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ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ัง 

 
การติดต้ังระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา  มีโดยข้ันตอนในการติดต้ังระบบมี

รายละเอียดดังนี้ 
 

ก.1 ความตองการของระบบกอนการติดตั้ง 
กอนการติดต้ังระบบระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคําบนเคร่ืองแมขาย 

จําเปนตองติดต้ังโปรแกรมตางๆ ดังนี้ 
Database Server หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีใหบริการทางดานฐานขอมูล 

ตองติดต้ังโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 
 
ก.2 การติดตั้งฐานขอมูล (Database) 

หลังจากเคร่ือง Database Server ติดต้ังโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 
เรียบรอยแลว จึงเร่ิมทําการติดต้ังฐานขอมูล โดยมีข้ันตอนในการติดต้ังดังนี้ 

1) ท่ี Folder Setup เลือก Folder Database จากนั้นทําการ Copy Database File ลงใน
เคร่ือง Server เชน ในคูมือนี้จะทําการเก็บ Database ไวท่ี Directory E:\MSCSDataBase โดย File ท่ี 
copy มี 2 File ดังนี้ 

(1) Monsaicum.mdf   File ท่ีเก็บขอมูลของระบบ 
(2) Monsaicum _log.mdf   File ท่ีเก็บขอมูล Log ในการทํางาน 

 
รูป ก.1  แสดง ตัวอยาง Directory ท่ีใชเก็บ Database File
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2) เปดโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 และทําการใส Username และ 
Password ของ SQL Server เพื่อเขาสูหนาจอ Microsoft SQL Server Management Studio ดังรูป 

 
รูป ก.2  แสดงหนาจอ Microsoft SQL Server Management Studio 

 
3) เลือกคําส่ัง Attach Database โดยคลิกขวาท่ี Database ตามดวย Attach ดังรูป 

 
รูป ก.3  แสดงการเลือกคําส่ัง Attach Database 
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4) จะไดหนาจอ Attach Database จากนั้นเลือกปุม Add 

 
รูป ก.4  แสดงหนาจอ Attach Database 

 
5) เลือกท่ีอยูของ Database โดยในท่ีนี้เก็บไวใน directory E:\MSCSDataBase แสดง

ดังรูป จากนั้นเลือก OK 

 
รูป ก.5  แสดงตัวอยางการเลือกท่ีอยู Database ท่ีตองการ Attach 
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6) โปรแกรมจะแสดงรายกร Database ท่ีเลือก ซ่ึงมีรายละเอียดดังรูป จากนั้นเลือกปุม 
OK 

 
รูป ก.6  แสดงตัวอยางรายละเอียดของ Database ท่ีตองการ Attach 

 
7) โปรแกรมจะทําการสราง Database : Monsaicum เรียบรอยแลว ซ่ึง Database 

Monsaicum จะถูกสรางใน Microsoft SQL Server Management Studio แสดง ดังรูป 

 
รูป ก.7  แสดงตัวอยาง Database ท่ี Attach เรียบรอยแลว 
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ก.3 การตั้งคาฐานขอมูลเพื่อสามารถใชผาน LAN 

1) เขาโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 เลือกแถบเมนู SQL Server Surface 
Area Configuration รายละเอียดดังรูป 

 

 

รูป ก.8  แสดงการเขาโปรแกรมการตั้งคาการเช่ือมตอฐานขอมูล 

2) ต้ังคาการเช่ือมตอฐานขอมูล โดยใหเลือกเมนู Remote Connection แลวเลือก 
Local and remote connections เลือกเมนูยอย Using TCP/IP only รายละเอียดดังรูป 

 
รูป ก.9  แสดงแถบเมนูการตัง้คาฐานขอมูลเพื่อใชผาน LAN 
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ก.4 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft .Net Framwork 2.0 

1) ทําการลงโปรแกรม Microsoft .Net Framwork 2.0 โดยเลือกท่ี icon                                     

2) เม่ือคลิกเลือกการลงโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดดังรูป 

 
รูป ก.10  แสดงการลงโปรแกรม Microsoft .Net Framwork 2.0 ข้ันท่ี 1 

 
รูป ก.11  แสดงการลงโปรแกรม Microsoft .Net Framwork 2.0 ข้ันท่ี 2 
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รูป ก.12  แสดงการลงโปรแกรม Microsoft .Net Framwork 2.0 เสร็จสมบูรณ 

 
ก.5 การติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา 

1) การนําโปรแกรมไปใชงาน โดยนําทําการจัดเก็บโปรแกรมท่ีเคร่ืองแมขาย ทําการ
สราง Directory ไวท่ี D:\Program ช่ือ Folder : ระบบรานมอนทรายคํา และทําการอนุญาตให
สามารถสําเนาขอมูลได 

 
รูป ก.13  แสดงท่ีจัดเก็บโปรแกรมท่ีเคร่ืองแมขาย 



 
 

 

117

2) การนําไปใชงานของเคร่ืองลูกขาย มีข้ันตอนดังนี้คือ 
(1) ทําการสําเนาโปรแกรม Folder : ระบบรานมอนทรายคํา แลวนําไปวางไวท่ี

เคร่ืองของเคร่ืองลูกขาย และสราง Directory ไวท่ี D:\Program ช่ือ Folder : ระบบรานมอนทรายคํา   

 
รูป ก.14  แสดงท่ีจัดเก็บโปรแกรมท่ีเคร่ืองลูกขาย 

 
(2) ทําการสราง Shortcut : MSCSไวท่ีหนา Desktop โดยเขาไปตาม Directory :  

D:\Program\ระบบรานมอนทรายคํา\bin แลวหา File : MSCS.exe ข้ึนตอนตามรูปดานลาง 

 
รูป ก.15  แสดงวิธีการสราง Shortcut : MSCS  
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(3) หลังจากท่ีทําการสราง Shortcut : MSCSไวท่ีหนา Desktop เรียบรอยแลวจะ
ได ICON ดังรูป ก็สามารถดับเบ้ิลคลิกเขาโปรแกรมจากตรงนี้ได 

 
รูป ก.16  แสดง Shortcut : MSCS  

 
3) ขอควรระวัง ในการนําไปใชงานของเคร่ืองลูกขาย คือ 

(1) การสําเนาโปรแกรมแตละคร้ัง ตองระมัดระวัง ในเร่ืองของ Directory : 
D:\Program\ระบบรานมอนทรายคํา ท่ีจะเขาไปสําเนาโปรแกรมจากเคร่ืองแมขาย 

(2) เม่ือสําเนาโปรแกรมมาท่ีเคร่ือง ตองระมัดระวัง ในเร่ืองของ Directory : 
D:\Program\ระบบรานมอนทรายคํา ท่ีจะนําโปรแกรมไปวางใหตรงกับท่ีไดสราง Shortcut ไว 



ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงานโปรแกรม 

 

การใชงานระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา รายละเอียดของการใชงานดังนี้ 
 
ข.1 การเขาใชงานระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา 

1) ดับเบิลคลิกไอคอน MSCS  บน Desktop เพื่อเปดโปรแกรม 

 
รูป  ข.1 แสดงไอคอน MSCS 

 
2) โปรแกรมจะแสดงหนาจอระบบงานหลักท้ังหมด และใหระบุขอมูลช่ือผูใชงาน

และรหัสผาน จากนั้นเลือกปุม ตกลง เพื่อเขาสูหนาจอหลักของระบบ 

 
รูป ข.2 แสดงหนาจอระบบงานหลัก 
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ข.2 การเขาใชงานระบบหลังจากท่ีเขาสูระบบ 
1) ฝายงานผูดูแลระบบ 

ฝายงานผูดูแลระบบ   แสดงแถบเมนูยอย  คือ  ขอมูลผูใชระบบ 

 
รูป ข.3  แสดงแถบเมนูระบบยอยของฝายงานผูดูแลระบบ 

 
(1) ขอมูลผูใชระบบ มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(1.1) เม่ือคลิกปุม ขอมูลผูใชระบบ จะแสดงหนาจอยอยขอมูลผูใชระบบ 

 
รูป ข.4  แสดงหนาจอยอยขอมูลผูใชระบบ 

 
(1.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา 

ขอมูลจะแสดงในสวนของรายละเอียดขอมูล  
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(1.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลผูใชระบบ 

 
รูป ข.5  แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลผูใชระบบ 

 
แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- ช่ือผูใชระบบ 
- รหัสผาน 
- ช่ือ – นามสกุล ของผูใชระบบ 
- สิทธ์ิในการเขาใชระบบ 

(1.4) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
 

2) ฝายงานจัดซ้ือวัตถุดิบ 

 
รูป ข.6  แสดงแถบเมนูระบบยอยของฝายงานจัดซ้ือวัตถุดิบ 
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ฝายงานจัดซ้ือวัตถุดิบ แสดงแถบเมนูยอย คือ ขอมูลรานคาวัตถุดิบ ขอมูลวัตถุดิบ 
ขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา ออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ การรับวัตถุดิบ การเบิกวัตถุดิบ และรายงานฝาย
งานวัตถุดิบ 

(1) ขอมูลรานคาวัตถุดิบ มีข้ันตอนการใชดังนีคื้อ 
(1.1) เม่ือคลิกปุม ขอมูลรานคาวัตถุดิบ จะแสดงหนาจอยอยขอมูลรานคา

วัตถุดิบ 

 
รูป ข.7  แสดงหนาจอยอยขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

 
(1.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา 

ขอมูลจะแสดงในสวนของรายละเอียดขอมูล  
(1.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลรานคาวัตถุดิบ 

 
รูป ข.8  แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลรานคาวัตถุดิบ 



 
 

 

123

แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสรานคาวัตถุดิบ สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- ช่ือรานคา 
- ท่ีอยู 
- เบอรโทรศัพท, เบอรมือถือ, เบอร Fax 

(1.4) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(2) ขอมูลวัตถุดิบ มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(2.1) เม่ือคลิกปุม ขอมูลวัตถุดิบ จะแสดงหนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบ 

 
รูป ข.9  แสดงหนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบ 

 

 
รูป ข.10  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลวัตถุดิบ 
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(2.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา 
ขอมูลจะแสดงในสวนของรายละเอียดขอมูล  

(2.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลวัตถุดิบ 
แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสวัตถุดิบ  สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- ประเภทวัตถุดิบ 
- ช่ือวัตถุดิบ 
- หนวยในการส่ังซ้ือวัตถุดิบ  เชน  มวน 
- จํานวนวัตถุดิบตอหนวย  เชน  10 
- หนวยของวัตถุดิบ  เชน  เมตร 
- ราคาวัตถุดิบ 
- จํานวนวัตถุดิบ 
- จุดส่ังซ้ือ 

(2.4) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(3) ขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(3.1) เม่ือคลิกปุม ขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา จะแสดงหนาจอยอยขอมูล
วัตถุดิบตามแบบสินคา 

 
รูป ข.11  แสดงหนาจอยอยขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

 
(3.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา 

ขอมูลจะแสดงในสวนของรายละเอียดขอมูล  
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(3.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลวัตถุดิบตาม
แบบสินคา 

 
รูป ข.12  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลวัตถุดิบตามแบบสินคา 

 
แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสวัตถุดิบตามแบบสินคา  สวนนี้ระบบจะทําการสรางให

อัตโนมัติ 
- สินคา 
- วัตถุดิบ 
- จํานวนวัตถุดิบท่ีใช 

(3.4) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(4) การออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

 
รูป ข.13  แสดงหนาจอยอยการออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
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(4.1) เม่ือคลิกปุม ออกใบส่ังซ้ือวตัถุดิบ จะแสดงหนาจอยอยการส่ังซ้ือ
วัตถุดิบ  

(4.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา 
ขอมูลจะแสดงในสวนของรายละเอียดขอมูล  

(4.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลการออกใบส่ัง
ซ้ือวัตถุดิบ 

 
รูป ข.14  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลการออกใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

 
(4.4) เม่ือคลิกปุม รายการส่ังซ้ือ โปรแกรมจะแสดงรายงานวตัถุดิบท่ีเหลือ

คงเหลือนอยกวาจุดส่ังซ้ือ และขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียด
ดังนี้คือ 
- รหัสการส่ังซ้ือวัตถุดิบ สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- วันท่ีส่ังซ้ือสินคา 
- ช่ือรานคาวัตถุดิบ ท่ีตองการส่ังซ้ือสินคา 

(4.5) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(5) การรับวัตถุดิบ มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(5.1) เม่ือคลิกปุม การรับวัตถุดิบ จะแสดงหนาจอยอยการรับวตัถุดิบ  
(5.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา ซ่ึง

การรับวัตถุดิบจะอางอิงจากใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
(5.3) เม่ือคลิกปุม รับวัตถุดิบ จะแสดงรายละเอียดของใบส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

หลังจากนัน้ใสจํานวนวัตถุดิบแตละรายการท่ีรับ 
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(5.4) เม่ือใสจํานวนเสร็จแลวก็ใหคลิกปุม บันทึก 

 
รูป ข.15  แสดงหนาจอยอยการรับวัตถุดิบ 

 
(6) การเบิกวตัถุดบิ มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(6.1) เม่ือคลิกปุม การเบิกวัตถุดิบ จะแสดงหนาจอยอยการเบิกวัตถุดิบ 

 
รูป ข.16  แสดงหนาจอยอยการเบิกวัตถุดิบ 

 
(6.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา 

ขอมูลจะแสดงในสวนของรายละเอียดขอมูล  
(6.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล ของการเบิกวัตถุดิบตามแบบสินคา จะแสดง

หนาจอการเพ่ิมขอมูลการเบิกวัตถุดิบตามแบบสินคา 
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รูป ข.17  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลการเบิกวัตถุดิบตามแบบสินคา 

 
(6.4) เม่ือเลือกรายการสินคาท่ีนําไปผลิต โปรแกรมจะทําการดึงรายการ

วัตถุดิบท้ังหมดท่ีใชออกมาใหตามจํานวนสินคาท่ีนําไปผลิต 
(6.5) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(6.6) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล ของการเบิกวัตถุดิบอ่ืนๆ จะแสดงหนาจอการ

เพิ่มขอมูลการเบิกวัตถุดิบอ่ืนๆ 

 
รูป ข.18 แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลการเบิกวัตถุดิบอ่ืนๆ 

 
(6.7) สามารถตรวจสอบประวัติการเบิกวัตถุดิบอ่ืนๆของพนักงานได โดย

คลิกปุม ตรวจสอบรายการเบิก 
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รูป ข.19  แสดงหนาจอประวติัการเบิกวัตถุดิบอ่ืนๆของพนักงาน 

 
(6.8) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 

(7) รายงานฝายงานวัตถุดิบ มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 
(7.1) เม่ือคลิกปุม รายงานฝายงานวตัถุดิบ จะแสดงหนาจอรายงานฝายงาน

วัตถุดิบท้ังหมด  

 
รูป ข.20  แสดงหนาจอยอยรายงานฝายงานวัตถุดิบ 
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3) ฝายงานจัดการขอมูลพื้นฐาน และฝายงานสินคาคงคลัง 
ฝายงานจัดการขอมูลพื้นฐาน และฝายงานสินคาคงคลัง จัดอยูในชุดเดียวกัน 

เพราะวาพนักงานสินคาคงคลังจะเปนผูจัดการเร่ืองขอมูลพื้นฐานท้ังหมด แสดงแถบเมนูยอย คือ 
ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลสินคา และรายงานสินคาคงคลัง 

 
รูป ข.21  แสดงแถบเมนูระบบยอยของฝายงานจัดการขอมูลพื้นฐาน และฝายงานสินคาคงคลัง 

 
(1) ขอมูลพื้นฐาน มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(1.1) เม่ือคลิกปุม ขอมูลพื้นฐาน จะแสดงหนาจอยอยขอมูลพืน้ฐาน 

 
รูป ข.22  แสดงหนาจอยอยขอมูลพื้นฐาน 
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(1.2) เลือกแถบเมนขูอมูลประเภทวัตถุดิบ  จะแสดงหนาจอยอยขอมูล
ประเภทวัตถุดบิ 

 
รูป ข.23  แสดงหนาจอยอยขอมูลประเภทวตัถุดิบ 

 
(1.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลประเภท

วัตถุดิบ 

 
รูป ข.24  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลประเภทวัตถุดิบ 

 
แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสประเภทวัตถุดิบ สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
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- ช่ือประเภทวัตถุดิบ 
(1.4) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(1.5) เลือกแถบเมนขูอมูลประเภทสินคา  จะแสดงหนาจอยอยขอมูล

ประเภทสินคา 

 
รูป ข.25  แสดงหนาจอยอยขอมูลประเภทสินคา 

 
(1.6) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลประเภทสินคา 

 
รูป ข.26  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลประเภทสินคา 
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แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสประเภทสินคา สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- ช่ือประเภทสินคา 

(1.7) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(1.8) เลือกแถบเมนขูอมูลหนวยของวัตถุดิบ จะแสดงหนาจอยอยขอมูล

หนวยของวัตถุดิบ 

 
รูป ข.27  แสดงหนาจอยอยขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 

 
(1.9) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลหนวยของ

วัตถุดิบ 

 
รูป ข.28  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลหนวยของวัตถุดิบ 
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แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล  รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสหนวยของวัตถุดิบ สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- ช่ือหนวยของวัตถุดิบ 

(1.10) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(1.11) เลือกแถบเมนขูอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ จะแสดงหนาจอ

ยอยขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

 
รูป ข.29  แสดงหนาจอยอยขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

 
(1.12) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลหนวยของการ

ส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

 
รูป ข.30  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
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แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบสวนนี้ระบบจะทําการสรางให

อัตโนมัติ 
- ช่ือหนวยของการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

(1.13) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(1.14) เลือกแถบเมนขูอมูลจังหวัด จะแสดงหนาจอยอยขอมูลจังหวัด 

 
รูป ข.31  แสดงหนาจอยอยขอมูลจังหวัด 

 
(1.15) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลจังหวัด 

 
รูป ข.32  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลจังหวัด 
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แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสจังหวดั สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- ช่ือจังหวัด 

(1.16) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(1.17) เลือกแถบเมนขูอมูลอําเภอ จะแสดงหนาจอยอยขอมูลอําเภอ 

 
รูป ข.33  แสดงหนาจอยอยขอมูลอําเภอ 

 
(1.18) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลอําเภอ 

 
รูป ข.34  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลอําเภอ 
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   แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสอําเภอ สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- ช่ือจังหวดั 
- ช่ืออําเภอ 

(1.19) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(1.20) เลือกแถบเมนขูอมูลตําบล จะแสดงหนาจอยอยขอมูลตําบล 

 
รูป ข.35  แสดงหนาจอยอยขอมูลตําบล 

 
(1.21) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลตําบล 

 
รูป ข.36  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลตําบล 
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แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสตําบล สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- ช่ืออําเภอ 
- ช่ือตําบล 

(1.22) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(2) ขอมูลสินคา มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(2.1) เม่ือคลิกปุม ขอมูลสินคา จะแสดงหนาจอยอยขอมูลสินคา 

 
รูป ข.37  แสดงหนาจอยอยขอมูลสินคา 

 
(2.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา 

ขอมูลจะแสดงในสวนของรายละเอียดขอมูล  
(2.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลสินคา 

 
รูป ข.38  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลสินคา 
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แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสสินคา สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- ประเภทสินคา 
- ช่ือสินคา 
- ราคาขายสง 
- จํานวนขายสง 
- ราคาขายปลีก 
- คาแรงของการผลิตตอหนวย 
- ราคาตนทุนสินคา 
- จุดส่ังการผลิตสินคา 
- จํานวนสินคา 

(2.4) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(3) รายงานสินคาคงคลัง มีข้ันตอนการใชดังนีคื้อ 

(3.1) เม่ือคลิกปุม รายงานสินคาคงคลัง จะแสดงหนาจอรายงานฝายงาน
สินคาคงคลังท้ังหมด 

 
รูป ข.39 แสดงหนาจอยอยรายงานฝายงานสินคาคงคลัง 
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4) ฝายงานลูกคา และฝายงานขาย 
ฝายงานลูกคา และฝายงานขาย จัดอยูในชุดเดียวกัน เพราะวาพนักงานขาย จะเปน

ผูจัดการเร่ืองขอมูลลูกคาดวย แสดงแถบเมนูยอย คือ ขอมูลลูกคา ขายสินคา และรายงานการขาย
สินคา 

 
รูป ข.40  แสดงแถบเมนูระบบยอยของฝายงานลูกคา และฝายงานขาย 
 
(1) ขอมูลลูกคา มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(1.1) เม่ือคลิกปุม ขอมูลลูกคา จะแสดงหนาจอยอยขอมูลลูกคา 

 
รูป ข.41  แสดงหนาจอยอยขอมูลลูกคา 

(1.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา 
ขอมูลจะแสดงในสวนของรายละเอียดขอมูล  
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(1.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลลูกคา 

 
รูป ข.42  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลลูกคา 

 
แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสลูกคา สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- ช่ือลูกคา 
- ท่ีอยูลูกคา 
- เบอรโทรศัพทของลูกคา 

(1.4) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(2) ขายสินคา มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(2.1) เม่ือคลิกปุม ขายสินคา จะแสดงหนาจอยอยขายสินคา 

 
รูป ข.43  แสดงหนาจอยอยขายสินคา 
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(2.2) เม่ือทําการใสรายละเอียดการขายเรียบรอยแลวก็คลิกปุม บันทึกแลว
โปรแกรมจะใหใสจํานวนเงินท่ีรับมา 

 
รูป ข.44  แสดงหนาจอรับจํานวนเงินขายสินคา 

 
(3) รายการขายสินคา มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(3.1) เม่ือคลิกปุม รายการขายสินคา จะแสดงหนาจอรายงานฝายงานขาย
สินคา 

 
รูป ข.45  แสดงหนาจอยอยรายงานฝายงานขายสินคา 
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5) ฝายงานการเงิน 
ฝายงานการเงิน แสดงแถบเมนูยอย คือ ฝายงานการเงิน 

 
รูป ข.46  แสดงแถบเมนูระบบยอยของฝายงานการเงิน 

 
(1) ฝายงานการเงิน เม่ือคลิกปุม ฝายงานการเงิน จะแสดงหนาจอรายงานฝายงาน

การเงินดังนี ้

 
รูป ข.47  แสดงหนาจอยอยของฝายงานการเงิน 

 
6) ฝายงานบุคลากร 

ฝายงานบุคลากร แสดงแถบเมนูยอย คือ ขอมูลพนักงาน คํานวณคาจาง และ
รายงานบุคลากร 
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รูป ข.48  แสดงแถบเมนูระบบยอยของฝายงานบุคลากร 

 
(1) ขอมูลพนักงาน มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(1.1) เม่ือคลิกปุม ขอมูลพนักงาน จะแสดงหนาจอยอยขอมูลพนักงาน 

 
รูป ข.49  แสดงหนาจอยอยขอมูลพนักงาน 

 
(1.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา 

ขอมูลจะแสดงในสวนของรายละเอียดขอมูล  
(1.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลพนกังาน 
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รูป ข.50  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลพนักงาน 

 
แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสพนักงาน สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- ช่ือพนักงาน 
- ท่ีอยูพนักงาน 
- เบอรโทรศัพทของพนักงาน 

(1.4) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(2) คํานวณคาจาง มีข้ันตอนการใชดังนี้คือ 

(2.1) คลิกปุม คํานวณคาจาง จะแสดงหนาจอยอยคํานวณคาจางพนักงาน
อัตราจาง 

 
รูป ข.51  แสดงหนาจอยอยคํานวณคาจางพนักงานอัตราจาง 
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(2.2) การคนหาขอมูล โดยเลือกเงื่อนไขการคนหา และคลิกปุม คนหา 
ขอมูลจะแสดงในสวนของรายละเอียดขอมูล  

(2.3) เม่ือคลิกปุม เพิม่ขอมูล จะแสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลคํานวณคาจาง
พนักงานอัตราจาง 

 
รูป ข.52  แสดงหนาจอการเพิ่มขอมูลคํานวณคาจางพนกังานอัตราจาง 

แสดงขอมูลท่ีตองกรอกขอมูล รายละเอียดดังนี้คือ 
- รหัสการทํางาน สวนนี้ระบบจะทําการสรางใหอัตโนมัติ 
- วันท่ีสงงาน 
- รหัสการเบิกวัตถุดิบ 
- จํานวนสินคาท่ีนํามาสง 
- จํานวนเงินคาจาง 

(2.4) เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหคลิกปุม บันทึก 
(3) รายงานฝายงานบุคลากร เม่ือคลิกปุม รายงานบุคลากร จะแสดงหนาจอ

รายงานฝายงานบุคลากร ดังนี้ 

 
รูป ข.53  แสดงหนาจอยอยของฝายงานบุคลากร 
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7) ฝายงานรายงานสารสนเทศ และฝายงานสนับสนุนการตัดสินใจ 
ฝายงานรายงานสารสนเทศ และฝายงานสนับสนุนการตัดสินใจ จัดอยูในกลุม

เดียวกัน ซ่ึงผูจัดการเปนผูใชงาน แสดงแถบเมนูยอย คือ รายงานสารสนเทศ และสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

 
รูป ข.54  แสดงแถบเมนูระบบยอยของฝายงานรายงานสารสนเทศ และฝายงานสนับสนุนการ

ตัดสินใจ 
(1) รายงานสารสนเทศ เม่ือคลิกปุม รายงานสารสนเทศ จะแสดงหนาจอรายงาน 

สารสนเทศ ดังนี้ 

 
รูป ข.55  แสดงหนาจอยอยของรายงานสารสนเทศ 
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(1.1) ตัวอยางรายงานสารสนเทศ รายงานจํานวนวัตถุดิบคงเหลือเทียบกับ
จุดส่ังซ้ือ 

 
รูป ข.56  แสดงหนารายงานสารสนเทศจํานวนวัตถุดิบคงเหลือเทียบกบัจุดส่ังซ้ือ 

 
(1.2) ตัวอยางรายงานสารสนเทศ รายงานจํานวนสินคาคงเหลือท้ังหมด 

 
รูป ข.57  แสดงหนารายงานสารสนเทศจํานวนสินคาคงเหลือท้ังหมด 
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(2) สนับสนุนการตัดสินใจดานการต้ังราคาขาย  เม่ือคลิกปุม สนับสนุนการ
ตัดสินใจ  

 
รูป ข.58  แสดงหนาจอยอยของการสนับสนุนการตัดสินใจ 



ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
การใชงานระบบสารสนเทศของรานมอนทรายคํา 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบผลของการใชงานระบบสารสนเทศ

ของรานมอนทรายคํา และเพื่อเปนพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 

2. แบบสอบถามนี้ไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามใดๆ 
 
แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลระดับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชงานระบบ 
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลระดับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 

 
โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน  หนาขอความซ่ึงตรงกับระดับตําแหนงงานของทาน

ตามความเปนจริง 
 

 พนักงานฝายจัดซ้ือวตัถุดบิ 
  พนักงานฝายสินคาคงคลัง  
  พนักงานฝายขายสินคา 
 พนักงานฝายบุคลากร  
 พนักงานฝายการเงิน 
  ผูจัดการ
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ 
 

โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม      
2. ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม      
3. การใชงานระบบล็อกอินเพื่อเขาสูระบบ      
4. การกําหนดสิทธิในการเขาใชแตละหนาจอ      
5. ความสะดวกและรวดเร็วในการใชงาน      
6. การจัดเก็บขอมูลเปนระบบมากข้ึนงายตอการเรียกดูขอมูล      
7. การแสดงผลทางจอภาพงายตอการใชงาน      
8. คูมือการใชงานโปรแกรมมีความชัดเจนและสะดวกตอการใช
งาน 

     

9. ความสมบูรณของการออกรายงานตางๆ      
10. ขอมูลสารสนเทศท่ีไดตรงตามความตองการตอผูใช      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

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

 
ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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