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บทที่ 4
การทดลอง
เพื่อให้ ทราบถึงผลการทางานของระบบจึงทาการทดลองการทางานของระบบตามที่ได้ ทา
การออกแบบไว้ ว่าเป็ นไปตามที่ออกแบบหรื อไม่ เพื่ อให้ ทราบถึงข้ อผิดพลาดที่เกิดขึน้ และนา
ข้ อผิดพลาดนันมาท
้
าการแก้ ไข ปรับปรุงระบบให้ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 หน้ าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์ สาหรับธุรกิจค้ าข้ าว

รูปที่ 4.1 หน้ าจอหลักของโปรแกรมประยุกต์สาหรับธุรกิจค้ าข้ าว
4.2 การค้ นหาข้ อมูลเจ้ าหนี ้
4.2.1 การค้ นหาเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.2 การค้ นหาข้ อมูลเจ้ าหนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูค้นหาเจ้ าหนี ้
2. ใส่ชื่ อ เจ้ าหนี ้ และคลิ ก ปุ่ มค้ น หา หรื อ คลิ ก ปุ่ มแสดงทัง้ หมด เพื่ อ
เลือกแสดงชื่อเจ้ าหนี ้ทังหมด
้

ผลการทดลอง :
จากการทดลองค้ น หาข้ อ มูล เจ้ าหนี เ้ รี ย บร้ อยแล้ ว จะปรากฏข้ อ มู ล
เจ้ าหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหาดังรูปที่ 4.3 และเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมดดั
้
งรูปที่ 4.4

รูปที่ 4.3 แสดงข้ อมูลเจ้ าหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหา และแสดงข้ อมูลที่เพิ่ม

รูปที่ 4.4 แสดงข้ อมูลการค้ นหาเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
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4.2.2 การเพิ่มข้ อมูลเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.5 การเพิ่มข้ อมูลเจ้ าหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกปุ่ มเพิ่มเจ้ าหนี ้
2. กรอกข้ อมูลตามหน้ าที่ปรากฏดังรูปที่ 4.10
3. คลิกเลือกปุ่ มบันทึก หรื อคลิกปุ่ มยกเลิก เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้ อมูล

ผลการทดลอง :
จากการทดลองเมื่ อเพิ่ม ข้ อมูลเจ้ าหนี เ้ รี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
เจ้ าหนี ้ที่หน้ าต่างค้ นหาเจ้ าหนี ้ ดังรูปที่ 4.3
4.2.3 การแก้ ไขข้ อมูลเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.6 การแก้ ไขข้ อมูลเจ้ าหนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข
2. คลิกปุ่ มแก้ ไข
3. แก้ ไขข้ อมูล คลิกเลือกปุ่ มบันทึกเพื่อบันทึก หรื อคลิกปุ่ มยกเลิก เพื่อ
ยกเลิกการแก้ ไขข้ อมูล ดังรูปที่ 4.7

ผลการทดลอง :
จากการทดลองแก้ ไขข้ อ มู ล เจ้ า หนี เ้ รี ย บร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่ อ ง
ข้ อความ “แก้ ไขข้ อมูลเรี ยบร้ อย” ดังรูปที่ 4.7 และแสดงข้ อมูลเจ้ าหนี ้ที่หน้ าต่างเจ้ าหนี ้ ดัง
รูปที่ 4.3

รูปที่ 4.7 แสดงหน้ าต่างเจ้ าหนี ้เมื่อแก้ ไขข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.2.4 การลบข้ อมูลเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.8 การลบข้ อมูลเจ้ าหนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการลบ
2. คลิกปุ่ มลบจากหน้ าต่างเจ้ าหนี ้
3. ต้ องการลบข้ อมูล คลิกปุ่ ม Yes ต้ องการยกเลิกคลิกปุ่ ม No

ผลการทดลอง :
จากการทดลองลบข้ อมูลเจ้ าหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่องข้ อความ
“คุณต้ องการลบข้ อมูลนี ้หรื อไม่” ดังรูปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 แสดงหน้ าต่างเจ้ าหนี ้เมื่อลบข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.3 การเพิ่มข้ อมูลเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.10 การเพิ่มข้ อมูลเจ้ าหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูเพิ่มเจ้ าหนี ้
2. กรอกข้ อมูลตามหน้ าที่ปรากฏดังรูปที่ 4.10
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3. คลิกเลือกปุ่ มบันทึก หรื อ คลิกปุ่ มยกเลิก เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้ อมูล
ผลการทดลอง :
จากการทดลองเมื่ อเพิ่ม ข้ อมูลเจ้ าหนี เ้ รี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
เจ้ าหนี ้ที่หน้ าต่างค้ นหาเจ้ าหนี ้ ดังรูปที่ 4.3
4.4 บัญชีเจ้ าหนี ้
4.4.1 การค้ นหาบัญชีเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.11 การค้ นหาบัญชีเจ้ าหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูบญ
ั ชีเจ้ าหนี ้
2. ใส่ชื่อเจ้ าหนี ้ หรื อคลิกเลื อกวันที่ และคลิกปุ่ มค้ นหา หรื อคลิกปุ่ ม
แสดงทังหมด
้
เพื่อเลือกแสดงบัญชีเจ้ าหนี ้ทังหมด
้

ผลการทดลอง :
จากการทดลองค้ นหาข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
บัญชีเจ้ าหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหาดังรูปที่ 4.12 และเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมดดั
้
งรูปที่ 4.13
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รูปที่ 4.12 แสดงข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหา และแสดงข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้ที่เพิ่ม

รูปที่ 4.13 แสดงข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
4.4.2 การเพิ่มข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.14 การเพิ่มข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้
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รูปที่ 4.15 หน้ าต่างการเพิ่มข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกปุ่ มเพิ่มจากหน้ าต่างบัญชีเจ้ าหนี ้
2. จะปรากฏหน้ า ต่า งดัง รู ป ที่ 4.15 กรอกข้ อ มูล และคลิ ก เลื อ กปุ่ ม
บันทึก ต้ องการยกเลิกคลิกปุ่ มออก

ผลการทดลอง :
จากการทดลองเพิ่มข้ อมูลบัญชี เจ้ าหนีเ้ รี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่อง
ข้ อความ “เพิ่มข้ อมูลใหม่เรี ยบร้ อย” ดังรูปที่ 4.16 และแสดงข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้ที่หน้ าต่าง
บัญชีเจ้ าหนี ้ ดังรูปที่ 4.12

รูปที่ 4.16 แสดงหน้ าต่างบัญชีเจ้ าหนี ้เมื่อเพิ่มข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
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4.4.3 การแก้ ไขบัญชีเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.17 การแก้ ไขบัญชีเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.18 แสดงข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้ที่ต้องการแก้ ไข
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข
2. คลิกปุ่ มแก้ ไขจากหน้ าต่างบัญชีเจ้ าหนี ้
3. จะปรากฏหน้ า ต่า งดัง รู ป ที่ 4.18 แก้ ไ ขข้ อ มูล และคลิ ก เลื อ กปุ่ ม
บันทึก ต้ องการยกเลิกคลิกปุ่ มออก

ผลการทดลอง :
จากการทดลองแก้ ไขข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่อง
ข้ อความ “แก้ ไขข้ อมูลเรี ยบร้ อย” ดังรู ปที่ 4.14 และแสดงข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนีท้ ี่หน้ าต่าง
บัญชีเจ้ าหนี ้ ดังรูปที่ 4.12
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รูปที่ 4.19 แสดงหน้ าต่างบัญชีเจ้ าหนี ้เมื่อแก้ ไขข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.4.4 การลบบัญชีเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.20 การลบข้ อมูลบัญชีเจ้ าหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการลบ
2. คลิกปุ่ มลบจากหน้ าต่างบัญชีเจ้ าหนี ้
3. ต้ องการลบข้ อมูล คลิกปุ่ ม Yes ต้ องการยกเลิกคลิกปุ่ ม No

ผลการทดลอง :
จากการทดลองลบข้ อมูลบัญ ชี เจ้ าหนี เ้ รี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่อง
ข้ อความ “คุณต้ องการลบข้ อมูลนี ้หรื อไม่” ดังรูปที่ 4.21
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รูปที่ 4.21 แสดงหน้ าต่างบัญชีเจ้ าหนี ้เมื่อลบข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.5 การชาระหนี ้
4.5.1 การค้ นหาชาระหนี ้

รูปที่ 4.22 การค้ นหาข้ อมูลการชาระหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูค้นหาการชาระหนี ้
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2. ใส่ชื่อเจ้ าหนี ้ คลิกปุ่ มค้ นหา หรื อ คลิกปุ่ มแสดงทัง้ หมด เพื่ อเลือก
แสดงข้ อมูลเจ้ าหนี ้ทังหมด
้
ผลการทดลอง :
จากการทดลองค้ นหาข้ อมูลการชาระหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
การชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหาดังรูปที่ 4.23 และเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมดดั
้
งรูปที่ 4.24

รูปที่ 4.23 แสดงข้ อมูลการชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหา

รูปที่ 4.24 แสดงข้ อมูลการชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
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4.5.2 การจ่ายชาระหนี ้

รูปที่ 4.25 การจ่ายชาระหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกแถวข้ อมูลที่ต้องการจ่าย และคลิกปุ่ มเลือก
2. คลิกเลือกบัญชีที่ต้องการชาระ และคลิกปุ่ มเลือก จะปรากฎหน้ าต่าง
ดังรูปที่ 4.27 กรอกข้ อมูลจานวนเงินที่ต้องการชาระ ในช่องชาระเงิน คลิกปุ่ มบันทึก เพื่อ
บันทึกข้ อมูล
3. คลิกปุ่ มพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบสาคัญจ่าย

ผลการทดลอง :
รูปที่ 4.28

จากการทดลองจ่ายชาระหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว จะปรากฏหน้ าต่างพิมพ์ ดัง

รูปที่ 4.26 หน้ าต่างการเลือกบัญชีที่ต้องการชาระ
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รูปที่ 4.27 หน้ าต่างการชาระหนี ้ เพื่อกรอกจานวนเงินที่ต้องการชาระ

รูปที่ 4.28 หน้ าต่างการพิมพ์ข้อมูลใบสาคัญจ่าย
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รูปที่ 4.29 ตัวอย่างใบสาคัญจ่าย
4.6 ค้ นหาใบชาระหนี ้
4.6.1 การค้ นหาใบชาระหนี ้

รูปที่ 4.30 การค้ นหาใบชาระหนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูค้นหาใบชาระหนี ้
2. ใส่ชื่อเจ้ าหนี ้ คลิกเลือกวันที่ที่ต้องการค้ นหา และคลิกปุ่ มค้ นหา หรื อ
คลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
เพื่อเลือกแสดงใบชาระหนี ้ทังหมด
้

ผลการทดลอง :
จากการทดลองค้ นหาข้ อมูล ใบชาระหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
ใบชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหาดังรูปที่ 4.31 และเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมดดั
้
งรูปที่ 4.32

รูปที่ 4.31 แสดงข้ อมูลใบชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหา

รูปที่ 4.32 แสดงข้ อมูลใบชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
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4.6.2 การแก้ ไขใบชาระหนี ้

รูปที่ 4.33 การแก้ ไขใบชาระหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไขใบชาระหนี ้
2. คลิกปุ่ มแก้ ไขจากหน้ าต่างค้ นหาใบชาระหนี ้
3. จะปรากฏหน้ าต่างดังรูปที่ 4.27 แก้ ไขข้ อมูลช่องชาระเงิน และคลิก

เลือกปุ่ มบันทึก
ผลการทดลอง :
จากการทดลองแก้ ไขใบชาระหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่องข้ อความ
“แก้ ไขข้ อมูลเรี ยบร้ อย”
4.6.3 การลบใบชาระหนี ้

รูปที่ 4.34 การลบข้ อมูลใบชาระหนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการลบ
2. คลิกปุ่ มลบจากหน้ าต่างค้ นหาใบชาระหนี ้
3. ต้ องการลบข้ อมูล คลิกปุ่ ม Yes ต้ องการยกเลิกคลิกปุ่ ม No

ผลการทดลอง :
จากการทดลองลบข้ อมูลบัญ ชี เจ้ าหนี เ้ รี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่อง
ข้ อความ “คุณต้ องการลบข้ อมูลนี ้หรื อไม่”
4.7 รายงานบัญชีเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.35 รายงานบัญชีเจ้ าหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูรายงานบัญชีเจ้ าหนี ้
2. ใส่ชื่อเจ้ าหนี ้ เลือกใกล้ กาหนดชาระ หรื อเกินกาหนดชาระ และคลิก
ปุ่ มค้ นหา เพื่อแสดงข้ อมูล ดังรูปที่ 4.36
3. คลิกปุ่ ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์ข้อมูล

ผลการทดลอง :
รูปที่ 4.37

จากการทดลองแสดงหน้ าต่างการพิมพ์ข้อมูลรายงานบัญชีเจ้ าหนี ้ ดัง
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รูปที่ 4.36 แสดงข้ อมูลรายงานบัญชีเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.37 หน้ าต่างการพิมพ์ข้อมูลรายงานบัญชีเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.38 ตัวอย่างรายงานบัญชีเจ้ าหนี ้
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4.8 บัญชีต้นทุน
4.8.1 การค้ นหาบัญชีต้นทุน

รูปที่ 4.39 การค้ นหาบัญชีต้นทุน
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูบญ
ั ชีต้นทุน
2. ใส่ชื่อ Invoice หรื อคลิกเลือกวันที่ และคลิกปุ่ มค้ นหา หรื อคลิกปุ่ ม
แสดงทังหมด
้
เพื่อเลือกแสดงบัญชีต้นทุนทังหมด
้

ผลการทดลอง :
จากการทดลองค้ นหาข้ อมูลบัญชีต้นทุนเรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
บัญชีต้นทุนเมื่อคลิกปุ่ มค้ นหาดังรูปที่ 4.40 และเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมดดั
้
งรูปที่ 4.41

รูปที่ 4.40 แสดงข้ อมูลบัญชีต้นทุนเมื่อคลิกปุ่ มค้ นหา
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รูปที่ 4.41 แสดงข้ อมูลบัญชีต้นทุนเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
4.8.2 การเพิ่มบัญชีต้นทุน

รูปที่ 4.42 การเพิ่มบัญชีต้นทุน

รูปที่ 4.43 หน้ าต่างการเพิ่มบัญชีต้นทุน
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกปุ่ มเพิ่มจากหน้ าต่างบัญชีต้นทุน
2. จะปรากฏหน้ า ต่า งดัง รู ป ที่ 4.43 กรอกข้ อ มูล และคลิ ก เลื อ กปุ่ ม
บันทึก ถ้ าต้ องการยกเลิก คลิกปุ่ มออก

ผลการทดลอง :
จากการทดลองเพิ่มข้ อมูลบัญชีต้นทุนเรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่อง
ข้ อความ “เพิ่มข้ อมูลใหม่เรี ยบร้ อย” ดังรูปที่ 4.44

รูปที่ 4.44 แสดงหน้ าต่างบัญชีต้นทุนเมื่อเพิ่มข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.8.3 การแก้ ไขบัญชีต้นทุน

รูปที่ 4.45 การแก้ ไขบัญชีต้นทุน
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รูปที่ 4.46 แสดงข้ อมูลบัญชีต้นทุนที่ต้องการแก้ ไข
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกปุ่ มแก้ ไขจากหน้ าต่างบัญชีต้นทุน
2. จะปรากฏหน้ า ต่า งดัง รู ป ที่ 4.46 แก้ ไ ขข้ อ มูล และคลิ ก เลื อ กปุ่ ม

บันทึก
ผลการทดลอง :
จากการทดลองแก้ ไขข้ อมูลบัญชีต้นทุนเรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่อง
ข้ อความ “แก้ ไขข้ อมูลเรี ยบร้ อย” ดังรูปที่ 4.47

รูปที่ 4.47 แสดงหน้ าต่างบัญชีต้นทุนเมื่อแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว
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4.8.4 การลบบัญชีต้นทุน

รูปที่ 4.48 การลบบัญชีต้นทุน
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการลบ
2. คลิกปุ่ มลบจากหน้ าต่างบัญชีต้นทุน
3. ต้ องการลบข้ อมูล คลิกปุ่ ม Yes ต้ องการยกเลิกคลิกปุ่ ม No

ผลการทดลอง :
จากการทดลองลบข้ อมูลบัญ ชี ต้นทุน เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่อง
ข้ อความ “คุณต้ องการลบข้ อมูลนี ้หรื อไม่” ดังรูปที่ 4.49

รูปที่ 4.49 แสดงหน้ าต่างบัญชีต้นทุนเมื่อลบข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
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4.9 รายงานบัญชีต้นทุน

รูปที่ 4.50 รายงานบัญชีต้นทุน
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูรายงานบัญชีต้นทุน
2. ใส่ชื่ อ Invoice หรื อเลื อกวันที่ และคลิกปุ่ มค้ น หา ต้ องการยกเลิ ก

คลิกปุ่ มออก
3. คลิกปุ่ ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงาน
ผลการทดลอง :
ดังรูปที่ 4.51

จากการทดลองจะแสดงหน้ าต่างการพิมพ์ ข้อมูลรายงานบัญชีต้นทุน

รูปที่ 4.51 หน้ าต่างการพิมพ์ข้อมูลรายงานบัญชีต้นทุน
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รูปที่ 4.52 ตัวอย่างรายงานบัญชีต้นทุน
4.10 การค้ นหาข้ อมูลลูกหนี ้
4.10.1 การค้ นหาข้ อมูลลูกหนี ้

รูปที่ 4.53 การค้ นหาข้ อมูลลูกหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูค้นหาลูกหนี ้
2. ใส่ชื่อลูกหนี ้ และคลิกปุ่ มค้ นหา หรื อคลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
เพื่อเลือก
แสดงชื่อลูกหนี ้ทังหมด
้
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ผลการทดลอง :
จากการทดลองค้ นหาข้ อมูลลูกหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูลลูกหนี ้
เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหาดังรูปที่ 4.54 และเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมดดั
้
งรูปที่ 4.55

รูปที่ 4.54 แสดงข้ อมูลการค้ นหาชื่อลูกหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหา

รูปที่ 4.55 แสดงข้ อมูลการค้ นหาชื่อลูกหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
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4.10.2 การเพิ่มข้ อมูลลูกหนี ้

รูปที่ 4.56 การเพิ่มข้ อมูลลูกหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกปุ่ มเพิ่มลูกหนี ้
2. กรอกข้ อมูลตามหน้ าที่ปรากฏดังรูปที่ 4.61
3. คลิกเลือกปุ่ มบันทึก หรื อ คลิกปุ่ มยกเลิก เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้ อมูล

ผลการทดลอง :
จากการทดลองเมื่ อเพิ่ม ข้ อมูล ลูก หนี เ้ รี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
ลูกหนี ้ที่หน้ าต่างค้ นหาลูกหนี ้ ดังรูปที่ 4.54
4.10.3 การแก้ ไขข้ อมูลเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.57 การแก้ ไขข้ อมูลเจ้ าหนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข
2. คลิกปุ่ มแก้ ไข
3. แก้ ไขข้ อมูล คลิกเลือกปุ่ มบันทึกเพื่อบันทึก หรื อคลิกปุ่ มยกเลิก เพื่อ
ยกเลิกการแก้ ไขข้ อมูล

ผลการทดลอง :
จากการทดลองแก้ ไขข้ อ มู ล เจ้ า หนี เ้ รี ย บร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่ อ ง
ข้ อความ “แก้ ไขข้ อมูลเรี ยบร้ อย” ดังรูปที่ 4.58 และแสดงข้ อมูลเจ้ าหนี ้ที่หน้ าต่างเจ้ าหนี ้
ดังรูปที่ 4.54

รูปที่ 4.58 แสดงหน้ าต่างลูกหนี ้เมื่อแก้ ไขข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.10.4 การลบข้ อมูลเจ้ าหนี ้

รูปที่ 4.59 การลบข้ อมูลเจ้ าหนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการลบ
2. คลิกปุ่ มลบจากหน้ าต่างลูกหนี ้
3. ต้ องการลบข้ อมูล คลิกปุ่ ม Yes ต้ องการยกเลิกคลิกปุ่ ม No

ผลการทดลอง :
จากการทดลองลบข้ อมูลลูกหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่องข้ อความ
“คุณต้ องการลบข้ อมูลนี ้หรื อไม่” ดังรูปที่ 4.60

รูปที่ 4.60 แสดงหน้ าต่างลูกหนี ้เมื่อลบข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.11 การเพิ่มข้ อมูลลูกหนี ้

รูปที่ 4.61 การเพิ่มข้ อมูลลูกหนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูเพิ่มลูกหนี ้
2. กรอกข้ อมูลตามหน้ าที่ปรากฏดังรูปที่ 4.61
3. คลิกเลือกปุ่ มบันทึก หรื อ คลิกปุ่ มยกเลิก เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้ อมูล

ผลการทดลอง :
จากการทดลองเมื่ อเพิ่ม ข้ อมูล ลูก หนี เ้ รี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
กล่องข้ อความ “เพิ่มข้ อมูลใหม่เรี ยบร้ อย” ดังรูปที่ 4.62

รูปที่ 4.62 แสดงหน้ าต่างลูกหนี ้เมื่อเพิ่มข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.12 บัญชีลูกหนี ้
4.12.1 การค้ นหาบัญชีลกู หนี ้

รูปที่ 4.63 การค้ นหาบัญชีลกู หนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูบญ
ั ชีลกู หนี ้
2. ใส่ชื่ อลูก หนี ้ หรื อคลิ กเลื อกวันที่ และคลิกปุ่ มค้ นหา หรื อคลิกปุ่ ม
แสดงทังหมด
้
เพื่อเลือกแสดงบัญชีลกู หนี ้ทังหมด
้

ผลการทดลอง :
จากการทดลองค้ นหาข้ อมูลบัญชี ลกู หนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
บัญชีลกู หนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหาดังรูปที่ 4.64 และเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมดดั
้
งรูปที่ 4.65

รูปที่ 4.64 แสดงข้ อมูลบัญชีลกู หนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหา

รูปที่ 4.65 แสดงข้ อมูลบัญชีลกู หนี ้เมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
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4.12.2 การเพิ่มข้ อมูลบัญชีลกู หนี ้

รูปที่ 4.66 การเพิ่มข้ อมูลบัญชีลกู หนี ้

รูปที่ 4.67 การเพิ่มข้ อมูลบัญชีลกู หนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกปุ่ มเพิ่มจากหน้ าต่างบัญชีลกู หนี ้
2. จะปรากฏหน้ า ต่า งดัง รู ป ที่ 4.67 กรอกข้ อ มูล และคลิ ก เลื อ กปุ่ ม

บันทึก
ผลการทดลอง :
จากการทดลองเพิ่มข้ อมูลบัญชี ลูกหนีเ้ รี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่อง
ข้ อความ “เพิ่มข้ อมูลใหม่เรี ยบร้ อย” ดังรู ปที่ 4.58 และแสดงข้ อมูลบัญชีลูก หนีท้ ี่หน้ าต่าง
บัญชีลกู หนี ้
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รูปที่ 4.68 แสดงหน้ าต่างบัญชีลกู หนี ้เมื่อเพิ่มข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.12.3 การแก้ ไขบัญชีลกู หนี ้

รูปที่ 4.69 การแก้ ไขบัญชีลกู หนี ้

รูปที่ 4.70 แสดงข้ อมูลบัญชีลกู หนี ้ที่ต้องการแก้ ไข
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกปุ่ มแก้ ไขจากหน้ าต่างบัญชีลกู หนี ้
2. จะปรากฏหน้ า ต่า งดัง รู ป ที่ 4.70 แก้ ไ ขข้ อ มูล และคลิ ก เลื อ กปุ่ ม

บันทึก
ผลการทดลอง :
จากการทดลองแก้ ไขข้ อมูลบัญชีลูกหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่อง
ข้ อความ “แก้ ไขข้ อมูล เรี ยบร้ อย” ดัง รู ป ที่ 4.71 และแสดงข้ อ มูลบัญ ชี ลูก หนี ท้ ี่ ห น้ าต่าง
บัญชีลกู หนี ้

รูปที่ 4.71 แสดงหน้ าต่างบัญชีเจ้ าหนี ้เมื่อแก้ ไขข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.12.4 การลบบัญชีลกู หนี ้

รูปที่ 4.72 การลบบัญชีลกู หนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกข้ อมูลที่ต้องการลบ
2. คลิกปุ่ มลบจากหน้ าต่างบัญชีลกู หนี ้

ผลการทดลอง :
จากการทดลองลบข้ อมูลบัญ ชี ลูกหนี จ้ ะปรากฏกล่องข้ อความ “คุณ
ต้ องการลบข้ อมูลนี ้หรื อไม่” ดังรูปที่ 4.73 ต้ องการลบข้ อมูลคลิกปุ่ ม Yes ต้ องการยกเลิก
คลิกปุ่ ม No

รูปที่ 4.73 แสดงหน้ าต่างบัญชีเจ้ าหนี ้เมื่อลบข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.13 การแจ้ งชาระหนี ้
4.13.1 การค้ นหาข้ อมูลแจ้ งชาระหนี ้

รูปที่ 4.74 การค้ นหาข้ อมูลแจ้ งชาระหนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูแจ้ งชาระหนี ้
2. ใส่ชื่ อลูกหนี ้ และคลิ กปุ่ มค้ น หา หรื อ คลิ กปุ่ มแสดงทัง้ หมด เพื่ อ
เลือกแสดงชื่อลูกหนี ้ทังหมด
้

ผลการทดลอง :
จากการทดลองค้ นหาข้ อมูลแจ้ งชาระหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
แจ้ งชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหาดังรูปที่ 4.75 และเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมดดั
้
งรูปที่ 4.76

รูปที่ 4.75 แสดงข้ อมูลแจ้ งชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหา

รูปที่ 4.76 แสดงข้ อมูลแจ้ งชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
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4.13.2 การแจ้ งชาระหนี ้

รูปที่ 4.77 การแจ้ งชาระหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
: 1. เลือกแถวข้ อมูลที่ต้องการแจ้ งชาระหนี ้ และคลิกปุ่ มเลือก จะปรากฎ
หน้ าต่างดังรูปที่ 4.78 เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการแจ้ งชาระหนี ้ หรื อคลิกปุ่ มออก เพื่อยกเลิก
2. คลิกเลือกบัญชีที่ต้องการแจ้ งชาระหนี ้ และคลิกปุ่ มเลือก จะปรากฎ
หน้ าต่างดังรู ปที่ 4.79 กรอกข้ อมูลจ านวนเงินที่ ต้องการแจ้ ง ในช่องชาระเงิน คลิกปุ่ ม
บันทึก เพื่อบันทึกข้ อมูล
3. คลิกปุ่ มพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบแจ้ งชาระหนี ้ ดังรูปที่ 4.80
ผลการทดลอง :
จากการทดลองการแจ้ งชาระหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว จะปรากฎหน้ าต่างการ
พิมพ์ข้อมูลใบแจ้ งหนี ้ ดังรูปที่ 4.80

รูปที่ 4.78 หน้ าต่างการเลือกบัญชีที่ต้องการแจ้ งชาระหนี ้
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รูปที่ 4.79 หน้ าต่างแจ้ งชาระหนี ้ เพื่อกรอกจานวนเงินที่ต้องการชาระ

รูปที่ 4.80 หน้ าต่างการพิมพ์ข้อมูลใบแจ้ งหนี ้

รูปที่ 4.81 ตัวอย่างใบแจ้ งหนี ้
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4.14 ค้ นหาใบแจ้ งชาระหนี ้
4.14.1 การค้ นหาใบแจ้ งชาระหนี ้

รูปที่ 4.82 การค้ นหาใบแจ้ งชาระหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูค้นหาใบแจ้ งชาระหนี ้
2. ใส่ชื่ อลูก หนี ้ หรื อคลิ กเลื อกวันที่ และคลิกปุ่ มค้ นหา หรื อคลิกปุ่ ม
แสดงทังหมด
้
เพื่อเลือกแสดงใบแจ้ งชาระหนี ้ทังหมด
้

ผลการทดลอง :
จากการทดลองค้ นหาข้ อมูลใบแจ้ งหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏข้ อมูล
ใบแจ้ งหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหาดังรูปที่ 4.83 และเมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมดดั
้
งรูปที่ 4.84
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รูปที่ 4.83 แสดงข้ อมูลใบแจ้ งชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มค้ นหา

รูปที่ 4.84 แสดงข้ อมูลใบแจ้ งชาระหนี ้เมื่อคลิกปุ่ มแสดงทังหมด
้
4.14.2 การแก้ ไขใบแจ้ งชาระหนี ้

รูปที่ 4.85 การแก้ ไขใบแจ้ งชาระหนี ้
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ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกข้ อมูลที่ต้องการแก้ ไข
2. คลิกปุ่ มแก้ ไขจากหน้ าต่างค้ นหาใบแจ้ งชาระหนี ้
3. จะปรากฏหน้ าต่างดังรูปที่ 4.78 แก้ ไขข้ อมูลช่องชาระเงิน และคลิก

เลือกปุ่ มบันทึก
ผลการทดลอง :
จากการทดลองแก้ ไขใบชาระหนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่องข้ อความ
“แก้ ไขข้ อมูลเรี ยบร้ อย”
4.14.3 การลบใบชาระหนี ้

รูปที่ 4.86 การลบข้ อมูลใบแจ้ งชาระหนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการลบ
2. คลิกปุ่ มลบจากหน้ าต่างค้ นหาใบชาระหนี ้
3. ต้ องการลบข้ อมูล คลิกปุ่ ม Yes ต้ องการยกเลิกคลิกปุ่ ม No

ผลการทดลอง :
จากการทดลองลบข้ อมูลบัญ ชี เจ้ าหนี เ้ รี ยบร้ อยแล้ วจะปรากฏกล่อง
ข้ อความ “คุณต้ องการลบข้ อมูลนี ้หรื อไม่”
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4.15 รายงานบัญชีลูกหนี ้

รูปที่ 4.87 รายงานบัญชีลกู หนี ้
ขันตอนการทดลอง
้
:

1. เลือกเมนูรายงานบัญชีลกู หนี ้
2. ใส่ชื่อลูกหนี ้ เลือกใกล้ กาหนดชาระ หรื อเกินกาหนดชาระ และคลิก
ปุ่ มค้ นหา เพื่อแสดงข้ อมูล ดังรูปที่ 4.88
3. คลิกปุ่ ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์ข้อมูล

ผลการทดลอง :
รูปที่ 4.89

จากการทดลองแสดงหน้ าต่างการพิมพ์ข้อมูลรายงานบัญชีลูกหนี ้ ดัง

รูปที่ 4.88 แสดงข้ อมูลรายงานบัญชีเจ้ าหนี ้

89

รูปที่ 4.89 หน้ าต่างการพิมพ์ข้อมูลรายงานบัญชีลกู หนี ้

รูปที่ 4.90 ตัวอย่างรายงานบัญชีลกู หนี ้

