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ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ัง 

 
การติดต้ังระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงินธุรกิจสําหรับ บริษัท         พงศโชตนา

การยาง จํากัด ในสวนของเซิรฟเวอรจําเปนตองมีการติดต้ังโปรแกรมระบบฐานขอมูลเอสคิวแอล
เซิรฟเวอร และโปรแกรมแกรมภาษาวิชวลเบสิคดอทเน็ท ซ่ึงโปรแกรมแกรมดังกลาวไดถูกติดต้ังอยู
ท่ีเซิรฟเวอรบนระบบปฏิบัติการวินโดวเซิรฟเวอรเรียบรอยแลวโดยผูดูแลระบบ ซ่ึงความตองการ
ระบบคือ 

- วิชวลสตูดิโอ 2005 ข้ึนไป 
- เอสคิวแอลเซิรฟเวอร(SQLServer) 2005 ข้ึนไป 

ในสวนของการติดต้ังฐานขอมูล และโปรแกรม จะมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

ก.1 การติดตั้ง SQLServer  
ข้ันตอนการตดิต้ัง SQL Server 2005 
1) เม่ือผูใชใสแผนติดต้ัง SQL Server 2005 หนาจอเมนูของการติดต้ัง SQL Server 2005 จะ

ปรากฏ ซ่ึงผูใชจะเห็นวาในหนาจอผูใชสามารถดูรายละเอียดกอนการติดต้ัง SQL Server 2005 ได 
ดังรูป 

 
รูป ก.1 แสดงหนาจอเมนูการติดต้ัง SQL Server 2005 



 
 

2) เลือกท่ี Server components, tools, Books Online, and samples เพื่อเร่ิมตนการติดต้ัง 
SQL Server 2005 ในเคร่ืองของผูใช หนาจอแสดงรายละเอียดเกีย่วกับลิขสิทธ์ิของ SQL Server 
2005 จะปรากฏข้ึน ใหผูใชเลือกท่ี I accept  the licensing terms and conditions ดังรูป 

 
รูป ก.2 แสดงหนาจอแสดงรายละเอียดเกีย่วกับลิขสิทธ์ิของ SQL Server 2005 

 
3) คลิกปุม Next ท่ีหนาจอการติดต้ัง Component ท่ีจําเปนสําหรับ SQL Server 2005 จะ

ปรากฏดังรูป 
 



 
 

 
รูป ก.3 แสดงการติดต้ัง Component ท่ีจําเปนสําหรับ SQL Server 2005 

 
จากรูป ก.3 ผูใชจะเห็นวามีการติดต้ัง .NET Frameworks 2.0, Microsoft SQL Native Client 

และ Component ท่ีจําเปนสําหรับการติดต้ัง SQL Server 2005 ใหผูใชดวยจาก Software 
Requirements ท่ีตองการ .NET Frameworks 2.0 นั้นก็สามารถติดต้ังไดจากสวนนี้ได 

 
4) คลิกปุม Install เพื่อเร่ิมตนการติดต้ัง ติดต้ัง Component ท่ีจําเปนสําหรับ SQL Server 

2005 เม่ือติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว หนาจอจะแสดงดังรูป 



 
 

 
รูป ก.4 แสดงหนาจอหลังจากติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว 

5) คลิกปุม Next หนาแรกของ SQL Server Installation Wizard จะปรากฏดังรูป 

 
รูป ก.5 แสดงหนาแรกของ SQL Server Installation Wizard 



 
 

6) คลิกปุม Next เพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติของระบบในสวนตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับ 
SQL Server 2005 ซ่ึงในสวนนี้จะแจงใหผูใชทราบวาระบบของผูใชมีสถานะท่ีพรอมสําหรับ SQL 
Server 2005 หรือไม หากคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการจะมีสถานะ Success ดังรูป 

 
รูป ก.6 แสดงหนาจอสถานะของคุณสมบัติระบบ 

7) คลิกปุม Next เพื่อเขาสูหนาจอ Registration Information ใชกําหนดขอมูลของผู
ลงทะเบียนซอฟตแวร, ช่ือบริษัทและ Product-Key ของ SQL Server 2005 ดังรูป 



 
 

 
รูป ก.7 แสดงหนาจอ Registration Information 

8) เม่ือปอนขอมูลในหนาจอ Registration Information เรียบรอยแลว คลิกปุม Next หนาจอ
การกําหนด Component ท่ีจะติดต้ังจะปรากฏดังรูป 

 
รูป ก.8 แสดงหนาจอการกําหนด Component ท่ีจะติดต้ัง 



 
 

9) จากรูป ก.8 ผูใชสามารถเลือกท่ีจะติดต้ังเฉพาะ Component ท่ีเราตองการได ในท่ีนีข้อ
เลือกติดต้ังทุก Component เพื่อใหสามารถใชงานไดครบทุกความสามารถของ SQL Server 2005 
โดยกําหนดดังรูป 

 
รูป ก.9 แสดงการกําหนดติดต้ังทุก Component 

10) คลิกปุม Advance เพื่อกําหนด Component ท่ีจะติดต้ังเพิ่มเติม ซ่ึงผูใชจะเห็นวา แมวา
จะเลือกติดต้ังทุก Component แลวก็ตาม Sample Databases และ Sample Code-Applications ยังไม
ถูกติดต้ังดวยดงัรูป 
 



 
 

 
รูป ก.10 แสดงหนาจอกําหนด Component ท่ีจะติดต้ังเพิ่ม 

 
จากรูป ก.10 ผูใชจะเห็นวาไอคอนของ Component ท่ีแสดงในหนาจอนั้นประกอบดวย 3 

รูปแบบ ดังนี ้

 Component นั้นและ Component ยอยท่ีอยูภายใตจะถูกติดต้ังท้ังหมด 

 มีบาง Component ท่ีอยูภายใตไมไดถูกติดต้ัง 

 ไมติดต้ัง Component 

 
11) ผูใชสามารถติดต้ังฐานขอมูลตัวอยางและ Codes-Applications ตัวอยางเพื่อศึกษา

สามารถเลือกติดต้ังดังรูป 



 
 

 
รูป ก.11 แสดงการเลือกติดต้ังฐานขอมูล Applications ตัวอยาง 

12) คลิกปุม Next เพื่อเขาสูการกําหนดช่ือ Instance ซ่ึงช่ือ Instance นี้ก็คือ SQL Server 
2005 Instance นั่นเอง หนาจอกําหนดช่ือ Instance จะปรากฏขึ้น จะเหน็วาเราสามารถเลือกได
ระหวาง Default instance (ใชช่ือ Instance เปน MSSQLSERVER) และ Name instance (กําหนดช่ือ 
Instance เอง) ในกรณีท่ีผูใชติดต้ัง SQL Server 2005 ลงในเคร่ืองคร้ังแรก ผูใชสามารถเลือกใช 
Default instance ได หากเปนการติดต้ังในเคร่ืองท่ีมี SQL Server 2005 อยูกอนแลว ใหเลือก Name 
instance เพื่อกาํหนดช่ือ Instance ใหมตามที่ตองการ ในท่ีนี้ขอใชเปน Default instance ดังรูป 



 
 

 
รูป ก.12 แสดงหนาจอกําหนดช่ือ Instance 

13. คลิกปุม Next หนาจอกําหนดการเริ่มตนทํางานของ Services ใน SQL Server 2005 จะ
ปรากฏดังรูป 

 
รูป ก.13 แสดงหนาจอกําหนดการเร่ิมตนทํางานของ Service ใน SQL Server 2005 

 



 
 

จากรูป ก.13 เปนหนาจอกําหนดผูใชงานท่ีใชเร่ิมตนการทํางานของ Service (Start Service) ใน 
SQL Server 2005 แตละสวนของหนาจอมีรายละเอียด ดังนี ้

-  Customize the logon for each service account 
กําหนดใหแตละ Service ใชสําหรับผูใชงานในการเร่ิมตนทํางานท่ีแตกตางกัน 

- Use the built-in System account 
เปนการใชงานช่ือผูใชงานของระบบในการเร่ิมตนการทํางานของ Service ผูใชสามารถ
เลือกไดระหวาง Local System กับ Network Service (โดยท่ัวไปมกัจะใช Local System) 

- Use a domain user account 
กําหนดผูใชงานใน Domain (ใน Active Directory) มาเปนผูเร่ิมตนการทํางานของ Service 

- Start service at the end of SQL Server Setup 
กําหนด Service ท่ีตองการใหเร่ิมตนทํางานหลังจากติดต้ัง SQL Server 2005 เรียบรอยแลว 
การกําหนดสวนนี้จะมีผลทําให Service เร่ิมตนทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือเปดเคร่ือง 
 
14) ผูใชสามารถกําหนดคุณสมบัติในหนาจอกําหนดการเร่ิมตนทํางานของ Services ใน 

SQL Server 2005 ไดตามตองการ ในท่ีนี้ขอกําหนดใชงาน Local System ในการเร่ิมตนการทํางาน
ของ Service ทุกตัว และกําหนดให Service ดังนี้ SQL Server, SQL Agent, Analysis Service และ 
Reporting Services เร่ิมตนทํางานโดยอัตโนมัติ โดยกําหนดดังรูป 

 



 
 

รูป ก.14 แสดงการกําหนดคุณสมบัติในการเร่ิมตนการทํางานของ Services 
15) คลิกปุม Next หนาจอกําหนด Authentication Mode จะปรากฏข้ึน ซ่ึงหนาจอนีใ้ชใน

การกําหนดโหมดในการยนืยันตัวตนวาเราจะใชงานโหมดใด ผูใชสามารถเลือกไดระหวาง 
Windows Authentication Mode กับ Mixed Mode ในท่ีนี้ขอกําหนดเปน Mixed Mode ซ่ึงผูใช
จะตองกําหนดรหัสผานของผูใชงานช่ือ sa ดวย (รหัสผานท่ีกําหนดควรจะเปนรหัสผานท่ียากตอ
การคาดเดา เนือ่งจากผูใชงานช่ือ sa นี้เปนผูใชงานท่ีมีสิทธ์ิสูงสุดใน SQL Server 2005) ดังรูป 

 
รูป ก.15 แสดงการกําหนดโหมดการยืนยนัตัวตนของ SQL Server 2005 

16) คลิกปุม Next หนาจอกําหนด Collation ของ SQL Server 2005 จะปรากฏข้ึน การ
กําหนดในหนาจอนี้จะเปนการกําหนด Default Collation ของ SQL Server 2005 โดย Collation จะ
มีผลกับภาษาของตัวอักษรในฐานขอมูลดวย คาท่ีแสดงในสวนนีจ้ะข้ึนอยูกับคาท่ีผูใชกําหนดใน 
Regional and Language Options ของเคร่ือง หากผูใชตองการเก็บขอมูลท่ีเปนภาษาไทยจะตอง
กําหนดดังรูป 



 
 

 
รูป ก.16 แสดงหนาจอกําหนด Collation ของ SQL Server 2005 

17 คลิกปุม Next หนาจอกําหนดรูปแบบการติดต้ัง Reporting Services จะปรากฏขึ้น เรา
สามารถเลือกไดระหวาง Install the default configuration (ติดต้ังลงในเคร่ืองโดยกําหนดคุณสมบัติ
ตามคา Default ของ SQL Server 2005) กับ Install but not configure the server (ติดต้ัง Reporting 
Services แตวายังไมมีการกําหนดคณุสมบัติซ่ึงเราจะตองไปกําหนดคุณสมบัติหลังจากติดต้ังแลวอีก
คร้ังหนึ่ง) ในท่ีนี้ขอใช Install the default configuration ดังรูป 



 
 

 
รูป ก.17 แสดงหนาจอกําหนดรูปแบบการติดต้ัง Reporting Services 

18) คลิกปุม Next หนาจอของการกําหนดรายงานความผิดพลาด - ขอมูลการใชงานไปให 
Microsoft จะปรากฏข้ึน ซ่ึงผูใชสามารถกําหนดการรายงานผลไดตามตองการ ในท่ีนี้ขอกําหนด
ไมใหรายงานขอมูลใดๆ ให Microsoft ดังรูป 

 
รูป ก.18 แสดงหนาจอการกาํหนดรายงานความผิดพลาด – ขอมูลการใชงานไปให Microsoft 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19) คลิกปุม Next หนาจอสรุปขอมูลการติดต้ัง SQL Server 2005 จะปรากฏดังรูป 



 
 

 
รูป ก.19 แสดงหนาจอสรุปขอมูลการติดต้ัง SQL Server 2005 

20) คลิกปุม Install เพื่อเร่ิมตนการติดต้ัง SQL Server 2005 หนาจอสถานะการตดิต้ังจะ
ปรากฏขึ้นเม่ือติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลวหนาจอจะแสดงดงัรูป 

 



 
 

รูป ก.20 แสดงหนาจอสถานะการตดิต้ังเม่ือติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว 
21) คลิกปุม Next หนาจอแสดงรายละเอียดหลังจากการตดิต้ัง SQL Server 2005 จะปรากฏ

ดังรูป 

 
รูป ก.21 แสดงหนาจอรายละเอียดหลังจากการติดต้ัง SQL Server 2005 

 
ก.2  การติดตั้งโปรแกรม Microsoft VisualStudio.Net 

1) ใสแผนโปรแกรม Visual Studio.NET 

 

รูป ก.22 แสดงหนาจอเร่ิมตนการติดต้ัง Visual Studio.NET 

 



 
 

 

       2) คลิกเลือก Windows Component Update 

 

รูป ก.23 แสดงหนาจอเมนูการติดต้ัง Visual Studio.NET 



 
 

 

รูป ก.24 แสดงหนาจอดาํเนนิการติดต้ัง Component 

    3) เลือก I accept the agreement จากนั้นเลือก Continue 

 



 
 

รูป ก.25 แสดงหนาจอ License Agreement Component Update 

4) คลิกเลือก Continue 

 

รูป ก.26 แสดงหนาจอการติดต้ัง Component Update 

 5) ใสรหัสผานของเคร่ือง และจากนัน้เลือก Install Now! 



 
 

 

รูป ก.27 แสดงหนาจอใสรหัสผานของเคร่ือง 

6) ดําเนนิการตางๆ ตามข้ันตอน 

 

รูป ก.28 แสดงหนาจอการดาํเนินการติดต้ัง Component 



 
 

 

 

รูป ก.28 แสดงหนาจอการดาํเนินการติดต้ัง Component (ตอ) 

 



 
 

รูป ก.28 แสดงหนาจอการดาํเนินการติดต้ัง Component (ตอ) 

7) คลิกเลือก Done 

 

รูป ก.29 แสดงหนาจอเสร็จส้ินการติดต้ัง Component 

      8) คลิกเลือก Visual Studio.NET 



 
 

 

รูป ก.30 แสดงหนาเมนูสําหรับการติดต้ัง Visual Studio .NET 

9) ใสแผนโปรแกรม ตามท่ีระบุ 

 



 
 

 

รูป ก.31 แสดงหนาจอใหใสแผน Visual Studio .NET 

   

 

 

 

 

 

 

10) คลิกเลือก I accept the agreement จากนัน้ใส CD Key แลวกด Continue  



 
 

 

รูป ก.32 แสดงหนาจอ License Agreement Visual Studio .NET 

 

รูป ก.32 แสดงหนาจอ License Agreement Visual Studio .NET (ตอ) 



 
 

11) คลิกเลือก Install Now! 

 

รูป ก.33 แสดงหนาจอพืน้ท่ีการติดต้ัง Visual Studio .NET 

 



 
 

รูป ก.33 แสดงหนาจอพืน้ท่ีการติดต้ัง Visual Studio .NET (ตอ) 

       12) โปรแกรมจะทําการติดต้ัง 

 

รูป ก.34 แสดงหนาจอการดาํเนินการติดต้ัง Visual Studio .NET 



 
 

 

รูป ก.34 แสดงหนาจอการดาํเนินการติดต้ัง Visual Studio .NET (ตอ) 

        13) เม่ือมาถึงข้ันตอนนี้ใหเลือก Exit ออกไปไดเลย ไมตองลง Service Releases 



 
 

 

รูป ก.35 แสดงหนาจอเสร็จส้ินการติดต้ัง 

 

 
 

 



 
 

ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงานโปรแกรม 

 
 การเขาใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเงินธุรกิจสําหรับ บริษัท พงศโชตนา
การยาง จํากัด จะตองเขาสูระบบกอน จะปรากฏหนาจอ ดังรูป ข.1  

 
รูป  ข.1 หนาจอการเขาสูระบบ 

 
เม่ือผูใชงานเขาสูระบบไดแลว แสดงหนาจอดังรูป ข.2 โดยแบงการใชงานสินคาคงคลัง

ออนไลนสําหรับหางหุนสวนจํากัด สามารถแบงผูใชงานโดยตรงไดเปน 5 ฝายไดแก 
- ผูดูแลระบบ 
- ผูบริหาร 
- พนักงานคลังสินคา 
- พนักงานซ้ือ 
- พนักงานขาย 
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รูป ข.2 หนาจอหลังจากเขาสูระบบ 

 
ข.1  ผูดูแลระบบของบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด 
  ผูดูแลระบบของบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด สามารถกําหนดสิทธ์ิสําหรับการใชของ
ของพนักงานแตละคน ดังรูป ข.3  

 
รูป ข.3 หนาจอการใชงานของผูดูแลระบบ 
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 จากรูป ข.3 หนาจอการใชงานของผูดูแลระบบ จะเปนหนาจอเพิ่มผูใชงานในระบบ ซ่ึง
ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มผูใชงานระบบโดยเรียกดูขอมูลพนักงานในบริษัท โดยผูดูแลระบบสามารถ
ทําการเพ่ิม ลบ และแกไขผูใชงานระบบได และผูใชระบบสามารถเรียกดูพนักงานท่ีมีสิทธ์ิเขาใช
ระบบ และพนักงานท่ีไมมีสิทธ์ิเขาใชระบบได 

 
รูป ข.4 หนาจอการเพ่ิมผูใชงานของผูดูแลระบบ 

 จากรูป ข.4  หนาจอการใชงานของผูดูแลระบบ เม่ือทําการเพ่ิมขอมูลผูใชระบบ โดยผูดูแล
ระบบสามารถตรวจสอบขอมูลของพนักงานในบริษัทท่ีไมมีรหัสผูเขาใชระบบ และทําการเพ่ิมรหัส
ผูใชระบบใหแกพนักงานคนนั้นๆและทําการบันทึก 
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รูป ข.5 หนาจอการลบผูใชงานของผูดูแลระบบ 

จากรูป ข.5  หนาจอการใชงานของผูดูแลระบบ เม่ือทําการลบขอมูลผูใชระบบ โดยผูดูแล
ระบบสามารถตรวจสอบขอมูลของพนักงานในบริษัทท่ีมีรหัสผูเขาใชระบบ และเลือกรหัสผูใชงาน
ระบบคนนั้น และกดปุมลบ ระบบทําการลบรหัสผูใชระบบคนนั้น และพนักงานคนนั้นจะไม
สามารถเขาใชระบบไดอีก 

 
รูป ข.6 หนาจอการแกไขผูใชงานของผูดูแลระบบ 
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จากรูป ข.6  หนาจอการใชงานของผูดูแลระบบ เม่ือทําการแกไขขอมูลผูใชระบบ โดย
ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบขอมูลของพนักงานในบริษัทท่ีมีรหัสผูเขาใชระบบ และเลือกรหัส
ผูใชงานระบบคนน้ัน และกดปุมแกไข ผูดูแลระบบสามารถแกไขรหัสผูใช และรหัสผานของผูใช
คนนั้นๆได    

ข.2  ผูบริหารของบริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด 
 

 
รูป ข.7 หนาจอการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด (EOQ) 

  จากรูป ข.7 หนาจอการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด เปนหนาจอใชสําหรับ
การคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือสินคาท่ีประหยัดท่ีสุดของสินคาแตละชนิด โดยผูใชสามารถเลือกการ
แสดงสินคาไดจากหมวดสินคา ประเภทสินคา ช่ือสินคา เพื่อเลือกสินคาท่ีผูใชตองการนํามาคํานวณ
ได และสามารถบันทึกปริมาณการส่ังซ้ือสินคาท่ีประหยดัท่ีสุดได เพื่อผูใชแผนกซ้ือสามารถ
ตรวจสอบปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุดของสินคาแตละชนดิได 
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รูป ข.8 หนาจอการคํานวณจดุส่ังซ้ือสินคา 

  จากรูป ข.8 หนาจอการคํานวณจุดส่ังซ้ือสินคา เปนหนาจอสําหรับคํานวณจุดส่ังซ้ือสินคา
แตละชนดิโดยผูใชสามารถเลือกการแสดงสินคาไดจากหมวดสินคา ประเภทสินคา ช่ือสินคา เพื่อ
เลือกสินคาท่ีผูใชตองการนํามาคํานวณได และสามารถบันทึกจุดส่ังซ้ือสินคาได เพื่อผูใชแผนกซ้ือ
สามารถตรวจสวบจุดส่ังซ้ือในการส่ังซ้ือสินคาคร้ังตอไปได 

 
รูป ข.9 หนาจอการคํานวณงบลงทุน 
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จากรูป ข.9 หนาจอคํานวณงบลงทุน เปนหนาจอสําหรับคํานวณงบลงทุน โดยเปนการ
คํานวณจากโครงการของบริษัทท่ีไดวางแผนโครงการไว เพื่อท่ีจะลงทุนในโครงการใดโครงการ
หนึ่ง ซ่ึงผูบริหารจะทําการนาํคาจากการวางแผนโครงการมาปอนและทําการคํานวณ เพื่อพิจารณา
โครงการนั้นๆ  

 

รูป ข.10 หนาจอการคํานวณอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ีย (ARR) 

จากรูป ข.10 หนาจอการคํานวณอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ีย (ARR) เปนกระบวนการ
คํานวณอัตราสวนระหวางกําไรสุทธิหลังหักภาษีถัวเฉล่ียกับเงินลงทุนสุทธิของโครงการถัวเฉล่ีย 
หรือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถัวเฉลี่ย โดยผูใชจะปอนคากําไรสุทธิหลังหักภาษีถัวเฉลี่ยตอป 
เงินลงทุนสุทธิเฉล่ีย เงินลงทุนคร้ังแรก และมูลคาซากเปนตัวแปรในการคํานวณอัตราผลตอบแทน
ถัวเฉล่ีย 
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รูป ข.11 หนาจอการคํานวณ ระยะเวลาในการคืนทุน (PB) 

จากรูป ข.11 หนาจอการคํานวณระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period : PB) เปน
กระบวนการคํานวณหาอัตราคิดลด ท่ีมีผลทําใหมูลคาปจจุบันของเงินสดท่ีไดรับในอนาคต เทากับ
เงินลงทุนท่ีจายในปจจุบัน นั่นคือ มูลคาปจจุบันของเงินสดรับเทากับมูลคาปจจุบันของเงินสดจาย 
โดยผูใช ปอนคาเงินสดจายลงทุนสุทธิเร่ิม เงินสดรับสุทธิแตละป และระยะเวลาคืนทุนเปนตัวแปร
ในการคํานวณระยะเวลาคืนทุน 

 
รูป ข.12 หนาจอการคํานวณอัตราผลตอบแทนคิดลด (IRR) 
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จากรูป ข.12 หนาจอการคํานวณอัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal Rate of Return : IRR) 
ลด  เปนการคํานวณหาอัตราคิดลด ท่ีมีผลทําใหมูลคาปจจุบันของเงินสดท่ีไดรับในอนาคต เทากับ
เงินลงทุนท่ีจายในปจจุบัน นั่นคือ มูลคาปจจุบันของเงินสดรับเทากับมูลคาปจจุบันของเงินสดจาย 
โดยผูใช 

 

 
รูป ข.13 หนาจอการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV) 

จากรูป ข.13 หนาจอการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ ( Net Present Value : NPV ) เปนการ
คํานวณผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุน
เร่ิมแรก ณ อัตราผลตอบแทนท่ีตองการหรือตนทุนของเงินทุนของโครงการ โดยผูใช 
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รูป ข.14 หนาจอการคํานวณดัชนีการทํากําไร (PI) 

จากรูป ข.14 หนาจอการคํานวณดัชนีการทํากําไร (Profitability Index : PI) เปนการคํานวณ
อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของเงินสดรับกับมูลคาปจจุบันของเงินสดจายในโครงการลงทุน
นั้น ๆ โดยผูใช 

  

 
รูป ข.15 หนาจอการคํานวณจุดคุมทุน 
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ข.3  ผูใชงานอ่ืนๆ 
- พนักงานคลังสินคา 
- พนักงานซ้ือ 
- พนักงานขาย 

สามารถใชงานหนาจอไดดังนี้ 

 

รูป ข.16 หนาจอแกไขช่ือผูใชและรหัสผานของพนักงาน 

 จากรูป ข.16 หนาจอแกไขช่ือผูใชและรหัสผานของพนักงาน เปนหนาจอสําหรับพนักงาน
แตละคนสามารถเขามาทําการแกไขช่ือผูใช และรหัสผานของตนเองไดดวยตนเอง เม่ือผูใชตองการ
แกไขช่ือผูใช ตองทําการปอนช่ือผูใชใหม และปอนยืนยันช่ือผูใชใหมอีกคร้ังในการแกไข และเม่ือ
ผูใชตองการแกไขรหัสผาน ตองทําการปอนรหัสผานใหม และปอนยืนยันรหัสผานใหมอีกคร้ังใน
การแกไข 
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รูป ข.17 หนาจอแสดงสรุปสินคาคงคลัง 

 จากรูป ข.17 หนาจอแสดงสรุปสินคาคงคลัง เปนหนาจอแสดงรายการสินคาภายใน
คลังสินคาท้ังหมดโดยท่ีสามารถเลือกการแสดงสินคาไดโดยเลือกสินคาท่ีตองการโดยหมวดสินคา 
ประเภทสินคา ช่ือสินคา หรือยี่หอสินคาตามที่ผูใชตองการ โดยขอมูลสินคาท่ีแสดงผลนั้นจะแสดง
รหัสสินคา ช่ือสินคา ปริมาณสินคาคงเหลือ ระดับสินคาคงเหลือเพื่อความปลอดภัย จุดส่ังซ้ือสินคา 
เพื่อใหผูใชสามารถตรวจสอบ และนําขอมูลสินคาไปใชงานตอได 
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รูป ข.18 หนาจอแสดงสรุปการซ้ือสินคา 

 จากรูป ข.18 หนาจอแสดงสรุปการซ้ือสินคา เปนหนาจอสรุปการซ้ือสินคาจากแผนกซ้ือ
สินคา โดยผูใชสามารถตรวจสอบการซ้ือสินคาของสินคาแตละชนิด โดยผูใชสามารถเลือกการ
แสดงรายการสินคาไดโดยเลือกสินคาท่ีตองการโดยหมวดสินคา ประเภทสินคา ช่ือสินคา หรือยี่หอ
สินคาตามท่ีผูใชตองการ 

 
รูป ข.19 หนาจอแสดงสรุปการขายสินคา 
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 จากรูป ข.19 หนาจอสรุปการขายสินคา เปนหนาจอสรุปการขายสินคาจากแผนกขายสินคา 
โดยผูใชสามารถตรวจสอบการขายสินคาของสินคาแตละชนิด โดยผูใชสามารถเลือกการแสดง
รายการสินคาไดโดยเลือกสินคาท่ีตองการโดยหมวดสินคา ประเภทสินคา ช่ือสินคา หรือยี่หอสินคา
ตามท่ีผูใชตองการ 

 

รูป ข.20 หนาจอแสดงรายงาน 

 จากรูป ข.20 หนาจอแสดงรายงาน เปนหนาจอแสดงรายงานสารสนเทศท้ังหมดของระบบ 
โดยรายงานจะแสดงตามสิทธ์ิของผูใชแตละคน โดยผูใชสามารถเลือกรายงานท่ีตองการแสดงผลได
ตามรายการซ่ึงจัดไวเปนหมวดหมู ประกอบดวย รายงานการซ้ือ รายงานการขาย รายงานคลังสินคา 
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รูป ข.21 หนาจอแสดงตวัอยางรายงาน 

จากรูป ข.21 หนาจอแสดงตัวอยางรายงาน เปนหนาจอแสดงรายงานสารสนเทศ สามารถ
เลือกรายงานท่ีตองการจากหนาจอเมนูรายงานได 

 

รูป ข.22 หนาจอแสดงตวัอยางกราฟเสน 
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จากรูป ข.22 หนาจอแสดงตัวอยางกราฟเสน เปนหนาจอแสดงตัวอยางกราฟเสนเพือ่
เปรียบเทียบการซ้ือ หรือการขาย สามารถใชเมนูแสดงกราฟเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการซ้ือ หรือ
ปริมาณการขาย หรือเปรียบเทียบจํานวนเงินการซ้ือ หรือการขายได 

 

รูป ข.23 หนาจอแสดงตวัอยางกราฟแทง 

จากรูป ข.23 หนาจอแสดงตัวอยางกราฟแทง เปนหนาจอแสดงตัวอยางกราฟแทงเพื่อ
เปรียบเทียบการซ้ือ หรือการขาย สามารถใชเมนูแสดงกราฟเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการซ้ือ หรือ
ปริมาณการขาย หรือเปรียบเทียบจํานวนเงินการซ้ือ หรือการขายได 



 
 

ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

การใชงานระบบสนับสนนุการตัดสินใจดานการเงินธุรกิจสําหรับ  

บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากัด 

 
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความงายในการใชงาน      
2. ความสวยงามของหนาจอ      
3. ความสะดวกในการเรียกดขูอมูล      
4. ความสะดวกการแกไขขอมูล      
5. ความสะดวกในการคนหาขอมูล      
6. ความถูกตองของระบบในการปฏิบัติงาน      
7. ความสมบูรณของขอมูลท่ีแสดงในรายงาน      
8. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการ      
9. ความเขาใจในคูมือการใชงานโปรแกรม       

ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

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

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

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



 
 

ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ   นายคเชนทร พงศทวีกาญจน 
วัน เดือน ปเกดิ  21 มีนาคม 2525 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศกึษา 2547 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวดัเชียงใหม ปการศึกษา 2542 

 
ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2550 – 2552 โปรแกรมเมอร บริษัท พงศโชตนาการยาง จํากดั  

พ.ศ. 2549 – 2550 โปรแกรมเมอร บริษัท ไอโซแครซิสเตมส จํากัด  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


