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ภาคผนวก ก 
คูมือตาราง 

 
ก. รายละเอียดตารางขอมูลในระบบ 

การเก็บขอมูลในตารางขอมูลสามารถอธิบายความหมายและการกําหนดรหัสของขอมูลได
โดยแยกตามตารางขอมูลดังนี้ 
ตาราง T_USER 

- ฟลด LEVEL_CODE  ระดบัสิทธิในการทํางาน 
  A คือ ผูดูแลระบบ 

B คือ  ผูจัดการราน 
C คือ พนักงาน 

 ตาราง T_PRODUCTS 
- ฟลด PRODUCTS_TYPE_NO ประเภทสินคา 

อางอิงจากตาราง T_PRODUCTS_TYPE 
- ฟลด UNIT_NO รหัสหนวยนับ 

อางอิงจากตาราง T_UNIT 
- ฟลด SIZE_NO รหัสขนาด 

อางอิงจากตาราง T_SIZE 
- ฟลด COLOR_NO รหัสสี 

อางอิงจากตาราง T_COLOR 
- ฟลด IS_CANCEL_FLG การนําไปใช 

0 คือ ยังมีการใชงาน 
1 คือ ยกเลิกการใชงาน 

 ตาราง T_CUSTOMER 
- ฟลด PRENAME_NO รหัสคํานําหนาช่ือ 

อางอิงจากตาราง T_PRENAME 
- ฟลด PROVINCE_NO รหัสจังหวัด 

อางอิงจากตาราง T_PROVINCE 
- ฟลด AMPHUR_NO รหัสอําเภอ 

อางอิงจากตาราง T_AMPHUR 
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- ฟลด TAMBON_NO รหัสตําบล 
อางอิงจากตาราง T_TAMBON 

 ตาราง T_SUPLIER 
- ฟลด PROVINCE_NO รหัสจังหวัด 

อางอิงจากตาราง T_PROVINCE 
- ฟลด AMPHUR_NO รหัสอําเภอ 

อางอิงจากตาราง T_AMPHUR 
- ฟลด TAMBON_NO รหัสตําบล 

อางอิงจากตาราง T_TAMBON 
- ฟลด IS_CANCEL_FLG การนําไปใช 

0 คือ ยังมีการใชงาน 
1 คือ ยกเลิกการใชงาน 

 ตาราง T_ORDER_HEAD 
- ฟลด ORDER_STATUS สถานะใบส่ังซ้ือ 

0 คือ รอรับสินคา 
1 คือ รับสินคาแลวแตยังไมไดชําระเงิน 
9 คือ จบ 

- ฟลด PAY_TYPE_NO รหัสประเภทการชําระเงิน 
อางอิงจากตาราง T_PAYMENT_TYPE 

- ฟลด IS_CANCEL_FLG การนําไปใช 
0 คือ ยังมีการใชงาน 
1 คือ ยกเลิกการใชงาน 

 ตาราง T_ORDER_DETAIL 
- ฟลด PRODUCTS_TYPE_NO ประเภทสินคา 

อางอิงจากตาราง T_PRODUCTS_TYPE 
- ฟลด UNIT_NO รหัสหนวยนับ 

อางอิงจากตาราง T_UNIT 
- ฟลด SIZE_NO รหัสขนาด 

อางอิงจากตาราง T_SIZE 
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- ฟลด COLOR_NO รหัสสี 
อางอิงจากตาราง T_COLOR 

ตาราง T_RCV_HEAD 
- ฟลด RCV_STATUS สถานะ การรับสินคา 

0 คือ รับสินคาแลวรอชําระ 
1 คือ รับสินคาแลวชําระแลว 

 ตาราง T_RCV_DETAIL 
- ฟลด UNIT_NO รหัสหนวยนับ 

อางอิงจากตาราง T_UNIT 
ตาราง T_SALE_HEAD 

- ฟลด BILL_STATUS สถานะบิล 
00 คือ  สรางบิล 
01 คือ  ลูกคารับของแลว 
02 คือ รอนัดชําระ 
03 คือ ถูกยกเลิก 
99 คือ  จบ 

- ฟลด PAY_STATUS สถานการณชําระเงิน 
0 คือ ชําระแลว 
1 คือ ยังไมไดชําระ 

- ฟลด PAY_TYPE_NO รหัสประเภทการชําระเงิน 
อางอิงจากตาราง T_PAYMENT_TYPE 

 ตาราง T_SALE_DETAIL 
- ฟลด PRODUCTS_TYPE_NO ประเภทสินคา 

อางอิงจากตาราง T_PRODUCTS_TYPE 
- ฟลด UNIT_NO รหัสหนวยนับ 

อางอิงจากตาราง T_UNIT 
- ฟลด SIZE_NO รหัสขนาด 

อางอิงจากตาราง T_SIZE 
- ฟลด COLOR_NO รหัสสี 

อางอิงจากตาราง T_COLOR 
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 ตาราง T_AP_DETAIL 
- ฟลด BANK_CODE รหัสธนาคาร 

อางอิงจากตาราง T_BANK 
- ฟลด SUBBANK_CODE รหัสสาขาธนาคาร 

อางอิงจากตาราง T_SUB_BANK 
- ฟลด ACC_CODE เลขท่ีบัญชี 

อางอิงจากตาราง T_ACCOUNT 
ตาราง T_AR_PAYMENT 

- ฟลด BANK_CODE รหัสธนาคาร 
อางอิงจากตาราง T_BANK 

- ฟลด SUBBANK_CODE รหัสสาขาธนาคาร 
อางอิงจากตาราง T_SUB_BANK 

- ฟลด ACC_CODE เลขท่ีบัญชี 
อางอิงจากตาราง T_ACCOUNT 

ตาราง T_AP_PAYMENT 
- ฟลด BANK_CODE รหัสธนาคาร 

อางอิงจากตาราง T_BANK 
- ฟลด SUBBANK_CODE รหัสสาขาธนาคาร 

อางอิงจากตาราง T_SUB_BANK 
- ฟลด ACC_CODE เลขท่ีบัญชี 

อางอิงจากตาราง T_ACCOUNT 
ตาราง T_PRODUCT_LOSE 

- ฟลด PRODUCTS_TYPE_NO ประเภทสินคา 
อางอิงจากตาราง T_PRODUCTS_TYPE 

ตาราง T_PG 
- ฟลด PG_ID รหัสโปรแกรม 

HC0001 คือ โปรแกรมเมนูหลัก 
HC0002 คือ โปรแกรมกําหนดผูใช 
HC0003 คือ โปรแกรมกําหนดโปรแกรมหลัก 
HC0004 คือ  โปรแกรมกําหนดกลุมโปรแกรม 
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HC0005 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลลูกคา 
HC0006 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลสินคา 
HC0007 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลจังหวัด 
HC0008 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลคํานําหนาช่ือ 
HC0009 คือ  กําหนดขอมูลอําเภอ 
HC0010 คือ  กําหนดขอมูลตําบล 
HC0011 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลประเภทสินคา 
HC0012 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลหนวยนับ 
HC0013 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลสี 
HC0014 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลขนาดสินคา 
HC0015 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลธนาคาร 
HC0016 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลสาขาธนาคาร 
HC0017 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลตัวแทนจําหนาย 
HC0018 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลประเภทการชําระเงิน 
HC0019 คือ  โปรแกรมส่ังซ้ือสินคา 
HC0020 คือ  โปรแกรมรับสินคา 
HC0021 คือ  โปรแกรมบันทึกสินคาชํารุด 
HC0022 คือ  โปรแกรมสรางบิล 
HC0023 คือ  โปรแกรมกําหนดขอมูลบัญชีธนาคาร 
HC0024 คือ  โปรแกรมปรับปรุงยอดสินคา 
HC0025 คือ  โปรแกรมบันทึกรายการชําระหนี้เจาหนี้ 
HC0026 คือ  โปรแกรมบันทึกรายการชําระหนี้ลูกหนี้ 
RHC0001 คือ  รายงานสินคาถึงจุดส่ังซ้ือ 
RHC0002 คือ  รายงานการส่ังซ้ือสินคา 
RHC0003 คือ  รายงานการใชบริการของลูกคา 
RHC0004 คือ  รายงานสินคาคงเหลือ 
RHC0005 คือ  รายงานสินคาชํารุด 
RHC0006 คือ  รายงานการขายสินคา 
RHC0007 คือ  รายงานคางชําระหนี้เจาหนี้ หรือชําระแลว 
RHC0008 คือ  รายงานคางชําระหนี้ลูกหนี้หนี้ หรือชําระแลว 
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- ฟลด EXE_TYPE ประเภทของไฟล EXE 
0 คือโปรแกรมท่ีแสดงรายงาน  และปรากฏไอคอนบนเมนูผูใชเปนรูปเอกสาร 
1 คือโปรแกรมท่ีใชในการ บันทึก แกไข ลบขอมูล และปรากฏไอคอนบนเมนูผูใช
เปนรูปจอคอมพิวเตอร 

 ตาราง T_GP_PG_HEAD 
- ฟลด GP_ID รหัสกลุมโปรแกรม 
 GP_REPORT เปนกลุมโปรแกรมเก่ียวกับรายงานประกอบไปดวย 

GP_PERSON เปนกลุมโปรแกรมสวนบุคคล 
GP_ORDER เปนกลุมโปรแกรมเก่ียวกับการขาย 

 ตาราง T_PROVINCE 
- ฟลด PROVINCE_NO รหัสจังหวัด 

ขอมูลจังหวัดสามารถแสดงไดดงัตาราง ก.1 
 

ตาราง ก.1 แสดงรายการอางอิงขอมูลจังหวดั 
รหัสจังหวดั ช่ือจังหวดั 

 

รหัสจังหวดั ช่ือจังหวดั 
01 กรุงเทพมหานคร 37 มุกดาหาร 
02 นนทบุรี 38 เชียงใหม 
03 ปทุมธานี 39 ลําพูน 
04 อางทอง 40 ลําปาง 
05 ลพบุรี 41 อุตรดิตถ 
06 สิงหบุรี 42 แพร 
07 ชัยนาท 43 นาน 
08 สระบุรี 44 พะเยา 
09 สมุทรปราการ 45 เชียงราย 
10 ชลบุรี 46 แมฮองสอน 
11 ตราด 47 นครสวรรค 
12 พระนครศรีอยธุยา 48 อุทัยธาน ี
13 ระยอง 49 กําแพงเพชร 
14 จันทบุรี 50 ตาก 

ตาราง ก.1 แสดงรายการอางอิงขอมูลจังหวดั(ตอ) 
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รหัสจังหวดั ช่ือจังหวดั  รหัสจังหวดั ช่ือจังหวดั 
15 ฉะเชิงเทรา 

 

51 สุโขทัย 
16 ปราจีนบุรี 52 พิษณุโลก 
17 นครนายก 53 พิจิตร 
18 สระแกว 54 เพชรบูรณ 
19 นครราชสีมา 55 ราชบุรี 
20 บุรีรัมย 56 กาญจนบุรี 
21 สุรินทร 57 สุพรรณบุรี 
22 ศรีสะเกษ 58 นครปฐม 
23 อุบลราชธานี 59 สมุทรสาคร 
24 ยโสธร 60 สมุทรสงคราม 
25 ชัยภูมิ 61 เพชรบุรี 
26 อํานาจเจริญ 62 ประจวบคีรีขันธ 
27 หนองบัวลําภ ู 63 นครศรีธรรมราช 
28 ขอนแกน 64 กระบ่ี 
29 อุดรธานี 65 พังงา 
30 เลย 66 ภูเก็ต 
31 หนองคาย 67 สุราษฎรธานี 
32 มหาสารคาม 68 ระนอง 
33 รอยเอ็ด 69 ชุมพร 
34 กาฬสินธุ 70 สงขลา 
35 สกลนคร 71 สตูล 
36 นครพนม 72 ตรัง 

 
 

ตาราง T_AMPHUR 
- ฟลด AMPHUR_NO รหัสอําเภอ 

ตัวอยางขอมูลอําเภอ โดยอางอิงจากรหัสจังหวัด สามารถแสดงไดดังตาราง ก.2 
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ตาราง ก.2 แสดงรายการอางอิงตัวอยางขอมูลอําเภอ 
รหัส
จังหวดั 

รหัส
อําเภอ 

ช่ืออําเภอ 

 

รหัส
จังหวดั 

รหัสอําเภอ ช่ืออําเภอ 

01 

95 เขตตล่ิงชัน 

02 

127 เมืองนนทบุรี 
96 เขตบางกอกนอย 128 บางกรวย 
97 เขตบางขุนเทียน 129 บางใหญ 
98 เขตภาษีเจริญ 130 บางบัวทอง 
99 เขตหนองแขม 131 ไทรนอย 
100 เขตราษฎรบูรณะ 132 ปากเกร็ด 
101 เขตบางพลัด 127 เมืองนนทบุรี 
102 เขตดินแดง 

03 

133 เมืองปทุมธานี 
103 เขตบึงกุม 134 คลองหลวง 
104 เขตสาธร 135 ธัญบุรี 
105 เขตบางซ่ือ 136 หนองเสือ 
106 เขตจตุจักร 137 ลาดหลุมแกว 
107 เขตบางคอแหลม 138 ลําลูกกา 
108 เขตประเวศ 139 สามโคก 
109 เขตคลองเตย 

04 

156 เมืองอางทอง 
110 เขตสวนหลวง 157 ไชโย 
111 เขตจอมทอง 158 ปาโมก 
112 เขตดอนเมือง 159 โพธ์ิทอง 
113 เขตราชเทว ี 160 แสวงหา 
114 เขตลาดพราว 161 วิเศษชัยชาญ 
115 เขตวัฒนา 162 สามโก 
116 เขตบางแค 

05 

163 เมืองลพบุรี 
117 เขตหลักส่ี 164 พัฒนานิคม 
118 เขตสายไหม 165 โคกสําโรง 
119 เขตคันนายาว 166 ชัยบาดาล 
120 เขตสะพานสูง 167 ทาวุง 
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ตาราง ก.2 แสดงรายการอางอิงตัวอยางขอมูลอําเภอ(ตอ) 
รหัส
จังหวดั 

รหัส
อําเภอ 

ช่ืออําเภอ  
รหัส
จังหวดั 

รหัสอําเภอ ช่ืออําเภอ 

01 

121 เขตวังทองหลาง 

 

 

168 บานหม่ี 
122 เขตคลองสามวา 169 ทาหลวง 
123 เขตบางนา 170 สระโบสถ 
124 เขตทวีวัฒนา 171 โคกเจริญ 
125 เขตทุงครุ 172 ลําสนธิ 
126 เขตบางบอน 

06 

174 เมืองสิงหบุรี 
77 เขตพระนคร 175 บางระจัน 
78 เขตดุสิต 176 คายบางระจัน 
79 เขตหนองจอก 177 พรหมบุรี 
80 เขตบางรัก 178 ทาชาง 
81 เขตบางเขน 

06 

180 เมืองชัยนาท 
82 เขตบางกะป 181 มโนรมย 
83 เขตปทุมวัน 182 วัดสิงห 

84 
เขตปอมปราบ
ศัตรูพาย 

183 สรรพยา 

85 เขตพระโขนง 184 สรรคบุรี 
86 เขตมีนบุรี 185 หันคา 

87 เขตลาดกระบัง 186 
กิ่งอําเภอหนองมะ
โมง 

88 เขตยานนาวา 187 กิ่งอําเภอเนินขาม 
89 เขตสัมพันธวงศ 

09 

201 เมืองสมุทรปราการ 
90 เขตพญาไท 202 บางบอ 
91 เขตธนบุรี 203 บางพลี 
92 เขตบางกอกใหญ 204 พระประแดง 
93 เขตหวยขวาง 205 พระสมุทรเจดยี 
94 เขตคลองสาน 206 กิ่งอําเภอบางเสาธง 
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- ฟลด PROVINCE_NO รหัสจังหวัด 
อางอิงจากตาราง T_PROVINCE 

ตาราง T_TAMBON 
- ฟลด TAMBON_NO รหัสตําบล 

ตัวอยางขอมูลตําบล โดยอางอิงจากรหัสอําเภอ สามารถแสดงไดดังตาราง ก.3 
 

ตาราง ก.3 แสดงรายการอางอิงตัวอยางขอมูลตําบล 
รหัสอําเภอ รหัสตําบล ช่ือตําบล 

95 
 

65040 บางระกํา 
65040 ปลักแรด 
65040 พันเสา 
65040 วังอิทก 
65040 บึงกอก 
65040 หนองกุลา 

96 

66040 คลองคูณ 
66040 วังสําโรง 
66041 วังหวา 
66041 วังหลุม 
66041 ทับหมัน 

97 
80210 นบพิตํา 
80210 กรุงชิง 

98 
 

83010 ฉลอง 
83010 ราไวย 
83010 กะรน 
83020 กะทู 
83020 ปาตอง 
83020 กมลา 
83030 เทพกระษัตรี 
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- ฟลด AMPHUR_NO รหัสอําเภอ 
อางอิงจากตาราง T_AMPHUR 

ตาราง T_ PRODUCTS_TYPE 
- ฟลด TYPE_NO รหัสประเภทสินคา 

ขอมูลประเภทสินคาสามารถแสดงไดดังตาราง ก.4 
 

ตาราง ก.4 แสดงรายการอางอิงขอมูลประเภทสินคา 
รหัสประเภทสินคา ช่ือประเภทสินคา 

PT001 วัสดุโครงสราง 
PT002 สี 
PT003 ทอ 
PT004 วัสดุปูพื้น 
PT005 วัสดุทําหลังคา-เพดาน 
PT006 ปูนซีเมนต 
PT007 ผลิตภัณฑเหล็ก-อลูมิเนียม 
PT008 สุขภัณฑ 
PT009 อุปกรณอ่ืนๆ 

 
 ตาราง T_ PRENAME 

- ฟลด PRENAME_NO รหัสคํานําหนาช่ือ 
ขอมูลคํานําหนาช่ือสามารถแสดงไดดังตาราง ก.5 
 

ตาราง ก.5 แสดงรายการอางอิงขอมูลคํานําหนาช่ือ 
รหัสคํานําหนาช่ือ ช่ือคํานําหนาช่ือ 

PN001 นาย 
PN002 นาง 
PN003 นางสาว 
PN004 คุณ 
PN005 ราน 
PN006 หจก. 
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ตาราง ก.5 แสดงรายการอางอิงขอมูลคํานําหนาช่ือ(ตอ) 
รหัสคํานําหนาช่ือ ช่ือคํานําหนาช่ือ 

PN007 หางหุนสวน 
PN008 บริษัท 
PN009 Mr. 
PN010 Miss. 

 
ตาราง T_ UNIT 

- ฟลด UNIT_NO รหัสหนวยนับ 
ขอมูลหนวยนับสามารถแสดงไดดังตาราง ก.6 
 

ตาราง ก.6 แสดงรายการอางอิงขอมูลหนวยนับ 
รหัสหนวยนับ ช่ือหนวยนับ 

UN001 กิโลกรัม 
UN002 กลอง 
UN003 มัด 
UN004 ชุด 
UN005 ถัง 
UN006 ลูก 
UN007 บาน 
UN008 ใบ 
UN009 ช้ิน 
UN010 แทง 
UN011 หอ 
UN012 ตัว 
UN013 ลิตร 
UN014 หลัง 
UN015 ฟุต 
UN016 อัน 
UN017 เสน 
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ตาราง ก.6 แสดงรายการอางอิงขอมูลหนวยนับ(ตอ) 
รหัสหนวยนับ ช่ือหนวยนับ 

UN018 แผน 
UN019 ขด 
UN020 ถุง 
UN021 กระปอง 
UN022 ขวด 
UN023 ผืน 
UN024 หลอด 
UN025 เลม 
UN026 แพ็ค 
UN027 เมตร 
UN028 แกลลอน 
UN029 ลัง 

  
ตาราง T_ PAYMENT_TYPE 

- ฟลด PAY_TYPE_NO รหัสรหัสประเภทการชําระเงิน 
 PM001 คือ เงินสด 
 PM002  คือ เงินเช่ือ 
ตาราง T_ SIZE 

- ฟลด SIZE_NO รหัสขนาดสินคา 
ขอมูลขนาดสินคาสามารถแสดงไดดังตาราง ก.7 
 

ตาราง ก.7 แสดงรายการอางอิงขอมูลขนาดสินคา 
รหัสขนาดสินคา ช่ือขนาดสินคา 

SI001 12” x 12” 
SI002 30 x 30 cm 
SI003 20 x 25 cm 
SI004 16” x 16” 
SI005 1.2 m 
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ตาราง T_ COLOR 
- ฟลด COLOR_NO รหัสสี 

ขอมูลสีสามารถแสดงไดดังตาราง ก.8 
 

ตาราง ก.8 แสดงรายการอางอิงขอมูลสี 
รหัสสี ช่ือสี 
CO001 สีขาวเผือก 
CO002 สีไมสักออน 
CO003 สีไมมะคา 
CO004 สีแดงองุน 
CO005 สีฟาน้ําทะเล 
CO006 สีไมสักทอง 
CO007 สีไมสัก 
CO008 สีไมมะฮอกกานี 
CO009 สีโอคเขม 
CO010 สีดํามะเกลือ 
CO011 สีเขียวน้ําทะเล 
CO012 สีเขียวหยก 
CO013 สีเขียว แอนทิค 
CO014 สีโอค 
CO015 สีวอลนัทเขม 
CO016 สีไมประดู 
CO017 สีขาว 
CO018 สีเทา 
CO019 สีฟา 
CO020 สีแดงเลือดหมู 
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ตาราง T_ BANK 
- ฟลด BANK_NO รหัสธนาคาร 

ขอมูลธนาคารสามารถแสดงไดดังตาราง ก.9 
 

ตาราง ก.9 แสดงรายการอางอิงขอมูลธนาคาร 
รหัสธนาคาร ช่ือธนาคาร 

STB Strandard Chartered Bank 
UOB United Oversea Bank (Thai) 
ACL ธ. สินเอเชีย 
BKK ธ.กรุงเทพ จํากัด 
KTB ธ.กรุงไทย จํากัด 
BAY ธ.กรุงศรีอยุธยา 
TFB ธ.กสิกรไทย จาํกัด 
CTY ธ.ซิต้ีแบงค 
TMB ธ.ทหารไทย 
TIS ธ.ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
TB ธ.ไทยธนาคาร 

SCB ธ.ไทยพาณิชย จํากัด 
THCB ธ.ธนชาต จํากดั 
SCIB ธ.นครหลวงไทย จํากดั 
ACB ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ 
EXIM ธ.เพื่อการสงออก และ นําเขาแหงประเทศไทย 
MNK ธ.มหานคร 
RTB ธ.รัตนสินทร 
SNK ธ.ศรีนคร 
SHB ธ.สหธนาคาร 
GSB ธ.ออมสิน 
GHB ธ.อาคารสงเคราะห 
BOA ธ.เอเซีย 
LHB ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด(มหาชน) 
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ตาราง T_ SUB_BANK 
- ฟลด BANK_NO รหัสธนาคาร 

อางอิงจากตาราง T_BANK 
- ฟลด SUBBANK_NO รหัสสาขาธนาคาร 

ขอมูลสาขาธนาคารสามารถแสดงไดดังตาราง ก.10 
 

ตาราง ก.10 แสดงรายการอางอิงขอมูลสาขาธนาคาร 
รหัสธนาคาร รหัสสาขาธนาคาร ช่ือสาขาธนาคาร 

SCIB 

001 เชียงใหม 
002 สาขาสาธุประดิษฐ 
003 พระราม3 
004 หนองแค 
005 ยอยปากคลองตลาด 
006 สํานักเพชรบุรี 
007 ยอยเวิลดเทรดเซ็นเตอร 
008 รังสิต 
009 ลําพูน 
010 นครหลวงไทย 
011 รามคําแหง 

BAY 

001 สาขาทาแพ 
002 ยอยคิวเฮาสลุมพิน ี
003 สําเหร 
004 ราชวงค 
005 สุรวงค 
006 ถนนศรีนครินทร-เทพารักษ 
007 นิคมอุตสาหกรรม 
008 หนองแขม 
009 สาขาแมสาย 
010 สาขาส่ีแยกศรีนครินทร-ออนนุช 
011 ส่ีแยกสนามบิน 
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ตาราง ก.10 แสดงรายการอางอิงขอมูลสาขาธนาคาร(ตอ) 
รหัสธนาคาร รหัสสาขาธนาคาร ช่ือสาขาธนาคาร 

BAY 

012 สาขาออนนุช 
013 ปากคลองตลาด 
014 บางรัก 
015 สํานักเพลินจิต 
016 หวยแกว 
017 ประตูน้ํา 
018 สุทธิสาร 
019 หาแยกพอขุนเม็งราย 
020 บางเขน 
021 รัชดาภิเษก 
022 ชางคลาน 
023 แมริม 
024 สาขาลําพูน 
025 เชียงใหม 

BKK 

001 สุรวงศ 
002 สาขาอินทรารักษ 
003 สันทราย 
004 อุทยานวิทยาศาสตร 
005 สาขาทาพระ 
006 สาขาถนนทองหลอ 
007 เชียงใหม 
008 สาขามาบุญครอง 
009 สาขาบางขุนนนท 
010 ถนนลาดพราว 
011 สาขาถนนเมืองสมุทร 
012 ถนนชางคลาน 
013 สาขายอยถนนลาดปลาเคา 
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ตาราง ก.10 แสดงรายการอางอิงขอมูลสาขาธนาคาร(ตอ) 
รหัสธนาคาร รหัสสาขาธนาคาร ช่ือสาขาธนาคาร 

BKK 

014 สาขาจิวเวอร่ีเทคเซ็นเตอร 
015 สาขาถนนรัตนธิเบศร 
016 สาขาเจริญผล 
017 สาขาบางแค 
018 ประตูน้ําพระอินทร 
019 ยอยถนนสามัคคี 
020 สาขาซอยอารี 
021 กําแพงแสน 
022 สาขา สํานักงาน กพ 
023 สาขาธนบุรี 
024 สําโรง 
025 เกาะคา 
026 สาขายอยเซ็นทรัลปนเกลา 
027 ยอยถนนรามคําแหง 
028 สาขารามอินทรา กม. 10 
029 สาขาวงเวยีน 22 
030 ขวงสิงห 
031 บานธิ ลําพูน 
032 สํานักงานใหญสีลม 
033 อุโมงค (ลําพูน) 
034 ถนนฉัตรไชย 
035 ลําพูน 
036 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(ลําพูน) 

SCB 

001 ถนนรัตนาธิเบศร 
002 รังสิต(ปทุมธานี) 
003 ลําพูน 
004 ชิดลม 
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ตาราง ก.10 แสดงรายการอางอิงขอมูลสาขาธนาคาร(ตอ) 
รหัสธนาคาร รหัสสาขาธนาคาร ช่ือสาขาธนาคาร 

SCB 

005 ถนนนวลจนัทร 
006 คลองตัน 
007 บางแค 
008 เพลินจิต 
009 เพชรเกษม 
010 สํานักรัชโยธิน 

TFB 

001 ติวานนท 
002 สาขาถนนรัชดาภิเษก 
003 เชียงใหม 
004 สาขาเสาชิงชา 
005 สาขาเซ็นทรัสเวิลด 
006 สาขาหลานหลวง 
007 สาขา ยอยนิคมอุตสาหกรรมลําพูน 
008 สุขุมวิท57 
009 คลองหลวง 
010 สาขารัชดาหวยขวาง 

 
ตาราง T_ ACCOUNT 

- ฟลด BANK_NO รหัสธนาคาร 
อางอิงจากตาราง T_BANK 

- ฟลด SUBBANK_NO รหัสสาขาธนาคาร 
อางอิงจากตาราง T_SUB_BANK 

 



ภาคผนวก ข 
คูมือการติดต้ังฐานขอมลูระบบ 

 
ข.1 ติดตั้งฐานขอมูลของระบบ 

ติดต้ังฐานขอมูล mysql5  ลงบนเคร่ือง  โดยเร่ิมการติดต้ังดังนี้ 
 
1)  ดับเบ้ิลคลิก ท่ีไฟล ช่ือ mysql.exe                        เพื่อเขาสูกระบวนการติดต้ัง 
 

 
 
2)  เม่ือเขาสูหนาการติดต้ัง คลิกท่ีปุม Next > เพื่อเขาสูข้ันตอนถัดไป ดังรูป ข.1 
 

 
 

รูป ข.1 หนาจอเร่ิมตนการติดต้ัง 
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3)  เม่ือเขาสูหนาการติดต้ัง เลือกการติดต้ังแบบ Custom เพื่อสามารถกําหนดการติดต้ังเองได ดัง

รูป ข.2 

 

รูป ข.2 หนาจอเลือกชองทางการติดต้ัง 

 

4)  เม่ือเขาสูหนาจอกําหนดคาการติดต้ัง ใหคลิกเลือกปุม Change…  จะปรากฏหนาจอใหม

ข้ึนมา  เปล่ียน Folder name:  เปน  C:\mysql  เพื่อความสะดวกและงายตอการจดจําแหลงเก็บขอมูล  

หลังจากนั้นกดปุม OK  หนาจอเปลี่ยน Folder name จะถูกปดลงไป   คลิกปุม Next > เพื่อเขาสู

ข้ันตอนถัดไป ดังรูป ข.3 - ข.4 
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รูป ข.3 หนาจอกําหนดคาการติดต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป ข.4 หนาจอเปล่ียนแหลงเก็บขอมูล mysql 
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5) หลังจากกําหนดคาการติดต้ังแลว  เขาสูหนาจอพรอมท่ีจะติดต้ัง  หรือถาอยากจะกลับไปแกไข

ก็คลิกปุม < Back  แตเม่ือพรอมติดต้ังโปรแกรมแลว เร่ิมการติดต้ัง โดยคลิกปุม Install ดังรูป ข.5 

 

รูป ข.5 หนาจอพรอมติดต้ังโปรแกรม  

 

6) เม่ือโปรแกรมติดต้ังเสร็จ  กอนส้ินสุดการติดต้ัง  โปรแกรมจะถามกอนวาตองการ Configure 

ฐานขอมูลหรือไม  ถาตองการใหเช็คเลือก Configure the MySQL Server Now  หรือถาไมตองการ 

Configure ก็ไมตองเช็คเลือก Configure the MySQL Server Now  แตในท่ีนี้  ตองเลือกที่จะ 

Configure the MySQL Server Now จึงเช็คเลือกและ Finish  ดังรูป ข.6 
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รูป ข.6 หนาจอกอนการส้ินสุดการติดต้ัง 
 
ข.2 ตั้งคาภาษาไทยในฐานขอมูล 

1)  แกไขไฟล my.ini โฟลเดอร C:\mysql 
2)  ภายใตเซคช่ัน [mysql] หาบรรทัดท่ีเขียนวา  default-character-set = latin1 แกเปน default-

character-set = tis620 
3)  ภายใตเซคช่ัน [mysqld] หาบรรทัดท่ีเขียนวา  default-character-set = latin1 แกเปน default-

character-set = tis620 แลวเพิ่มบรรทัด  init_connect = ‘SET NAMES tis620’ ตอจากบรรทัด
ขางตน 

4)  เปดวินโดวเซอรวิส ข้ึนมา เลือก MySQL แลวกด restart 

 
รูป ข.7 หนาจอการเขาสูวินโดวเซอรวิส 
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รูป ข.8 หนาจอวินโดวเซอรวิส 

 
ข.3 ติดตั้งตัวชวยจัดการฐานขอมูล 
 1)  ดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟลช่ือToad fo rMySQL Freeware_3.0.0.1052.exe                                                                     
เพื่อเขาสูกระบวนการตดิต้ัง 
 2)  คลิกปุม Next >  เพื่อเร่ิมทําการติดต้ัง 

 
รูป ข.9 แสดงหนาจอเร่ิมกระบวนการติดต้ังจัดการฐานขอมูล 
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 3)  เลือก I accept the license agreement แลวคลิกปุม Next > เพื่อเขาสูข้ันตอนถัดไป 
 

 
รูป ข.10 แสดงหนาจอเง่ือนไขขอตกลงในการใชตัวชวยจัดการฐานขอมูล 

 
4)  จากนัน้คลิก Next > ตอไปเร่ือยๆจนถึงกระบวนการตดิต้ังเสร็จสมบูรณ 

 
 รูป ข.11 แสดงหนาจอส้ินสุดกระบวนการติดต้ังโปรแกรมตัวชวยจดัการฐานขอมูล 
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ข.4 การสํารองขอมูลของระบบ 
1)  เปดโปรแกรม  Toad for MySQL 3.0 Freeware  แลวทําการติดตอฐานขอมูลท่ีมีช่ือวา hc  

และเร่ิมทําการสํารองขอมูล 
2)  เขาสูเมนูบาร Tools  เลือก Export Wizard 
 

 
รูปท่ี ข.12 แสดงเมนูเขาถึงการสํารองฐานขอมูล 

 
2)  ทําการสํารองฐานขอมูล โดยคลิกปุม Next > 

 
รูปท่ี ข.13 แสดงหนาจอเร่ิมตนการสํารองฐานขอมูล 
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 3)  เลือกฐานขอมูล hc เพื่อทําการสํารองขอมูล  จากนั้นคลิกปุม Next > จะปรากฏหนาจอ 
Output Option และหนาจอAdvanced Field Options ตามลําดับ ใหคลิก Next > ผาน  
 

 
รูปท่ี ข.14 แสดงหนาจอเลือกฐานขอมูลท่ีตองการสํารองขอมูล 

 
 4)  เลือกท่ีเก็บไฟลขอมูลสํารอง  แลวคลิก Finish 

 
รูปท่ี ข.15 แสดงหนาจอเลือกท่ีเก็บไฟลขอมูลสํารอง 
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 5)  เม่ือสํารองขอมูลเสร็จ  จะมีหนาจอข้ึนมาแจงวาสํารองขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
 

 
รูปท่ี ข.16 แสดงหนาจอสินสุดการสํารองขอมูล 

 
ข.5 การกูคืนขอมูลของระบบ 

1)  เปดโปรแกรม  Toad for MySQL 3.0 Freeware  แลวทําการติดตอฐานขอมูลท่ีมีช่ือวา hc  
และเร่ิมทําการกูคืนขอมูล 

2)  เขาสูเมนูบาร Tools  เลือก Import Wizard 
 

 
 

รูปท่ี ข.17 แสดงเมนูเขาถึงการกูคืนฐานขอมูล 
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3)  ทําการเร่ิมกูคืนฐานขอมูลโดยคลิกปุม Next > 
 

 
รูปท่ี ข.18 แสดงหนาจอเร่ิมตนการกูคืนฐานขอมูล 

 4)  คลิกปุม Add File… เพื่อเลือกตารางขอมูลท่ีตองการกูคืนขอมูล  คลิกปุม Next > จนจบ
กระบวนการ 

 
รูปท่ี ข.19 แสดงหนาจอเพิ่มไฟลสํารองขอมูลท่ีตองการกูขอมูล 



ภาคผนวก ค 
คูมือการติดต้ังและการใชงานระบบ 

 
ค.1  ฮารดแวรและซอฟทแวรท่ีตองการ 
 ฮารดแวรและซอฟทแวรท่ีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย จังหวัด
ลําพูน ตองการนั้น  ผูดูแลระบบควรจัดเตรียมฮารดแวรและซอฟทแวรสําหรับการใชงานระบบ  ดังนี้ 
 ค.1.1)  ฮารดแวร 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร หนวยประมวลผลกลางรุน อินเทล คอรทู ดูโอ (Intel Core 
2 Duo)  หนวยความจําขนาด 2 กิกะไบต  ฮารดดิสกขนาดความจุ  80 กิกะไบต   

2) เคร่ืองพิมพ 
3) เคร่ืองอานบารโคด 

 ค.1.2)  ซอฟทแวร 
   ซอฟทแวรสําหรับเคร่ืองลูกขายท่ีนําระบบไปใช  ตองทําการติดต้ังกอนใชงาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย จังหวัดลําพูน มีดังนี้ 

1) mysql-connector-odbc-3.51.27-win32 
2) mysql Server 5.0 
3) Toad for MySQL 2.0  

 เม่ือทําการติดต้ังฮารดแวรและซอฟทแวรเรียบรอยแลว  ใหคัดลอกโฟลเดอร Horchai_V1  
วางบนเคร่ืองท่ีตองการใชระบบ  และเพื่อความสะดวกในการใชงานให create shortcut ไฟลท่ีมีช่ือ
วา HC0001.exe มาไวหนาจอเดสทอป และเร่ิมใชงานได 
 
ค.2  คูมือการใชงานระบบ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย จังหวัดลําพูน เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึน 
เพื่อรองรับดานการจัดการดานสินคาคงคลัง การขายสินคา และการจัดการเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
รวมไปถึงเอกสารตางๆของราน โดยมีการจัดเก็บ แกไข เรียกดู ขอมูลและออกรายงาน ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 กลุมผูใชงานระบบสารสนเทศน้ี แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูดูแลระบบ กลุมผูบริหาร 
และกลุมพนักงาน ซ่ึงการใชเขางานระบบจะแตกตางกันออกไป โดยสามารถจําแนกตามกลุมเมนู
การใชงานได ดังนี้ 
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 ค.2.1)  เร่ิมตนดวยการเขาสูระบบ  ผูใชระบบทุกกลุมตองทําการล็อกอินเขาสูระบบกอน  
และทุกกลุมจะมีเมนูการใชงานท่ีแตกตางกันออกไป ตามสิทธิและหนาท่ีการดําเนินงาน โดยท่ี
พนักงาน จะมีหนาท่ีปฏิบัติงานประจําวันท่ัวไป และไมสามารถเขาถึงสวนการจัดการระบบได 
 

 
รูป ค.1  แสดงจอภาพการเขาสูระบบ 

  
 ค.2.2)  กลุมเมนูผูดูแลระบบ 
 กลุมเมนูผูดูแลระบบ  จะแบงยอยออกเปน 2 กลุม คือ  กลุมโปรแกรมกําหนดผูใชงาน  และ
กลุมโปรแกรมกําหนดขอมูลมอดูลยอย 
 

 
รูป ค.2  แสดงจอภาพกลุมโปรแกรมผูดูแลระบบ 



132 
 

1) กลุมโปรแกรมกําหนดผูใชงาน  ประกอบไปดวยโปรแกรมกําหนดขอมูลผูใชงาน   
สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

 เม่ือเปดโปรแกรมกําหนดขอมูลผูใชงานข้ึนมาหนาแรกจะปรากฏหนาจอดังรูป ค.3 
 

 
รูป ค.3  แสดงจอภาพโปรแกรมกําหนดขอมูลผูใช 

 
- การเพิ่มผูใชงานของระบบใหม  คลิกปุมเพิ่มกอน  หลังจากนั้นระบุขอมูลใหครบทุก

ชอง  สวนชองรหัสไมตองระบุ  ทางระบบจะสรางรหัสใหอัตโนมัติ  เม่ือระบุขอมูลไม
ครบ  ระบบจะแจงเตือนข้ึนมาดังรูป ค.4 
 

 
รูป ค.4  แสดงจอภาพการเตือนการกรอกขอมูลไมครบ 

 
- การแกไขขอมูลผูใชงานระบบ  คลิกปุมแกไขกอน  หลังจากนั้นคลิกปุม ? หลังชอง

รหัสเพื่อคนหาขอมูลผูใชท่ีตองการจะแกไขดังรูป ค.5  และสามารถเลือกรายการดวย
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การใชเมาสดับเบ้ิลคลิกท่ีรายการนั้น  ขอมูลผูใชท่ีเลือกจะปรากฏขึ้นท่ีจอภาพกําหนด
ขอมูลผูใชดังรูป ค.6  หลังจากแกไขขอมูลแลวคลิกปุมบันทึก  จะปรากฏกลองยืนยัน
การบันทึกข้ึนมาถามกอนบันทึกอีกคร้ังหนึ่ง  ดังรูป ค.7 
 

 
รูป ค.5  แสดงจอภาพการคนหารายช่ือผูใชในระบบ 

 

 
รูป ค.6  แสดงจอภาพการเรียกขอมูลผูใชข้ึนมาแกไข 
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รูป ค.7  แสดงกลองยืนยนัการบันทึก 

 
- การลบขอมูลผูใชงานระบบ  คลิกปุมลบกอน  แลวเลือกขอมูลผูใชท่ีตองการจะลบ  

แลวคลิกปุมบันทึก  
 

2) กลุมโปรแกรมกําหนดขอมูลมอดูลยอย  ประกอบไปดวยโปรแกรมกําหนดโปรแกรมหลัก
และโปรแกรมกําหนดกลุมโปรแกรม   สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
2.1) โปรแกรมกําหนดโปรแกรมหลัก  ในสวนนี้ผูดูแลระบบตองเปนผูกําหนดขอมูล

โปรแกรมท้ังหมดท่ีมีในระบบ  และกําหนดช่ือไฟลโปรแกรมนามสกุล exe ลงไปดวย  
เพื่อการควบคุมระบบจะไดดูแลไดสะดวกมากข้ึน  จอภาพเร่ิมตนโปรแกรมกําหนด
โปรแกรมหลัก  แสดงไดดังรูป ค.8 

 

 
รูป ค.8  แสดงจอภาพเร่ิมตนโปรแกรมกําหนดโปรแกรมหลัก 
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- การเพิ่มขอมูลโปรแกรมหลัก  เร่ิมจากคลิกปุมเพิ่ม  และระบุขอมูลรหัสโปรแกรม  ช่ือ
โปรแกรมเพ่ือแสดงบนเมนู  รายละเอียดโปรแกรม  โปรแกรม(ช่ือไฟลโปรแกรม
นามสกุล exe) แลวคลิกปุมบันทึก  ตามตัวอยางดังรูป ค.9 
 

 
รูป ค.9  แสดงจอภาพการเพ่ิมขอมูลโปรแกรมหลัก 

 
- การแกไขขอมูลโปรแกรมหลัก  เร่ิมจากการเลือกรายการที่ตองการแกไขกอนจาก

รายการโปรแกรมหลักท่ีแสดงอยูดานลาง  โดยการคลิกหนึ่งคร้ัง  ขอมูลจะปรากฏใน
ชองดานบนของโปรแกรมดังตัวอยางรูป ค.10  แตจะยังไมสามารถทําการแกไขขอมูล
ได  ตองเลือกรายการและคลิกปุมแกไขกอน  โปรแกรมจึงจะยอมใหสามารถแกไข
ขอมูลได  ดังรูปตัวอยาง ค.11  เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว  ใหคลิกปุมบันทึก  เปน
อันเสร็จข้ันตอนการแกไข 
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รูป ค.10  แสดงจอภาพการเลือกรายการแกไขขอมูลโปรแกรมหลัก 

 

 
รูป ค.11  แสดงจอภาพการแกไขขอมูลโปรแกรมหลัก 

 
- การลบขอมูลโปรแกรมหลัก  จะมีลักษณะการทํางานคลายกับการแกไขคือ  เร่ิมจาก

การเลือกรายการท่ีตองการลบ  หลังจากนั้นคลิกท่ีปุมลบแลวจึงคอยคลิกปุมบันทึก  
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2.2) โปรแกรมกําหนดกลุมโปรแกรม หลังจากท่ีกําหนัดขอมูลโปรแกรมหลักแลว มาถึง
การกําหนดขอมูลกลุมโปรแกรม เปนการจัดกลุมของโปรแกรมใหเปนหมวดหมูเพื่อ
กําหนดเมนูใหกับผูใชงาน จอภาพเร่ิมตนกําหนดกลุมโปรแกรม แสดงไดดังรูป ค.12  

 

 
รูป ค.12  แสดงจอภาพเร่ิมตนโปรแกรมกําหนดกลุมโปรแกรม 

 
- การเพิ่มขอมูลกลุมโปรแกรม  เร่ิมจากคลิกปุมเพิ่ม  และระบุขอมูลรหัสกลุมโปรแกรม  

และช่ือกลุมโปรแกรม  ในข้ันตอนการเพิ่มกลุมโปรแกรม  จะกําหนดใหภายในกลุม
โปรแกรมประกอบไปดวยโปรแกรมอะไรบางหรือจะยังไมกําหนดโปรแกรมก็ได  ถา
ตองการเพิ่มขอมูลโปรแกรมเขาไปในกลุมก็สามารถเลือกขอมูลโปรแกรมท่ีอยู
ทางดานขวามือ  โดยการคลิกเลือกรายการ  จากนั้นคลิกท่ีลูกศรซาย  เพื่อยายโปรแกรม
เขาไปวางไวในกลุมโปรแกรมท่ีสรางข้ึนหรือจะคลิกปุมลูกศรขวาเพ่ือนําโปรแกรมนั้น
ออกมาจากกลุม แลวคลิกปุมบันทึก  ตามตัวอยางดังรูป ค.13 
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รูป ค.13  แสดงจอภาพการเพิ่มขอมูลกลุมโปรแกรม 

 
- การแกไขขอมูลกลุมโปรแกรม  เร่ิมจากการคลิกปุมแกไข  จากน้ันคนหาขอมูลกลุม

โปรแกรมท่ีตองการแกไขโดยการคลิกปุม ? หลังชองรหัสกลุมโปรแกรม  และทําการ
แกไขขอมูลกลุมโปรแกรมกอนการบันทึก  ตามตัวอยางดังรูป ค.14 

 
รูป ค.14  แสดงจอภาพการแกไขขอมูลกลุมโปรแกรม 
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- การลบขอมูลกลุมโปรแกรม  เ ร่ิมจากการคลิกปุมลบ  จากน้ันคนหาขอมูลกลุม
โปรแกรมท่ีตองการแกไขโดยการคลิกปุม ? หลังชองรหัสกลุมโปรแกรม  และคลิกปุม
บันทึกเพื่อทําการลบขอมูลกลุมโปรแกรม  ตามตัวอยางดังรูป ค.15 

 

 
รูป ค.15  แสดงจอภาพการลบขอมูลกลุมโปรแกรม 

 
 ค.2.3)  กลุมเมนูผูจัดการราน 
 กลุมเมนูผูจัดการราน  จะแบงยอยออกเปน 3 กลุม คือ  กลุมโปรแกรมซ้ือ  กลุมโปรแกรม
การชําระเงิน  และกลุมรายงาน  ดังรูป ค.16 
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รูป ค.16  แสดงจอภาพกลุมโปรแกรมผูจัดการราน 

 
1) กลุมโปรแกรมซ้ือ  ประกอบไปดวยโปรแกรมส่ังซ้ือสินคาและโปรแกรมรับสินคา   

สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
1.1) โปรแกรมส่ังซ้ือสินคา  เปนข้ันตอนการออกใบส่ังซ้ือโดยผูจัดการรานเทานั้น    

จอภาพเร่ิมตนโปรแกรมส่ังซ้ือสินคา  แสดงไดดังรูป ค.17 

 
รูป ค.17  แสดงจอภาพเร่ิมตนโปรแกรมส่ังซ้ือสินคา 
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- การส่ังซ้ือสินคา  เร่ิมตนจากคลิกปุมเพิ่ม  จะมีหนาจอเตือนข้ึนมาบอกวามีรายการ
สินคาอะไรบางท่ีถึงจุดส่ังซ้ือ  ตามรูป ค.18  เม่ือตรวจสอบรายการสินคาท่ีถึงจุดส่ังซ้ือ
แลว  คลิกปุมส่ังซ้ือสินคา  เขาสูหนาจอรายละเอียดการส่ังซ้ือสินคาดังรูป ค.19  ระบุ
ตัวแทนจําหนาย(ใบส่ังซ้ือ 1 ใบ  ออกใหกับตัวแทนจําหนายได 1 ราย)  เลือกคนหา
ขอมูลตัวแทนจําหนายโดยคลิกปุม ?  หลังชองรหัสตัวแทนจําหนาย  จะปรากฏจอภาพ
คนหาตัวแทนจําหนายดังภาพ ค.20  เลือกตัวแทนจําหนายโดยการดับเบ้ิลคลิกท่ี
รายการนั้น  เม่ือเลือกตัวแทนจําหนายแลว  เพิ่มรายการสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือโดยคลิก
ปุม + จะมีหนาจอระบุรายละเอียดสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือตามรูป ค.21  เม่ือระบุ
รายละเอียดสินคาครบถวน  คลิกปุมบันทึก  ขอมูลสินคาจะถูกเพิ่มลงในรายการสั่งซ้ือ
ดังรูป ค.22  จากนั้นคลิกปุมบันทึก  โปรแกรมจะมีจอภาพข้ึนมาถามวาจะพิมพใบส่ัง
ซ้ือเลยหรือวาไมพิมพหรือจะสงออกเปนไฟลขอมูลตามตัวอยางดังรูป ค.23 และ ค.24 
 

 
รูป ค.18  แสดงจอภาพเตือนรายการสินคาถึงจุดส่ังซ้ือ 
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รูป ค.19  แสดงจอภาพรายละเอียดการส่ังซ้ือสินคา 

 

 
รูป ค.20  แสดงจอภาพคนหาตัวแทนจําหนาย 
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รูป ค.21  แสดงจอภาพระบุรายละเอียดสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือ 

 

 
รูป ค.22  แสดงจอภาพเพ่ิมสินคาลงในรายการส่ังซ้ือ 



144 
 

 
รูป ค.23  แสดงจอภาพเลือกปลายทางการพิมพ 

 

 
รูป ค.24  แสดงตัวอยางใบส่ังซ้ือ 
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- การแกไขรายการส่ังซ้ือสินคา   เร่ิมจากการเลือกรายการส่ังซ้ือท่ีตองการแกไข  คลิกท่ี
ปุมแกไข  เพื่อแสดงหนาจอรายละเอียดการส่ังซ้ือ  และแกไขขอมูลจนแลวเสร็จ  จึง
คลิกท่ีปุมบันทึกดังรูป ค.25  และสามารถพิมพใบส่ังซ้ือใหมได  โดยการคลิกปุมพิมพ
ซํ้า 
 

 
รูป ค.25  แสดงหนาจอการแกไขขอมูลรายละเอียดการส่ังซ้ือ 

 
- การลบรายการส่ังซ้ือสินคา  เร่ิมจากการเลือกรายการการส่ังซ้ือท่ีตองการลบ  แตใน

การลบการส่ังซ้ือนี้  จะไมไดลบขอมูลออกจากระบบเลยทีเดียว  ยังคงเก็บขอมูลไวเปน
ประวัติอยู  เม่ือเลือกรายการเรียบรอยแลว  คลิกปุมลบจะปรากฏหนาจอรายละเอียด
การสั่งซ้ือ  แตจะไมสามารถทําอะไรได  นอกจากคลิกปุมบันทึกเพื่อทําการยกเลิก
รายการส่ังซ้ือนั้น  เม่ือทําการบันทึกเสร็จเรียบรอย  หนาจอรายละเอียดสินคาจะถูกปด
ลง  และแสดงหนาจอเร่ิมตนของการส่ังซ้ือสินคา  เม่ือคนหาขอมูลการส่ังซ้ือ  และมี
รายการท่ีถูกยกเลิก  รายการนั้นจะแสดงในรูปแบบอักษรสีแดงเพ่ือแสดงใหเห็นวา
รายการนั้นถูกยกเลิกดังรูป ค.26 
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รูป ค.26  แสดงหนาจอรายการส่ังซ้ือท่ีถูกยกเลิก 

 
1.2) โปรแกรมการรับสินคา  ยกไปอธิบายในสวนเมนูพนักงาน 
 

2) กลุมโปรแกรมชําระเงิน  ประกอบไปดวยโปรแกรมบันทึกรายการชําระหนี้เจาหนี้และ
โปรแกรมบันทึกรายการชําระหนี้ลูกหนี้  กลุมโปรแกรมชําระเงินจะมีท้ังในเมนูผูจัดการ
รานและเมนูพนักงาน   สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
2.1) โปรแกรมบันทึกรายการชําระหนี้เจาหนี้  เม่ือมีการชําระเงินกับทางตัวแทนจําหนาย

เรียบรอยแลว  ตองมีการบันทึกขอมูลการชําระหนี้ทุกคร้ัง ดังตัวอยางรูป ค.27 
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รูป ค.27  แสดงหนาจอเร่ิมตนการบันทึกรายการชําระหนี้เจาหนี ้

 
- การเพิ่มรายการ  เร่ิมจากการคลิกปุมเพิ่มจะปรากฏหนาจอดังรูป ค.28  ระบุขอมูลท่ี

สําคัญใหครบกอนคลิกปุมบันทึก 
 

 
รูป ค.28  แสดงหนาจอบันทึกรายละเอียดการชําระเงิน(เจาหนี้) 
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2.2) โปรแกรมบันทึกรายการชําระหนี้ลูกหนี้    ในข้ันตอนนี้ลูกหนี้ตองนําใบวางบิลมายื่น
เพื่อจะไดนําเลขท่ีใบวางบิลมาอางอิงในการบันทึกการชําระและออกใบเสร็จการรับ
เงินให  โดยเร่ิมการทํางานดังนี้ 
 

 
รูป ค.29  แสดงหนาจอเร่ิมตนโปรแกรมบันทึกรายการชําระหนี้ลูกหนี ้

 
- การเพิ่มรายการ  เร่ิมจากการคลิกปุมเพิ่มจะปรากฏหนาจอดังรูป ค.30  ระบุขอมูลเลขท่ี

ใบวางบิลท่ีคางชําระ  โปรแกรมจะโหลดขอมูลเบ้ืองตน  วันท่ีนัดชําระ  รายละเอียด
ลูกหนี้  รายการสินคาท่ีลูกหนี้ซ้ือไป  หรือไมมีใบวางบิล  สามารถคนหาไดจากรายการ
คางชําระของลูกหนี้คนนั้น  แลวกรอกรายละเอียดการรับเงิน  จึงคลิกปุมบันทึก 
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รูป ค.30  แสดงหนาจอรายละเอียดการชําระเงิน(ลูกหนี)้ 

 
3) กลุมรายงาน  ออกแบบหนาจอรายงานคลายๆกัน  เพื่อความเขาใจงาย และสะดวกในการใช

งาน  ซ่ึงประกอบไปดวย รายงานสินคาถึงจุดส่ังซ้ือ  รายงานการส่ังซ้ือสินคา  รายงานการ
ใชบริการของลูกคา  รายงานการใชบริการของลูกคา  รายงานสินคาคงเหลือ  รายงานสินคา
ชํารุด  รายงานการขายสินคา  รายงานคางชําระหนี้เจาหนี้ หรือชําระแลว  รายงานคางชําระ
หนี้ลูกหนี้หนี้ หรือชําระแลว  ซ่ึงยกตัวอยางการทํางานของรายงานการส่ังซ้ือสินคาดังรูป 
ค.31 – ค.37 
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รูป ค.31  แสดงหนาจอเร่ิมตนรายงานการส่ังซ้ือสินคา 

 
- ดูขอมูล  เร่ิมจากกําหนดเง่ือนไขในการคนหา  แลวคลิกปุมดูขอมูล  การแสดงขอมูลมี2

รูปแบบ แบบรายการ  และกราฟ  สามารถเลือกแท็บแสดงขอมูลไดดังรูป ค.32 – ค.33 
 

 
รูป ค.32  แสดงหนาจอรายการท่ีคนหา 
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รูป ค.33  แสดงหนาจอรายงานรูปแบบกราฟ 

 
- การพิมพรายงานหลังจากเรียกขอมูลแลว  คลิกปุมพิมพ  จะปรากฏหนาจอเลือกปลาย

ทางการพิมพดังรูป ค.34   เม่ือเลือกออกหนาจอเปนการดูตัวอยางกอนพิมพดังรูป ค.35 
 

 
รูป ค.34  แสดงหนาจอเลือกปลายทางการพิมพ 
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รูป ค.35  แสดงหนาจอตวัอยางกอนพิมพ 

 
- การสงออกรายงานในรูปแบบไฟล  เลือกปลายทางการพิมพแบบออกหนาจอ  คลิกปุม

สงออกขอมูล ตรงมุมดานบนซาย จะปรากฏจอภาพดังรูป ค.36  จากนั้นเลือกรูปแบบ
การสงออกวาจะใหสงออกเปนไฟลนามสกุลอะไร(.XLS, .PDF, .RTF, .HTML, .TIF)    
และกําหนดปลายทางการจัดเก็บไฟลรายงานดังรูป ค.37  แลวคลิกปุมตกลง  ก็จะได
รายงานในรูปแบบไฟล 
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รูป ค.36  แสดงหนาจอการสงออกขอมูล 

 

 
รูป ค.37  แสดงหนาจอการเลือกรูปแบบและปลายทางการจัดเก็บไฟลรายงาน 
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รูป ค.38  แสดงตัวอยางหนาจอรายงานสินคาถึงจุดส่ังซ้ือ 
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รูป ค.39  แสดงตัวอยางหนาจอรายงานการสั่งซ้ือสินคา 
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รูป ค.40  แสดงตัวอยางหนาจอรายงานการใชบริการของลูกคา 
 

 
 

รูป ค.41  แสดงตัวอยางหนาจอรายงานสินคาชํารุด 
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รูป ค.42  แสดงตัวอยางหนาจอรายงานสินคาคงเหลือ 
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รูป ค.43  แสดงตัวอยางหนาจอรายงานการขายสินคา 
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รูป ค.44  แสดงตัวอยางหนาจอรายงานการคางชําระหนี้เจาหนี ้

 

 
รูป ค.45  แสดงตัวอยางหนาจอรายงานการชําระหนี้เจาหนี้ 

 
 

 
รูป ค.46  แสดงตัวอยางหนาจอรายงานการชําระหนี้ลูกหนี้ 
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รูป ค.47  แสดงตัวอยางหนาจอรายงานการคางชําระหนี้ลูกหนี ้

 
 ค.2.4)  กลุมเมนูพนักงาน 
 กลุมเมนูพนักงาน  จะแบงยอยออกเปน 4 กลุม คือ  กลุมโปรแกรมกําหนดขอมูลท่ัวไป  
กลุมโปรแกรมซ้ือ  กลุมโปรแกรมขาย  และกลุมโปรแกรมการชําระเงิน  ดังรูป ค.48 

 
รูป ค.48  แสดงจอภาพกลุมโปรแกรมพนักงาน 
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1) กลุมโปรแกรมกําหนดขอมูลท่ัวไป  ประกอบไปดวย  กําหนดขอมูลลูกคา  กําหนดขอมูล
สินคา  กําหนดขอมูลจังหวัด  กําหนดขอมูลอําเภอ  กําหนดขอมูลตําบล  กําหนดขอมูลคํา
นําหนาช่ือ  กําหนดขอมูลประเภทสินคา  กําหนดขอมูลหนวยนับ  กําหนดขอมูลสี  กําหนด
ขอมูลขนาดสินคา  กําหนดขอมูลธนาคาร  กําหนดขอมูลสาขาธนาคาร  กําหนดขอมูลบัญชี
ธนาคาร  กําหนดขอมูลประเภทการชําระเงิน  โดยมีลักษณะการทํางานคลายกัน  จึง
ยกตัวอยางการทํางานการกําหนดขอมูลธนาคาร ดังนี้ 

 

 
รูป ค.49  แสดงจอภาพเร่ิมตนการกําหนดขอมูลธนาคาร 

 
- การเพิ่มขอมูล  เร่ิมจากการคลิกปุมเพิ่ม  จะมีกลองขอมูลแสดงข้ึนมาทางซายมือดังรูป 

ค.50  ระบุขอมูลรหัสและช่ือธนาคาร  คลิกปุมบันทึก กลองจะยังแสดงคงไว  จนกวา
จะไมทําการบันทึกอีก  ใหคลิกปุมออก  กลองจึงจะหายไป 
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รูป ค.50  แสดงจอภาพการเพิ่มขอมูลธนาคาร 

- การแกไข  เร่ิมจากการคนหาขอมูลท่ีตองการแกไขโดยคลิกปุมดูขอมูล  ขอมูลรายการ
ท่ีแสดงทางดานขวา จะสามารถเลือกไดดังรูป ค.51  เลือกรายการโดยการดับเบ้ิลคลิกท่ี
รายการนั้น  กลองขอมูลจะแสดงข้ึนมาพรอมขอมูลรายการทางดานซาย  ดังรูป ค.52 

 
รูป ค.51  แสดงจอภาพการเลือกรายการแกไข 
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รูป ค.52  แสดงจอภาพการแกไขขอมูลธนาคาร 

- การลบ  จะมีลักษณะการทํางานคลายกับการแกไข 
 

2) กลุมโปรแกรมซ้ือ  เปนกลุมเดียวกันกับผูจัดการราน  สามารถกลับไปดูรายละเอียดท่ีเมนู
ผูจัดการได 

3) กลุมโปรแกรมขาย  เปนกลุมเดียวกันกับผูจัดการราน  สามารถกลับไปดูรายละเอียดท่ีเมนู
ผูจัดการได 

4) และกลุมโปรแกรมการชําระเงิน  เปนกลุมเดียวกันกับผูจัดการราน  สามารถกลับไปดู
รายละเอียดท่ีเมนูผูจัดการได 

 
 



ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
รานกระเบื้องหอชัย จังหวัดลําพูน 

 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบผลการใชงาน โปรแกรมระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการรานกระเบ้ืองหอชัย จังหวัดลําพูน และเพ่ือใหทราบแนวทางการพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนในโอกาสตอไป 

2. ความคิดเห็นในแบบสอบถามนี้มีคุณประโยชนในการประเมินระบบ จะไมสงผลกระทบใดๆ
ตอผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 

 
แบบสอบถามมีท้ังหมด 2 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี 1  ประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม 
 ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม 
 
ตอนท่ี 1  ประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 
 

ลักษณะการใชงานโปรแกรมดานตางๆ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ความครบถวนของขอมูล      
2. ความถูกตองของการประมวลผลขอมูล      
3. ความสมบูรณของรายงาน      
4. ความรวดเร็วในการแสดงผล      
5. ความสะดวกและงายในการใชงาน      
6. การเพิ่มประสิทธิภาพจากการใชงานระบบเดิม      
7. คูมือประกอบการใชงานมีความเขาใจงาย      
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ตอนท่ี 2  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

 
เกณฑคําตอบในแบบสอบถาม  แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
มาก   หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นมาก 
ปานกลาง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นปานกลาง 
นอย  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นนอย 
นอยท่ีสุด  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคําถามนั้นตรงกับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
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