
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 
ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ัง 

 
  การติดต้ังระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูนใน
สวนของเซิรฟเวอรจําเปนตองมีการติดต้ังโปรแกรมระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล พรอมกับเว็บ
เซิรฟเวอร และโปรแกรมภาษาพีเอชพี ซ่ึงโปรแกรมดังกลาวไดถูกติดต้ังอยู ท่ีเซิรฟเวอรบน
ระบบปฏิบัติการลินุกซเรียบรอยแลวโดยผูดูแลระบบ ดังนั้นในสวนของการติดต้ังฐานขอมูล และ
โปรแกรม จะมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 
ก.1 สรางฐานขอมูล  

 สรางฐานขอมูลเพื่อใชในการเก็บและเรียกใชขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน ซ่ึงมีข้ันตอนในการสรางฐานขอมูลดังนี้ 

1)  เปดโปรแกรมท่ีสามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน มายเอสคิวแอล-
ฟรอนท (MySQL-Front) และทําการเช่ือมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรใหเรียบรอย 

2) คลิกขวาท่ี localhost  แลวเลือกเมนู Import SQL File ดังรูป ก.1 
3) หลังจากนั้นเลือกไฟล management.sql ดังรูป ก.2 
4) หลังจากเลือกไฟลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางใหมข้ึนมา ดังรูป ก.3 ใหคลิกท่ีปุม 

Finish เพื่อเร่ิมดําเนินการสรางฐานขอมูล 
5) เม่ือการสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอย ก็จะไดฐานขอมูลท่ีช่ือวา management และมี

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

 

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

 

 
รูป ก.4 หนาจอเม่ือทําการสรางฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
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ก.2 ติดตั้งโปรแกรมพีเอชพี  (PHP)  
เปนสวนของโปรแกรมท้ังหมดของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ต

อํานวยศิลปจังหวัดลําพูน ซ่ึงถูกบีบอัดขอมูลและมีช่ือไฟลวา factory.zip ใหทําการติดต้ังโดยการ
แตกขอมูล (Unzip) และต้ังช่ือแฟมขอมูล (Folder) วา factory และคัดลอก (copy) แฟมขอมูลไปไว
ท่ีเซิรฟเวอรตามตําแหนงท่ีกําหนดใหคือ C:\Inetpub\wwwroot\ ซ่ึงเม่ือคัดลอกแฟมขอมูลเสร็จแลว
จะไดตําแหนงของแฟมขอมูลเปน C:\Inetpub\wwwroot\factory ซ่ึงในแฟมขอมูล factory จะ
ประกอบไปดวยไฟลตาง ๆ ดังรูป ก.5 

 

 
รูป ก.5 แสดงรายช่ือไฟลตาง ๆ ท่ีอยูในแฟมขอมูล factory 

 
ก.3  การสํารองฐานขอมูล 

 การสํารองฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโรงงานเส้ือแจ็กเก็ต
อํานวยศิลปจังหวัดลําพูน เพื่อเปนการปองกันขอมูลสูญหาย ซ่ึงมีข้ันตอนในการสํารองฐานขอมูล
ดังนี้ 

1)  เปดโปรแกรมท่ีสามารถจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอลได เชน มายเอสคิวแอล-
ฟรอนท (MySQL-Front) และทําการเช่ือมตอฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเซิรฟเวอรใหเรียบรอย 
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2) คลิกขวาท่ี localhost  แลวเลือกเมนู Export SQL File ดังรูป ก.6 
3) หลังจากนั้นเลือกท่ีเก็บไฟล management.sql 
4) หลังจากเลือกเก็บไฟลเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางใหมข้ึนมา ดังรูป ก.7 ใหเลือก

รูปแบบในการสํารองฐานขอมูล 
5) เขาสูการสํารองฐานขอมูล ดังรูป ก.8 เม่ือสํารองฐานขอมูลเสร็จแลว คลิกท่ีปุม Close 
 

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

 

 
รูป ก.8 หนาจอการสํารองขอมูล 

 



 
ภาคผนวก ข 

คูมือการใชงานโปรแกรม 
 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน
จัดทําข้ึนเพื่อใชในการจัดการโรงาน ใหมีการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใช
เคร่ืองมือในการพัฒนาคือโปรแกรมภาษาพีเอชพี และฐานขอมูลมายเอสคิวแอล  เปนสวนติดตอกับ
ผูใชงานและแสดงรายงาน และมีการใชงานผานทางเว็บไซต  เพื่อความสะดวกตอการทํางานของ
พนักงานในแตละสาขา 
 การเขาใชงานในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัด
ลําพูนนั้น จะตองเขาสูระบบกอน โดยใหผูใชงานพิมพเว็บบราวเซอรมาท่ี http://localhost/factory 
ดังรูป ข.1 
 

 
รูป  ข.1 แสดงหนาจอการเขาสูระบบ 
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เม่ือผูใชงานเขาสูระบบไดแลว  แสดงหนาจอดังรูป ข.2 โดยแบงการใชงานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการสําหรับโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน สามารถแบง
ผูใชงานไดเปน 2 กลุมคือ  

 
ข.1  ผูบริหารโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน 
ข.2 พนักงานโรงงานแตละแผนก สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ 

• พนักงานบันทึกขอมูล 
• พนักงานคลังสินคา 

ข.3  ผูดูแลระบบ 

  

 
รูป ข.2 แสดงหนาจอหลังจากเขาสูระบบ 

 
 เม่ือเขาสูระบบเรียบรอยแลว  จะแสดงเมนูสิทธิในการใชงานในระบบทางดานซายมือ  
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ข.1  ผูบริหารของโรงงานอํานวยศิลป 
    ผูบริหารของโรงงานอํานวยศิลป สามารถเรียกดูรายงานในดานตางๆ ดงัรูป ข.3 ซ่ึงรายงาน
ท่ีผูบริหารสามารถเรียกดูไดมีดังนี ้

• รายงานสถานะอุปกรณเคร่ืองจักรการยืมคืน 

• รายงานสรุปสถติการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร 

• รายงานสรุปขอมูลอะไหล 

• รายงานสรุปสถิติการเบิกจายอะไหล 

• รายงานสรุปสถานะพนักงาน 

• รายงานขอมูลจุดส่ังซ้ือ 

• รายงานขอมูลลูกคา 

• รายงานขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา 

• รายงานขอมูลคาปรับ 
  

 
รูป ข.3 แสดงหนาจอตวัอยางการออกรายงาน 
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เลือกเง่ือนไขท่ีตองการในการออกเพื่อแสดงรายงานตามเง่ือนไข  ดังรูป ข.4 
 

 
รูป ข.4 แสดงหนาจอตวัเลือกของการออกรายงาน 

 
ข.2  พนักงานแตละแผนก 

• พนักงานบันทึกขอมูล 
พนักงานบันทึกขอมูล  มีสิทธิการจัดการขอมูลตาง ๆ ซ่ึงสามารถบันทึก แกไข และลบ

ขอมูลไดซ่ึงสามารถจัดการขอมูลพนักงาน ขอมูลอะไหล ขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักร ขอมูลการ
เบิกจายอะไหล ขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร ขอมูลคาปรับ ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา 
ขอมูลลูกคา ดังรูป ข.5 
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รูป ข.5 แสดงเมนูสิทธิของพนักงานบันทึกขอมูล 

 
สามารถจัดการขอมูลท้ังหมดของโรงงานได แสดงตัวอยางรายการขอมูลดังรูปท่ี ข.6 
 

 
รูป ข.6 แสดงหนาจอตวัอยางรายการขอมูล 
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รูป ข.7 แสดงหนาจอตวัอยางจัดการขอมูล 

  

• พนักงานคลังสินคา 
พนักงานคลังสินคา มีสิทธิการตรวจสอบขอมูลดังรูป ข.8 
 

 
รูป ข.8 แสดงเมนูสิทธิของพนักงานคลังสินคา 
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 สามารถเลือกตรวจสอบขอมูลไดดังรูปท่ี ข.9 

 
รูป ข.9 แสดงตัวเลือกตรวจสอบขอมูล 

  
 ตัวอยางของการตรวจสอบขอมูลดังแสดงในรูปท่ี ข.10 

 
รูป ข.10 แสดงตัวอยางการตรวจสอบขอมูล 

 
 การตรวจสอบขอมูลดวยการคนหาสามารถทําไดดวยการคนหาท่ีแถบคนหาดานมุมขวา
ของหนาจอ 
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• ผูดูแลระบบ 
ผูดูแลระบบ  มีสิทธิการจัดการขอมูลดังรูป ข.11 
 

 
รูป ข.11 แสดงสิทธิการจัดการขอมูล 

 
 ผูดูแลระบบจะเขาสูหนาจอของการจัดการขอมูลผูใชระบบดังรูปท่ี ข.12 
 

 
รูป ข.12 แสดงหนาจอการจดัการขอมูลผูใชระบบ 
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ตัวอยางของการจัดการผูใชระบบแสดงดงัรูปท่ี ข.13 
 

 
รูป ข.13 แสดงหนาจอตวัอยางการจัดการขอมูลผูใชระบบ 

 
พนักงานคลังสินคาสามารถออกใบเสร็จ ซ่ึงสามารถออกใบเสร็จไดดังนี้ 
1. ใบเสร็จการเบิกอะไหล 
2. ใบเสร็จการยืมอุปกรณและเคร่ืองจักร 
3. ใบเสร็จการชําระคาเสียหายของอะไหลหรืออุปกรณเคร่ืองจักร 

  
 ตัวอยางของการเลือกขอมูลเพื่อออกใบเสร็จการเบิกอะไหล ดังรูปท่ี ข.14 
 

 
รูปท่ี ข.14 แสดงหนาจอการเลือกขอมูลท่ีตองการออกใบเสร็จเบิกอะไหล 
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 ตัวอยางของใบเสร็จการเบิกอะไหลแสดงดังรูปท่ี ข.15 
 

 
รูปท่ี ข.15 ตัวอยางใบเสร็จการเบิกอะไหล 

 
 ตัวอยางของการเลือกขอมูลเพื่อออกใบเสร็จการยืมอุปกรณเคร่ืองจักรแสดงดังรูปท่ี ข.16 

 

 
รูปท่ี ข.16 แสดงหนาจอการเลือกขอมูลท่ีตองการออกใบเสร็จการยืมอุปกรณเคร่ืองจกัร 
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 ตัวอยางของใบเสร็จการยืมอุปกรณเคร่ืองจักรแสดงดังรูปท่ี ข.17 
 

 
รูปท่ี ข.17 ตัวอยางใบเสร็จการยืมอุปกรณเคร่ืองจักร 

 
 ตัวอยางของการเลือกขอมูลเพื่อออกใบเสร็จชําระคาเสียหายแสดงดังรูปท่ี ข.18 

 

 
รูปท่ี ข.18 แสดงหนาจอการเลือกขอมูลเพื่อออกใบเสร็จชําระคาเสียหาย 
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 ตัวอยางของใบเสร็จชําระคาเสียหายแสดงดังรูปท่ี ข.19 
 

 
รูปท่ี ข.19 ตัวอยางใบเสร็จชําระคาเสียหาย 

  
 สําหรับผูบริหารสามารถออกใบเสร็จและใบเสนอราคาสําหรับรายการสั่งซ้ือสินคาใน
ฐานขอมูลได โดยตัวอยางการออกใบเสนอราคานั้นแสดงดังรูปท่ี ข.20 

 

 
รูปท่ี ข.20 แสดงรูปหนาจอการเลือกขอมูลเพื่อพิมพใบเนอราคา 
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 โดยใบตัวอยางใบเสนอราคาแสดงดังรูปท่ี ข.21 
 

 
รูปท่ี ข.21 ตัวอยางใบเสนอราคา 

 
 เชนเดยีวกับใบเสร็จรับเงินสามารถออกใบเสร็จรับเงินไดโดยเลือกรายการท่ีตองการออก
ใบเสร็จโดยรูปแบบของใบเสร็จแสดง ดังรูปท่ี ข.22 

 
รูปท่ี ข.22 ตัวอยางใบเสร็จรับเงิน 
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ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน 

 
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน      
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ      
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก      
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก      
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก      
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา      
7. ความถูกตองของระบบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน      
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน      
10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย      

ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

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

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

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

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม



 

ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ   นายณฐนันท กาญจนคูหา 
วัน เดือน ปเกดิ  28 มีนาคม 2526 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2548 
   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

จังหวดัเชียงใหม ปการศึกษา 2544 
 
ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร  

สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเชียงใหม  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


