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คูมือการใชงานโปรแกรมรานคาสหกรณ
User Guide for Cooperative Store Program
โปรแกรมรานคาสหกรณ เปนโปรแกรมที่สามารถนําไปใชไดกับกิจการที่ขายสินคาทั้งในระบบสมาชิกและไมเปนสมาชิก
ภายในยังมีระบบการรับฝากเงินจากสมาชิกเพื่อสงเสริมการออมไดอีกดวย นอกจากนี้ในโปรแกรมยังมีการบันทึกบัญชีแยกประเภท
ตามหลักบัญชีไวดวยเชนกัน และรองรับระบบบัญชีผูใชหลายบัญชี
โปรแกรมรานคาสหกรณ รองรับระบบการทํางานแบบเครื่องเดียว และแบบหลายเครื่องบันทึกขอมูลไวในเครื่องเดียว
หรือที่เรียกวาแบบ Client-Server โดยเครื่องแมขายที่ใชเก็บขอมูลจะตองใชฐานขอมูลแบบ MySQL บนวินโดวสหรือบนลีนุกส
โดยเครื่องแมขายจะตองกําหนด IP Address แบบ Fixed สวนเครือ่ งลูกขายอาจกําหนดใหเปนระบบรับ IP จากระบบเครือขายได
ความตองการของโปรแกรม
1. ระบบปฏิบตั ิการ Windows 32Bit ขึ้นไป
2. พื้นที่วางในฮารดดิสคไมนอยกวา 7Mb สําหรับโปรแกรม
3. เครื่องพิมพที่ติดตั้งกับระบบปฏิบตั ิการพรอมใชงาน
เริ่มตนการใชงาน
เมื่อดับเบิล้ คลิกที่ไอคอนของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการจะทําการเปUดโปรแกรมขึ้นมาใชงาน โดยในการเริม่ ตนใชงานครั้ง
แรกหลังติดตั้งโปรแกรม โปรแกรมจะใชระบบการเรียกใชขอมูลแบบเครื่องเดียว (Standalone) จนกวาจะมีการตั้งคาการเรียกใช
ขอมูลแบบ Client-Server ใหกับโปรแกรม เมื่อเปUดโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

โปรแกรมจะใหใส Username และ Password และคลิกปุ[ม “เขาระบบ” จากนั้นโปรแกรมจะทําการตรวจสอบความ
ถูกตองแลวจึงเปUดการทํางานตามสิทธิ์ที่ไดรับการใชงานของแตละบัญชีผูใชงาน สําหรับการใชงานโปรแกรมครั้งแรก หรือกรณีที่ยัง
ไมมีการกําหนดบัญชีผูใช ผูใชยังไมตองใสขอมูลใด ๆ ลงไป ใหคลิกปุ[ม “เขาระบบ” ไดเลย ในการนีผ้ ใชจะเขาใชในฐานะ
ู
“admin” ดังนั้น เมื่อผูใชเขาระบบดวยวิธีนี้แลว ผูใชควรเพิม่ บัญชีผใชใหกั
ู
บโปรแกรมและกําหนดสิทธิ์การใชงานโดยใหสิทธิ์
ทั้งหมดไวกอน เพื่อใหผูใชสามารถเขาโปรแกรมไปจัดการสิ่งตาง ๆ ทีจ่ ําเปนในตัวโปรแกรมไดในคราวตอไป
หลังจากผูใช “เขาระบบ” ไดแลว ผูใชควรดําเนินการดังตอไปนี้เปนการเบื้องตน
1. ตั้งคารูปแบบการใชขอมูล ใหผูใชคลิกที่เมนูตัวเลือก “ตั้งคาระบบ” แลวคลิกตัวเลือก “ตั้งคาฐานขอมูล” ดังรูป
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เมื่อผูใชคลิกที่ตัวเลือกตามรูป โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูป โปรแกรมจะแสดงคาเริม่ ตนการติดตอกับฐานขอมูลไวเปนแบบ “Standalone (เครื่องเดียว)” ในกรณีนี้ ถาผูใช
ใชระบบเครื่องเดียว ผูใชไมตองกําหนดคาใด ๆ ใหคลิกปุ[ม “ยกเลิก” กลับไปหนาตางหลักของโปรแกรมได แตถาผูใชตองการใช
ระบบหลายเครื่อง (Client-Server) ผูใชสามารถเลือกรูปแบบของฐานขอมูลเปนแบบ MySQL for Window ได ดังรูป

จากรูป ผูใชเลือกรูปแบบเปน “MySQL for Window” จากนั้นกําหนดขอมูลทีส่ ําคัญดังนี้
Host/IP
ใหผูใชใสหมายเลข IP Address ของเครื่องที่ติดตั้งฐานขอมูล MySQL ไว กรณีที่ตองการเครื่องที่
กําลังใชงานอยูเปนเครื่องหลักไวเก็บขอมูลดวย สามารถใสเปนเลข IP Address เปน 127.0.0.1 ได
ทั้งนี้เครื่องนี้สามารถบันทึกขอมูลไดดวยเชนกัน กรณีที่ตองการใหโปรแกรมสงขอมูลไปบันทึกใน
เครื่องอื่น ใหผูใชใส IP Address ของเครื่องที่ตองการสงขอมูลไปบันทึกแทน เชน 192.168.0.1
เปนตน
Username
ใหผูใชใสบัญชีผูใชที่ใชสําหรับการติดตอกับฐานขอมูลตามการตั้งคาไวในระบบของ MySQL ซึ่งจะ
ไมใชบัญชีผูใชที่สรางไวในโปรแกรมเพื่อกําหนดสิทธิ์การใชงาน ในกรณีนผี้ มตั้งคาการติดตอกับ
ฐานขอมูล MySQL ไวเปน root จึงนําคานี้มาใสไว
Password
ใหใสรหัสผานในการติดตอกับฐานขอมูล MySQL ตามบัญชีที่กําหนดไวใหกับ Username
ตามที่ระบุไวในการตั้งคากับระบบของ MySQL ในกรณีนี้ผมกําหนดเปน 12345678 เปนตน
หลังจากที่มีการตั้งคาการเชื่อมโยงไปยังฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหคลิกปุ[ม “บันทึก” ซึ่งโปรแกรมจะทําการติดตอ
ไปยังฐานขอมูลตามที่กําหนดไวใน Host/IP, Username และ Password ดังนั้น ผูใชควรตรวจสอบเครื่องที่ติดตั้ง MySQL ไว วา
สามารถติดตอไดหรือไมกอนการบันทึกคาขอมูล ไมเชนนั้นอาจทําใหการทํางานของโปรแกรมหยุดลงและไมสามารถเปUดโปรแกรม
ได หากเกิดกรณีเชนนี้ ใหผูใชยกเลิกการติดตอกับฐานขอมูลดังกลาวกอนและกลับไปใชการทํางานแบบเครื่องเดียว (Standalone)
โดยใหเปUดโปรแกรม Window Explorer แลวเขาไปในโฟลเดอร C:\Msglive\Coop จากนั้นลบไฟล setting.conf ออกไปกอน
แลวเปUดโปรแกรมขึ้นมาใชงานตามปกติ
โปรแกรมฐานขอมูล MySQL มีอยู 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมที่อยูในเว็บของ MySQL Official
(https://dev.mysql.com/downloads/installer/) ในเว็บนี้ใหผูใชเลือกแบบ Server สวนอีกประเภทหนึ่งคือ MySQL
Essential ของ Oracle ซึ่งมีใหดาวนโหลดหลายเว็บ แนะนําใหเลือกใชชุดนี้ เนื่องจากโปรแกรมติดตั้งมีเครื่องมือชวยจัดการกับ
ระบบไฟลวอลลของ Windows ใหเครื่องลูกขายอื่นสามารถเรียกใชงานฐานขอมูลไดงาย หรือผูใชอาจใช MySQL ที่มีมาจากชุด
ของโปรแกรมจําลองเครื่องเปนเว็บเซิรฟเวอร เชน AppServ, Vertrigo หรืออื่น ๆ ไดเชนกัน
2. ตั้งคาหนวยงาน ใหผูใชคลิกที่ตัวเลือก “ตั้งคาระบบ” และเลือกตัวเลือก “ตั้งคาหนวยงาน” ดังรูป

จากรูป โปรแกรมจะแสดงหนาตางสําหรับการตั้งคาขอมูลของหนวยงานดังรูป
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จากรูปใหผูใชใสขอมูลตามความเปนจริงเพื่อใชในระบบของโปรแกรม สําหรับกรณีที่ใชระบบ Client-Server ผูใช
สามารถกําหนดจากเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หลังจากนั้น เมื่อเครื่องอื่นเปUดโปรแกรม โปรแกรมจะอานขอมูลตามที่ตั้งคาไวในฐานขอมูล
มาใชงานเชนกัน
จากรูป ตัวเลือก “อัตราภาษี” ใหใสอัตราภาษี Vat ตามปxจจุบันที่ใชอยูลงไป
จากรูป ตัวเลือก “สํารองยอดซื้อ” ในกรณีนี้หากผูใชตองการใหโปรแกรมบันทึกยอดซื้อสะสมของสมาชิกแตละรายเก็บไว
เพื่อนํามาคํานวณเงินเฉลีย่ คืนใหกับสมาชิกตอนสิ้นปz ใหผูใชทําเครื่องหมายตามรูป
เมื่อกําหนดขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิกปุ[ม “บันทึก”
การเตรียมทะเบียนขอมูล
หลังจากมีการติดตั้งโปรแกรม และตั้งคาฐานขอมูล เพื่อเลือกใชระบบฐานขอมูลเสร็จแลว สิ่งที่ผูใชตองดําเนินการตอไป
กอนการใชงานคือ การเตรียมทะเบียนขอมูล ซึ่งประกอบไปดวย
1. สรางรายชื่อผูใช หมายถึงการสรางรายชื่อผูใชโปรแกรมใหดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดในโปรแกรม เมื่อคลิกตัวเลือก
“ทะเบียนขอมูล” และเลือกตัวเลือก “สรางรายชื่อผูใช” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูป โปรแกรมจะแสดงรายชื่อผูใชที่ถูกสรางไวในตาราง พรอมทัง้ แสดงสิทธิ์ของผูใชแตละบัญชีที่ไดรับอนุญาตใหใช
งานได ในกรณีที่เริ่มใชโปรแกรมใหมบัญชีรายชื่อผูใชจะยังไมมี ผูใชตองสรางบัญชีผูใชขึ้นมาใหมกอนโดยคลิกปุม[ “เพิ่ม” โปรแกรม
จะแสดงหนาตางรับขอมูลดังรูป
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ใหผูใชใสขอมูลดังนี้
Username
บัญชีที่ใชสําหรับการเขาใชโปรแกรม
Password
รหัสผานที่ใชควบคูกับ Username ในการเขาใชระบบ
ชื่อ – นามสกุล
ชื่อ – นามสกุลของเจาของบัญชี
การตั้งคา Username และ Password ควรใชภาษาอังกฤษกับตัวเลขหรืออยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ไมควรใชภาษาไทย
เนื่องจากอาจมีปxญหาในการใชรหัสขอมูลเพื่อการตรวจสอบกับฐานขอมูลไมตรงกันทําใหไมสามารถเขาใชโปรแกรมได
จากนั้นใหทําเครื่องหมายอนุญาตใหบัญชีผูใชทําอะไรไดบาง เมื่อเสร็จแลวใหคลิกปุม[ บันทึก
หมายเหตุ บัญชีผูใชควรมีอยางนอย 1 บัญชีที่ไดสิทธิ์ครบทุกรายการ เนื่องจากในการเรียกใชโปรแกรมในครั้งตอไป ผูใช
จะตองเขาโปรแกรมดวยบัญชีที่สรางไวจากหนาตางนี้เทานั้น
เมื่อคลิกบันทึกโปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูป ถาผูใชตองการแกไขขอมูลของผูใด ใหดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดของผูนั้น โปรแกรมจะอานขอมูลและเปUดหนาตาง
แกไข กรณีตองการลบบัญชีก็สามารถทําไดโดยคลิกเลือกบรรทัดที่ตองการลบ จากนั้นคลิกปุม[ “ลบ” โปรแกรมจะสอบถามยืนยัน
อีกครั้งถาตอบ “Yes” โปรแกรมจะลบบัญชีผูนั้นออกจากฐานขอมูลทันที
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2. สรางรายชื่อกลุมสมาชิก หมายถึงการสรางกลุมของสมาชิกเพื่อรอการเพิ่มสมาชิกลงไปในแตละกลุม เชน กรณี
โรงเรียนอาจสรางเปนระดับชั้นตามที่โรงเรียนมี หรือกรณีหมูบานอาจสรางเปนชื่อหมูบานไดเชนกัน เมือ่ ผูใชคลิกตัวเลือก
“ทะเบียนขอมูล” และเลือกตัวเลือก “สรางรายชื่อกลุมสมาชิก” โปรแกรมจะแสดงหนาตางขอความดังรูป

จากรูปโปรแกรมจะแสดงรายชื่อกลุมที่ถูกสรางไวกอนแลว กรณีที่ยังไมมีจะเปนตารางวางไมมีขอมูล การเพิ่มขอมูลให
คลิกที่ปุ[ม “เพิ่ม” โปรแกรมจะแสดงหนาตางรับขอมูลดังรูป

จากรูปใหผูใชใสชื่อกลุมของสมาชิกแลวคลิกปุ[ม “บันทึก” โปรแกรมจะกลับไปแสดงขอมูลตามตารางกอนหนานี้ กรณีที่
ตองการแกไขใหดับเบิ้ลคลิกบรรทัดที่ตองการแกไข โปรแกรมจะเปUดหนาตางรับขอความและแสดงขอมูลใหแกไข ในกรณีตองการ
ลบ ใหคลิกเลือกบรรทัดที่ตองการลบ แลวคลิกปุ[ม “ลบ” เชนกัน
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3. สรางรายชื่อสมาชิก หมายถึงการเพิ่มรายชื่อสมาชิกในแตละกลุมทีส่ รางไวกอนหนานี้ โดยคลิกที่ตัวเลือก “ทะเบียน
ขอมูล” และคลิกตัวเลือก “สรางรายชื่อสมาชิก” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูป โปรแกรมจะแสดงรายชื่อสมาชิกในแตละกลุมตามทีเ่ ลือกไว (ถามี) ในหนาตางนี้ผูใชสามารถเลือกใหโปรแกรม
แสดงขอมูลแบบเรียงลําดับไดตามตองการคือ เมื่อคลิกที่ขอความ “<MEMID>” โปรแกรมจะแสดงตามลําดับที่การสรางขอมูล
“<PID>” โปรแกรมจะแสดงตามลําดับที่ของเลขสมาชิกหรืออาจใชเลขประจําตัวประชาชนได และ “<ชื่อ>” โปรแกรมจะแสดง
ตามลําดับของชื่อ – นามสกุล โดยเรียงจากนอยไปหามาก
กลุมยอย ในแตละกลุมสามารถมีกลุมยอยไดตามตองการโดยใหผูใชกําหนดเปนตัวเลข กรณีที่ไมมีกลุมยอยควรใสเปน
เลข “1” ไว ไมควรปลอยวางไว
การเพิ่มรายชื่อสมาชิก สามารถดําเนินการได 2 วิธี คือผูใชพิมพขอมูลเขาไปเอง กับใหโปรแกรมเพิ่มขอมูลจาก MS
Excel กรณีที่ตองการพิมพเขาไปเอง ใหเลือกกลุม และกําหนดกลุมยอยกอน จากนั้นคลิกปุ[ม “เพิ่ม” โปรแกรมจะแสดงหนาตางรับ
ขอมูลดังรูป

เมื่อใสขอความครบถวนแลวใหคลิกปุ[ม “บันทึก” กรณีคาสมัครสมาชิกถาไมมีใหปลอยวางไว
การเพิ่มขอมูลจากโปรแกรม MS Excel ใหผูใชคลิกที่แท•ป “นํารายชื่อเขาจาก Excel” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป
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จากรูปใหผูใชคลิกปุม[ เปUดแฟ‚มขอมูล แลวเลือกแฟ‚มขอมูล MS Excel จากนั้นคลิกปุ[ม “Open” โปรแกรมจะสั่งให
โปรแกรม MS Excel ในเครื่องเปUดแฟ‚มขอมูล ดังนั้น ผูใชควรเปUดแฟ‚มขอมูล Excel จากตัวโปรแกรมโดยตรง ไมควรเปUด
แฟ‚มขอมูล Excel นอกโปรแกรม ซึ่งจะทําใหโปรแกรมไมสามารถอานขอมูลได จากนั้นใหเลือกชีตของ Excel ที่ตองการอานจาก
ตัวเลือกรายการ ซึ่งโปรแกรมจะสัง่ ใหโปรแกรม MS Excel เลื่อนไปเปUดชีตตามที่ผูใชเลือก ผูใชตองไมเลือกชีตเองในโปรแกรม MS
Excel ซึ่งจะทําใหการอานขอมูลมีความผิดพลาด
จากนั้นใหระบุบรรทัดขอมูลที่อยูใน Excel โดยระบุเปนบรรทัดเริ่มตน ถึงบรรทัดสุดทายของขอมูลทีต่ องการอาน ในกรณี
ที่แบงเปนกลุม และกลุมยอย การกําหนดขอมูลสวนนี้หมายถึงขอมูลรายชื่อสมาชิกที่อยูในกลุม หรือกลุมยอยนีด้ วยเชนกัน
การระบุคอลัมนของขอมูลใหผูใชระบุคอลัมนใน Excel เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษซึ่งสามารถใชเปนตัวพิมพเล็กหรือใหญ
ได และตองกําหนดใหครบทุกคอลัมน สําหรับคอลัมนเงินคาสมัครสมาชิก กรณีที่ไมมีไมตองระบุคอลัมน
เมื่อกําหนดขอมูลสําหรับการอานขอมูลเสร็จแลวใหคลิกปุม[ “เริ่มอานขอมูล” โปรแกรมจะอานขอมูลจาก Excel และ
เพิ่มขอมูลเขาสูฐานขอมูลตอไป
เมื่อมีการอานขอมูลเสร็จแลว และยังมีขอมูลที่ตองการอานเพิ่มเติมอีก ผูใชก็สามารถกําหนดรายละเอียดการอานและทํา
การอานขอมูลตอไปจนกวาจะครบถวน จากนั้นใหคลิกปุ[ม “ปUดแฟ‚ม” เพื่อใหโปรแกรมยกเลิกการติดตอกับโปรแกรม MS Excel
และโปรแกรมจะสั่งปUดโปรแกรม MS Excel ตอไป ในระหวางการกําหนดคาขอมูลการอาน ผูใชสามารถคลิกเลือกแสดงสลับไปมา
ระหวางโปรแกรมกับโปรแกรม MS Excel ได หรืออาจมีการแกไขขอมูลบางอยางใน MS Excel ซึ่งเมือ่ แกไขขอมูลเสร็จแลวใหกด
แป‚น Enter ที่แป‚นพิมพ เพื่อใหเซลลขอมูลที่แกไขนั้นออกจากโหมดแกไข เมื่อโปรแกรมสั่งปUดโปรแกรม MS Excel ขอมูลที่มีการ
แกไขจะไมถูกบันทึกลงในแฟ‚มขอมูลแตจะมีผลเฉพาะการอานคาขอมูลจากโปรแกรมเทานั้น เมื่อมีการอานขอมูลครบถวนแลวควร
คลิกไปที่แท•ป “ทะเบียนสมาชิก”
กรณีที่มีการแกไขใหดับเบิ้ลคลิกในบรรทัดที่ตองการโปรแกรมจะเปUดหนาตางแกไขขอมูลให และเมื่อตองการลบใหคลิก
บรรทัดที่ตองการแลวคลิกปุ[ม “ลบ” โปรแกรมจะถามยืนยันและลบขอมูลออกเมื่อคลิก “Yes”
กรณีที่ตองการยกเลิกทุกคนออกจากกลุม/กลุมยอยที่แสดงขอมูลอยูใหคลิกปุ[ม “ลบทั้งหมด”
กรณีการยายกลุม/กลุมยอยใหคลิกเลือกบรรทัดที่ตองการยายกลุม แลวคลิกปุม[ “ยายกลุม” โปรแกรมจะแสดงขอความ
ดังรูป
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ใหผูใชเลือกกลุมใหม และ/หรือระบุกลุมยอยใหม จากนั้นคลิกปุม[ “บันทึก”
4. สรางทะเบียนเงินฝากธนาคาร หมายถึงการสรางบัญชีเงินฝากธนาคารที่สหกรณเปUดบัญชีไวกับธนาคารพาณิชย
ใหผูใชคลิกตัวเลือก “ทะเบียนขอมูล” และเลือกตัวเลือก “สรางทะเบียนเงินฝากธนาคาร” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

การปฏิบัตจิ ะมีวิธีและความหมายเหมือนกับการจัดการในหนาตางอื่นตามที่กลาวมาแลว
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5. สรางทะเบียนรายชื่อบัญชีแยกประเภท หมายถึงการสรางรายชื่อบัญชีแยกประเภทเพื่อใหโปรแกรมสามารถบันทึก
บัญชีที่เกิดจากการทํางานในระบบได เมื่อทําการติดตั้งโปรแกรม โปรแกรมจะสรางรายชื่อบัญชีพื้นฐานไวในผูใชบางสวนแลว ดังนั้น
ผูใชสามารถสรางรายชื่อบัญชีเพิ่มเติมไดเทาที่จําเปน จากตัวเลือก “ทะเบียนขอมูล” และเลือกตัวเลือก “สรางทะเบียนรายชื่อบัญชี
แยกประเภท” โปรแกรมจะเปUดหนาตางดังรูป

จากรูปจะเห็นวามีรายชื่อบัญชีปรากฏอยู เนื่องจากเปนขอมูลพื้นฐานที่โปรแกรมสรางไวใหแลว ดังนั้นผูใชสามารถสราง
รายชื่อบัญชีไดเทาที่จําเปน โดยคลิกปุ[ม “เพิ่ม” โปรแกรมจะแสดงหนาตางดังรูป

ใหผูใชกําหนดเลขบัญชีตามหลักการทางบัญชี คือ หมวด 100 เปนสินทรัพยและลูกหนี้ หมวด 200 เปนเจาหนี้และเงินกู
หมวด 300 เปนสวนของเจาของและทุน หมวด 400 เปนรายได และหมวด 500 เปนคาใชจาย และใสชื่อบัญชีที่ตองการ สําหรับ
ยอดคงเหลือหมายถึงยอดคงเหลือยกมา ซึ่งผูใชอาจจะยังไมระบุก็ไดโดยไปใชการเปUดบัญชีแทน
ดุลยอดคงเหลือทางบัญชีใหผูใชกําหนดใหถูกตองโดยหมวด 100 และ 500 จะมีดุลทางบัญชีดานเดบิต และหมวด 200,
300 และ 400 จะมีดุลทางบัญชีดานเครดิต จากนั้นคลิกปุ[ม “บันทึก”
ในกรณีตองการลบ/แกไขจะปฏิบตั ิเชนเดียวกับที่กลาวมาขางตน ผูใชควรระมัดระวังไมควรลบหรือแกไขเลขบัญชีที่
โปรแกรมกําหนดมาให เนื่องจากบางรายการโปรแกรมตองใชสําหรับกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของกับการทํางานของโปรแกรม
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6. สรางทะเบียนรายชื่อสินคา หมายถึงการเพิ่มรายชื่อสินคางลงในฐานขอมูล โดยคลิกเลือก “ทะเบียนขอมูล” และ
เลือกตัวเลือก “สรางทะเบียนรายชื่อสินคา” โปรแกรมจะแสดงหนาตางขอมูลดังรูป

จากรูป เมื่อผูใชตองการเพิ่มรายชื่อสินคาใหคลิกปุม[ “เพิ่ม” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปใหผูใชระบุรหัสสินคาซึ่งอาจใชรหัสบารโค•ดของสินคามาใสก็ได หรือถาสินคาใดไมมีรหัสบารโค•ดใหผูใชกําหนด
รหัสสินคาเองตามที่ใชอยูในปxจจุบัน จากนั้นใสขอมูลใหครบแลวคลิกปุ[ม “บันทึก”
สําหรับการแกไข/ลบจะมีวิธีปฏิบตั ิเชนเดียวกับที่กลาวมาขางตน
การสรางรายชื่อสินคา ผูใชอาจสรางตอนการบันทึกการซื้อ/ขายสินคาไดดวยเชนกัน ดังนั้นจึงอาจไมจําเปนตองสราง
ในตอนนี้ได

คูมือการใชโปรแกรมรานคาสหกรณ

http://msglive.org

11

7. สรางทะเบียนรายชื่อเจาหนี้ หมายถึงการสรางรายชื่อผูขายสินคาไวในฐานขอมูลเพื่อกําหนดผูขายในการซื้อสินคา
ซึ่งการซื้อสินคานั้นอาจเปนการซื้อดวยเงินสด หรือเงินเชื่อ ใหผูใชคลิกตัวเลือก “ทะเบียนขอมูล” และเลือกตัวเลือก “สราง
ทะเบียนรายชื่อเจาหนี้” โปรแกรมจะแสดงหนาตางดังรูป

จากรูปผูใชสามารถเพิ่ม แกไข และลบไดโดยมีวิธีปฏิบัติตามที่กลาวมาขางตน
8. การบันทึกเปGดบัญชี หมายถึงการสรางรายการเปUดบัญชีในกรณีที่กจิ การมีการดําเนินการมากอนแลว และมี
ยอดคงเหลือเปนงบทดลอง ใหผูใชคลิกตัวเลือก “ทะเบียนขอมูล” และคลิกตัวเลือก “สรางรายการเปUดบัญชี” โปรแกรมจะแสดง
ขอความดังรูป

จากรูปใหผูใชนํายอดคงเหลือแตละบัญชีมาใสใหกับบัญชีแตละบัญชี ทั้งนี้ตองคํานึงถึงดุลทางบัญชีตองใสใหถูกตองดวย
เชนกัน สําหรับยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารจะถูกนํามาใสใหกับบัญชีธนาคารแตละธนาคาร และยอดรวมของแตละบัญชี
เงินฝากธนาคารกับยอดคงเหลือในบัญชี 110.0 – เงินฝากธนาคารตองเทากันดวย หลังจากไดขอมูลครบถวนใหคลิกปุ[ม “บันทึก”
ขอควรระวัง รายการเปUดบัญชีผูใชสามารถบันทึกขอมูลไดเพียงครั้งเดียว จึงควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการบันทึก
และในปzตอไปโปรแกรมจะสรางรายการเปUดบัญชีนี้จากการปUดบัญชีประจําปzใหเอง
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การบันทึกซื้อ – ขายสินคา
เมื่อผูใชเขาระบบเรียบรอยแลว โปรแกรมจะทําการตรวจสอบสิทธิก์ ารใชงานตามที่ถูกกําหนดไวในขั้นตอนการสรางบัญชี
ผูใช และโปรแกรมจะอนุญาตใหทํารายการไดตามทีไ่ ดรับอนุญาตเทานั้น
ใหคลิกตัวเลือก “สําหรับผูใช” และเลือกตัวเลือก “บันทึกซื้อ-ขายสินคา” โปรแกรมจะเปUดหนาตางดังรูป

จากรูปโปรแกรมจะแสดงแท•ปใหเลือกทํารายการ “บันทึกซื้อสินคา” และ “บันทึกขายสินคา” ซึ่งขณะนี้จะแสดง
หนาตางสําหรับการซื้อสินคา หากผูใชตองการบันทึกการขายสินคา ใหคลิกที่แท•ป “บันทึกขายสินคา”
จากรูป “ผูขาย” ผูใชสามารถใสขอมูลดวยคําวา “เงินสด” ในกรอบรับขอมูลสําหรับกรณีซื้อสินคาเปนเงินสด ในกรณีที่
ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ หรือตองการบันทึกชื่อผูขายสําหรับการซื้อครั้งนี้ผูใชสามารถสรางทะเบียนและเลือกผูขายไดจากขอมูลที่
บันทึกไวโดยคลิกที่ โปรแกรมจะเปUดหนาตางทะเบียนรายชื่อผูขายดังรูป

จากรูปกรณีมรี ายชื่อผูขายบันทึกไวเยอะผูใชสามารถคนหาไดโดยใสชื่อเจาหนี้ในกรอบรับขอความ “คนหาตามขอความ”
ปกติโปรแกรมจะเรียงรายชื่อเจาหนี้จากนอยไปมากใหอยูแลวดังนั้นอาจไมมีความจําเปนตองคนหา การเพิ่ม ลบ และแกไขสามารถ
ดําเนินการไดตามที่กลาวมากอนหนานี้แลว กรณีทตี่ องการเลือกผูขายใหคลิกในบรรทัดที่ตองการแลวคลิกปุ[ม “เลือก” โปรแกรม
จะนําขอมูลไปใสใน “ผูขาย” ของหนาตางกอนนี้ จากนั้นใสขอมูลในชองเลขที่ใบเสร็จ/ใบสงของ และกําหนดวันที่ สําหรับการเลือก
ภาษี กรณีที่โปรแกรมไมสามารถใหเลือกประเภทภาษีไดใหผูใชตรวจสอบการกําหนดอัตราภาษีในหนาตางการตั้งคาหนวยงานถูก
กําหนดไวเปน “0” (ศูนย) เปอรเซ็นตหรือไม
คูมือการใชโปรแกรมรานคาสหกรณ
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จากนั้นใหกําหนดรายชื่อสินคาที่ไดซื้อมาโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กรณีใชเครื่องอานบารโค•ด หรือพิมพรหัสสินคาลงไป ใหผูใชคลิกในคอลัมน “รหัสสินคา” ดังรูป
จากรูปจะสังเกตเห็นมีแถบสีน้ําเงินอยูในคอลัมนดังกลาว ใหพิมพรหัสสินคาหรือใชเครื่องอานบารโค•ดอานรหัสจากตัว
สินคา แลวกดแป‚น Enter ที่แป‚นพิมพ (Key Board) โปรแกรมจะคนหาสินคาถาพบจะนํารายละเอียดมาใสในชองที่เกี่ยวของ
ถาไมพบจะแสดงขอความผิดพลาด
2. กรณีใชวิธีเลือกสินคา ใหผูใชคลิกในคอลัมน “ชื่อสินคา” จะปรากฏปุ[ม “...” ดังรูป
จากรูปใหคลิกที่ปมุ[ “...” โปรแกรมจะเปUดหนาตางคนหาสินคา ดังรูป

จากรูป ผูใชสามารถคนหาสินคาโดยใสชื่อสินคาที่ตองการใน “คนหาตามขอความ” ปกติโปรแกรมจะเรียงลําดับตามชื่อ
สินคาจากนอยไปมาก เมื่อพบสินคาที่ตองการใหคลิกเลือกในบรรทัดนั้นแลวคลิกปุ[ม “เลือก” กรณียังไมมีการบันทึกไวผูใชสามารถ
เพิ่ม แกไข หรือลบรายชื่อสินคาได ซึ่งมีวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการจัดการทะเบียนตามที่กลาวมากอนหนานี้
3. ใสจํานวนที่ซื้อ และจํานวนเงินตอหนวยของสินคาที่ซื้อ
4. กรณีที่ตองการเพิ่มบรรทัดเพื่อบันทึกสินคารายการตอไป ใหผูใชกดแป‚นลูกศรลงที่แป‚นพิมพ โปรแกรมจะเพิ่ม
บรรทัดวางมาใหบันทึกสินคาตอไป ใหผูใชดําเนินตามขั้น 1 – 4 จนกวาจะบันทึกรายการสินคาที่ซื้อคราวนี้จนครบ
5. เมื่อบันทึกรายการสินคาครบตามจํานวนใหผูใชเลือกวิธีการชําระเงินในตัวเลือกดานลางของหนาตาง ดังนี้
เงินสด
หมายถึง การซื้อสินคาเปนเงินสด
เงินเชื่อ
หมายถึง การซื้อครั้งนี้ยังไมไดชําระเงินในทันที โปรแกรมจะบันทึกรายการคางชําระใหกับ
เจาหนี้ที่ระบุไวใน “ผูขาย”
เงินฝากธนาคาร
หมายถึง การจายเช็คชําระหนี้ ผูใชตองเลือกบัญชีธนาคารใหตรงการเช็คที่จายเพื่อ
โปรแกรมจะทําการตัดยอดบัญชีเงินฝากธนาคารไดถูกตอง
6. คลิกปุ[ม “บันทึกรายการ” โปรแกรมจะทําการบันทึกรายการตาง ๆ ที่เกี่ยวของลงในฐานขอมูล ซึ่งอาจมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมดังนี้

จากรูปโปรแกรมจะถามผูใชวาจะบันทึกบัญชีแยกประเภทดวยหรือไม ในกรณีทตี่ องการใหโปรแกรมบันทึก
บัญชีแยกประเภทดวยใหคลิกเลือก “บันทึกในบัญชีแยกประเภทดวย” โปรแกรมจะสรางรายการในบัญชีแยกประเภทดวยเชนกัน
คูมือการใชโปรแกรมรานคาสหกรณ
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7. นอกจากหนี้ยังมีปุ[มสั่งงานเพิ่มเติมอีก คือ
ปุ[ม “ลางรายการ”
หมายถึง รายละเอียดตาง ๆ ที่ถูกกําหนดมากอนหนาที่จะถูกยกเลิกเพื่อเริ่มสรางรายการ
ใหม
ปุ[ม “ปUดหนาตาง”
หมายถึง ผูใชใหโปรแกรมปUดหนาตางการบันทึกซื้อ/ขายสินคา
การขายสินคา
ใหผูใชคลิกแท•ป “บันทึกขายสินคา” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

การบันทึกขายสินคาจะมีวิธีการแบบเดียวกับการซื้อสินคา โดยผูใชสามารถระบุชื่อผูซื้อสินคาเปนเงินสด หรืออื่น ๆ ได
ทั้งนี้สามารถเลือกสมาชิกที่ซื้อจากทะเบียนไดโดยการคลิกที่ โปรแกรมจะเปUดหนาตางใหเลือกสมาชิกดวยเชนกัน ซึ่งกรณีนี้
โปรแกรมจะทําการบันทึกการซื้อของสมาชิกแตละรายไวใชทําการคํานวณเฉลี่ยคืนกําไรจากยอดซื้อไดตามตองการ เนื่องจากการ
บันทึกการขายสินคามีวิธีปฏิบตั ิเชนเดียวกับการบันทึกซื้อสินคาจึงขอขามรายละเอียดในสวนนี้โดยใหใชวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับการ
ซื้อสินคา
การบันทึกการฝาก – ถอนเงินสดของสมาชิก
นอกจากโปรแกรมจะสามารถบันทึกการซื้อ – ขายสินคาแลว ในตัวโปรแกรมยังสามารถบันทึกการรับฝาก – ถอนเงินสด
ของสมาชิกได โดยมีลักษณะเหมือนกับการฝาก – ถอนเงินกับธนาคารพาณิชย เนื่องจากในกรณีของสหกรณในโรงเรียน บาง
โรงเรียนอาจมีโครงการสงเสริมการออมกับนักเรียนจึงสามารถใชความสามารถในสวนนีไ้ ดควบคูไปกับการซื้อ – ขายสินคา
จากตัวเลือก “สําหรับผูใช” แลวคลิกเลือก “บันทึกฝาก – ถอนเงินสดสําหรับสมาชิก” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป
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จากรูป เมื่อสมาชิกนําเงินมาฝาก หรือตองการถอนเงินฝาก ใหผูใชใส “เลขทะเบียนสมาชิก” หรือสามารถคลิก
เพื่อใหโปรแกรมเปUดหนาตางทะเบียนสมาชิกเพื่อคนหา เมื่อโปรแกรมตรวจสอบถูกตองโปรแกรมจะแสดงรายการความเคลื่อนไหว
การฝาก – ถอนของสมาชิกในตารางดานลาง
จากนั้นใหผูใชเลือก “ประเภทรายการ” เปนการ “ฝากเงิน” หรือ “ถอนเงิน” ใสจํานวนเงินที่ตองการและระบุวันที่
จากนั้นคลิกปุ[ม “บันทึกรายการ” โปรแกรมจะสรางรายการที่เกีย่ วของ
ปุ[ม “ยกเลิกรายการ” ใชสําหรับการยกเลิกรายการที่สรางไวและยังไมไดมีการคลิกปุ[ม “บันทึกรายการ”
ปุ[ม “ปUดหนาตาง” ใชสําหรับปUดหนาตางการทํารายการบันทึกฝาก – ถอนเงินสดของสมาชิก
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
การทํางานของโปรแกรมที่เกีย่ วของกับการซื้อ – ขายสินคา และการฝากถอนเงินสดของสมาชิก โปรแกรมจะทําการ
บันทึกบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของใหกับผูใชตามปกติ แตอาจมีบางรายการที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานของโปรแกรมที่มีความ
จําเปนตองบันทึกลงในบัญชีแยกประเภท เชน การจายคาน้ําประปา การจายคาโทรศัพท การจายคาพาหนะสําหรับเจาหนาที่ไปซื้อ
สินคา เปนตน ผูใชจึงจําเปนตองนํารายการเหลานี้มาบันทึกในรายการบัญชีแยกประเภท (สําหรับกรณีที่กิจการมีเจาหนาที่บันทึก
บัญชีแยกประเภทอยูแลวและมีความประสงคไมตองการใหโปรแกรมทํารายการบัญชีแยกประเภทดวย ก็ขามไปในสวนนี้)
จากตัวเลือก “สําหรับสมาชิก” และเลือกตัวเลือก “บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป” โปรแกรมจะแสดงขอความ
ดังรูป
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จากรูป โปรแกรมสรางแท•ปการทํางานไว 4 รายการ ดังนี้
1. “รายการบัญชีทั่วไป” หมายถึงการบันทึกบัญชีแยกประเภทจากรายการที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานหลักของ
โปรแกรม และไมเกีย่ วของกับแท•ปอื่นในหนาตางนี้
จากรูปใหผูใชเลือก “ประเภทรายการ” ซึ่งประกอบดวย “รับเงิน” หรือรายไดของกิจการ เชน การขาย
กระดาษหรือลังกระดาษ เปนตน หรือเลือก “จายเงิน” หรือคาใชจายของกิจการ เชน คาน้ําประปา คาโทรศัพท เปนตน จากนั้น
เลือก “วิธีรับ/จายเงิน” คือ “เงินสด” หรือ “เงินฝากธนาคาร” ซึ่งเงินฝากธนาคารโปรแกรมจะเปUดใหเลือกวามีการรับ/จายเงิน
ฝากธนาคารกับบัญชีธนาคารอะไรตามที่สรางไว
“เลือกคชจ./รายได” หมายถึงเลือกคาใชจายหรือรายไดจากตัวเลือกซึ่งคือบัญชีแยกประเภทตามที่สรางไวใน
ทะเบียนทั้งนี้โปรแกรมจะคัดเลือกมาใหเลือกตามประเภทรายการ เชน เลือกประเภทรายการเปน “รับเงิน” โปรแกรมจะนําบัญชี
รายไดมาใหเลือก และถาเลือกประเภทรายการเปน “จายเงิน” โปรแกรมจะนําบัญชีคาใชจายมาใหเลือกเชนกัน
จากนั้นกําหนดใสขอมูลตาง ๆ ตามความจริงแลวคลิกปุม[ “บันทึกรายการ” โปรแกรมจะบันทึกรายการในสมุด
บัญชีแยกประเภทตอไป
2. “รายการจายชําระหนี้” หมายถึงการบันทึกรายการชําระหนี้กรณีซอื้ สินคาเปนเงินเชื่อ เมื่อคลิกแท•ปนี้โปรแกรม
จะแสดงขอความดังรูป
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จากรูป ใหผูใชเลือก “รายชื่อเจาหนี้” ที่ตองการชําระหนี้ โปรแกรมจะแสดงรายการคางชําระของเจาหนี้ที่
เลือกในตารางดานลาง
ใหผูใชเลือก “วิธีการชําระ” เปน “เงินสด” หรือ “เงินฝากธนาคาร” ซึ่งจะใหเลือกวาเปนบัญชีธนาคารอะไร
จากนั้นใสรายละเอียดใหครบทุกรายการ สําหรับ “จํานวนเงินที่จาย” ผูใชอาจยังไมตองใสจํานวนเงินได เนื่องจากผูใชตองเลือก
รายการคางชําระในตารางที่ตองการชําระหนี้ กรณีชําระหมดทุกรายการ ผูใชสามารถคลิกที่ แทนได จากนั้นใสเลข
ใบเสร็จรับเงินของเจาหนี้และวันที่ แลวคลิกปุ[ม “บันทึกรายการ” โปรแกรมจะบันทึกรายละเอียดที่เกีย่ วของให
3. “รายการฝาก/ถอนเงินจากธนาคาร” หมายถึง การนําเงินสดที่ไดจากการดําเนินงานไปฝากเขาบัญชีในธนาคาร
หรือถอนเงินจากธนาคารมาเพื่อใชในกิจการนั่นเอง เมื่อคลิกแท•ปนีโ้ ปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

4. “บัญชีภาษีกรมสรรพากร” ในกรณีที่กิจการมีการบันทึกภาษีและจดภาษี VAT ไวกับกรมสรรพากร ในแตละ
รอบรายการผูใชตองดําเนินการยืน่ ภาษี VAT กับกรมสรรพากรและตองมีการบันทึกบัญชี (กรณีทไี่ มมีการบันทึกภาษีหรือไมไดจด
ทะเบียนภาษี VAT ไว ไมตองทํารายการนี้)
เมื่อคลิกที่แท•ปนี้โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูป โปรแกรมจะแสดงยอดคงเหลือและตัวอยางการลงรายการในบัญชีแยกประเภททางดานซาย ดังนั้น ผูใชตองเลือก
“รูปแบบรายการ” ใหถูกตอง ดังนี้
คูมือการใชโปรแกรมรานคาสหกรณ
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“ปGดบัญชีภาษีอยางเดียว”

หมายถึง ปUดบัญชีภาษี VAT ซื้อและขายเขาบัญชีของกรมสรรพากร
และยังไมมีการยื่นเพื่อชําระหรือเรียกคืนภาษี
“ชําระภาษีอยางเดียว”
หมายถึง ไดมีการปUดบัญชีภาษีไวกอนหนานี้แลว ตอมามีการยื่นภาษีเพื่อชําระ
หรือเรียกคืนภาษี
“ปGดบัญชีและชําระภาษีดวย”
หมายถึง มีการปUดบัญชีภาษีและยืน่ ชําระภาษีในวันเดียวกันพรอมกัน
จากนั้นใหเลือก “รูปแบบการชําระภาษี” และใสขอมูลอื่น ๆ ใหครบแลวคลิกปุม[ “บันทึกปUดบัญชี”
การปGดบัญชีประจําวัน
การดําเนินงานของโปรแกรมในแตละวันที่เกี่ยวของกับการขายสินคา และการรับฝาก – ถอนเงินของสมาชิก โปรแกรม
จะบันทึกขอมูลไวเปนการชั่วคราวยังไมมีการบันทึกบัญชี ดังนั้น ผูใชตองทําการปUดบัญชีประจําวันทุกวัน โดยที่ตัวเลือก “รายงาน
ขอมูล” และเลือกตัวเลือก “ปUดบัญชีประจําวัน” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูป “เลือกวันที่ที่ตองการ” เลือกวันที่ที่ตองการจะปUดบัญชี ดังนัน้ ทําใหสามารถปUดบัญชียอนหลังไดกรณีลืม และใส
รายละเอียดใหครบแลวคลิกปุม[ “ปUดบัญชี” โปรแกรมจะดําเนินการปUดบัญชีและบันทึกบัญชีแยกประเภทประจําวันให
การคํานวณปOนผลเฉลี่ยคืนยอดซื้อของสมาชิก
เมื่อการดําเนินงานครบปz หรือรอบที่ตองคํานวณปxนผลเฉลี่ยคืนยอดซื้อของสมาชิกผูใชสามารถสั่งใหโปรแกรมคํานวณ
และรายงานไดโดยคลิกที่ตัวเลือก “รายงานขอมูล” และเลือกตัวเลือก “คํานวณปxนผลเฉลีย่ คืนจากยอดขาย” โปรแกรมจะแสดง
ขอความดังรูป

จากรูปใหผูใชกําหนดวันที่ที่ตองการคํานวณ และอัตราเฉลี่ยคืนเปนรอยละ จากนั้นคลิกปุม[ “คํานวณ” โปรแกรมจะ
แสดงรายละเอียดทีไ่ ดจากการคํานวณของสมาชิกแตละราย ซึ่งผูใชสามารถบันทึกรายการการจายเฉลี่ยคืนนี้ลงบัญชีและหรือพิมพ
รายละเอียดนีเ้ พื่อแจงยอดใหแกสมาชิกทราบตอไป ขอควรระวัง ควรตรวจสอบรายการวามีการบันทึกการขายสินคาใหกับสมาชิก
ครบถวนแลวหรือยัง และพิมพรายละเอียดออกมากอนการบันทึกขอมูล เนื่องจากเมื่อมีการบันทึกขอมูลโปรแกรมจะถือวารายการ
ที่คํานวณไดนั้นมีการจายเงินปxนผลเฉลีย่ คืนออกไปแลว และจะไมคํานวณรายการนั้นซ้ําอีกเพื่อป‚องกันการผิดพลาด
การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิก
คูมือการใชโปรแกรมรานคาสหกรณ
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นอกจากการบันทึกการซื้อ – ขายสินคาแลว ในตัวโปรแกรมยังมีการบันทึกรับ – ฝากถอนเงินจากสมาชิก ดังนั้น เมื่อ
ดําเนินกิจการมาครบรอบการคํานวณดอกเบี้ยจายใหกับสมาชิกผูใชตองเปUดหนาตางคํานวณดอกเบี้ย โดยคลิกเลือกตัวเลือก
“รายงานขอมูล” และเลือกตัวเลือก “คํานวณดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก” โปรแกรมจะแสดงขอความดังรูป

จากรูปใหผูใชกําหนดวันทีส่ ําหรับรายการระหวางวันที่เทาใด อัตราดอกเบี้ยที่จายตอปz และรูปแบบการคํานวณ จากนั้น
คลิกปุ[ม “เริม่ คํานวณ” โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของสมาชิกแตละรายในตารางขอมูล ซึ่งผูใชสามารถ “บันทึก” หรือ “พิมพ”
รายละเอียดออกไปไดเชนกัน
ปGดบัญชีสิ้นปQ
เมื่อกิจการดําเนินงานมาครบปz ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับผูใชวาจะใชระบบปzงบประมาณ หรือปzปฏิทิน ผูใชตองทําการปUดบัญชีสิ้นปz
เพื่อใหโปรแกรมเริม่ ตนรายการสําหรับปzตอไปนั่นเอง จากตัวเลือก “รายงานขอมูล” แลวเลือกรายการ “ปUดบัญชีสิ้นปz” โปรแกรม
จะแสดงขอความดังรูป

จากรูป โปรแกรมจะสรุปรายการตาง ๆ ที่เกี่ยวของในตารางเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหกับผูใช ซึ่งเมื่อผูใชตองการปUดบัญชี
ใหคลิกปุ[ม “ปUดบัญชี” โปรแกรมจะยกเลิกรายการตาง ๆ ที่เกีย่ วของออกทั้งหมดและสรางรายการใหมเพื่อใชในปzถัดไป ดังนั้น
กอนการปUดบัญชีผูใชควรสํารองขอมูลเก็บไวกอนเพื่อป‚องกันการผิดพลาด นอกจากนี้ในหนาตางนี้ ผูใชสามารถพิมพรายละเอียด
ทางเครื่องพิมพไดโดยคลิกปุ[ม “พิมพ”
การสํารองขอมูล
คูมือการใชโปรแกรมรานคาสหกรณ

http://msglive.org

20

ในการทํางานจริงผูใชควรสํารองขอมูลเก็บไวเปนระยะเพื่อป‚องกันความผิดพลาดและความเสียหายอันเนื่องมาจากการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ใหผูใชเลือกตัวเลือก “ตั้งคาระบบ” และเลือกตัวเลือก “สํารอง/เรียกขอมูล” โปรแกรมจะแสดง
ขอความดังรูป

จากรูป เมื่อเลือก “สํารองขอมูลลงดิสค” หมายถึง การนําขอมูลจากโปรแกรมไปเก็บรักษาไวที่อื่น เชน แฟรชไดร•ฟท
เปนตน ซึ่งควรทําในขอนี้บอย ๆ สวน “เรียกขอมูลจากดิสค” หมายถึง เมื่อมีขอผิดพลาดใด ๆ และตองการยอนหลังขอมูล หรือ
เครื่องคอมพิวเตอรเสียหาย ติดตั้งโปรแกรมใหมจึงนําขอมูลจากที่สํารองไวกลับเขามาใชในโปรแกรมนัน่ เอง
สําหรับตัวเลือกอื่นในโปรแกรมจะไมขอกลาวในเอกสารฉบับนี้ เนื่องจากเปนผลที่ไดมาจากการทํางานของโปรแกรมและ
เปนการนําขอมูลออกมารายงานเปนสวนใหญ ใหผูใชทดลองเรียกแตละตัวเลือกออกมาเพื่อดูผลการทํางานของโปรแกรม

คูมือการใชโปรแกรมรานคาสหกรณ
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