อตองการตรวจรับสินคาที่ส่ังซื้อ ใหคลิกที่ “ตรวจรับสินคา” ที่เมนู
ซายมือ ดังรูป ข.23 
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รูป ข.23 แสดงหนาจอรายการตรวจรับสินคา 
 
 เมื่อตองการตรวจรับในรายการใบสั่งซื้อใด ใหคลิกที่รูป  เพื่อที่การตรวจรับสินคาในใบ
รายการสั่งซื้อนั้นๆ แสดงหนาจอดังรูป ข.24 
 

รูป ข.24 แสดงหนาจอตรวจรับสินคาในแตละรายการ 
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 กรอกขอมูลการรับสินคาจากผูจําหนาย โดยกรอกที่ “จํานวนรับ” และเลือก “สถานะ” คือ
สถานะการรับสินคาจากผูจําหนาย เมื่อทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “ตรวจรับ”   
 เมื่อตองการบันทึกการรับสินคา ใหคลิกปุม “บันทึก” เพื่อทําการบันทึกขอมูลการรับสินคา 
และทําการเพิ่มสินคาในระบบ ถาสินคาเปนสินคาที่ตองมีรายละเอียดของสินคากอนการขายสินคา 
จะแสดงหนาจอเพื่อใหกรอกขอมูลรายละเอียดสินคา ดังรูป ข.25 
 

 
รูป ข.25 แสดงหนาจอกรอกรายละเอียดสินคาหลังจากการตรวจรับสินคา 

 
 การคืนสินคาแกผูจําหนาย เมื่อตองการคืนสินคาใหแกผูจําหนาย ใหคลิกที่ “คืนสินคาแกผู
จําหนาย” ที่เมนูซายมือ ดังรูป ข.26 
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รูป ข.26 แสดงหนาจอการคืนสินคาแกผูจาํหนาย 

 
 ใหทําการกรอกขอมูลผูจําหนาย วันที่คืนสินคา สาขาที่ตองการคืนสินคา ถาตองการเพิ่ม
รายการคืนสินคา ใหคลิกที่รูป  เพื่อทําการเพิ่มรายการคืนสินคา  ซ่ึงตองเลือกรหัสสินคา ถา
รหัสสินคามีรายละเอียดของสินคา  ใหทําการเลือกรายละเอียดของสินคาดวย  กรอกจํานวนสินคาที่
ตองการคืน  ระบบจะทําการคํานวณราคารวม ภาษี และราคาสุทธิโดยอัตโนมัติ  

 

• พนักงานคลังสินคา 
พนักงานคลังสินคา มีสิทธิการจัดการขอมูลดังรูป ข.27 
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รูป ข.27 แสดงเมนูสิทธิของพนักงานคลังสินคา 
 
การจัดการขอมูลจุดสั่งซื้อสินคา ใหคลิกที่ “จุดสั่งซื้อ” ที่เมนูซายมือ แสดงดังรูป ข.28  
 

 
รูป ข.28 แสดงหนาจอรายการจุดสั่งซื้อสินคา 

  
เมื่อตองการจัดการขอมูลจุดสั่งซื้อสินคารายการใด ใหคลิกที่รูป  แสดงหนาจอดังรูป ข.29 
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รูป ข.29 แสดงหนาจอจดัการจุดสั่งซื้อสินคา 

 
 เมื่อตองการเรียกดูสินคาถึงจุดสั่งซื้อ ใหคลิกที่ “สินคาถึงจุดสั่งซื้อ” แสดงหนาจอดังรูป 
ข.30 สามารถคนหาตามเงื่อนไขที่กําหนดได 
 

 
รูป ข.30 แสดงหนาจอสินคาถึงจุดสั่งซื้อ 

 
 เมื่อตองการตรวจสอบสินคาในคลังสินคา ใหคลิกที่ “ตรวจสอบสินคาในคลัง” แสดง
หนาจอดังรูป ข.31 สามารถคนหาตามเงื่อนไขที่กําหนดได 
 

 
รูป ข.31 แสดงหนาจอตรวจสอบสินคาในคลังสินคา 
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 เมื่อตองการยายคลังสินคา ใหคลิกที่ “ยายคลังสินคา” แสดงหนาจอดังรูป ข.32 สามารถ
คนหาตามเงื่อนไขที่กําหนดได 
 

 
รูป ข.32 แสดงหนาจอการยายคลังสินคา 

 
 กรอกวันที่ยายคลังสินคา สาขาที่ตองการยายไป และเลือกสินคาที่ตองการยาย โดยทํา
เครื่องหมายถูกในชอง  หนารายการสินคาที่ตองการยาย  และกรอกจํานวนสินคาที่ตองการยาย 
ในกรณีที่สินคา ไมมีรายละเอียดสินคา  เมื่อเลือกสินคาที่ตองการยายคลังสินคาแลว  ใหคลิกปุม 
“บันทึก” เพื่อยายคลังสินคา 
 

• พนักงานขาย 
พนักงานขาย มีสิทธิการจัดการขอมูลดังรูป ข.33 
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รูป ข.33 แสดงเมนูสิทธิของพนักงานขาย 
 
 การบันทึกขอมูลสมาชิก ใหคลิกที่ “ขอมูลสมาชิก” ที่เมนูซายมือ แสดงรายชื่อสมาชิกดังรูป 
ข.34  
 

 
รูป ข.34 แสดงหนาจอรายชือ่สมาชิก 

 
 ถาตองการคนหาขอมูลสมาชิก คลิกที่รูป  เพื่อทําการคนหาขอมูลสมาชิก ถาตองการเพิ่ม
ขอมูลสมาชิก คลิกที่รูป เพื่อเพิ่มขอมูลสมาชิก ถาตองการแกไขขอมูลสมาชิกในแตละรายการ 
คลิกที่รูป เพื่อแกไขขอมูลสมาชิก ถาตองการลบขอมูลสมาชิกในแตละรายการ คลิกที่รูป เพื่อ
ลบขอมูลสมาชิก แสดงหนาจอการจัดการดังรูป ข.35 
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รูป ข.35 แสดงหนาจอจดัการขอมูลสมาชิก 

 
 ถาตองการขายสินคา ใหคลิกที่ “ขายสินคา” ที่เมนูซายมอื แสดงหนาจอดังรูป ข.36 
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รูป ข.36 แสดงหนาจอขายสินคา 
 
 เลือกสถานะลูกคา ถาเปนสมาชิก จะตองเลือกลูกคา โดยคลิกที่รูป  เพื่อที่การเลือกลูกคา 
แสดงหนาจอดังรูป ข.37   

 

 
รูป ข.37 แสดงหนาจอคนหาลูกคา 
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 เมื่อเลือกลูกคาแลว ใหคลิกที่รูป  เพื่อเพิ่มรายการขาย แสดงดังรูป ข.38  
 

รูป ข.38 แสดงหนาจอเพิ่มรายการขาย 
 

 เลือกรหัสสินคา โดยคลิกที่รูป  ในชองรหัสสินคา แสดงหนาจอดังรูป ข.39  ถาสินคาที่
เลือกเปนสินคาที่มีรายละเอียดสินคา ใหเลือกรายละเอียดสินคา โดยคลิกที่ รูป  ในชอง
รายละเอียด แสดงหนาจอดังรูป ข.40   
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รูป ข.39 แสดงหนาจอเลือกสินคาในสาขาที่ขาย 

 

 
รูป ข.40 แสดงหนาจอเลือกรายละเอียดสินคา 
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 เมื่อเลือกสินคาและรายละเอียดแลว กรอกจํานวนสินคาและสถานะของสินคา  แลวคลิกปุม 
“เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการขาย  แสดงดังรูป ข.41  

 

รูป ข.41 แสดงหนาจอกรอกรายการขาย 
 

เมื่อตองการเพิ่มใบขายสินคา ใหคลิกปุม “บันทึก”  จะแสดงหนาจอการพิมพใบเสร็จรับเงิน 
สามารถพิมพใบเสร็จรับเงินได แสดงดังรูป ข.42 
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รูป ข.42 แสดงหนาจอพิมพใบเสร็จรับเงิน 

 
  ถาตองการรับเปลี่ยนสินคาจากลูกคา ใหคลิกที่ “รับเปลี่ยนสินคาจากลูกคา” ที่เมนูซายมือ 
แสดงดังรูป ข.43  
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รูป ข.43 แสดงหนาจอรายการขายสินคา 

 
คลิกที่รูป เพื่อเปลี่ยนสินคา แสดงดังรูป ข.44  แสดงรายการขายสินคาจากใบขายสินคา  

เมื่อตองการเปลี่ยนรายการสินคาที่ขาย ใหคลิกที่  ที่ชองแกไข เพื่อทําการเปลี่ยนสินคา โดยใช
เลขที่ใบเสร็จรับเงินเดิม เมื่อแกไขรายการขายเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึก” เพื่อแกไขใบขาย
สินคา 

 

รูป ข.44 แสดงหนาจอรับเปลี่ยนสินคาจากลูกคา



 

ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรบับริษัท ซูม เทคโนโลย ีจํากดั 

 
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเครื่องหมาย    ในชองที่ทานเห็นวาเปนจริงที่สุด 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของการจัดวางเครื่องมือสําหรับการใชงาน      
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ      
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก      
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก      
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก      
6. ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติอยูเปนประจํา      
7. ความถูกตองของระบบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
8. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงาน      
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน      
10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย      

ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม



 

ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ   นางสาววรินทพิย วิริยะนราทิพย 
วัน เดือน ปเกดิ  17 เมษายน 2525 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยพายัพ ปการศกึษา 2546 
   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

จังหวดัเชยีงใหม ปการศึกษา 2542 
 
ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2549 – ปจจบุัน นักวิชาการคอมพิวเตอร  

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  
พ.ศ. 2547 – 2549 โปรแกรมเมอร บริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จํากัด 
พ.ศ. 2547 – 2547 โปรแกรมเมอร บริษัทไทเซีย เทคโนโลยี จํากัด 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


