ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสื อยินยอมจากหน่ วยงานต้ นสั งกัดให้ อนุญาตเผยแพร่ ผลการศึกษา

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
การประเมินผลการใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปบัญชีพชี ทรี
ในบริษัท เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์ ) จากัด
แบบสอบถำมนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำปริ ญญำโท
สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยเชี ย งใหม่ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึก ษาการประ
โปรแกรมบัญชีพีชทรี ของบริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทยแลนด์) จากัด
คำตอบของท่ำนจะถูกนำไปประมวลผล เพื่อทำให้ทรำบถึงความสาเร็ จและปั ญหาการ
นาโปรแกรมบัญชี พีชทรี มาใช้ในบริ ษทั เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ ซีดส์(ไทยแลนด์) จากัด ดังนั้น
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความร่ วมมือจากท่านในการให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ งและตามความคิดเห็น
ของท่าน พร้อมนี้ขอขอบพระคุณในความร่ วมมือที่รับจากท่านมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : ให้ผตู้ อบแบบสอบถำมทำเครื่ องหมำย / บน ตำมสภำพควำมเป็ นจริ ง
1. เพศ
ชำย
หญิง
2. อำยุ
30-39 ปี
20-29 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. กำรศึกษำสู งสุ ด
มัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อปวช.
ปริ ญญำตรี
อนุปริ ญญำหรื อ ปวส.
สู งกว่ำปริ ญญำตรี
4. สำขำที่ศึกษำ
กำรบัญชี
บริ หำรธุ รกิจ
กำรจัดกำร
อื่นๆ.....................
5. อำยุงำน
น้อยกว่ำ 5 ปี
5-10 ปี
11-20 ปี
21 ปี ขึ้นไป
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6. ลักษณะงำน
งำนบัญชี
งำนกำรเงิน
งำนผลิต
งำนขำย
งำนคลังสิ นค้ำ
หัวหน้ำแผนก
7. ท่ำนเคยได้รับกำรฝึ กอบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์
เคย
ไม่เคย
8. ท่ำนสำมำรถใช้งำนโปรแกรมธุ รกิจทัว่ ไป โปรแกรมใดได้บำ้ ง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Access
อื่น ๆ เช่น .................................................................
9. ท่ำนเคยได้รับกำรฝึ กอบรมกำรใช้งำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปบัญชี พีชทรี
เคย
ไม่เคย
ถ้ำเคย มีระบบงำนใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ระบบขำยสิ นค้ำ
ระบบซื้ อสิ นค้ำ
ระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบจัดกำรสิ นค้ำคงคลัง
ระบบวิเครำะห์ทำงกำรเงิน
ะบบข้อมูลของบริ ษทั
10. ท่ำนทรำบหรื อไม่วำ่ โปรแกรมบัญชีพชี ทรี ที่ใช้อยู่ ใช้ฐำนข้อมูลแบบใด
ทรำบ
ไม่ทรำบ
ถ้ำทรำบใช้ฐำนข้อมูลแบบใด
Pervasive database
Microsoft Excel
Oracle
Microsoft SQL
11. ท่ำนสำมำรถสร้ำงฐำนข้อมูลใหม่ได้หรื อไม่
ได้
ไม่ได้
ถ้ำได้ กำรสร้ำงฐำนข้อมูลท่ำนต้องเข้ำไปสร้ำงที่ฟังก์ชน่ั ใดใน โปรแกรมสำเร็ จรู ปบัญชี พีชทรี
Create company
Select Import/Export
Archive company
Data Verification
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12. ท่ำนสำมำรถโอนข้อมูลจำกฐำนข้อมูลหนึ่งไปยังอีกฐำนข้อมูลหนึ่งได้หรื อไม่
ได้
ไม่ได้
ถ้ำได้ กำรโอนข้อมูลท่ำนต้องเข้ำไปโอนที่ฟังก์ชน่ั ใด ในโปรแกรมสำเร็ จรู ปบัญชี พีชทรี
Back up
Restore
Restore Archive
Automatic Backup
13. ท่ำนมีหน้ำที่งำนประจำใดบ้ำงในโปรแกรมสำเร็ จรู ปบัญชี พีชทรี (ตอบได้มำกกว่ำ 1ข้อ)
ระบบขำยสิ นค้ำ
ระบบซื้ อสิ นค้ำ
ระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบจัดกำรสิ นค้ำคงคลัง
ระบบวิเครำะห์ทำงกำรเงิน
ะบบข้อมูลของบริ ษทั
14. ท่ำนสำมำรถทำงำนในระบบงำนใดอีกนอกเหนือจำกระบบงำนในหน้ำที่ประจำ (ตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ระบบขำยสิ นค้ำ
ระบบซื้ อสิ นค้ำ
ระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบจัดกำรสิ นค้ำคงคลัง
ระบบวิเครำะห์ทำงกำรเงิน
ะบบข้อมูลของบริ ษทั
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความรู้ความเข้ าใจเกีย่ วกับการใช้ งานโปรแกรมสาเร็จรู ปบัญชี พชี ทรี
คำชี้แจง : ให้ผตู้ อบแบบสอบถำมทำเครื่ องหมำย / ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน (ตอบเฉพำะระบบงำน
ตำมหน้ำที่งำนประจำ)
กระบวนการท างานของงานสิ น ค้ า คงคลั ง เมื่ อ ได้รั บ ใบเบิ ก เจ้ำ หน้ำ ที่ ค ลัง สิ น ค้ำ จะ
ตรวจสอบว่ำมีสินค้ำคงคลังเพียงพอหรื อไม่ ถ้ำไม่มีสินค้ำจะต้องดำเนินกำรจัดซื้ อ ในกรณี ที่มีสินค้ำ
ในคลังสิ นค้ำจะต้องทำเรื่ องเบิกสิ นค้ำออกจำกคลังสิ นค้ำ ซึ่ งแต่ละกระบวนกำรจะบันทึกรำยกำรใน
โปรแกรมบัญชีพีชทรี ที่แตกต่ำงกันออกไป
กระบวนการทางานของโปรแกรมสาเร็จรู ปบัญชีพชี ทรี
ระบบซื้อสิ นค้ า
กระบวนการทางานของงานคลังสิ ในระบบซื้อสิ นค้ า
เมื่อได้รับใบส่ งของ/ ใบกำกับสิ นค้ำ/ ใบกำกับภำษี จำกเจ้ำหน้ำที่จดั ซื้ อพร้อมกับได้รับ
วั
มำส่ งมอบ ท่ำนจะตรวจสอบ จำนวน / รำคำ / ำยละเอียด ตำมใบสัง่ ซื้ อ /
สัญญำซื้ อขำยและดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำน เลือกฐำนข้อมูลที่ตอ้ งกำรเข้ำ
ไปบันทึกรำยกำร
2. เมื่อผูข้ ำยน
มำส่ งมอบ ท่ำนจะตรวจสอบ จำนวน / รำคำ /
ำยละเอียด ตำมใบสัง่ ซื้ อ /สัญญำซื้ อขำย
2.1 ท่ำนจะบันทึกรำยกำรรับของในเมนูบนั ทึก Purchase/receive Inventory
2.2 กำหนดเลขที่ใบ
2.3 วันที่ออกเอกสำร โปรแกรมจะกำหนดตำมวันที่ปัจจุบนั
2.4 กรณี ที่ตอ้ งกำรบันทึกรำยกำรเป็ นวันที่ยอ้ นหลัง ท่ำนจะกำหนดวันที่ทำงำน
เริ่ มต้นในเมนูจดั กำรระบบ
2.5 ท่ำนจะเลือกรหัสเจ้ำหนี้ จำก โดยกำหนดเจ้ำหนี้ตำมใบกำกับภำษีที่
ได้รับจำกร้ำนค้ำ
2.6 ท่ำนจะดึงข้อมูลจำกรำยกำรบันทึกใบสัง่ ซื้ อสิ นค้ำ โดย
Apply to
purchase order no.
2.7 รำยกำรเจ้ำหนี้จำกรำยกำรบันทึกใบสัง่ ซื้ อสิ นค้ำกับรำยกำรบันทึกซื้ อสิ นค้ำ
,บริ กำร จะต้องเป็ นรหัสเดียวกัน จึงจะสำมำรถดึงรำยกำรบันทึกใบสั่งซื้ อสิ นค้ำมำทำ
รำยกำรได้

ใช่

ไม่ ใช่
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กระบวนการทางานของโปรแกรมสาเร็จรู ปบัญชีพชี ทรี
2.8 โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดต่ำงๆตำมที่ได้บนั ทึกไว้ที่ใบสัง่ ซื้ อ เช่น
รหัสสิ นค้ำพร้อมกับจำนวนสิ นค้ำรำคำซื้ อ ต่อหน่วยส่ วนลดและจำนวนเงินต่ำงๆ
2.9 กดปุ่ ม Print เพื่อบันทึกแ
ข้อมูลรำยกำรบันทึกซื้ อสิ นค้ำ
3. ข้อมูลจำกรำยกำรบันทึกซื้ อสิ นค้ำ,บริ กำร จะเชื่อมโยงไปยังระบบเจ้ำหนี้ ระบบ
คลังสิ นค้ำและระบบบัญชี
4. ท่ำนจะรวบรวมเอกสำรใบส่ งสิ นค้ำ/ใบกำกับภำษี
นำส่ งให้งำน
บัญชี ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำร และส่ งต่อให้กำรเงินจ่ำยทำรำยกำร
จ่ำยชำระหนี้ต่อไป
ระบบจัดการสิ นค้ าคงคลัง
กระบวนการทางาน
คงคลังในระบบจัดการสิ นค้ าคงคลัง
1. เมื่อได้รับใบเบิกวัสดุ (ในกรณี ที่มีของในคลัง
) ท่ำนจะทำเอกสำรขออนุมตั ิเบิก
ของออกจำกคลัง
และจัดวัสดุให้ตำมแผนก/โครงกำรที่เบิก
2.ท่ำนจะลงทะเบียนคุมยอดพัสดุในคลังพัสดุ โดย
2.1 เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำนเป็ น

โดยใส่ รหัสผ่ำนของงำน

2.2 บันทึกรำยกำรในเมนู Inventory Adjustment บันทึกเบิกใช้สินค้ำ,วัตถุดิบ
2.3 กำหนดเลขที่เอกสำรโดยกดปุ่ ม List เพื่อกำหนดเลขที่เอกสำรให้
2.4 กด
เพื่อเลือกสิ นค้ำที่ตอ้ งกำรเบิก โปรแกรมจะแสดงรหัสสิ นค้ำ ชื่อ
สิ นค้ำ คลังที่เก็บ และหน่วยนับให้
2.6 ท่ำนจะกรอกจำนวนที่เบิกและรำคำต่อหน่วยของพัสดุที่เบิก ซึ่ งจำนวนเงิน
และจำนวนเงินรวม โปรแกรมจะคำนวณให้
2.7 กดปุ่ ม เพื่อบันทึกบันทึกข้อมูลรำยกำรเบิกใช้สินค้ำ,วัตถุดิบ
2.8 เมื่อบันทึกรำยกำรเบิกใช้สินค้ำ,วัตถุดิบแล้วโปรแกรมจะตัดสิ นค้ำออกจำก
คลังพัสดุให้อตั โนมัติ
3. ทุกสิ้ นเดือน ท่ำนจะจัดทำรำยงำนกำรเบิก
แยกตำมโครงกำรที่เบิก
พร้อมทั้งแนบใบขอเบิก ดุ
นำส่ งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เพื่อทำกำรตั้งเบิกค่ำ
ดุ
คืนให้กบั โครงกำรที่ได้สำรองจ่ำยเงินไปก่อน

ใช่

ไม่ ใช่
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ระบบจัดการสิ นค้ าคงคลัง
4. ในกรณี ที่วสั ดุหรื อ
ที่ยงั ไม่เคยมีกำรจัดซื้ อ
1.1 ท่ำนบันทึกรำยละเอียดสิ นค้ำเพิ่ม ในเมนู
1.2 กำรกำหนดรหัสสิ นค้ำจะแตกต่ำงกัน โดยกดปุ่ ม

ใช่
Inventory item
เพื่อ

1.3 กำหนดประเภทสิ นค้ำ
Item class
1.4 ท่ำนจะกำหนดชื่อสิ นค้ำตำมเอกสำรใบส่ งของจำกร้ำนค้ำ
1.5 ในส่ วนของรำยละเอียดสิ นค้ำ 1 ท่ำนต้องกำหนด บัญชีสินค้ำ
และรหัสหน่วยนับมำตรฐำน โดยกดปุ่ ม

เพื่อเลือก

รำยกำร
1.6 เมื่อกำหนดรำยละเอียดที่จำเป็ นครบแล้ว กดปุ่ ม เพื่อบันทึกข้อมูล
ระบบขายสิ นค้ า
กระบวนการทางาน
คงคลังในระบบขายสิ นค้ า
1. เมื่อได้รับใบเสนอขำยจำกฝ่ ำยขำย(Sale order) (ในกรณี ที่มีของในคลัง
) ท่ำนจะ
ทำเอกสำรขออนุมตั ิเบิกของออกจำกคลัง
โดยจัดทำใบส่ งของ/ใบกำกับภำษี และจัด
สิ นค้ำให้กบั ฝ่ ำยขำย โดยมีกำรดำเนินกำรในระบบขำยสิ นค้ำดังนี้
2.ท่ำนจะบันทึกรำยกำรในระบบขำยสิ นค้ำ โดย
2.1 เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำนเป็ น
โดยใส่ รหัสผ่ำนของงำน
2.2 บันทึกรำยกำรในเมนู Sales Invoice บันทึกเบิกสิ นค้ำ
2.3 กำหนดเลขที่เอกสำรโดยกดปุ่ ม List เพื่อกำหนดเลขที่เอกสำรให้
2.4 ท่ำนจะดึงข้อมูลจำกรำยกำรบันทึกใบเสนอขำย(Sale order) โดย
Apply to sales order no.
2.5 ท่ำนจะกรอกจำนวนที่เบิก จำนวนเงินและจำนวนเงินรวม
2.7 กดปุ่ ม เพื่อบันทึกข้อมูลรำยกำรขำยสิ นค้ำ
2.8 เมื่อบันทึกรำยกำรขำยสิ นค้ำแล้วโปรแกรมจะตัดสิ นค้ำออกจำกคลังพัสดุให้
อัตโนมัติ

ไม่ ใช่
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กระบวนการทางานของงานจัดซื้อ เมื่อได้รับใบเบิก เจ้ำหน้ำที่ คลังสิ นค้ำจะตรวจสอบว่ำมี
สิ นค้ำคงคลังเพี ยงพอหรื อไม่ ถ้ำไม่มีของจะต้องดำเนิ นกำรจัดซื้ อ ในกรณี ที่มีข องในคลังสิ นค้ำ
จะต้องทำเรื่ องเบิกของออกจำกคลังสิ นค้ำ ซึ่ งแต่ละกระบวนกำรจะบันทึกรำยกำรในโปรแกรมบัญชี
ที่แตกต่ำงกันออกไป
กระบวนการทางานของโปรแกรมสาเร็จรู ปบัญชีพชี ทรี
ระบบซื้อสิ นค้ า
กระบวนการทางานของงานจัดซื้อในระบบซื้อสิ นค้ า
เมื่อได้รับใบเบิก/ใบสั่งซื้ อวัสดุหรื อสิ นค้ำคงคลัง เจ้ำหน้ำที่จดั ซื้ อจะทำกำรสอบถำมรำคำ
ไปยังร้ำนค้ำต่ำง ๆ ตำมกระบวนกำรของงำนจัดซื้ อ จนได้รำคำที่เหมำะสมในกำรจัดซื้ อ
กระบวนกำรทำงำนในโปรแกรมฯ เป็ นดังนี้
1. เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำน เลือกฐำนข้อมูลที่ตอ้ งกำรเข้ำ
ไปบันทึกรำยกำร
2. กำรจัดทำใบขออนุมตั ิจดั ซื้ อ บันทึกรำยกำรในเมนูบนั ทึกใบเสนอซื้ อสิ นค้ำ โดย
2.1 กำหนดชื่ อบริ ษทั ร้ำนค้ำที่ ตอ้ งกำรสั่งซื้ อโดยเลือกเป็ นรหัสของผูข้ ำย หำก
ไม่มีตอ้ งเข้ำไปกำหนดรหัสผูข้ ำยใหม่ในส่ วนของกำรเพิ่มรำยชื่อผูข้ ำย
2.2 กำหนดสถำนที่จดั ส่ งวัสดุหรื อสิ นค้ำคงคลัง
2.3 กำหนดเลขที่ใบเสนอซื้ อสิ นค้ำ โดยดูเลขที่ใบเสนอสิ นค้ำจำกข้อมูลเดิม
2.4 วันที่ออกเอกสำร โปรแกรมจะกำหนดตำมวันที่ปัจจุบนั
2.5 เลือกรหัสสิ นค้ำตำมรำยกำรขอเบิก/สัง่ ซื้ อ ซึ่ งชื่อสิ นค้ำและหน่วยนับจะ
ปรำกฏตำมข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ในกำรตั้งรหัสสิ นค้ำ
2.5 กรณี ที่เป็ นรำยกำรวัสดุ/สิ นค้ำคงคลังที่ยงั ไม่เคยมีกำรจัดซื้ อ ท่ำนจะแจ้ง
เพิ่มรำยละเอียดสิ นค้ำในเมนูสินค้ำคงคลังกับผูม้ ีอำนำจในกำรเพิ่มรำยละเอียดสิ นค้ำ
2.6 กรอกจำนวนของที่ตอ้ งกำรจัดซื้ อ จำนวนเงินของรำยกำรที่จะสัง่ ซื้ อ
2.7 กดปุ่ ม Print เพื่อพิมพ์และบันทึกข้อมูลรำยกำรขออนุมตั ิจดั ซื้ อ
3. เมื่อได้รับกำรอนุมตั ิกำรจัดซื้ อจำกผูม้ ีอำนำจลงนำม ท่ำนจะบันทึกรำยกำรในเมนู
บันทึกอนุมตั ิใบเสนอซื้ อสิ นค้ำ เพื่อยืนยันรำยกำรในใบเสนอซื้ อสิ นค้ำ
4.
เมื่ อผูข้ ำยนำ
มำส่ งมอบ ท่ ำ นจะตรวจสอบ จำนวน / รำคำ /
ำยละเอี ยด ตำมใบสั่งซื้ อ /สัญญำซื้ อขำย และประสำนงำน
ลงนำมในใบส่ งของ เมื่อรำยกำรสิ นค้ำและยอดเงินถูกต้อง

ใช่

ไม่ ใช่
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กรณีการเพิม่ รหัสเจ้ าหนี้
1. ในกรณี ที่ผขู ้ ำยรำยใหม่ไม่มีรหัสของเจ้ำหนี้
1.1 ท่ำนบันทึกรำยละเอียดเจ้ำหนี้เพิ่ม ในเมนู
1.2 กำรกำหนดรหัสเจ้ำหนี้ จะแตกต่ำงกัน โดยกดปุ่ ม

ใช่

ไม่ ใช่

Vender
เพื่อ

เจ้ำหนี้
1.3 ท่ำนจะกำหนดชื่อเจ้ำหนี้ตำมเอกสำรใบส่ งของจำกร้ำนค้ำ
1.4 ท่ำนได้ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และข้อมูลผูต้ ิดต่อในรำยละเอียดนั้น
1.5 เมื่อกำหนดรำยละเอียดที่จำเป็ นครบแล้ว กดปุ่ ม เพื่อบันทึกข้อมูล

กระบวนการทางานของงานข ย มี หน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบของงำน

ระบบการขาย
กระบวนการทางานของการข ยในระบบขาย
1. เมื่อได้รับ
Sale order)
2. ท่ำนจะ
เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำนเป็ นฝ่ ำยขำย
2.1 ท่ำนจะบันทึกข้อมูลรำยกำรใบเสนอขำยสิ นค้ำ โดย
Quotes Sales
order/Proposals และเลือกที่ Sales order
2.2 ท่ำนจะเลือกรหัสลูกหนี้จำก
จำกลูกค้ำ
2.3 กำหนดเลขที่ใบเสนอขำย(

โดยกำหนดลูกหนี้ตำมที่ได้รับจำกรำยชื่อ

2.4 วันที่ออกเอกสำร โปรแกรมจะกำหนดตำมวันที่ปัจจุบนั
2.5 กรณี ที่ตอ้ งกำรบันทึกรำยกำรเป็ นวันที่ยอ้ นหลัง ท่ำนจะกำหนดวันที่ทำงำน
เริ่ มต้นในเมนูจดั กำรระบบ
2.6 ท่ำนจะเลือกรหัสสิ นค้ำจำก โดยระบุจำนวนสิ นค้ำ รำคำต่อหน่วย และ
รำคำสิ นค้ำรวมจะถูกคำนวณโดยโปรแกรม ส่ วนลดให้ลูกค้ำ
2.7 กดปุ่ ม Print เพื่อพิมพ์และบันทึกข้อมูลรำยกำรใบเสนอขำย จัดส่ งใบเสนอ
ขำย(Sales order)ให้กบั ฝ่ ำยคลังสิ นค้ำเพื่อเบิกสิ นค้ำ

ใช่

ไม่ ใช่

103

การรับชาระหนี้
กระบวนการทางานของงานขายสิ นค้ าในการรับชาระหนีล้ ูกค้ าหน้ าร้ าน
1. กำรรับเงินจำกกำรขำยสิ นค้ำเป็ นเงินสด ท่ำนจะบันทึกรำยกำรในเมนู Receipts
1.1 กำหนดเลขที่เอกสำร โดยจะกำหนดเลขที่เอกสำรเริ่ มต้นเป็ น RC
1.2 วันที่ออกเอกสำร โปรแกรมจะกำหนดตำมวันที่ปัจจุบนั
1.3 รหัสลูกค้ำ ท่ำนจะกด เพื่อเลือกลูกค้ำ
1.4 ท่ำนจะเลือกใบเสนอขำยสิ นค้ำของลูกค้ำโดยเข้ำไปใน Apply to Invoice
1.5 ท่ำนจะระบุรำยละเอียดกำรรับชำระหนี้ จำนวนเงินที่ได้รับ
1.6 กดปุ่ ม
เพื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใบเสร็ จรั บ เงิ น /รั บ ช ำระหนี้ และพิ ม พ์
ใบเสร็ จรับเงิน(Receipts)
2. ท่ำนจะรวบรวมเอกสำรใบเสร็ จรับเงิน(Receipts) นำส่ งให้งำนบัญชี ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำร และส่ งต่อให้กำรเงินรับชำระหนี้ และนำฝำกธนำคำร
ต่อไป
กรณีการตั้งรหัสลูกค้ ารายใหม่
1. ในกรณี ที่ลกู ค้ำยังไม่เคยมีกำรรหัสลูกค้ำ
1.1 ท่ำนบันทึกรำยละเอียดลูกค้ำเพิ่ม ในเมนู
Customers/Prospects
1.2 กำรกำหนดรหัสลูกค้ำจะแตกต่ำงกัน โดยกดปุ่ ม

เพื่อ

ลูกค้ำ
1.3 กำหนดชื่อลูกค้ำ ระบุรำยละเอียดที่อยูข่ องลูกค้ำ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ผู ้
ติดต่อ และอื่น ๆ ในรำยละเอียดรหัสลูกค้ำ
1.4 เมื่อกำหนดรำยละเอียดที่จำเป็ นครบแล้ว กดปุ่ ม เพื่อบันทึกข้อมูล

ใช่

ไม่ ใช่
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กระบวนการทางานของงานเจ้ าหนี้ (Account payable) เมื่อได้รับใบส่ งของ/ใบกำกับ
สิ นค้ำ/ใบกำกับภำษี จำกกำรซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำร พร้อมกับใบอนุมตั ิซ้ื อสิ นค้ำหรื อบริ กำรจำกฝ่ ำย
จัดซื้ อ ฝ่ ำยบัญชีเจ้ำหนี้จะทำกำรบันทึกรำยกำรในโปรแกรมบัญชีพีชทรี ดงั ต่อไปนี้
กระบวนการทางานของงานเจ้ าหนีใ้ นระบบซื้อสิ นค้ า
ใช่
1. เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำน เลือกฐำนข้อมูลที่ตอ้ งกำรเข้ำไปบันทึกรำยกำร
2. เมื่อฝ่ ำยจัดซื้ อนำใบส่ งของ/ใบกำกับสิ นค้ำ/ใบกำกับภำษี จำกกำรซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำร
พร้อมกับใบอนุ มตั ิ ซ้ื อสิ นค้ำหรื อบริ กำรจะตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรที่ ได้รับ
และลำยมื อชื่ อที่ ไ ด้รั บสิ นค้ำ หรื อบริ กำรนั้นก่ อนกำรบันทึ กข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี
พีชทรี
2.1 บันทึกรำยกำรรับของหรื อใช้บริ กำรในเมนูบนั ทึก Purchase/receive Inventory
2.2 กำหนดเลขที่ใบรับสิ นค้ำ วัสดุและบริ กำร โดยกำหนดตำมเลขที่จำกน้อยไป
หำมำก
2.3 วันที่ออกเอกสำร โปรแกรมจะกำหนดตำมวันที่ปัจจุบนั
2.5 เลือกรหัสเจ้ำหนี้ จำก

โดยกำหนดเจ้ำหนี้ตำมใบกำกับภำษีที่ได้รับจำก

ร้ำนค้ำ
2.6 ดึงข้อมูลจำกรำยกำรบันทึกใบสัง่ ซื้ อสิ นค้ำ โดย เลือกที่ Apply to purchase
order no.
2.7 รำยกำรเจ้ำหนี้ จำกรำยกำรบันทึกใบสั่งซื้ อสิ นค้ำกับรำยกำรบันทึกซื้ อสิ นค้ำ
,บริ กำร จะต้องเป็ นรหัสเดี ยวกัน จึ งจะสำมำรถดึ งรำยกำรบันทึ กใบสั่งซื้ อสิ นค้ำมำทำ
รำยกำรได้
2.8 โปรแกรมจะแสดงรำยละเอี ยดต่ำงๆตำมที่ ได้บนั ทึ กไว้ที่ใบสั่งซื้ อ เช่ น
รหัสสิ นค้ำพร้อมกับจำนวนสิ นค้ำรำคำซื้ อ ต่อหน่วยส่ วนลดและจำนวนเงินต่ำงๆ
2.9 กดปุ่ ม Print เพื่อบันทึกและพิมพ์ขอ้ มูลรำยกำรบันทึกซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำร
3. ข้อมูลจำกรำยกำรบันทึกซื้ อสิ นค้ำ,บริ กำร จะเชื่ อมโยงไปยังระบบซื้ อสิ นค้ำในส่ วน
ของกำรจัดซื้ อ(Purchase order)
4. รวบรวมเอกสำรใบส่ งสิ นค้ำ/ใบกำกับภำษี สำเนำใบสั่งซื้ อ เก็บไว้เป็ นหลักฐำนและ
เตรี ยมทำรำยกำรจ่ำยชำระหนี้ต่อไป

ไม่ ใช่
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กระบวนการทางานของงานการเงิน (Financial Account ) เมื่อได้รับเอกสำรประกอบกำร
จ่ำยชำระหนี้ มำแนบใบสำคัญจ่ำยที่ได้บนั ทึกข้อมูลในโปรแกรมบัญชี พีชทรี ซึ่ งมีข้ นั ตอนกำรทำ
รำยกำรบันทึกในโปรแกรมบัญชีพีชทรี ดงั ต่อไปนี้
ระบบขายสิ นค้ า ในส่ วนของการบันทึกรับชาระหนี้ (Receipt money)
ใช่
1. เข้ำโปรแกรมโดยเลื อกรหัสผูใ้ ช้งำน เลื อกฐำนข้อมูลที่ ตอ้ งกำรเข้ำไปบันทึ ก
รำยกำร
2. นำสำเนำใบส่ งของ/ใบกำกับสิ นค้ำ/ใบกำกับภำษี จำกกำรขำยสิ นค้ำหรื อบริ กำร
มำประกอบกำรบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชีพีชทรี สำหรับกำรรับชำระหนี้
3. เข้ำเมนู Sales บันทึกรำยกำรใน Task >> Receipts
4. เลือกรหัสลูกหนี้ จำก โดยกำหนดลูกหนี้ ตำมใบกำกับภำษีที่ได้รับจำก
ร้ำนค้ำหรื อระบุรหัส Customer ID เพื่อทำกำรเปิ ดรำยกำรหนี้ คงค้ำงทั้งหมดเพื่อเตรี ยม
เลือกรำยกำรที่ลกู ค้ำต้องกำรชำระหนี้ของลูกหนี้รำยนั้น ๆ
5. กำหนดเลขที่ Receipt Voucher โดยกำหนดตำมเลขที่จำกน้อยไปหำมำก และ
วันที่ออกเอกสำร โปรแกรมจะกำหนดตำมวันที่ปัจจุบนั หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลงวันที่
ในกำรรับเงินก็สำมำรถทำได้
6. เลือกรำยกำรที่ตอ้ งกำรชำระในแต่ละ Invoice ระบุจำนวนเงินที่ได้รับชำระ หำก
มีรำยละเอียดต้องกำรเพิ่มเติมให้ระบุในช่อง Description
7. กดปุ่ ม Print เพื่อบันทึกและพิมพ์ขอ้ มูลรำยกำรบันทึกซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำร
8. รวบรวมเอกสำรใบส่ งสิ นค้ำ /ใบกำกับภำษี แนบกับ รำยกำรรั บ ช ำระหนี้ เ พื่ อ
นำเสนอขออนุมตั ิต่อไป
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ระบบซื้อสิ นค้ า ในส่ วนของการบันทึกจ่ ายชาระหนี้
ใช่
1. เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำน เลือกฐำนข้อมูลที่ ตอ้ งกำรเข้ำไปบันทึ ก
รำยกำร
2. นำใบส่ งของ/ใบกำกับสิ นค้ำ/ใบกำกับภำษี จำกกำรซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำร
พร้อมกับใบอนุ มตั ิซ้ื อสิ นค้ำหรื อบริ กำรมำประกอบกำรบันทึ กข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี
พีชทรี สำหรับกำรจ่ำยชำระหนี้
3. เข้ำเมนู Purchase บันทึกรำยกำรใน Payments
4. เลือกรหัสเจ้ำหนี้ จำก โดยกำหนดเจ้ำหนี้ ตำมใบกำกับภำษีที่ได้รับจำก
ร้ำนค้ำหรื อระบุรหัส Vender ID เพื่อทำกำรเปิ ดรำยกำรหนี้ คงค้ำงทั้งหมดเพื่อเตรี ยมเลือก
รำยกำรที่ตอ้ งกำรจ่ำยชำระหนี้ของเจ้ำหนี้รำยนั้น ๆ
5. กำหนดเลขที่ Payment Voucher โดยกำหนดตำมเลขที่ จำกน้อยไปหำมำก
และวันที่ ออกเอกสำร โปรแกรมจะกำหนดตำมวันที่ปัจจุบนั หำกต้องกำรเปลี่ยนแปลง
วันที่ในกำรจ่ำยเงินก็สำมำรถทำได้
6. เลื อกรำยกำรที่ ตอ้ งกำรชำระโดยแต่ ละ Invoice ถูกระบุ ไว้เป็ น Purchase
Journal No. เช่น PJ1109002 ระบุจำนวนเงินที่ตอ้ งกำรชำระ หำกมีรำยละเอียดต้องกำร
เพิ่มเติมให้ระบุในช่อง Description
7. กดปุ่ ม Print เพื่อบันทึกและพิมพ์ขอ้ มูลรำยกำรบันทึกซื้ อสิ นค้ำหรื อบริ กำร
8. รวบรวมเอกสำรใบส่ งสิ นค้ำ/ใบกำกับภำษี สำเนำใบสัง่ ซื้ อ แนบกับรำยกำรจ่ำย
ชำระหนี้เพื่อนำเสนอขออนุมตั ิต่อไป
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กระบวนการทางานของงานบัญชี ในกระบวนกำรนี้ได้มีระบบที่เกี่ยวข้องเกื อบทุกระบบ
ไม่ว่ำ จะเป็ น ระบบข้อมูลบริ ษทั (Company) ระบบกำรขำยสิ นค้ำ(Sales) ระบบกำรซื้ อสิ นค้ำ
(Purchase) ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ระบบสิ นค้ำ (Inventory)
ระบบข้ อมูลบริษทั
ใช่
1. การควบคุมภายในของโปรแกรม เป็ นกระบวนกำรทำงำนของงำนบัญชี ที่สำคัญส่ วน
หนึ่ง โดยมีวิธีกำรดังต่อไปนี้
1.1 เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำน เลือกฐำนข้อมูลที่ตอ้ งกำรเข้ำไปบันทึก
รำยกำร
เลือกเมนู Company ใช้คำสั่ง “B ck up” เพื่อสำรองไฟล์ฐำนข้อมูล ป้ องกัน
ควำมเสี ยหำยที่ อำจเกิ ดขึ้ นกับไฟล์ฐำนข้อมูลหลัก กำรสำรองไฟล์น้ ี มีวิธีกำรโดยกำร
บันทึ กคำสั่งสำรองไฟล์ โดยโปรแกรมจะสร้ ำงไฟล์สำรองที่ มีชื่อบริ ษทั และวันที่ ที่ได้
สำรองไฟล์ และไฟล์ที่สำรองจะมีนำมสกุลเป็ น *.PTB
1.2 กำรนำข้อมูลมำใช้
เลือกเมนู Company ใช้คำสั่ง “R
” เพื่อนำฐำนข้อมูลที่ได้สำรองไว้กลับมำ
ใช้ใหม่ คำสัง่ นี้เอำไว้ในในกรณี ที่ฐษนข้อมูลเดิมเสี ยหำยหรื อถูกทำลำย กำรนำฐำนข้อมูล
มำใช้ใหม่ สำมำรถเลือกได้จำกไฟล์ที่ได้สำรองไว้มำใช้งำน
1.3 กำรโอนฐำนข้อมูลเข้ำและออก
เลือกเมนู Company ใช้คำสัง่ “ c Imp Exp ” เพื่อนำฐำนข้อมูลหลักของ
บริ ษทั นำออกไปใช้กบั โปรแกรมอื่น หรื อกำรนำฐำนข้อมูลที่เคยนำออกไว้กลับเข้ำมำใช้
ใหม่ โดยแยกออกเป็ น 2 ลักษณะ คื อ ลักษณะแรก เป็ นกำรนำบำงส่ วนของฐำนข้อมูล
ออก (Export) ไปจำกโปรแกรม ซึ่ งฐำนข้อ มู ล ที่ น ำออกส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด กับ กำรน ำ
ฐำนข้อ มู ลลู ก หนี้ เจ้ำ หนี้ บัญชี แ ยกประเภท ลักษณะที่ ส องเป็ นกำรน ำเข้ำ (Import)
ฐำนข้อ มู ล ที่ เ คยน ำออกไว้ หรื อน ำเข้ำ ฐำนข้อ มู ล จำกโปรแกรมอื่ น ฐำนข้อ มู ล จำก
โปรแกรมอื่นที่สำมำรถนำมำใช้ได้กบั โปรแกรม Peachtree acctounting ได้แก่ โปรแกรม
One-Write Plus โปรแกรม PCA for Dos โปรแกรม Quickken
2. กำรกำหนดคุณลักษณะกำรใช้งำนของโปรแกรม
2.1 เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำน เลือกฐำนข้อมูลที่ตอ้ งกำรเข้ำไปบันทึก
รำยกำร
2.2 เลือกเมนู Task ใช้คำสั่ง “ m z T c ” เพื่อบันทึกควำมทรงจำ
ของรำยกำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรบันทึกควำมทรงจำของใบกำกับสิ นค้ำ ใบสั่งซื้ อสิ นค้ำ และ
รำยกำรในสมุดรำยวันทัว่ ไป
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ระบบข้ อมูลบริษทั
ใช่
3. กำรกำหนดค่ำปฏิบตั ิกำรของระบบงำน
3.1 เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำน เลือกฐำนข้อมูลที่ตอ้ งกำรเข้ำไปบันทึก
รำยกำร
3.2 เลือกเมนู Task ใช้คำสั่ง “ y m” เพื่ อบันทึ กกำรเปลี่ ยนแปลงงวดบัญชี
(Change Accounting Period) กำรปิ ดบัญชีประจำปี (Close Fiscal Year)
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กระบวนการทางานของงานฝ่ ายผลิต เมื่อกระบวนกำรผลิตสิ นค้ำเสร็ จสมบูรณ์ เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ ำยผลิตจะตรวจสอบว่ำมีสินค้ำที่ผลิตได้น้ นั ครบถ้วนตำมจำนวนที่ส่งั ผลิตหรื อไม่ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ผลิตจะนำจำนวนสิ นค้ำที่ผลิตได้น้ นั มำบันทึกในระบบจัดกำรสิ นค้ำคงคลังในส่ วนของกำรนำเข้ำ
สิ นค้ำ
ระบบการจัดการสิ นค้ าคงคลัง ส่ วนของการนาของเข้ าคลังสิ นค้ า
ใช่
1. เข้ำโปรแกรมโดยเลือกรหัสผูใ้ ช้งำน เลือกฐำนข้อมูลที่ตอ้ งกำรเข้ำไปบันทึก
รำยกำร
2. เมื่อฝ่ ำยผลิตผลิตสิ นค้ำตำมปริ มำณกำรสัง่ ผลิตตำมรำยกำรขำยสิ นค้ำแล้ว
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยผลิตจะทำกำรตรวจสอบจำนวนที่ผลิตได้จริ งและต้นทุนในกำรผลิตเพื่อ
นำมำบันทึกในรำยกำรรับของ
2.1 บันทึกรำยกำรรับของในเมนูบนั ทึก Inventory Adjustment บันทึก
จำนวนที่ผลิตสิ นค้ำได้
2.2 กำหนดเลขที่เอกสำรโดยกดปุ่ ม List เพื่อกำหนดเลขที่เอกสำรให้
ต่อเนื่องกับเลขที่ในใบเบิกที่ได้ถกู บันทึกไปแล้ว
2.3 วันที่ออกเอกสำร โปรแกรมจะกำหนดตำมวันที่ปัจจุบนั
2.4 เลือกรหัสสิ นค้ำ จำก โดยตรวจสอบรำยกำรสิ นค้ำให้ถูกต้อง
2.5 บันทึกจำนวนสิ นค้ำที่ผลิตได้ และจำนวนของต้นทุนสิ นค้ำต่อหน่วย
2.6 บันทึกรำยละเอียดข้อมูลที่ตอ้ งกำรเพิ่มเติมในช่อง Description
2.9 กดปุ่ ม SAVE เพื่อบันทึ กข้อมูลรำยกำรปรับปรุ งสิ นค้ำคงคลังในกำร
นำเข้ำสิ นค้ำ
3. รวบรวมเอกสำรใบสัง่ ผลิตและใบส่ งมอบสิ นค้ำที่ออกโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยผลิต
ส่ งสิ นค้ำที่ผลิตได้และเอกสำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่งำนสิ นค้ำคงคลัง
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเพือ่ ประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานโปรแกรมสาเร็จรู ปบัญชี พชี ทรี
ตำมที่ท่ำนได้ใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปบัญชีพีชทรี ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนอย่ำงไร
ระดับความพึงพอใจในการใช้ งาน
การตรวจสอบการเข้ าถึงตัวซอฟท์ แวร์ และข้ อมูล
1. มีระบบ User Tracking ติดตำมกำรทำงำนของผูใ้ ช้แต่ละคน
สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลำ
การควบคุมการเข้ าถึงตัวซอฟท์ แวร์ และข้ อมูล
2. มีกำรกำหนดรหัสผูใ้ ช้งำน
3. มีกำรกำหนดสิ ทธิ์ กำรใช้งำน
4. มีระบบอนุมตั ิกำรทำงำน ในกรณี ที่มีกำรทำงำนนอกเหนือ
จำกสิ ทธิ์ กำรใช้งำนที่ได้รับ
ความถูกต้ อง,แม่ นยา
5. มีควำมแม่นยำในกำรประมวลผลไม่วำ่ ปริ มำณข้อมูลมำก
หรื อน้อย
6. ควำมแม่นยำในกำรพิมพ์ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประมวลผล
7. รำยงำนที่ได้จำกกำรประมวลผลมีควำมถูกต้อง แม้วำ่ มี
กำรแก้ไขข้อมูล
มาตรฐานที่โพรโตคอลและการเชื่อมต่ อใช้
8. สำมำรถทำงำนได้กบั เครื อข่ำย (LAN, WAN, Intranet
Internet)
9. มีควำมรวดเร็ วในกำรทำงำนผ่ำนระบบเครื อข่ำย
ความสมบูรณ์
10. มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ทั้งกำรควบคุมกำรนำเข้ำ
ข้อมูล ควบคุมกำรประมวลผล และควบคุมผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรประมวลผล
11. มีบญั ชีแยกประเภทและสมุดรำยวันครบถ้วน
12. ไม่มีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับขนำดของ Field ในกำรบันทึกข้อมูล
13. กำรถ่ำยโอนข้อมูลทำได้ง่ำยและครบถ้วน
14. โปรแกรมบำรุ งรักษำง่ำย
15. มีระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภำพ สำมำรถเรี ยกใช้งำน
ได้ทนั ทีในกรณี ที่ฐำนข้อมูลมีปัญหำ
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ความยากง่ ายในการนาเข้ าข้ อมูลและออกรายงาน
16. หน้ำจอโปรแกรมสวยงำม เข้ำใจง่ำย
17. ระบบงำนที่ใช้ สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย มีข้ นั ตอนกำรปฏิบตั ิ
ไม่ยงุ่ ยำก ซับซ้อน
18. วิธีกำรนำเข้ำข้อมูลในระบบทำได้ง่ำย ไม่ยงุ่ ยำก
19. มีเมนูช่วยเหลือในกำรบันทึกรำยกำร
20. มีรูปแบบรำยงำนสวยงำม เข้ำใจง่ำย
21. สำมำรถสร้ำงรำยงำนได้เองตำมที่ตอ้ งกำร และสร้ำงฟอร์ม
ให้ตรงกับเอกสำรของแต่ละบริ ษทั ได้
ความสอดคล้ อง
22. โมดูลของระบบฯ แต่ละโมดูลสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล
ถึงกันได้ถูกต้อง
23. สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลง
ของกิจกำร
ความกระชับของ Source Code
24. โปรแกรมสำมำรถทำงำนและประมวลผลได้รวดเร็ ว
25. สำมำรถออกแบบระบบงำนเพื่อเชื่อมต่อกำรทำงำนกับ
โปรแกรมได้ง่ำย
การใช้ รูปแบบการแทนข้ อมูลที่เป็ นมาตรฐาน
26. กำรทำงำนในแต่ละโมดูลมีควำมสอดคล้องทั้งในส่ วนของ
กำรบันทึกรำยกำร และข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน
27. ควำมสอดคล้องของรำยงำนที่เชื่อมโยงกันในแต่ละโมดูล
ความมัน่ ใจในการทางานอย่ างต่ อเนื่องภายใต้ เงือ่ นไขที่อาจก่ อให้ เกิดความ
ผิดพลาดได้
28. มีระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภำพในกำร
จัดเก็บข้อมูล
29. โปรแกรมสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพแม้วำ่
ปริ มำณข้อมูลจะมำกขึ้น
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ประสิ ทธิภาพในการทางานของซอฟท์ แวร์
30. ช่วยลดเวลำในกำรทำงำน
31. กำรประมวลผลทำได้ถูกต้อง รวดเร็ ว ทันเวลำ
32. ใช้ระบบ Multi Document สำมำรถเปิ ดหลำยๆ หน้ำจอพร้อมกันได้ เช่น
สำมำรถคียข์ อ้ มูลพร้อม ๆ กับดูรำยงำน หรื อสำมำรถเปิ ดรำยงำนหลำย ๆ ตัว
เพื่อเปรี ยบเทียบยอดกันได้
33. สำมำรถออกรำยงำนได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำน
34. สำมำรถเก็บรู ปแบบกำรบันทึกข้อมูลที่ใช้ประจำไว้ได้ ในกรณี ที่มีกำร
บันทึกข้อมูลซ้ ำกันบ่อย ๆ สำมำรถบันทึกรำยกำรให้โปรแกรมจำไว้ก่อน แล้ว
เรี ยกใช้ในภำยหลัง ทำให้กำรทำงำนลดเวลำ และข้อผิดพลำดได้มำก
ความสามารถขยายระบบงานของซอฟท์ แวร์
35. สำมำรถรองรับระบบงำนได้หลำกหลำย เพรำะโปรแกรม
ถูกออกแบบเพื่อให้เป็ นระบบเปิ ด สำมำรถสร้ำงรำยงำนเองได้ไม่จำกัด
36. สำมำรถรองรับธุรกิจในอนำคตได้ เช่น E-Commerce
37. สำมำรถ Import/Export ข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่น ๆ ได้
38. สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้ง่ำย
ความต้ องการเบือ้ งต้ นของซอฟท์ แวร์
39. โปรแกรมสำมำรถใช้ได้กบั Windows 2003 เป็ นต้นไป
40. โปรแกรมมีควำมต้องกำรฮำร์ดแวร์ที่มีหน่วยควำมจำอย่ำงน้อย
ซอฟท์ แวร์ สามารถ Implement ได้ โดยไม่ ขนึ้ กับฮาร์ ดแวร์ ยหี่ ้ อใดยีห่ ้ อหนึ่ง
41. โปรแกรมสำมำรถไช้ได้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ทุกยี่หอ้ และ
ทุกรุ่ น โดยไม่เกิดปัญหำกำรใช้งำน
ความสามารถที่ซอฟท์ แวร์ จะจัดการการใช้ งานของตนเอง หรือสามารถระบุ
ความผิดพลาดได้
42. ไม่มีปัญหำในขณะบันทึกรำยกำรหรื อระหว่ำงกำรประมวลผล
43. เมื่อมีปัญหำเกี่ยวกับระบบ สำมำรถนำข้อมูลกลับมำใช้ใหม่ได้
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ซอฟท์ แวร์ สามารถแยกออกเป็ นโมดูลที่เป็ นอิสระต่ อกัน
44. โปรแกรมแยกเป็ นแต่ละโมดูลอย่ำงชัดเจน
45. กระบวนกำรทำงำนในแต่ละโมดูลแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
ความยากง่ ายในการ Operate เพือ่ ให้ ซอฟท์ แวร์ สามารถทางานได้
46. โปรแกรมสำมำรถประยุกต์ใช้กบั ระบบงำนขององค์กรได้ง่ำย และ
ตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงครบถ้วน
คาอธิบายการทางานของโปรแกรม
47. มีขอ้ ควำมช่วยเหลือ แบบ Html ที่อยูบ่ น Internet ผูใ้ ช้สำมำรถดู และ
พิมพ์ออกมำได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งพึ่งคู่มือกำรใช้โปรแกรม
48. มีเมนูช่วยเหลือในหน้ำจอโปรแกรม
ความยากง่ ายที่โปรแกรมสามารถเข้ าใจได้
49. สำมำรถประยุกต์โปรแกรมกับเข้ำกับระบบงำนได้ง่ำย
ซอฟท์ แวร์ สามารถทางานได้ โดยไม่ ขึน้ กับสภาพแวดล้ อม
50. สำมำรถใช้งำนโปรแกรมได้กบั Windows ทุกรุ่ น
51. โปรแกรมสำมำรถทำงำนเร็ ว และไม่เกิน Resource เครื่ อง
ทำให้ไม่ตอ้ งลงทุนซื้ อเครื่ องรำคำแพง ๆ
ปริมาณของหน่ วยความจาที่ใช้
52. โปรแกรมสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้ในปริ มำณมำก โดยไม่
ส่ งผลกระทบต่อควำมเร็ วในกำรบันทึกข้อมูลและกำรประมวลผล
คุณสมบัตทิ ี่ซอฟท์ แวร์ สามารถเชื่อมโยงจากองค์ ประกอบไปยังข้ อกาหนด
ความต้ องการได้
53. โปรแกรมสำมำรถตรวจสอบกำรใช้งำนย้อนหลังของผูใ้ ช้งำนแต่คนได้
ความง่ ายที่ผ้ ใู ช้ มอื ใหม่ จะเรียนรู้ จนสามารถใช้ ซอฟท์ แวร์ ได้
54. ผูเ้ ริ่ มใช้งำนใหม่สำมำรถเรี ยนรู ้กำรใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็ ว
55. มีคู่มือที่ครบถ้วน อ่ำนเข้ำใจง่ำย
56. มีกำรอบรมเบื้องต้นก่อนกำรใช้งำนโปรแกรม
57. มีระบบกำรสอนในแผ่น CD สำมำรถเรี ยกดูได้ตลอดเวลำ
เป็ นภำพเคลื่อนไหว แสดงกำรทำงำนกับข้อมูลตัวอย่ำง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ในกำรใช้โปรแกรมอย่ำงถูกต้อง
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ประวัติผ้เู ขียน
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