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บทคัดยอ 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของ บริษัท เอ แอนด เอ นีโอ เทคโนโลยี 
จํากัด เปนการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน โดยมีระบบการจัดการดาน ระบบเจาหนี้ ระบบลูกหนี้ 
ระบบฐานขอมูลสินคาคงคลัง และระบบงบดุลบัญชี โดยมีขั้นตอนการศึกษา คือ การวิเคราะห
ปญหาและเกบ็รวบรวมขอมูลระบบงานเดิม การออกแบบและวเิคราะหระบบงานตางๆ การพัฒนา
ระบบโดยใช วิชวล เบสิก 6.0 ในการพฒันาโปรแกรมประยุกต และใช ไมโครซอฟท เอสคิวแอล 
เซอรเวอร 2000 เปนระบบฐานขอมูล 

โดยการศึกษานั้น ไดนําขอมูลจริงในเดือน มีนาคม และเมษายน 2547 และตรวจผลการ
ทํางานของโปรแกรมกับระบบงานเดิม  ผลจากการศกึษาพบวา ขอมูลมีความถูกตอง และผูใชมี
ความพึงพอใจในการทดลองใชงานระดับปานกลางขึ้นไป วา ถานําโปรแกรมนี้ไปใชงานจริงจะ
สามารถชวยผูบริหารในการบริหารระบบบัญชีการเงิน ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชน
ตอการดําเนนิธุรกิจ 
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ABSTRACT 
 

The Development of an Information Technology system For Management at the A&A 
NEO TECHNOLOGY Company Limited. The scope of this project includes the design and 
implementation of the account receivable system, account payable system, inventory management 
system, and account balance sheet system. During analysis, the business requirements have been 
gathered by studying the current system and interviewing employees. The processes are the 
problem analysis and current data collection for current system and the design and analysis of all 
system. This application was developed using Microsoft Visual Basic 6.0 and Microsoft SQL 
Server 2000. 

For test the new system, the author use real data from March and April 2004 and recheck 
with existing system. The functioning of the new system was correct. Based on the evaluation 
results, we can conclude that the users are satisfied with the new system with the use of easy to 
use and serve their purposes. This also shows that the program can help improving the business’s 
productions for both time and management. 
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