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ภาคผนวก ข 

คู่มือการใช้งานระบบ 

 การใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนกระบวนการท างานของแผนกออกแบบ บริษทั 

จอร์จ้ีแอนดลู์ จ  ากดั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแอพพลิเคชนั มีรายละเอียดการใชง้านดงัต่อไปน้ี 

ข.1 การเข้าสู่ระบบ 

 1) เลือกใชง้านระบบจากไอคอน(Icon) Supporting Design System 

 
ภาพท่ี ข.1 แสดงไอคอน Supporting Design System 

 2) ระบุช่ือผูใ้ช้และรหัสเขา้ใช้งานในช่อง User Name : และ Password : เพื่อเขา้สู่หน้าจอ

หลกัในการจดัการขอ้มูล 

 
ภาพท่ี ข.2 แสดงหนา้จอการเขา้สู่ระบบ 



 

110 
 

 3) หนา้แรกของระบบจะแตกต่างตามสิทธ์ิของผูใ้ชง้านระบบ ดงัน้ี 

  3.1) ผูดู้แลระบบ สามารถเห็นเมนูหลกั ไดด้งัน้ี 

   3.1.1) จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

   3.1.2) ออกจากระบบ 

  3.2) นกัออกแบบ สามารถเห็นเมนูหลกั ไดด้งัน้ี 

   3.2.1) จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

   3.2.2) ออกรายงาน 

   3.2.3) ออกจากระบบ 

    3.3) ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบ สามารถเห็นเมนูหลกั ไดด้งัน้ี 

    3.3.1) จดัการขอ้มูลรายละเอียดและสัดส่วนของเส้ือ 

    3.3.2) ออกรายงาน 

    3.3.3) ออกจากระบบ 

  3.4) นกัวาดแบบ สามารถเห็นเมนูหลกั ไดด้งัน้ี 

   3.4.1) ออกรายงาน 

   3.4.2) ออกจากระบบ 

 4) ปุ่มค าสั่งต่างๆในระบบ เพื่อเลือกใชก้ารจดัการขอ้มูลมีค าอธิบาย ดงัน้ี 
ตารางท่ี ข.1 แสดงปุ่มค าสั่งต่างๆ ท่ีใชใ้นระบบ 

ล าดบั รูปภาพ ช่ือปุ่ม ค าอธิบาย 

1  Add ปุ่มเลือกการเพิ่มขอ้มูล 

2  
Edit ปุ่มเลือกการแกไ้ขขอ้มูล 

3  
Delete ปุ่มเลือกการลบขอ้มูล 
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ตารางท่ี ข.1 แสดงปุ่มค าสั่งต่างๆ ท่ีใชใ้นระบบ (ต่อ) 
ล าดบั รูปภาพ ช่ือปุ่ม ค าอธิบาย 

4  Save ปุ่มเลือกจดัเก็บขอ้มูล 

5 
 

Cancel ปุ่มเลือกยกเลิกขอ้มูล 

6  Close ปุ่มเลือกปิดหนา้จอจดัการ 

 

ข.2 การใช้งานระบบส่วนผู้ดูแลระบบ 

 เม่ือเขา้สู่หนา้จอหลกัผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านและเลือกออกจากระบบได ้

 

ภาพท่ี ข.3 แสดงหนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบ 
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 เม่ือผูดู้แลระบบเลือกจดัการผูใ้ช้งาน สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขขอ้มูลผูใ้ช้งานได้ ดงัภาพท่ี ข.4  
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1) ผูดู้แลระบบเลือกเพิ่มข้อมูลจากปุ่ม Add > กรอกข้อมูลและรายละเอียดของผูใ้ช้งาน
ระบบได้ > กดปุ่ม Insert เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในตารางแสดงรายละเอียดข้อมูล เม่ือเพิ่ม
ขอ้มูลครบถว้นแลว้กดปุ่ม Save เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 2) ผูดู้แลระบบเลือกแกไ้ขขอ้มูลจากปุ่ม Edit > ดบัเบิลคลิกแถวของตารางขอ้มูลท่ีตอ้งการ
แกไ้ข > กดปุ่ม Save เพื่อแกไ้ขขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 3) ผูดู้แลระบบเลือกลบข้อมูลจากปุ่ม Delete > เลือกท่ีคอลัมภ์ Reject เพื่อเลือกแถวท่ี
ตอ้งการลบ > กดปุ่ม Save เพื่อลบขอ้มูลผูใ้ชอ้อกจากระบบ 

 

ภาพท่ี ข.4 แสดงหนา้จอการจดัการผูใ้ชร้ะบบ 
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ข.3 การใช้งานระบบส่วนนักออกแบบ 

 เม่ือเขา้สู่หน้าจอหลกันักออกแบบสามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐาน เลือกออกรายงาน และเลือก

ออกจากระบบได ้ดงัภาพท่ี ข.5 ส่วนการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน  

 

ภาพท่ี ข.5 แสดงหนา้จอหลกัของนกัออกแบบ 

 ในส่วนจัดการข้อมูลพื้นฐาน นักออกแบบสามารถเลือกจดัการข้อมูลฤดูกาล และจดัการ

หมวดหมู่สินคา้ 

 

ภาพท่ี ข.6 แสดงเมนูยอ่ยของการจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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 เม่ือนกัออกแบบเลือกจดัการขอ้มูลฤดูกาล สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลฤดูกาลได ้ดงัภาพท่ี ข.7 
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1) นกัออกแบบเลือกเพิ่มขอ้มูลจากปุ่ม Add > กรอกขอ้มูลช่ือฤดูกาลได ้> กดปุ่ม Insert เพื่อ
เพิ่มขอ้มูลลงในตารางขอ้มูลฤดูกาล > กดปุ่ม Save เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 2) นกัออกแบบเลือกแกไ้ขขอ้มูลจากปุ่ม Edit > ดบัเบิลคลิกแถวของตารางขอ้มูลท่ีตอ้งการ
แกไ้ข > กดปุ่ม Save เพื่อแกไ้ขขอ้มูลฤดูกาลลงฐานขอ้มูล 

 3) นักออกแบบเลือกลบข้อมูลจากปุ่ม Delete > เลือกท่ีคอลัมภ์ Reject เพื่อเลือกแถวท่ี
ตอ้งการลบ > กดปุ่ม Save เพื่อลบขอ้มูลฤดูกาลจากระบบ 

 

ภาพท่ี ข.7 แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลฤดูกาล 
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 เม่ือนกัออกแบบเลือกจดัการขอ้มูลหมู่สินคา้ สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลฤดูกาลได ้ดงัภาพท่ี 
ข.8 โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1) นกัออกแบบเลือกเพิ่มขอ้มูลจากปุ่ม Add > กรอกขอ้มูลช่ือหมวดหมู่สินคา้ได ้> กดปุ่ม 
Insert เพื่อเพิ่มขอ้มูลลงในตารางขอ้มูลหมวดหมู่สินคา้ > กดปุ่ม Save เพื่อบนัทึกขอ้มูล
ลงฐานขอ้มูล 

 2) นกัออกแบบเลือกแกไ้ขขอ้มูลจากปุ่ม Edit > ดบัเบิลคลิกแถวของตารางขอ้มูลท่ีตอ้งการ
แกไ้ข > กดปุ่ม Save เพื่อแกไ้ขขอ้มูลหมวดหมู่สินคา้ลงฐานขอ้มูล 

 3) นักออกแบบเลือกลบข้อมูลจากปุ่ม Delete > เลือกท่ีคอลัมภ์ Reject เพื่อเลือกแถวท่ี
ตอ้งการลบ > กดปุ่ม Save เพื่อลบขอ้มูลหมวดหมู่สินคา้จากระบบ 

 

ภาพท่ี ข.8 แสดงหนา้จอจดัการหมวดหมู่สินคา้ 
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ข.4 การใช้งานระบบส่วนผู้ก าหนดขนาดและผู้สร้างแบบ 

 เม่ือเขา้สู่หน้าจอหลกัผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบสามารถจดัการขอ้มูลรายละเอียดและ

สัดส่วนของเส้ือ เลือกออกรายงาน และเลือกออกจากระบบได้ ดังภาพท่ี ข.9 ส่วนการข้อมูล

รายละเอียดและสัดส่วนของเส้ือ 

 

ภาพท่ี ข.9 แสดงหนา้จอหลกัของผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบ 

 ในส่วนจดัการขอ้มูลรายละเอียดและสัดส่วนของเส้ือ ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบสามารถ

เลือกจดัการขอ้มูลรายละเอียดของแบบเส้ือ จดัการขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ของขนาดเส้ือ จดัการขอ้แนะน า

และความคิดเห็นท่ีตอ้งแกไ้ข และ จดัการขอ้มูลเส้ือแต่ละขนาด 

 

ภาพท่ี ข.10 แสดงเมนูยอ่ยของการจดัการขอ้มูลรายละเอียดและสัดส่วนของเส้ือ 
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 เม่ือผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกจดัการขอ้มูลรายละเอียดของแบบเส้ือ สามารถเพิ่ม ลบ 
แกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดของแบบเส้ือได ้ดงัภาพท่ี ข.11 โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1) ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกเพิ่มขอ้มูลจากปุ่ม Add > เลือกฤดูกาลท่ีตอ้งการเพิ่ม  
> กรอกขอ้มูลรายละเอียดของแบบเส้ือให้ครบทุกช่องท่ีมีสัญลกัษณ์ * > กดปุ่ม Save 
เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 2) ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกแก้ไขข้อมูลจากปุ่ม Edit > ดับเบิลคลิกแถวของ
ตารางขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข > แกไ้ขขอ้มูล > กดปุ่ม Save เพื่อแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียด
ของแบบเส้ือลงฐานขอ้มูล 

 3) ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกลบขอ้มูลจากปุ่ม Delete > เลือกท่ีคอลมัภ์ Reject 
เพื่อเลือกแถวท่ีตอ้งการลบ > กดปุ่ม Save เพื่อลบขอ้มูลรายละเอียดของแบบเส้ือออกจาก
ระบบ 

 

ภาพท่ี ข.11 แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลรายละเอียดของแบบเส้ือ 
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 เม่ือผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกจดัการขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ของขนาดเส้ือ สามารถเพิ่ม ลบ 
แกไ้ขขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ของขนาดเส้ือได ้ดงัภาพท่ี ข.12 ซ่ึงในส่วนน้ีสามารถเลือกเพิ่มต าแหน่งการวดั
กรอกขนาดของค่าเร่ิมตน้ได ้โดยมีต าแหน่งและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1) ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกเพิ่มขอ้มูลจากปุ่ม Add > เลือกฤดูกาลท่ีตอ้งการเพิ่ม 
และเลือกแบบเส้ือ > เลือกเพิ่มต าแหน่งการวดัหรือขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ของขนาดเส้ือ > กด
ปุ่ม Save เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 2) ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกแก้ไขข้อมูลจากปุ่ม Edit > ดับเบิลคลิกแถวของ
ตารางขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข > แกไ้ขขอ้มูล > กดปุ่ม Save เพื่อแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียด
ของแบบเส้ือลงฐานขอ้มูล 

 3) ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกลบขอ้มูลจากปุ่ม Delete > เลือกท่ีคอลมัภ์ Reject 

เพื่อเลือกแถวท่ีตอ้งการลบ > กดปุ่ม Save เพื่อลบต าแหน่งการวดัออกจากระบบ 

 

ภาพท่ี ข.12 แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ของขนาดเส้ือ 
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 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกจดัการต าแหน่งการวดัจะปรากฏหนา้จอดงัภาพท่ี ข.13 

 

ภาพท่ี ข.13 แสดงหนา้จอการจดัการต าแหน่งการวดั 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกจดัการมูลค่าเร่ิมตน้ของขนาดเส้ือจะปรากฏหนา้จอดงัภาพท่ี ข.14 

 
ภาพท่ี ข.14 แสดงหนา้จอรายละเอียดการก าหนดค่าเร่ิมตน้ 
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 เม่ือผู ้ก  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกจัดการข้อแนะน าและความคิดเห็นท่ีต้องแก้ไข 

สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้แนะน าและความคิดเห็นท่ีตอ้งแกไ้ขได ้ดงัภาพท่ี ข.15 โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 1) ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกเพิ่มขอ้มูลจากปุ่ม Add >เลือกฤดูกาล > เลือกแบบ
เส้ือ > เลือกสถานะเส้ือ > กรอกข้อแนะน าและความคิดเห็น> กดปุ่ม Insert เม่ือเพิ่ม
ขอ้มูลครบถว้นแลว้กดปุ่ม Save เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 2) ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกแก้ไขข้อมูลจากปุ่ม Edit > ดับเบิลคลิกแถวของ
ตารางขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข > แกไ้ขขอ้มูล > กดปุ่ม Save เพื่อแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียด
ของแบบเส้ือลงฐานขอ้มูล 

 3) ผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกลบขอ้มูลจากปุ่ม Delete > เลือกท่ีคอลมัภ์ Reject 

เพื่อเลือกแถวท่ีตอ้งการลบ > กดปุ่ม Save เพื่อลบขอ้แนะน าและความคิดเห็นออกจาก

ระบบ 

 

ภาพท่ี ข.15 แสดงหนา้จอการจดัการขอ้แนะน าและความคิดเห็นท่ีตอ้งแกไ้ข 
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 เม่ือผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกจดัการขอ้มูลเส้ือแต่ละขนาด แก้ไขขอ้มูลเส้ือแต่ละ

ขนาดได ้ดงัภาพท่ี ข.16 ในส่วนน้ีผูก้  าหนดขนาดและผูส้ร้างแบบเลือกแกไ้ขขอ้มูลไดเ้พียงอยา่งเดียว

เพราะข้อมูลเบ้ืองต้นมาจากส่วนค่าเร่ิมต้นของขนาดเส้ือโดยกดปุ่ม Edit > ดับเบิลคลิกแถวของ

ตารางขอ้มูลเพื่อแกไ้ขขอ้มูล > กดปุ่ม Save เพื่อแกไ้ขขอ้มูลขนาดเส้ือลงฐานขอ้มูล 

 

ภาพท่ี ข.16 แสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลเส้ือแต่ละขนาด 

ข.5 การใช้งานส่วนนักวาดแบบ 

 เม่ือเขา้สู่หน้าจอหลกันักวาดแบบสามารถ เลือกออกรายงาน และเลือกออกจากระบบได้ ดงั

ภาพท่ี ข.17  

 

ภาพท่ี ข.17 แสดงหนา้จอหลกัของนกัวาดภาพ 
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 ในส่วนการออกรายงานผูใ้ช้ทั้งหมดยกเวน้ผูดู้แลระบบสามารถเขา้ถึงได้ โดยสามารถเรียกดู

รายงานรายละเอียดของแบบเส้ือ เรียกดูรายงานค่าเร่ิมตน้ของขนาดเส้ือ เรียกดูรายงานขอ้แนะน าและ

ความคิดเห็น เรียกดูรายงานขอ้มูลเส้ือแต่ละขนาด และเรียกดูรายงานภาพรวมความคืบหนา้ของเส้ือผา้

แต่ละฤดูกาล 

 

ภาพท่ี ข.18 แสดงหนา้จอเมนูรายงาน 
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 1) เรียกดูรายงานรายละเอียดของแบบเส้ือ 

 

ภาพท่ี ข.19 แสดงรายงานรายละเอียดของแบบเส้ือ 
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 2) เรียกดูรายงานค่าเร่ิมตน้ของขนาดเส้ือ 

 
ภาพท่ี ข.20 แสดงรายงานค่าเร่ิมตน้ของขนาดเส้ือ 
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 3) เรียกดูรายงานขอ้แนะน าและความคิดเห็น 

 

ภาพท่ี ข.21 แสดงรายงานขอ้แนะน าและความคิดเห็น 
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 4) เรียกดูรายงานขอ้มูลเส้ือแต่ละขนาด 

 

ภาพท่ี ข.22 แสดงรายงานขอ้มูลเส้ือแต่ละขนาด 

 

 

 



 

127 
 

 5) เรียกดูรายงานภาพรวมความคืบหนา้ของเส้ือผา้แต่ละฤดูกาล 

 

ภาพท่ี ข.23 แสดงรายงานภาพรวมความคืบหนา้ของเส้ือผา้แต่ละฤดูกาล 

 


