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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทั ฟังเจียเป่า (รุ่งแสงเหลก็ไทย) จ ากดั น าโปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรสมาใชใ้นงานบญัชี
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัต่อเวลา ส าหรับใชง้านและบริหารงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ จากการท างานท่ีผ่านมาพบว่า เม่ือเสร็จส้ินการท างานในแต่ละวนั พนักงานบญัชี
ไม่ได้ส ารองข้อมูลไว้ท่ีหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง โดยในวันถัดมมาถ้าระบบคอมพิวเตอร์เกิด
ขอ้ผิดพลาด พนกังานไม่สามารถเปิดไฟลง์านล่าสุด และกูค้ืนไฟล์ได ้ซ่ึงพนกังานตอ้งบนัทึกขอ้มูล
ทั้ งหมดให้เป็นปัจจุบัน ท าให้เสียเวลาและประสิทธิภาพการท างานลดลง  อีกทั้ งในปัจจุบัน        
ระบบสารสนเทศของบริษทัเช่ือมต่ออินเทอรืเน็ต และท่ีผ่านมามีหลายองค์กรพบปัญหาการโจมตี
และภยัร้ายทางไซเบอร์ทั้ง Malware ท่ีท าลายขอ้มูล และ Ransomware ท่ีคุกคามขอ้มูลต่าง ๆ ท าให้
ไฟล์บนคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์นั้นถูกเขา้รหัส และไม่อาจกูค้ืนได ้ตอ้งเสียเงินจ านวนมากเพื่อ
ปลดลอ็คขอ้มูล 

 
ดังนั้น ผูจ้ ัดท าจึงจัดท าโครงงาน “การส ารองข้อมูลบนระบบคลาวด์ด้วยการควบคุม

คอมพิวเตอร์ระยะไกล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส ารองขอ้มูลและการกูค้ืน และป้องกนัความเส่ียง
ท่ีขอ้มูลจะสูญหายจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1  เพื่อส ารองขอ้มูลบญัชีบนระบบคลาวดด์ว้ยการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 
1.2.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส ารองขอ้มูลและการกูค้ืนขอ้มูล 
1.2.3  เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีขอ้มูลจะสูญหายจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
1.2.4  เพื่อใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้มูลบญัชีในการท างานและบริหารงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1  ศึกษาการส ารองขอ้มูลบนระบบคลาวด์ 
1.3.2  ศึกษาการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 
1.3.3  ปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั ฟังเจียเป่า (รุ่งแสงเหลก็ไทย) จ ากดั  ระหวา่งวนัท่ี                 

1 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึงวนัท่ี 17 มีนาคม 2563  
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1  ขอ้มูลบญัชีไดรั้บการปกป้องจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
1.4.2  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้มูลบญัชีในการท างานและบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.4.3  มีความสะดวกและรวดเร็วในการโอนยา้ยขอ้มูลไปยงัคอมพิวเตอร์ หรือแลปทอป   

เคร่ืองใหม่ในอนาคต 
1.4.4  ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเตรียมหน่วยส ารองเก็บขอ้มูล และช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ถึงขอ้มูล

ไดต้ลอดเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษา การส ารองขอ้มูลบญัชีบนระบบคลาวด์ดว้ยการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 

ผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาดงัน้ี 
 2.1 รายละเอียดของโปรแกรมExpress    
 2.2 ระบบบญัชีแยกประเภท 
 2.3 ระบบจดัซ้ือสินคา้และการรับสินคา้ 
 2.4 ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร 
 2.5 ระบบวิเคราะห์การซ้ือ 
 2.6 รายละเอียดของโปรแกรม Team Viewer 
 2.7 โปรแกรม Google Drive 

2.1 รายละเอยีดของโปรแกรมบัญชีเอก็ซ์เพรส 

โปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรสประกอบดว้ยงานหลกัๆ 12 ระบบดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพท่ี  2.1 แผนผงัการท างานของระบบ 
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2.2 ระบบบัญชีแยกประเภท   

ขอ้มูลส่วนใหญ่จะถูกส่งมาจากระบบซ้ือระบบสายการเงินและระบบอ่ืนๆ 

1. จดัเตรียมผงับญัชีตวัอย่างให้สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมลบทิ้งเพื่อให้ตรงกบัระบบงานของ
บริษทัได ้

2. สามารถสั่งงบการเงินไดทุ้กรูปแบบให้ตรงกบัความตอ้งการของธุรกิจแต่ละประเภท
อาทิเช่น 
- ในงบเปรียบเทียบสามารถน าขอ้มูลมาแสดงเปรียบเทียบไดสู้งสุด 18 คอลมัน์ 
-  ข้อมูลท่ีน ามาแสดงสามารถสร้างสูตรเพื่อค านวนหรือดึงมาจากฟิวข้อมูลท่ี

ก าหนดให ้
- ในแต่ละคอลมัน์สามารถเลือกใหแ้สดงขอ้มูลเฉพาะแผนกท่ีตอ้งการ 
- สามารถสร้างขอ้มูลในรูปอตัราเปอร์เซ็นต์โดยใชย้อดรวมของขอ้มูลเป็นฐานการ

ค านวณ 
- ในงบเดียวกันในแต่ละบรรทดัหน่ึงตลบับญัชีสามารถดึงขอ้มูลจากคนละฟิวมา

แสดงได ้
3. สามารถก าหนดผงับญัชีใหแ้ยกตามแผนกไดไ้ม่จ ากดั 
4. สามารถก าหนดวนัเร่ิมตน้รอบบญัชีของบริษทัตามวนัเดือนท่ีแจง้กบัสรรมพากร 
5. สามารถป้อนขอ้มูลของปีถดัไปไดไ้ม่จ ากดัโดยไม่ตอ้งรอการปิดบญัชีส้ินปีท าให้การ

ท างานต่อเน่ืองไม่ล่าช้าเม่ือท าการปิดส้ินปีบัญชีระบบก็จะน าขอ้มูลเขา้ไปในงวดท่ี 
ถูกตอ้งใหโ้ดยอตัโนมตั 

6. สามารถบนัทึกรายการดา้นเดบิตและเครดิตไดไ้ม่จ ากดัจ านวนรายการ 
7. โปรแกรมจะท าการตรวจสอบยอดเดบิตและเครดิตใหส้มดุลก่อนการบนัทึก 
8. สามารถเลือกวิธีบนัทึกบญัชีสินคา้ไดท้ั้งแบบเพื่อเรียกเอาอีกและเปิดเพชรช่วง 
9. สามารถก าหนดสมุดรายวนัไดไ้ม่จ ากดัจ านวน 
10. สามารถปรับเปล่ียนเลขท่ีบญัชีไดต้ลอดเวลา 
11. สามารถคน้หาขอ้มูลตามเลขท่ีบญัชีหรือช่ือบญัชีและมีลูกในกรณีท่ีจ าไม่ได ้
12. เม่ือมีการลงบญัชีภาษีซ้ือหนีภาษีขายโปรแกรมจะน าไปบนัทึกในแฟ้มภาษีสีน้ีภาษีขาย

ใหอ้ตัโนมติัทนัที 
13. เม่ือมีการลงบญัชีภาษีเงินไดห้ักณท่ีจ่ายโปรแกรมจะน าไปบนัทึกแฟ้มภาษีเงินไดห้กัณ

ท่ีจ่ายใหท้นัที 
14. เม่ือมีการลงบญัชีเช็ครับหรือเช็คจ่ายล่วงหนา้โปรแกรมจะน าไปบนัทึกในทะเบียนเช็ค

ใหท้นัที  
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2.3 ระบบจัดซ้ือสินค้าและการรับสินค้า 

1. สามารถพิมพแ์ละแกไ้ขรูปแบบในแต่ละเอกสารท่ีแตกต่างกันไดถึ้งสามรูปแบบเช่น
ใบสั่งซ้ือและใบรับสินคา้ 

2. รองรับภาษีซ้ือแบบท่ีขอคืนไดไ้ม่เต็มจ านวนโดยระบบบญัชีเอก็ซ์เพรสจะเฉล่ียภาษีซ้ือ
ท่ีขอคืนไดแ้ละภาษีซ้ือท่ีขอคืนไม่ไดใ้หเ้องอตัโนมติั 

3. วนัท่ีท่ีไดรั้บสินคา้เป็นคนละวนักบัวนัท่ีของใบก ากบัภาษีซ้ือได ้
4. สามารถบนัทึกรับสินคา้ท่ีมีภาษีมูลค่าเพิ่มอตัราปกติและกลุ่มท่ีไดรั้บยกเวน้หน่อยใบ

รับสินคา้ใบเดียวกนัได ้
5. สามารถบนัทึกการซ้ือท่ีมีการจ่ายเงินมดัจ าล่วงหนา้ได ้
6. สามารถบนัทึกส่วนลดแต่ละรายการสินคา้และส่วนลดจากยอดรวมซ่ึงรถเป็นจ านวน

เงิน, เปอร์เซ็นตแ์ละเป็นเปอร์เซ็นตห์ลายชั้น 
7. เปิดโอกาสใหแ้กไ้ขยอดภาษีมูลค่าเพิ่มใหต้รงกบัใบกบัภาษีของผูจ้  าหน่ายได ้
8. สามารถซ้ือสินค้าด้วยหน่อยรับท่ีแตกต่างกับหน่วยรับท่ีเก็บในสต๊อกได้เพียงแต่มี

อตัราส่วนท่ีสัมพนัธ์กนั 
9. ในใบสั่งซ้ือสามารถบนัทึกขนส่งโดยสถานท่ีท่ีจะให้ส่งสินคา้และขายท่ีท าการสั่งซ้ือ

สินคา้ได ้
10. ในใบสั่งซ้ือใบเดียวกนัสามารถก าหนดวนัท่ีรับสินคา้ในแต่ละตวัแยกกบัคลวนัไดต้าม

ตอ้งการประโยชน์ท่ีไดค้ือสามารถทยอยส่งสินคา้ไดต้ามออเดอร์ของลูกคา้ได้ 
11. สามารถบนัทึกการรับสินคา้โดยอา้งอิงถึงใบสั่งซ้ือสินคา้หรือไม่ตอ้งเปิดใบสั่งซ้ือก่อน

ก็ได ้
12. ในใบสั่งซ้ือโปรแกรมจะควบคุมยอดท่ีสั่งซ้ือและคา้งรับและสามารถรับสินคา้ตามท่ีสั่ง

ไดไ้ม่จ ากดัจ านวนคร้ังจนกวา่จะรับสินคา้ไดค้รบตามค าสั่งซ้ือ 
13. มีจุ๊งกินคาร์ดท่ีถึงจุดสั่งซ้ือแยกตามหมวดสินคา้และผูจ้  าหน่าย 
14. สามารถสั่งซ้ือสินคา้ตามยอดสั่งจองช่วยลดภาระการสต๊อกสินคา้โดยดูจากรายงาน

สินคา้คา้งส่ง 
15. ในแต่ละเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มค าอธิบายรายการถึงจะหาไดจ้ านวน 10 บรรทดั

บรรทดัละ 50 ตวัอกัษร 
16. ในเอกสารแต่ระบายสามารถเพิ่มค าอธิบายหมายเหตุไดจ้ านวนหา้บรรทดับรรทดัละ 50 

ตวัอกัษร 
17. สามารถเพิ่มสินคา้และผูจ้  าหน่ายไดใ้นขณะบนัทึกรายการซ้ือ 
18. สามารถบนัทึกรายการซ้ือสินคา้ไดสู้งสุด 999 รายการต่อจะสั่ง 
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19. รองรับธุรกิจการซ้ือบริการ(เกณฑเ์งินสด)  และจะปรับยอดภาษีซ้ือให้เม่ือมีการบนัทึก
จ่ายช าระหน้ี 

20. เม่ือบนัทึกรับสินคา้โปรแกรมจะตั้งเจา้หน้ี, เพิ่มสต๊อ, บนัทึกภาษีซ้ือ, ลงบญัชีและเก็บ
สถิติจางซ้ือใหท้นัที 

2.4 ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร 
เช็ครับและเช็คจ่ายจะถูกส่งมาจากการรับช าระหน้ีและจ่ายช าระหน้ี 
1. สามารถพิมพแ์ละแกไ้ขรูปแบบเช็คท่ีแตกต่างกนัไดห้กธนาคาร 
2. การรับช าระจ่ายช าระหน้ีดว้ยเช็คระบบบญัชีเอ็กซ์เพรสจะน าเช็คไปเก็บไวใ้นทะเบียน

เช็คเพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีดูแลและ ตรวจสอบ 
3. มีรายงานเช็ครับเรียงตามวนัท่ีเช็คเพื่อช่วยเตือนวา่มีเช็คใบไหนท่ีถึงก าหนดการน าฝาก 
4. สามารถพิมพใ์บน าฝากเช็คแทนการเขียนดว้ยมือท าใหส้ะดวกและรวดเร็วขึ้น 
5. สามารถบนัทึกการผา่นเช็คทั้งชุดท่ีน าฝากหรือผา่นเช็คท่ีละใบก็ได ้         
6. สามารถเก็บประวติัเช็คคืนเพื่อเก็บไวพ้ิจารณาการใหเ้ครดิต 
7. มีรายงานเช็คจ่ายเรียงตามเลขท่ีเช็คส าหรับตรวจสอบกบัสมุดเช็คแต่ละใบท่ีเซนต์จ่าย

ไป 
8. มีรายงานเช็คจ่ายเรียงตามวนัท่ีเช็คเพื่อเตือนให้ฝ่ายการเงินทราบวา่จะมีเช็คใบไหนบา้ง

และจะมี จ านวนเงินเท่าไหร่ท่ีจะตดัจากบญัชีจะไดเ้ตรียมโอนเงินจากบญัชีออมทรัพย์
เขา้บญัชีกระแสรายวนัไดท้นัเวลา 

9. สามารถก าหนดใหร้ะบบท าการผา่นเช็คจ่ายใหเ้องอตัโนมติั 
10. สามารถบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีเงินฝากธนาคารเช่นฝากถอนเงินสดโอนเงิน

ระหว่างธนาคารจ่ายค่าท าเนียมและพิมพร์ายงานเพื่อน ามากระทบยอดกบัแบงค์สเตท
เมน้ทไ์ด ้

11. สามารถถอนเงินสดโดยเช็คของบริษทัและบนัทึกรายการขายลดเช็คได ้  

2.5 ระบบวิเคราะห์การซ้ือ 
ท าการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับการซ้ือสินคา้และจดัท าเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบ

ละเอียดพร้อมขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อใชใ้นการวางแผนด าเนินงานของบริษทัในอนาคตประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

1. ประวติัการซ้ือแยกตามผูจ้  าหน่ายและสินคา้ 
2. สรุปยอดซ้ือประจ างวด 
3. สรุปยอดสีเช่ือแยกตามผูจ้  าหน่าย (เปรียบเทียบ 12 งวด) 
4. สรุปยอดซ้ือแยกตามหมวดสินคา้ตามคลงัสินคา้และตามผูจ้  าหน่าย 
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2.6 รายละเอยีดของโปรแกรม TeamViewer  
TeamViewer เป็นโปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชไ้ดก้บัพีซี,iPad, โทรศพัทมื์อถือ

ทั้งระบบแอนดรอยดแ์ละ iOS ซ่ึงตวัโปรแกรมจะสามารถท าใหเ้ราเขา้ไปควบคุมคอมพิวเตอร์หรือดี

ไวซ์อ่ืนๆได ้ผา่นทางระบบ Wi-Fi และเซลลูลาร์ ซ่ึงในท่ีน้ีจะน ามาใชใ้นการสั่งงานคอมพิวเตอร์เพื่อ

ส ารองขอ้มูลระบบบญัชีเอก็ซ์เพรสผา่นระบบทางไกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.2 โปรแกรม Team viewer ทาง App Store iOS 

 

ทีมวิวเวอร์ TeamViewer เป็นชุดซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์กรรมสิทธ์ิส าหรับรีโมทคอนโทรล, 

ใช้เดสก์ทอปร่วม ,ประชุมออนไลน์ ,ประชุมผ่านเว็บ และถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ 

ซอฟแวร์ท างานร่วมกบัระบบปฏิบติัการ ไมโครซอฟท ์วินโดวส์ ,แมคโอเอสเทน็ ,ลินุกซ์,ไอโอเอส,

แอนดรอยด์ และวินโดวส์ อาร์ที มนัเป็นไปไดใ้นการเขา้ถึงเคร่ืองใชที้มวิวเวอร์ดว้ยเวบ็เบราวเ์ซอร์ 

ในขณะท่ีจุดสนใจหลกัของโปรแกรมประยุกตค์ือการควบคุมระยะไกลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึง

ลกัษณะการท างานร่วมและการน าเสนอท่ีถูกรวมไว ้
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TeamViewer มีความสามารถท่ีส าคญัอยู ่3 อยา่ง คือ 
รีโมทไปยงัเคร่ืองเป้าหมาย 
รับส่งไฟลห์ากนั 
ประชุมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.3 การรีโมทไปยงัเคร่ืองเป้าหมาย TeamViewer 

 

การรีโมทเขา้ไปยงัเคร่ืองเป้าหมาย ทั้งสองฝ่ายตอ้งติดตั้งโปรแกรม TeamViewer ทั้ง 2 ฝ่ัง 

จากนั้นเลือกวา่ฝ่ายไหนจะเป็นเคร่ืองคุม ฝ่ังไหนจะเป็นฝ่ายถูกคุม 

สมมติว่าเราเป็นฝ่ายควบคุม ก็ให้เพื่อนส่ง Partner ID (ดูไดจ้ากตรงช่อง Your ID ของเคร่ือง

ท่ีจะถูกควบคุม) มาใหเ้รา ซ่ึงเป็นชุดตวัเลข 9 หลกั 
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รูปภาพท่ี 2.4 การใส่ตวัเลข Partner ID ใน TeamViewer 

 

หลงัจากใส่ตวัเลข Partner ID ท่ีเพื่อนส่งมาให้แลว้ ก็คลิกท่ีปุ่ ม Connect to partner ได้เลย    

จะพบกบัหนา้ต่างให้ใส่รหสั แลว้คลิก Log on ซ่ึงตวัรหัสตอ้งให้ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือส่งมาให้

นะครับ (ดูจากช่อง Password) รหสัจะสุ่มใหม่ทุกคร้ังท่ีเปิดโปรแกรมขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.5 หนา้จอ TeamViewer 
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เสร็จแลว้หน้าจอของผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือก็จะถูกแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของเรา 

จากนั้นเราสามารถควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูท่ี้ต้องการความช่วยเหลือได้เลยเต็มท่ีใน

โปรแกรมมีเคร่ืองมือใหเ้ราใชห้ลายอยา่ง อยา่งปรับการแสดงผล, สั่งรีบูทเคร่ือง, จดโน๊ตบนหนา้จอ

ได ้หรือจะสามารถสนทนากบัเพื่อนผา่นแชทหรือวีดีโอคอล เพื่อสอบถามสถานการณ์ของฝ่ังโนน้ก็

ไดด้ว้ย 

 
 

 

 

รูปภาพท่ี 2.6 เคร่ืองมือใน TeamViewer 

2.7 โปรแกรม Google Drive  

Google Drive เป็นโปรแกรมใช้งานพื้นท่ีในระบบคลาวท่ีทาง Google ไดใ้ห้พื้นท่ีฟรีใน

การส ารองขอ้มูลจ านวน 15 GB โดยตวัโปรแกรมสามารถติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และท า

การส่ิงคนไหนขอ้มูลท่ีถูกส ารองลงโฟลเดอร์ท่ีตั้งไวเ้พื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลขึ้นบนพื้นท่ีบน

คลาวโดยอตัโนมติั 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 2.7 หนา้ Download Google Drive got PC 



1

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1  ช่ือและที่ตั้งสถานท่ีประกอบการ
ช่ือสถานประกอบการ :  บริษทั ฟังเจียเป่า(รุ่งแสงเหลก็ไทย) จ ากดั 
สถานท่ีตั้ง :  24/6 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 

กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์       :  028056988 
โทรสาร.  :  028056988 
อีเมล ์ : fjpsale01@gmail.com 
เวบ็ไซต ์ : https://fjpstainless.yellowpages.co.th 

รูปภาพท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั ฟังเจียเป่า (รุ่งแสงเหลก็ไทย) จ ากดั 

3.2  ลกัษณะสถานประกอบการ ผลติภัณฑ์ การด าเนินงานหลกัขององค์กร              
บริษทั ฟังเจียเป่า (รุ่งแสงเหล็กไทย) จ ากดั ด าเนินกิจการเป็นผูน้ าเขา้และผูจ้ดัจ าหน่ายทั้ง 

คา้ส่งและคา้ปลีก ผลิตภณัฑส์แตนเลสทุกชนิด 
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รูปภาพท่ี 3.2 ขอ้มูล website บริษทั 

สินค้าและบริการ 

1. ขายส่งสแตนเลส เกรด 304, เกรด 201, เกรด 202, เกรด 430 ราคาโรงงาน  
ท่อกลมสแตนเลสไม่ มีตะ เข็บ  และไม่ มี ตะ เข็บ  หนา  0.8มิ ล , 1.0มิ ล , 1.2มิ ล , 1.5มิ ล 

เส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 3/8น้ิว, 1/2น้ิว, 5/8น้ิว, 3/4น้ิว, 7/8น้ิว, 1น้ิว, 1 1/4น้ิว, 1 1/2น้ิว, 2น้ิว, 2 1/2

น้ิว 3น้ิว ท่อสแตนเลสเงา ท่อสแตนเลส304 Food grade, 201, 202 ท่อเงาส าหรับตกแต่ง ใชท้ าร้ัว

ประตู ราวบนัได ท าเฟอร์นิเจอร์, ท่อแฮร์ไลน์ 

• สแตนเลสเกรด 304 ใช้งานทัว่ไปไม่เป็นสนิม ทนต่อการกดักร่อนสูง สามารถขึ้นรูปเย็น 
และเช่ือมไดดี้นิยมท าประตูร้ัวสแตนเลส งานเฟอร์นิเจอร์ 

• สแตนเลส 201 มีความแขง็แรงกวา่ 304 
• สแตนเลสเกรด 202 มีทนทานต่อสนิมจะต ่ากว่าเกรด 304 นิยมใช้เกรด 202 ผลิตสินค้า

ฮาร์ดแวร์ ราวตากผา้ ราวจบั 
• สแตนเลสเกรด 430 สแตนเลสเฟอร์ริติก SUS430 มีความแข็งแกร่งสูงกว่าสแตนเลสเกรด 

304 เป็นเกรดท่ีมีความเหนียวและมีลกัษณะการขึ้นรูปไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่เกิดสนิมง่าย รองรับ
งานอุตสาหกรรม 

2. ขายส่งกล่องสแตนเลสจตุรัส ส่ีเหลีย่มด้านเท่า เกรด 304, เกรด 201, เกรด 202,  ราคาโรงงาน ท่อ
เหล่ียมสแตนเลสหนา 1มิล, 1.2มิล, 1.5มิล ขนาดหน้าตดั 1/2น้ิวx1/2น้ิว, 3/4น้ิวx3/4น้ิว, 1น้ิวx1
น้ิว, 1 1/4น้ิวx1 1/4น้ิว, 1 1/2น้ิวx1 1/2น้ิว, 2น้ิวx2น้ิว 
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3. ขายส่งท่อกลมสแตนเลส เกรด 304, เกรด 201, เกรด 202, ราคาโรงงาน ท่อแบนสแตนเลสขนาด 
3/8น้ิว, 1/2น้ิวx 1น้ิว, 5/8น้ิวx1 1/4น้ิว, 3/4น้ิวx1 1/2น้ิว, 1 1/2น้ิวx3น้ิว 

4. ขายส่งเส้นแบนสแตนเลส 304 เกรด 201 ราคาโรงงาน หนา้กวา้ง ตั้งแต่ 1/2น้ิว, 5/8น้ิว, 3/4น้ิว, 1
น้ิว, 1 1/4น้ิว, 1 1/2น้ิว, 2น้ิว ความหนา ตั้งแต่ 3 มม. 4.5 มม. 6 มม. 9 มม. และ 12 มม. 

5. ขายส่งฉากสแตนเลส 304,201 ราคาโรงงาน ความหนา 1/8น้ิว, 3/16น้ิว, 1/4น้ิว หนา้กวา้ง 3/4น้ิว, 
1น้ิว, 1 1/4น้ิว, 1 1/2น้ิว, 2น้ิว, 2 1/2น้ิว, 3 น้ิว, 4 น้ิว 

6. เพลากลมสแตนเลส 304, 201 สแตนเลสเพลากลม ขนาด 1/8น้ิว, 3/16น้ิว, 1/4น้ิว, 5/16น้ิว, 3/8น้ิว
, 7/16น้ิว, 1/2น้ิว, 5/8น้ิว, 3/4น้ิว, 7/8น้ิว, 1น้ิว, 1 1/8น้ิว, 1 1/4น้ิว, 1 3/8น้ิว, 1 1/2น้ิว, 1 5/8น้ิว, 1 
3/4น้ิว, 2น้ิว, 2 1/4น้ิว, 2 1/2น้ิว, 2 3/4น้ิว, 3น้ิว, 4น้ิว, 5น้ิว 

7. ขายส่งแผ่นสแตนเลสแผ่นเรียบ Stainless Sheet เกรด 304, เกรด 430, 430 BA, 201, ทุกผิว 
8. สินค้าอ่ืนๆ ราคาส่ง 

• ขายส่ง แผ่นอลูมิเนียม แผ่นสังกะสี แผ่นป้ัมลาย แผ่นสแตลเลสตีนเป็ดตีนไก่ แผ่นสแตล
เลสเจาะรู และท่อ ASTM 

• ขายส่งลวดเช่ือม KOBE-ขาว,แดง ลวดเช่ือมแสตนเลส 
• ขายส่งอุปกรณ์งานตกแต่งสแตนเลส อุปกรณ์งานติดตั้งประตูร้ัวสแตนเลส เช่น บูทสแตน

เลส ลูกลอ้สแตนเลส ลอ้ประคอง ฝาอุดแบน ฝาอุดกลม กลอนประตูขวา-ซ้าย กลอนลง
พื้นขวา-ซา้ยสแตนเลส ขอ้งอเช่ือม น๊อตสแตนเลสทุกชนิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.3 ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์
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รูปภาพท่ี 3.4 คอยด ์สแตนเลส แผน่ สแตนเลส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.5 ท่อเหล่ียม เพลา ท่อกลม 
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รูปภาพท่ี 3.6 ท่อกลมสแตนเลสท่อเหล่ียมสแตนเลส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.7 เพลาสแตนเลส ฉากสแตนเลส 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การของสถานประกอบการ 

เจา้ของกิจการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

- แผนกบญัชี/การเงิน 
- แผนกขาย 
- แผนกจดัซ้ือ 
- แผนกคลงัสินคา้และจดัส่ง       

3.4  ต าแหน่งงานและลกัษณะงาน 

             ต าแหน่งงาน :  พนกังานบญัชี 
             ลกัษณะงาน  : - ตรวจสอบเอกสารทางบญัชีรายวนัแผนกซ้ือ 

- ติดตามและบนัทึกผา่นเช็ครับและเช็คจ่าย  
- ส ารองขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ และระบบคลาวด์ 
- เขียนใบน าฝากเช็ค และติดตามพนกังานส่งเอกสารไปธนาคาร 
- ปรับสมุดคู่ฝากใหเ้ป็นปัจจุบนั  

3.5  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

              ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา :  ดร.วราพร ด ารงคก์ูลสมบติั  
              ต าแหน่งงาน   :  กรรมการผูจ้ดัการ 

3.6  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

               ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1 ส่งเอกสารแจง้หวัขอ้ 
- ส่งเอกสารแจง้หวัขอ้ใหผู้บ้ริหารรับทราบ 

3.7.2 ศึกษาขอ้มูลจดัท า 
- ศึกษาข้อมูลในการปฎิบัติงานโดยใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรส โดยเฉพาะขั้นตอนใน                
การส ารองขอ้มูล 

3.7.3 วิเคราะห์ขอ้มูล 
- ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล และขั้นตอนในการส ารองขอ้มูลโปรแกรมเอก็ซ์เพรส 

3.7.4 ด าเนินการจดัท า 
- ด าเนินการจดัท าสร้างช่องทางในการส ารองขอ้มูลบญัชีบนระบบคลาวดด์ว้ยการ 
  ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล  
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3.7.5 น าเสนอโครงการ 
- น าเสนอโครงการด าเนินการตามขั้นตอนในการส ารองส ารองขอ้มูลบญัชีบนระบบ 
   คลาวดด์ว้ยการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 17 กพ.63 24 กพ.63 2 มีค.63 9 มีค.63 12 มีค.63 
1. ส่งเอกสารแจง้หวัขอ้  

 

   
2. ศึกษาขอ้มูลจดัท า    

 

 
3. วิเคราะห์ขอ้มูล     

 

4. ด าเนินการจดัท า  
 

   
5. น าเสนอโครงการ      

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้                                                                                            
ฮาร์ดแวร์ 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
• เคร่ืองสแกนภาพ 
• เคร่ือง ถ่ายเอกสสน 
• เคร่ืองพิมพ ์
• iPad 
• ระบบอินเทอร์เน็ตผา่น WiFi หรือ cellular  
• กลอ้งถ่ายรูป 

ซอฟต์แวร์ 

• ระบบปฎิบติัการ Microsoft Windows 
• โปรแกรมMicrosoft Word 
• โปรแกรมMicrosoft Excel 
• โปรแกรมระบบบญัชี Express 
• ระบบปฏิบติัการ iOS 
• โปรแกรม TeamViewer 
• โปรแกรม Google drive บนระบบปฏิบติัการ Windows 



บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
               โครงงานน้ีจะกล่าวถึง ขั้นตอนในการส ารองขอ้มูลบญัชีบนระบบคลาวด์ดว้ยการควบคุม
คอมพิวเตอร์ระยะไกล 
 

4.1 การติดตั้งระบบในคร้ังแรกเพ่ือตั้งค่าการใช้งาน 

1. ติดตั้งโปรแกรม Google Drive ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. ลงช่ือเขา้ใชใ้นบญัชีการเขา้ใชโ้ดยใชอี้เมลของทาง Google 
3. ตั้งค่าโปรแกรมใหซิ้งคข์อ้มูลจากโฟลเดอร์ท่ีตั้งไวเ้พื่อเก็บส ารองขอ้มูลบญัชี 
4.  สร้าง Shotcut เพื่อเขา้ถึงโฟลเ์ดอร์การส ารองขอ้มูลเอาไวท่ี้หนา้ Desktop ของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  
5. ติดตั้งโปรแกรม TeamViewer ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
6. ลงทะเบียนยเูซอร์ในระบบ TeamViewer บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
7. ติดตั้งโปรแกรม TeamViewer ลงบน iPad 
8. ลงทะเบียนยเูซอร์ในระบบ TeamViewer บน iPad 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.1 การเขา้สู่ระบบ ดว้ย User Gmail ของโปแกรม Google drive 
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รูปภาพท่ี 4.2 การตั้งค่าโฟลเ์ดอร์เพื่อซิงคข์อ้มูลท่ีจะส ารอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.3 การเลือกขอ้มูลในโฟลเ์ดอร์ท่ีส ารอง 
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รูปภาพท่ี 4.4 การเลือกโฟลเ์ดอร์ส ารองขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.5 แสดงการเร่ิมซิงคแ์ละส ารองขอ้มูลขึ้นสู่ระบบคลาวด ์

4.2 การส ารองข้อมูลสู่ระบบคลาวด์ด้วยการควบคุมคอมพวิผ่านระยะไกล 

1. เขา้ใชง้านโปรแกรม TeamViewer บน iPad 
2. เช่ือมต่อกบั TeamViewer บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. iPad จะเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และสั่งการส ารองขอ้มูลบญัชีในโฟลเดอร์ท่ีตั้งไว ้

 



21 
 

4. โปรแกรม Google Drive บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะท าการซิงค์และส ารองขอ้มูลขึ้นสู่
ระบบคลาวดโ์ดยอตัโนมติั  โดยจะมีพื้นท่ีจดัเก็บฟรีใหใ้ช ้15Gb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4.6 การลงช่ือเขา้ใชบ้ญัชี Team Viewer 

 

 

 

 

 
 

 

รูปภาพท่ี 4.7 แสดงคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นบญัชีผูใ้ช้ 

 

รูปภาพท่ี 4.7  แสดงความพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นบญัชีผูใ้ช ้  
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รูปภาพท่ี 4.8 การใชโ้ปรแกรม Team Viewer เช่ือมต่อเขา้ควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 

การจดัท าโครงงานเร่ือง “การส ารองขอ้มูลบญัชีบนระบบคลาวด์ดว้ยการควบคุม
คอมพิวเตอร์ระยะไกล ” นั้นไดข้อ้สรุปตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงัน้ี 

❖ บริษทัมีหน่วยส ารองขอ้มูลบญัชีบนระบบคลาวดด์ว้ยการควบคุมคอมพิวเตอร์
ระยะไกล 

❖ ขอ้มูลบญัชีของบริษทัไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงท่ีขอ้มูลจะสูญหายจากเหตุการณ์
ไม่คาดคิด 

❖ บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมหน่วยส ารองเก็บข้อมูล และช่วยให้
ผูบ้ริหารเขา้ถึงขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

❖ ในอนาคต  บริษทัสามารถโอนยา้ยขอ้มูลไปยงัคอมพิวเตอร์ หรือแลปทอปเคร่ือง
ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

❖ ไม่มี 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

❖ ในอนาคตควรมีการส ารองขอ้มูลส าคญัอ่ืนขึ้นบนระบบคลาวด์ต่อไป เพื่อเป็นการ
ปกป้องความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศของบริษทั 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

❖ สามารถน าความรู้จากท่ีเรียนมามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาและ
ช่วยแกไ้ขปัญหาของบริษทัได ้
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

❖ การใช้งาน Team Viewer และ Google drive ในช่วงแรกใช้เวลามาก เน่ืองจาก
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่มีทกัษะการใชง้านมาก่อน  

5.2.3. ขอ้เสนอแนะ 

❖ ใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งศึกษาและทดลองปฏิบติัเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิยิง่ขึ้น 
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