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1.

ระบบคูปองเพื่อเหมาจาย Piece-Rate Coupons

1.1. Full WearSoft Software for Garments ERP System
โปรแกรม WearSoft เปนซอรทแวรที่จัดการเกี่ยวกับระบบการ

Wear Soft is a software that manages various aspects of

การขาย,

ระบบการเงิน และเหมาะอยางยิ่งสําหรับ

your Garments business including sales, production, and

อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เสื้ อ ผ า การ เ มนท ซ อร ท แวร นี้ จ ะรวมเอา

finance. It combines the various business processes in

กระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของระบบการเมนทเขาไวดวยกัน

a garment manufacturing business into an integrated

เพื่อใหงายตอการดุแลการทํางาน ไมวาจะเปน ระบบ (ดู Figure

system such as the following (see Figure 1):

ผลิต,

1):



Sales

 การขาย



Retail Outlets and Point of Sales

 บริหารจุดขาย



Purchasing

 การจัดซื้อ



Inventory Management

 ระบบสต็อก



Payments

 การจายเงิน



Receipts

 การจายเงิน



Finance

 บัญชี และการเงิน



Production Management

 บริหารการผลิต



BOM and MRP

 สูตรการผลิต BOM และ MRP



Coupon for piece-rate

 การทําคูปอง เพื่อเหมาจาย



Production scheduling

 การจัดตารางเวลาการผลิต



Payroll Processing

 บริหารบุคคล และเงินเดือน
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FIGURE 1.

1.2. The Piece-Rate Coupons Module of WearSoft Software
ระบบคูปองสามารถใชตรวจสอบสถานะการผลิต รวมถึงการคิด

The coupon system is used to track the production

คาแรงรายชิ้ นใหพนั กงานสํา หรับขั้น ตอนการเย็บได

แตละ

status and also make piece-rate payments to the

ขั้นตอนการเย็บ เชน เย็บกระเปา สามารถกําหนดคาเย็บไดใน

employees in the stitching line. Each operation such as
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สวนการตั้งคาขั้นตอนและตนทุน คูปองจะถูกสรางที่ฟอรมคูปอง

pocket sewing can be given a certain price in the MO

หนึ่งคูปองตอถุงของผารวมกับอะไหลของผา เมื่อพนักงานทํา

Operations List and Cost Form. The coupons are

ขั้นตอนในบันเดิ้ลหนึ่งเสร็จแลวก็จะดึงบารโคดของขั้นตอนนั้นๆ

generated in the MO Cutting and Coupons Form, one

ออก และติดลงบนใบรายการทํางานของพนักงานคนนั้นๆ แลว

coupon

ใบรายการทํ างานก็จะถูกสแกนดว ยเครื่องอานบาร ดโคด เข า สู

accessories. As an employee completes one operation

เมนูการคิดคาแรงรายวัน เพื่อบันทึกงานที่ทําเสร็จสิ้น รายงาน

of a bundle, the corresponding coupon barcode sticker

ตางๆ เชน สถานะการผลิต, จํานวนคาแรงตอใบสั่งผลิต, คาแรง

is taken out and placed in the employee shift work

ตอสไตล, ขั้นตอนที่ทําเสร็จสิ้น, การผลิตในแตละสายงาน และ

sheet. The work sheet is scanned by a barcode reader

อื่นๆ สามารถในมาแสดงไดจากระบบนี้

into the Daily Wages Form to record the work done for

per

each shift.

bundle

of

cut

fabric

plus

stitching

Reports such as production status, piece-

rate by MO, piece-rate by style, operations done,
production quantity per line, and etc. can be obtained
from this system.

1.3. Using the Piece-Rate Coupons Module
In order to use the Coupons system, the following main

In order to use the Coupons system, the following main

forms must be completed:

forms must be completed:

1.

1.

2.

3.

4.

First, the items to be produced must be entered in

First, the items to be produced must be entered in

the Manufacturing Order form in section 7.1. This

the Manufacturing Order form in section 7.1. This

will include each styel, color, and quantity to make.

will include each styel, color, and quantity to make.

The Operations List for the Style in the MO must be

2.

The Operations List for the Style in the MO must be

entered. This will be done in Process Operation List

entered. This will be done in Process Operation List

for Garment Style Form in section 6.9 If it is a

for Garment Style Form in section 6.9 If it is a

repeat style, this may not be necessary, since the

repeat style, this may not be necessary, since the

operations list will likely be the same.

operations list will likely be the same.

Stitching Coupon Setup Form in section 7.2 will be

3.

Stitching Coupon Setup Form in section 7.2 will be

used to Generate and print the coupons after

used to Generate and print the coupons after

cutting is completed. Each bundle will have a set of

cutting is completed. Each bundle will have a set of

coupons, one coupon for each operation in the

coupons, one coupon for each operation in the

bundle.

bundle.

When an employee completes work on a bundle,

4.

When an employee completes work on a bundle,

the coupon will be taken out and put on a work

the coupon will be taken out and put on a work

sheet. The Coupon Entry for Wage form in section

sheet. The Coupon Entry for Wage form in section
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7.3 must be used to enter the wages.
5.

7.3 must be used to enter the wages.

On a daily basis, the work hours of each employee

5.

On a daily basis, the work hours of each employee

should be entered or imported into the Employee

should be entered or imported into the Employee

Work Hours Form in section 7.4 so that we know

Work Hours Form in section 7.4 so that we know

how many regular and OT hours were in that day

how many regular and OT hours were in that day

for each person.

for each person.

Once all the information is entered and coupons

Once all the information is entered and coupons

scanned, many reports can be generated.

scanned, many reports can be generated.

-5-

Genesys InfoCAD Co., Ltd., 2nd Fl. Viroj Tower, 555 Suksawasd Road, Bangkok 10140
Tel: 02-428-9141,2,3. Fax: 02-874-5417. Email: sales@genesysinfo.com. http://www.genesysinfo.com.

2.

วิธีเขาสูร ะบบเพื่อการทํางาน Getting Started

FIGURE 2.
ขั้นแรกเพื่อที่ใชระบบนี้ ทานตองเช็ค LAN Server กอนวาเปด

To get started with the system you must first make

อยูพรอมทํางานหรือไม แลว Login เขา Server แลวใหทาน

sure your LAN server is up and running and that you

หาไอคอนที่ชื่อวา “Barcode Software for Garment”

have logged on to the LAN server. Then find and click

(ดู Figure

the

2)

ไอคอนนี้ตามปกติมักอยูที่ Desktop

ของ

Icon

that

says

“Barcode

Software

for

เมื่อเขาสูโปรแกรมนี้จะมีเมนูปรากฏเปนหนาจอ

Garment” (see Figure 2). This icon usually appears

3 ณ ที่นี้ทานสามารถเปลี่ยนภาษาได จาก

on the desktop of your computer workstation. Upon

ภาษาไทยเป น ภาษาอั ง กฤษ หรื อ จากภาษาอั ง กฤษเป น

opening up the application, a menu is displayed as the

ภาษาไทย โดยการคลิกรายการแรกในเมนู ‘สถานะ’ (option)

first screen as in Figure 3. Here, if you wish to change

เมื่ อ ท า นคลิ กภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษ เมนู ทั้ง เมนู แ ละ

the language from Thai to English or from English to

ขอความจะเปลี่ยนภาษาตามที่เลือก

Thai, click the first item in the ‘Options’ and click on

Computer
แรก

Figure

“Thai” or on “English”. The entire menu and all the
labels on the visible forms will switch their language to
the one you choose.
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FIGURE 3.
การที่เราจะเขาสูระบบ ไดนั้น เราจะตองทําการเปดกลุมไฟล

To enter into the program we must first 'Open Group'

(Open Group) เสียกอนโดยใหทําดังนี้คือ

by doing the following:

1. คลิกเมนูไฟลตอจากนั้นคลิกเปดกลุมไฟล Figure 4

1. Click the Menu at File-Open Group as in Figure 4

2. คลิกเลือกชื่อกลุมที่ตองการ Group เชน SKVCommerce

2. Click to choose the 'Group Name' you wish to open
such as SKVCommerce

3. คลิก OK ที่หนาจอจะปรากฏขอความใหทานระบุชื่อผูใช
(User) Figure 5 ที่ตองการใช รวมทั้งใหทานใสรหัสผาน

3. Click 'OK' button to get another form Figure 5 to

ใหถูกตอง โดยใหทานพิมพชื่อผูใช ที่ตองการใช ในชอง

enter User Name and Password. Move the cursor

สี่ เ หลี่ ย มที่ มี ตั ว เคอร เ ซอร กํ า ลั ง กระพริ บ อยู (ลั ก ษณะ

to the User field and enter the user name such as

เหมือนตัว I กําลังกระพริบอยู) ยกตัวอยางเชน ตองการ

supervisor and then enter the password such as

ผูใชชื่อ supervisor และรหัสผานคือ supervisor ใหทํา

supervisor by following the instructions:
Type the word supervisor in the current field the

ดังนี้
ใหพิ มพคําวา supervisor

ในชองที่มีเคอรเซอร (Cursor)

กําลังกระพริบอยู

cursor is blinking in.
After typing the user name, press the <Tab> key on

หลั งจากพิ ม พ supervisor

เสร็จแลวให กดปุ ม Tab

ที่

the left of your keyboard or use the mouse to click into

แปนพิมพ (Keyboard) หรือเลื่อน Mouse คลิกไปที่ภายใน

the second field to key the password as supervisor

กรอบสี่เหลี่ยมดานลาง และพิมพคําวา supervisor ลงไป แต

again. The password will not appear as the characters

ขอความที่พิมพลงไปนั้นจะไมแสดงในลักษณะที่เปนตัวอักษร

typed but will appear using asterisk symbols such as

แ ต ท า น จ ะ เ ห็ น เ ป น ลั ก ษ ณ ะ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ด อ ก จั น ท

********** to keep the password hidden.

**********

character is displayed as a single asterisk.

แทนเพราะเป น รหั สผา นเขา สู ระบบโดยไม

Each

ตองการใหผูอื่นทราบรหัสได (เครื่องหมาย * 1 ตัวจะแทน

Press <Enter> on the keyboard or move the mouse to

ตัวอักษร 1 ตัว)

click <OK> button to enter the system.

ตอจากนั้นใหกด Enter ที่แปนพิมพ หรือเลื่อน Mouse คลิก ที่

Remarks:

ปุม OK เปนการเขาสูระบบเรียบรอยแลว

gain access to the system and various menu items will

หมายเหตุ

หลังจากที่กดปุม OK แลวนั้น หนาจอที่ทานเห็น

be enabled. If you do not complete this step, you will

อยูจะไมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ซึ่งเปนเพียงการเขาสู

not have access to various parts of the system and you

ระบบเป น ลํ า ดับ แรกเท า นั้ น หากทา นไมทํา ตามขั้ นตอนที่ไ ด

may need to go through the steps of 'Open Group'

กลาวมาแลวขางตน ทานก็ไมสามารถที่จะใชระบบนี้ได หากมี

again to repeat the procedure until you get it right.

After pressing the <OK> button, you will

ปญหาในการเขาสูระบบ ทานอาจตองเริ่มตนใหม โดยการเปด
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กลุมไฟล (Open Group) กอนเปนอันดับแรก

FIGURE 4.

FIGURE 5.
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3.

การกรอกขอมูลลงฟอรม Entering Data into a Form

ข อ มู ล ทั้ ง หมดจะถู ก นํ า เข า สู ระบบผ า นฟอร ม ต า งๆ เช น การ

All the data is entered via forms.

กรอกขอมูลลูกคา ผูใชตองเขาไปที่แบบฟอรมลูกคากอน แลว

enter the customer information you must first open the

จึ ง กรอกขมู ล ที่ ท ราบลงไป การที่ ผู ใ ช ท ราบวิ ธี ใ นการกรอก

Customer Form and key in the data. Understanding

ข อ มู ล ในฟอร ม ต า งๆ จะสามรถทํ า ให ใ ช โ ปรแกรมได อ ย า งมี

how to enter data into a form will enable you to

ประสิทธิภาพ

effectively use the program.

ในหัวขอนี้จะอธิบายตัวอยางวิธีในการกรอก

For example, to

This section describes

ขอมูลลงในฟอรมหนึ่ง สวนหัวขอตอไปจึงอธิบายแยกเปนแต

how to enter data into a form. In latter sections as we

ละฟอรม โดยจะไมอธิบายซ้ําในสวนที่กลาวไวแลวในหัวขอนี้

discuss each individual form, we will not go into the
details of using a form that are already covered in this
section.

3.1. ความหมายคําที่ใชในระบบ Glossary
เชนเดียวกับฐานขอมูลชนิดอื่นๆ ระบบนี้ประกอบดวย 3 สวน

This database system consists of 3 main aspects:

เมนู - คือรายการทางเลือกตางๆที่สามารถเลือกไดโดยใช

Menu – a list of choices that can be selected using the

Mouse โดยทั่วไปการคลิกรายการเมนูนั้น จะทําใหเกิดมีการ

mouse. In general, by clicking the correct items on

เรี ย กใช คํ า สั่ ง โปรแกรม เช น การเป ด แบบฟอร ม เพื่ อ กรอก

the menu item, the corresponding function will be

ขอมูล, การแสดงผลของรายการ และโปรแกรมอื่นๆ

performed: opening a fill-in blank form, showing a

- หมายถึงหนาจอที่สามารถปอนขอมูลได เชน

แบบฟอรม

report, or other program.

ตัวอยางของแบบฟอรมมีแบบฟอรมลูกคา, แบบฟอรมสินคา ,

Forms – these refer to screens for entering data. As

และแบบฟอรมผูจําหนาย ที่ผูใชสามารถปอนขอมูลได

forms include customer, inventory, and payment forms

รายงาน

where the user must enter some data

-

หมายถึงการสรุปขอมูลที่ถูกปอนเขาโดยใช

แบบฟอรม เชนตัวอยางของรายงานบัญชีลูกหนี้, รายละเอียด

Reports – these refer to summary information

การรับเงิน, รายชื่อลูกคา, บัญชีเจาหนี้ และอื่นๆ

produced from the raw data entered into the forms.
As of reports include accounts receivable, inventory
balance, list of payments, list of customers, payments
past due, and etc.

3.2. วิธีการใชงานในแตละฟอรม
เพื่อที่เขาไปในแบบฟอรม ทานตองเลือกรายการเมนูที่ถูกตอง

To enter a form, usually an appropriate menu item

จากเมนู เช น เมื่ อ ต อ งการเข า แบบฟอร ม ลู ก ค า (Customer

must be clicked. For example, to enter the customer

Form) ทานตองคลิกที่เมนูไฟล ปรับปรุง Æ ลูกคา (Maintain

form, you may click on the menu item Maintain ->
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Æ Customer)

Customer.

ชนิดของแบบฟอรมนั้นแบงออกเปน 3 หมวดคือ

The organization of the forms are into 3 categories:

หมวดผูใช (User Forms)

User Forms

หมวดปรับปรุง (Master Setup Form)

Master Setup Forms

หมวดงาน (Transaction Forms)

Transaction Forms

1.3 ความหมายและวิธีการใชงานปุมตาง ๆ Using Buttons in a Form
ฟอรมสวนมากจะมีปุมตางๆ ดัง Figure 6 ในหัวขอนี้จะอธิบาย

Most forms contain this set of buttons at the top, left

ถึงความหมายของแตละปุม รวมถึงวิธีใช

corner as shown in Figure 6. This section describes the
meaning of each button and how to use them.

FIGURE 6.
ปุม ปด หมายถึง การออกจากหนาแบบฟอรมนั้น

Close – to exit that form

ปุม บันทึก หมายถึง การบัญทึกขอมูลปจจุบัน

Save – to save the current data

ปุม ใหม หมายถึง การเริ่มขอมูล 1 รายการใหม

New – to enter a new record

ปุม แกไข หมายถึง การแกไขขอมูล

Edit – to select data to make changes to it

ปุม ลบ หมายถึงการลบขอมูลที่ไมตองการ 1 รายการออก

Delete – to delete the unwanted record

หมายถึงการพิมพขอมูลรายการปจจุบันออกจาก

ปุม พิมพ
เครื่องพิมพ

Print – to print current data to printer
Copy – to copy another record here

ปุม คัดลอก หมายถึง การคัดลอกขอมูลจากอีกรายการ

3.2.1. ปุม List
ปุม List

Button List

ใชเพื่อแสดงรายการขอมูลที่มีในระบบ ฟอรม

Button list

is used to obtain a list of values for the

รายการค า ต า งๆ จะปรากฏเพื่ อ ให ท า นเลื อ กข อ มู ล ให ดู

current field. The List of Values Form will appear for

รายละเอียดการใชฟอรม รายการคาตางๆ ในหัวขอ 3.3.

you to choose the master data already in the database
for you to enter. See section 3.3 for instructions on
using the List of Values Form.
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3.2.2. ปุม Calendar
The Calendar Button

Calendar Button.
is used in fields where the

The Calendar Button

is used in fields where the

date is needed as input. A Calendar Form will appear

date is needed as input. A Calendar Form will appear

for you to choose the day, month, and year as shown

for you to choose the day, month, and year as shown

in Figure 7 below.

in Figure 7 below.

IN ENGLISH

IN THAI

FIGURE 7

3.2.3. ปุมปด Button Close
เพื่ อเป นการป ด แบบฟอร ม หลั งการกรอกข อมูล เสร็ จสิ้ นแล ว

To close the currently active form. After completing

ทานควรกดปุมนี้เพื่อออกจากแบบฟอรม ถาขอมูลไมถูกบันทึก

the information in a form, you should press this button

ลงฟอรม ผูใชจะไดรับขอความแสดงเตือนวาคุณยังไมบันทึก

to exit. If there is data not saved in the form, you will

ขอมูลนั้นๆ

get a warning that you have not saved the data.

3.2.4. ปุมบันทึกขอมูล Button Save
เปนการบันทึกข อมูลในแบบฟอรม หลังการกรอกขอมูลเสร็จ

To save the data in the current form. After you enter

สิ้นแลว ทานควรกดปุมนี้เพื่อเปนการบันทึกขอมูล

data or make changes to information in a form, you
should press this button to save the data.

3.2.5. ปุมลบ Button Delete
เพื่ อลบข อมูลที่ ปรากฏอยู ทา นควรเลือกขอมูลที่ ตองการลบ

To delete the current record in the form. You must
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กอนโดยใชปุม ‘Edit’ และเลือกรายการที่ตองการ หลังจากนั้น

first load that record by pressing ‘Edit’ button and

ใหกดปุม ‘Delete’ เพื่อลบขอมูลออก จะมีขอความปรากฏให

selecting the record to load. Once loaded, press the

ทานยืนยันความตองการที่จะลบขอมูล

‘Delete’ button to permanently delete that record. A
message box to confirm deletion will appear.

3.2.6. ปุมรายการใหม Button New
กดปุมนี้เมื่อทานตองการขอมูลรายการใหม เชน หลังจากที่ได

Press the ‘New’ button when you wish to clear the

ปอ นหนึ่ งรายการและกดปุ ม บั น ทึ กข อ มู ล เรี ย บร อ ยแล ว ท า น

form to enter a new record.

อาจตองการปอนขอมูลอีกหนึ่งรายการใหกดปุม ‘New’ และ

entering a record and saving, you may wish to enter

ชองตางๆ ในแบบฟอรมก็จะวางเปลา ทานสามารถปอนขอมูล

another record. Press ‘New’ button and the form will

ของรายการใหมเขาไปได

be blank. You may now enter the new record.

For example, after

3.2.7. ปุมพิมพ Button Print
กดปุ ม นี้ เ พื่ อ ที่ จะพิ ม พ รายการหนึ่ งรายการที่ ป รากฏ เช น ใบ

Press this button to print a voucher such as a

เสนอราคา, ใบสมัคร, ใบเสร็จ, ใบแจงหนี้, หรือใบสําคัญจาย

quotation, insurance application, receipt, invoice, or
payment note.

3.2.8. ปุมแกไข Button Edit
กดปุมนี้เพื่อเลือกรายการที่ตองการแกไข หลังจากไดกดปุมนี้

Press this button to choose a record to modify or edit.

แลว แบบฟอรม ‘List of Values’ จะปรากฏ เพื่อใหเลือก

After pressing this button, choose one of the records

ขอมูล (ใหดูรายละเอียดจากหัวขอ 3.3) รายการจะถูกกรอก

from the List of Values Form (see section 3.3

เขาแบบฟอรมเพื่อใหทานแกไข

instructions). The record will be loaded into the form

for

for you to edit.

3.2.9. ปุมคัดลอกขอมูล Button Copy
ใชเพื่อคัดลอกรายการที่คลายกัน ปุมนี้จะใหทานสามารถลอก

Used to copy another similar record. This will allow

รายละเอียดจากรายการอื่นได For example, if the invoice

you to copy from another form, or record. For

you are working on is a repeat order, you may wish to

example, if the invoice you are working on is a repeat

copy a previous invoice and then edit some of the

order, you may wish to copy a previous invoice and

details. A list of values will appear for you to select

then edit some of the details.

the record you wish to copy.

appear for you to select the record you wish to copy.

A list of values will
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3.3. การเรียกดูขอมูล Instructions on using the List of Values Form
ในฟอรมสวนมากมีปุมที่มีตัวอักษร

หรือ ‘Edit’ (ดู Figure

In most forms there will be a button labeled

or

8) เพื่อเปนการระบุวาทานสามารถเลือกขอมูลนั้นได เมื่อกด

‘Edit’ (see Figure 8) to indicate that you can choose

ปุมนี้ หรือในบางครั้งเมื่อกดปุม ‘Edit’ ฟอรม List of Values

the data from a list. Upon pressing this button or by

จะปรากฏเพื่อใหทานเลือกขอมูล

pressing the ‘Edit’ button, form List of Values will
appear to let you choose the data.

FIGURE 8.

3.3.1. Button List
ตัวอยางเชน ถาเกิดปุม List

ปรากฏในฟอรมลูกค า

(Customer Form) ที่มีหัวขอวารหัส ‘ Code ’ การกดปุม

For example, if the

textbox with heading label of ‘Code: ‘, then pressing

นั้นจะแสดงรายการรหัสและชื่อของลูกคา เชนในภาพที่
ปรากฏดานลางนี้

list appears in a customer form

will show the list of customer code and name as
shown below.
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FIGURE 9
สําหรับตัวอยางการเรียกดูขอมูลตาม Figure 9 เปนการเรียกดู

An example of list of values is shown in Figure 9 for

ขอมูลลูกคา ที่ดานลางจะอธิบายถึงการใชงานคุณสมบัติตางๆ

customers list. Below we discuss how to use various

ของ List of Values

features in the List of Values form.

•

•

เมื่อทานเจอบรรทัดที่ทานตองการเลือก ใหคลิกชองใดก็
ได ใ นบรรทั ด นั้ น หรื อ เลื่ อ นปุ ม ตั ว อั ก ษรขึ้ น ลง ไปยั ง

click on that row or use the arrow keys to move to

บรรทัดที่ตองการและกดปุม ‘OK’.

that row.

เพื่อเลือกรายการที่

item.

ได

Click on the correct row.

ถาทานตองการยกเลิกสามารถกดปุม ‘Cancel’ ได

•

ถาตองการเรียงขอมูลจากนอยไปหามากในคอลัมภใดนั้น

•

ทานควรไปคลิกที่แถวใดๆในคอลัมภนั้นกอน แลวกดปุม

To choose an item you may also Double

If you decide not to choose any row, press button
‘Cancel’.

•

To sort the data in a column such as column

‘Sort’

Name, click your mouse on any row in that

เพื่อคนหาขอมูลอยางรวดเร็ว เชน ชื่อ ‘Sam’ ใหคีย ‘Sa’

column. Then press ‘Sort’.

กอนในชองที่ใกลกับปุม [clear]

•

Then press button ‘OK’ to select the

ตองการ ท านสามารถดั บ เบิ้ลคลิกในบรรทั ดที่ต องการก็
•

•

When you find the row that you want to select,

และกด <spacebar>

•

To quickly search for something such as ‘Sam’, in

เพื่อคนหาขอมูลที่เริ่มตนดวย ‘Sa’ แลวทานสามารถคลิก

the textbox near button [clear], enter ‘Sa’ first.

บน ‘Sam’ ที่อาจอยูในรายการที่ปรากฏอยูแลว

Then press the <spacebar> to enable quick search

เพื่อคนหาขอมูล เชน ชื่อลูกคาที่เริ่มตนดวย ‘S’ ขั้นแรก

of first record starting with ‘Sa’.

ตองคลิกในคอลัมภชื่อกอน ตอจากนั้นกดปุม ‘Sort’ เพื่อ

then.

เรียงขอมูลในคอลัมภนั้นแลวกด ‘S’

และกดปุม ‘Find’.

•

ขอมูลที่เริ่มตนดวย ‘S’ จะปรากฏ ทานสามารถใช ‘Sa’

Click on ‘Sam’

To search for an item such a customer name
beginning with ‘S’, first click in the column of
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•

เพื่อคนหาตัวที่เริ่มตนดวย ‘Sa’

Name.

ปุม ‘Filter’ ใชเพื่อกรองขอมูลใหเหลือจํานวนนอยลงจาก

data in that column. Enter ‘S’ in the textbox and

หลายๆ รายการ เชน ถาตองการกรองขอมูล (Filter) ที่มี

press ‘Find’.

วันที่กอนวันที่ 2/23/1999

with ‘S’. You may also use ‘Sa’ to look for those

ทานควรเขาไปในชองวันที่

กอน โดยการคลิกแลวเลือก ‘Less

Than’

•
•

•

The ‘Filter’ button is used when there are many

‘Filter’ ทานสามารถกรองขอมูลไดเรื่อยๆ จนกระทั่งพบ

records and you wish to only filter those that start

รายการที่ทานตองการ เพื่อขยายขอมูลสูสภาพเดิม ใหมี

with something. For example, you may want to

จํานวนเทากอนที่จะไดถูกกรอง ใหกดปุม ‘Expand’

only filter out date that is less than 2/23/1999. To

สามารถพิมพขอมูลที่อยูใน List of Values ไดโดยการกด

do that, you first click on the date column. Then,

ปุมพิมพ

select “Less Than” in he comparison column pull-

ถ า ข อ มู ล ที่ คุ ณ ต อ งการค น หาไม มี ใ นรายการ ก็ ส ามารถ

down menu. Enter the date in the data textbox.

เพิ่มเขาไปใหมได โดยจากรูป Figure 9 ผูใชอาจตองการ

Then press the ‘Filter’ button. You can filter the

เพิ่มรายการ “AP Co., Ltd.” ลงไปอีก ก็ทําไดโดยคลิกที่

data as many times you wish. The ‘Expand’ button

ปุม ‘New’ (ในบางกรณีปุม New จะไมสามารถคลิกได)

is used to return to all the unfiltered, original data,

เพื่อเปดไปยังแบบฟอรมลูกคา และกรอกขอมูลลูกคาคน

before any filtering was done.
•

ใหมลงไป
•

It will find the first record starting

starting with ‘Sa’.

ในชองการ

เปรียบเทียบ และปอนขอมูลวันที่ 2/23/1999 แลวกดปุม

Then press the ‘Sort’ button to sort the

form, simply press the Print button.

ถ า ข อ มู ล ที่ ต อ งการหามี ใ นรายการ และผู ใ ช ต อ งการดู
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ข อ ง ร า ย ก า ร นั้ น ห รื อ ทํ า ก า ร

To print the data appearing in the List of Values

•

If the data you are looking for is not in the list,

เปลี่ยนแปลงขอมูลก็สามารถทําได โดยจากรูป Figure 9

you may wish to add a new record. In the above

ผูใชอาจตองการแกไขขอมูลของลูกคา “HOM Co., Ltd.”

example Figure 9, you may want to add a new

ก็ ทํา ได โดยคลิ ก ที่ ปุ ม ‘Edit’

(ในบางกรณี ปุม นี้ จะไม

customer “AP Co., Ltd.”. To do this you can press

เพื่ อ เป ด ไปยั ง ฟอร ม ลู ก ค า และดู

the ‘New’ button (in some cases this button is not

สามารถคลิ ก ได )

enabled) to open the customer form to add a new

รายละเอียดหรือแกไขขอมูลได

record.
•

If the data you are looking for in the list, you may
wish to open the form with the data to view more
details or make changes. In the above example
Figure 9, you

may want to change some

information on the customer “HOM Co., Ltd.”, for
example.

To do this press the ‘Edit’ button (in

some cases this button is not enabled) to open the
customer form to view or change this record.
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3.4. ตัวอยางการใชงานฟอรม Instructions on using a Generic Form
ในหัวขอนี้จะอธิบายถึงวิธีในการกรอกและบันทึกขอมูลลงฟอรม

In this section we show how to enter and save data in

ถาผูใชเขาใจวิธีใชงานฟอรมตัวอยางนี้แลว ก็สามารถนําไปใช

an example or generic form. Once you understand how

กั บ ฟอร ม อื่ น ๆได ซึ่ ง จะมี ลั ก ษณะคล า ยๆกั น และในส ว นของ

to do this for a single form, the navigation in other

ฟอรมอื่นๆจะไมขออธิบายวิธีใชงานซ้ํากับที่ไดกลาวไวในหัวขอ

forms are very similar. When explaining the details in

นี้แลว

other forms, we can, therefore, avoid the details already
covered in this section.

3.4.1. รายละเอียดของลูกคา Customer Description Form

FIGURE 10
จะขอยกตัวอยางฟอรมรายละเอียดลูกคา เพื่อบอกถึงวิธีในการ

We will look at the Customer Form as an example on

กรอกข อมูล ตางๆลงฟอร ม โดยในฟอรม นี้ จะประกอบไปด ว ย

how to enter data into a generic or any form. This

รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับลูกคาแตละคน เชน การกําหนดวา

form has fields on the customer information such as

ลูกคา นั้นมีรหัส และทําการกําหนดชื่อ , ที่อยู , อื่นๆ โดยทาง

their code, name, address, and etc. The person using

บริ ษั ท ผู ที่ ใช โ ปรแกรมชนิ ด นี้ จะต อ งเป น ผู กํา หนดรหั ส ขึ้ น ใช

this program is responsible for choosing and entering

เองผูใช จะมีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้

the codes by doing the following:
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1. เลื่อน Mouse คลิกที่ชองสี่เหลี่ยมดานขวาของรหัส และ

1. Move the mouse and click in the 'Code' field and
enter the code you wish for this new customer

ปอนรหัสที่ทานตองการ
2. เลื่อน Mouse คลิก หรือใช <TAB> ไปที่ชองสี่เหลี่ยม

2. Use the mouse or <Tab> key to move to the next
field and enter the company Name of your

ดานขวาของชื่อ และปอนขอมูล

customer.

3. เลื่อน Mouse คลิก หรือใช <TAB> ไปที่ชองสี่เหลี่ยม
ด า นขวาของประเภท และป อ นข อ มู ล เป น รายละเอี ย ด

3. Then continue by pressing the <Tab> key to move

เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ สะดวกสํ า หรั บ ผู ใ ช ห รื อ ไม ต อ งการใส

to

รายละเอียดในสวนนี้ก็ได

information.

4. ทําจนกระทั่งขอมูลถูกปอนเขาทั้งหมด

the

next

field

and

enter

the

relevant

4. Repeat until all the data is entered.

3.4.2. การสราง Record ใหม Creating a New Record
New Record คือ การสราง Record ใหม หรือ การสรางรหัส

A new record is an empty record to enter the code,

และรายละเอี ย ดต า ง ๆ เพิ่ ม ใหม โ ดยที่ ร ายละเอี ย ดนั้ น ไม

name, and etc. of another customer.

เหมือนกับลูกคาที่ไดใสรายละเอียดลงไปแลว หรือเรียกงาย ๆ

should be different in the Code from another record,

ก็ คื อ ข อมู ล ลูก ค า ใหม ที่ทางบริ ษั ทไดติ ด ต อ เข า มา โดยที่ ยั ง

since it refers to a new customer who just contacted

มิ ไ ด มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ลู ก ค า นั้ น ถู ก บรรจุ ไ ว ใ นโปรแกรม

your company.

โดยปกติ เ มื่ อ เราเข า สู โ ปรแกรมลู ก ค า โปรแกรมจะแสดง

Upon entering the customer form, you will get an

แบบฟอร ม ว า งเปล า เพื่ อ ให ท า นกรอก รายละเอี ย ดต า ง ๆ

empty record to enter the details. After entering the

เพิ่มเติมลงไป แตจะมีขอแมวาหากเราตองการจะเพิ่มใหมอีก

details you may press the 'Save' button to save the

หนึ่ งรายการ โดยต องการกํา หนดรายละเอีย ดตา งๆ ทั้งหมด

information.

โดยที่ไมใชรายละเอียดเดิมที่มีอยูแลว หรือที่เรียกวาเปนการ

must press the 'New' button:

เปด Record ขึ้นมาใหม หรือ New Record ใหทําดังนี้

1. Press the 'Save' button to save the current record.

Each record

To enter an entirely new record, you

1. ใหแนใจวาทานไดทําการบันทึกรายการ ที่ใชอยูในปจจุบัน

To create the new record, you wish that the form

เรี ย บร อ ยแล ว และต อ งการที่ จะสร า งรายการใหม ขึ้ น มาโดย

first be empty

ตองการใหแบบฟอรมนั้น เปนแบบฟอรมที่วางเปลา
2.

ให คลิก ที่ปุม New

Record

ซึ่งเปนรูปที่ 4

2. Press the 'New' record button which looks like a
นับจาก

white sheet of paper to obtain an empty form with

ดานซาย โปรแกรมจะทําการเซ็ตแบบฟอรมใหเปนฟอรมที่วาง

all the data removed.

เปลา เพื่อให ทานกรอกรายละเอียดตา งๆ ลงไปในโปรแกรม

described in the previous section and at the end

โดยลักษณะการกรอกแบบฟอรมนั้น จะทําเหมือนกับที่เราได

press the 'Save' button to register the new data.

Then enter the data as

กลาวไปแลวในหัวขอวิธีการปอนขอมูล

3.4.3. การแกไขขอมูล Modifying the Data in Each Record
เปนการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลในแตละ Record ที่

To modify or change a field such as Name or Address
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ได ทํ า ไปแล ว ซึ่ งอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงข อ มูล บางส ว น เช น

in a record that has been saved, you must first load

อาจตองการเปลี่ยนชื่อ , หรือที่อยู , ก็สามารถทําได การที่จะ

the record you wish to edit. For example, if you want

เปลี่ ย นข อ มู ล ต า ง ๆ ภายในฟอร ม ลู ก ค า จะต อ งทํ า การเป ด

to change the code from Genesys that has a name of

Record ที่ตองการแกไขขึ้นมากอน แลวถึงจะสามารถทําการ

“Genesys InfoCAD” to “Genesys InfoCAD Co., Ltd.”

แก ไ ขได ยกตั ว อย า งเช น ต อ งการแก ไ ขข อ มู ล ของรหั ส

while leaving all the other data as the same you must:

Genesys ซึ่งมีชื่อเปน Genesys InfoCAD แตในขณะนี้เรา

1. Move the mouse to click on the 'Edit' list button to

ตองการใหเปลี่ยนเปน Genesys InfoCAD Co., Ltd. สวน

find the record to edit. A list of code and names

รายละเอียดอื่น ๆ ยังเหมือนเดิม ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

of customers that are in the system will appear for

1.

you to choose from.

เลื่อน Mouse

คลิกที่ปุม ‘Edit’

เพื่อที่จะทําการคนหา

Record ที่ตองการแกไข โปรแกรมจะทําการแสดงรหัสแตละ

2. Move the mouse to click the code you wish to edit

ตัว ที่ไดปอนขอมูลลงไปในเครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว

such as 'Genesys'. This will highlight that row of

2. เลื่อน Mouse คลิกเลือกรหัสที่ทานตองการแกไข นั่นคือให

information on the table.

คลิกเลือกรหัส หรือรหัสที่ชื่อ Genesys

3. Click OK button to load all the details in the record
into your form.

3. คลิก OK เพื่อใหรายละเอียดตาง ๆ ที่อยูภายใน Record

4. You can change the fields you wish to change, by

แสดงออกมาใหทานเห็นทั้งหมด
4. ทานตองการเปลี่ยนแปลง, แกไขขอมูลที่บริเวณใดก็เลื่อน

using the Mouse to move to that field and

Mouse คลิกที่บริเวณพื้นที่นั้น ทานก็จะสามารถแกไขขอมูล

changing the data as you desire.

ไดตามความตองการ
5.

5. After making the desired changes, press the 'Save'

หลังจากที่ทํา การแกไขขอมูลเรี ยบร อยแลว ใหทําการ

บันทึกขอมูล โดยเลื่อน Mouse คลิกที่ปุม Save

button to register the changes.
6. The save takes place quite fast, and the user may

6. โปรแกรมจะทําการบันทึกขอมูล โดยผูใชอาจจะมองไมเห็น

not notice this occurring.

เลยวาขอมูลนั้น ไดถูกบันทึกแลวหรือไม ถาจะสังเกตใหดีคือ

screen at the Status Bar a brief message appears

ในขณะที่กดปุม Save

'Saving ... Please Wait'. The information is saved

บริเวณแถบแสดงสถานะหรือ Status

Bar มุมลางดานซายจะแสดงคําวา Saving...Please wait ซึ่ง

In the bottom of the

to the database.

นั่ น ก็ แสด งว าโป รแ กรม กํ า ลั ง ทํ า กา รบั นทึ ก ข อ มู ล ล งใน
ฐานขอมูล

3.4.4. การสรางรหัสใหมโดย Copy ขอมูลที่มีอยูเดิม Creating a New Code by Copying a Record
เปนการสรางรหัสใหม โดยการใชขอมูลและรายละเอียดที่มีอยู

You can create a new record by using an existing

เดิม ซึ่งเราไดทําการปอนขอมูลไปแลว ยกตัวอยางเชน หาก

record. For example, if you wish to copy the code and

ต อ งการทํ า การคั ด ลอกข อ มู ล ของรหั ส Genesys

ซึ่ ง มี

data for customer code 'Genesys', which has the same

รายละเอียดตางๆ เหมือนเดิม แตแตกตางกันตรงที่เปลี่ยนจาก

data but the name 'Genesys InfoCAD' to be 'Second

ชื่อ (Name)

Company', you can do so by the following steps:

:

Genesys

InfoCAD

ใหเปน Second
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1. Move the mouse to menu Maintain - Customer to

Company ใหทําตามขั้นตอนดังนี้

get the customer form.

1. เลื่อน Mouse คลิกเมนูปรับปรุง ตอจากนั้นคลิกลูกคา ใน
กรณีที่ยังมิไดเขาสูแบบฟอรมลูกคา

2. Move the mouse to click on 'Edit’.

2. เลื่อน Mouse คลิกที่ตัวอักษรตัว ‘ Edit ’

3. Choose the customer code 'Genesys' from the list
of customers and press the OK button

3. คลิกเลือกรหัสลูกคาที่ชื่อ Genesys ตอจากนั้น คลิก OK
4. กรณีนี้เราตองการสรางรหัสใหมชื่อ Second สามารถทําได
โดยลบรหัสที่ชื่อ Genesys

4. The data for Genesys is now loaded into your

ออก แลวใหคีย คําวา ‘Second’

form. You can simply change the code to Second,

ลงไป
5.

thereby creating a new record.
ถ า ต อ งการแก ไ ขข อ มู ล ของรายละเอี ย ดในส ว นอื่ น ๆ

5. You may modify all the other desired fields by, for

สามารถคี ย ซ้ํ า ลงไปได เ ลย ตั ว อย า งเช น เปลี่ ย นชื่ อ จาก

example, changing the Name from “Genesys

Genesys InfoCAD เปน Second Company ทําไดโดยการ

InfoCAD” to “Second Company”. Simply erase the

ลบ Genesys InfoCAD แลวคีย Genesys InfoCAD ลงไป

old information and key in the new.

แทน

6. After the changes are completed, press the 'Save'

6.หลังจากแกไขเรียบรอยแลวใหทานทําการบันทึกขอมูลให

button and you will have a new record called

เรียบรอย โดยคลิกที่รูป Save เปนการเสร็จสิ้นการสรางรหัส

'Second' created, while the old record 'Genesys'

ใหมโดยใชขอมูลที่มีอยูแลว รหัสเดิม Genesys ยังคงมีอยูใน

still exists.

ฐานขอมูลพรอมรหัสใหม Second

3.4.5. การลบขอมูล To Delete a Record
การลบขอมูลทีละ Record เปนการลบขอมูลและรายละเอียด

To delete a record, all the information of the record

ทั้งหมดที่ ได มีการกรอกรายละเอียดตางๆ ลงไปแลว ซึ่งการ

will disappear and will not be retrievable.

ทําในลักษณะนี้จะเปนการลบขอมูลโดยที่ไมสามารถที่จะเรียก

example, if you wish to delete the customer 'Genesys':

กลั บ คื น มาได ใ หม ยกตั ว อย า งเช น ต อ งการลบข อ มู ล ของ

1. Move the mouse to the menu Maintain - Customer

ลูกคา : Genesys ใหทําดังนี้คือ

to get the form Customer.

1. เลื่อน Mouse คลิกปรับปรุงตอจากนั้นคลิกลูกคา (ใชใน

2. Press the 'Edit' List button to get a list of

กรณีที่ยังไมไดเขาสูแบบฟอรมลูกคา)

customers

2. เลื่อน Mouse คลิกที่ตัวอักษรตัว ‘ Edit ’
3.

คลิกเลือกรหัส Genesys

แลว คลิก OK

For

3. Click the code corresponding to 'Genesys' and
ที่หนาจอจะ

ปรากฏรายละเอียดตาง ๆ ของลูกคา Genesys

press the 'OK' button to load that customer
4. Once loaded, press the 'Delete' button to delete

4. ตอจากนั้นใหคลิกที่ปุมด Delete Record ซึ่งเปนรูปที่ 5
นับจากดานซาย

this record.
5. After pressing the 'Delete' button, a message will

5. เมื่อคลิกที่ปุม Delete Record ที่หนาจอจะปรากฏคําถาม

appear to confirm that you wish to delete the

หรือขอความ ขึ้นมาวา ทานตองการลบขอมูลใน Record

record.

นี้

If you do wish to delete, press 'Yes' to
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หรือไม หากตองการลบใหตอบ Yes

confirm; otherwise, press 'No'.

หากไมตองการลบให

ตอบ No ในกรณีนี้ใหตอบ Yes เพื่อทําการลบ Record นี้

6. When you press 'Yes', the data will be permanently
deleted and the screen will be left blank for you to

ออกไป
6.

เมื่อทานตอบ Yes

enter new data.

ไปแลวโปรแกรมจะทําการลบขอมูล

ทั้งหมดออกไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งไมสามารถดึ งกลั บมาไดอีก

Remarks: Data that has been deleted will not be

และหนาจอที่ทานเห็นอยูขณะนี้ก็จะเปนแบบฟอรมที่วางเปลา

recoverable. Therefore, before deleting a record you

สําหรับใหทานปอนรหัสใหมเขาไปไดเลย

should make sure that the record is not used

หมายเหตุ ขอมูลที่ถูกลบไปแลวนั้นจะไมสามารถดึงกลับมาได

elsewhere. In case it is used elsewhere, the system

อีก เพราะฉะนั้ นกอนที่ คุณจะทําการลบ Record

will provide a warning message and NOT allow you to

ใดก็ ตาม

ขอใหทานตรวจเช็คใหเรียบรอยเสียกอนวา Record ดังกลาว
เปน Record
Record

ที่จําเปนตองเก็บไวหรือไม

delete the code that is already in use.

และในกรณีที่

นี้ถูกใชในสวนอื่นๆของระบบ ผูใชจะไดรับขอความ

เตือนและจะไมไดรับอนุญาตใหลบ Record นั้น

3.5. การตอบปญหาวาจะทําอยางไร How to Solve a Problem...
3.5.1. การปดแบบฟอรม Close a Form
กดปุมปด (close) หากมีขอมูลที่ยังไมไดถูกบันทึกโปรแกรมก็

Press the close button.

If data is unsaved, it will

จะแสดงขอความเตือนทานใหทําการบันทึกขอมูลกอน

prompt you if you wish to save the data.

3.5.2. การลบขอมูล Delete a Record
เลือกรายการที่ตองการลบขอมูลขึ้นมา และกดปุมลบ ‘delete’

Load the item you wish to delete into the current form.

ทานอาจจะใชปุม ‘Edit’

You may use button ‘Edit’ to choose the items you

เพื่อเลือกรายการ เมื่อถูกเลือก

มาแลวใหกดปุม ‘delete’

wish to delete. Once loaded, press the delete button.

3.5.3. การปอนขอมูลใหม Enter a New Record
เพื่อปอนขอมูลใหม กอนอื่นควรบันทึกขอมูลปจจุบันโดยการ

To enter new information, first you should save the

กดปุมบันทึกขอมูล ‘save’

current information by pressing save. Then press the

แลวกดปุม ‘New’

รายการใน

แบบฟอรมจะวางเปลาเพื่อใหกรอกขอมูลใหมเขาไป

‘New’ button. The records in the form will be blanked
for you to fill.

3.5.4. การพิมพขอมูล Print Information
การพิมพสวนมากจะเกิดขึ้นทางรายงาน ซึ่งสามารถเรียกใชได

Most printing of data is done via the reports, which are
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โดยการเลือกหัวขอรายงาน ‘Report’ แบบฟอรมบางประเภท

available through the menu ‘Report’ heading.

สามารถพิมพใบสรุป โดยการใชปุมพิมพ ‘Print’ ในแบบฟอรม

forms do have a voucher that can be printed through

นั้นได

the ‘Print’ button on the form.

Some

3.5.5. การบันทึกขอมูล Save the Data
หลังจากที่ไดปอนขอมูลแลวควรกดปุม ‘Save’

เพื่อบันทึก

After you complete filling the form, press the ‘Save’

ขอมูลนั้น หากลืมกดปุมนี้ แลวพยายามเลิกออกจากระบบ จะ

button to make sure the data is saved. If you forget

มี ข อ ความเตื อนท า นอี ก ว า ให ท า นบั น ทึ ก ข อ มู ล นั้ น ท า นควร

and try to exit, a message will appear to remind you to

ตรวจสอบดวยวาขอความที่เปนสีน้ําเงินไดถูกกรอกเรียบรอย

save.

กอนที่จะทําการบันทึกขอมูล มิฉะนั้นจะไดคําเตือนวาขอมูลไม

label are completed, before you can successfully save

สมบูรณและจะไมมีการบันทึกขอมูลเกิดขึ้น

a record. Otherwise, you will get an incomplete field

You must make sure that the fields with a Blue

message.

3.5.6. การแกไขขอมูลที่มีอยู Edit an Existing Record
เพื่ อ การแก ไ ขข อ มู ล ที่ มี อ ยู ใ นระบบ ท า นควรกดปุ ม แก ไ ข

To edit a record entered before, you may press either

‘Edit’.

List of Values Form ปรากฏเพื่อใหเลือกรายการที่

the ‘Edit’ button in your form. A List of Values form

ตองการแกไข ทานสามารถปอนรหัสโดยตรงก็ได เมื่อพบรหัส

will appear to choose the record you wish to edit. You

แล ว รายการนั้ น จะถู ก กรอกเข า มาในแบบฟอร ม (หากท า น

can also key the code directly and the item, if found,

ตองการทราบวิธีใชแบบฟอรมเพื่อเลือกขอมูล List of Values

will be loaded for you to edit. To get help on using the

Form ใหดูหัวขอที่ 3.3 ) หลังจากขอมูลถูก Load เขามาแลว

list of values form see section 3.3. Once the data is

ท า นสามารถแก ไ ขได ดั ง ต อ งการ หลั ง จากแก ไ ขควรกดปุ ม

loaded, you can make the changes you desire. After

บันทึกขอมูล ‘Save’

making the changes, press the ‘Save’ Button.

3.5.7. เคลื่อนไปมาในแบบฟอรม Move Around
ใชปุม <Tab> บนแปนพิมพเพื่อยายจากชองหนึ่งไปอีกชอง

Use the <Tab> key to move from field to field. Use

หนึ่ง และใช <Shift>+<Tab> เพื่อยอนกลับ บางครั้งอาจใช

<Shift>+<Tab> to move backwards. Sometimes, the

<Enter>

<Enter> key will also work, but the system is tested

ก็ได แตปุม <Tab>

จะใชไดในทุกกรณี ทาน

สามารถใช ‘Mouse’ เพื่อเคลื่อนยายไปมาไดเชนเดียวกัน

for the <Tab> key. You may also use the mouse to
move to the desired field, by clicking in the
corresponding textbox.

3.5.8. การคัดลอกขอมูล Copy Data
ถาทานตองการลอกขอมูลจากอีกรายการหนึ่ง เชน การลอก

If you wish to copy data from another record, such as
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ขอมูลจากรหัส ‘A’ ไปยังรหัส ‘B’ เริ่มโดยการเลือกขอมูลของ

copy the customer code A into code B.

First load

‘A’ ขึ้นมาโดยการกดปุม ‘Edit’ และเลือกรายการ ‘A’ และ

customer A by pressing the ‘Edit’ button and choosing

เปลี่ยนรหัสจาก ‘A’ เปน ‘B’ และแกไขขอมูลตามที่ตองการ

code ‘A’. The change the code to ‘B’ and make the

เชน เปลี่ยนที่อยู หลังจากนั้นกดปุม ‘Save’ เพื่อบันทึกขอมูล

other necessary changes such as address. Then press

กรุ ณาสั งเกตุ ว าการเปลี่ ยนรหัสนั้นจะไมทํา ใหรหั สเดิ มถู กลบ

the ‘Save’ button.

แตจะเปนการลอกรายการเพิ่ม หากตองการลบรหัสควรใชปุม

not result in the old code being deleted, but results in

‘Delete’ เทานั้น

a copy of the record. To delete a previous code, you

Note that changing the code will

must explicitly use the delete key.

3.5.9. การปอนขอมูลเพิ่มเติม Enter Additional Data
ถาทานตองการเพิ่มขอมูลที่ไมมีหมวด เชน Credit Limit ทาน

If you wish to enter information such as credit limit,

อาจทํ า ได โ ดยการใช ช อ งหมายเหตุ ช อ งนี้ จ ะขยายให ป อ น

you may choose to do so in the remarks field. The

ขอมูลหลายๆ บรรทัดได

field will expand to many rows and you can add text in
that field.

3.5.10.

จํานวนขอความที่ใสในหมายเหตุได How Much Data in Remarks Field

ในชองที่เปนประเภท memo เชน ชองหมายเหตุ ‘Remarks’

In all the memo type fields, such as ‘Remarks’, you

ทานสามารถปอนขอมูลไดโดยไมมีขีดจํากัด แตเมื่อขอมูลนั้น

may enter as many rows of data as you wish.

ปรากฏในรายงาน อาจจะมีการยอเพื่อใชเนื้อที่ใหเหมาะสม

However, there may be restrictions in the reports on
how much will appear, depending on each user’s
requirements.
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4.

ความปลอดภัยของระบบ System and Security System

4.1. การเปดกลุมการใชงาน Open Group Form
ก อ นเริ่ ม ต น การใช ง านท า นจํ า เป น ต อ งเลื อ กฐานข อ มู ล ที่ ใ ช

Before starting you must choose the group database

เสียกอนโดยสวนใหญจะแบงกลุมการใชงานเปนรายปไป เพื่อ

you wish to use. Each year there may be a new group,

ปองกันใหฐานขอมูลมีขนาดไมใหญจนเกินไป

โดยจะแสดง

or one group for each company, or a testing group for

รายการของกลุมฐานขอมูลที่สามารถใชงานได ดังรูป Figure 4

testing/practice purposes. You will get a form to select
group such as shown in Figure 4.

4.2. การเขาสูระบบการใชงาน User Login Form
เมื่อทานไดทําการเลือกกลุมการใชงานแลว ทานจําเปนตองใส

This form requests user name and password. Each user

ชื่อและรหัสผานเมื่อเขาสูระบบการใชงาน ซึ่งผูใชแตละคนจะมี

has their own privilege on using a form and report. An

สิทธิการใชงานแตกตางกัน ขึ้นอยูกับผูมีอํานาจจะอนุญาติใหใช

example is shown in Figure 5 above.

งานในระบบใดบาง An example is shown in Figure 5
above.

4.3. ขอมูลผูใช User Information Form
ผูใชแตละคนควรมีลอกอินและรหัสผานเปนของตัวเอง โดยใน

Each user should have a user name and password. This

ฟอร ม นี้ ให ผูใ ช ส ามารถกํ า หนดชื่ อ และรหั ส ผ า นของตั ว เองได

form is used to select a user name and type their

และยังสามารถแกไขรหัสผานใหมไดตามตองการ โดยเขาไปที่

password.

ฟอรมการแกไขรหัสผาน

form Change Password when desired.

Each user can later change password use
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4.4. การกําหนดสิทธิการใชงาน User Privilege Form
ในทุ กระบบนั้น จะมีม าตรฐานการกํา หนดสิทธิให แก ผูใช อยู 4

There are 4 levels of user privilege: 1) No Access 2)

ระดับดวยกันคือ หามเขา, อานหรือดูไดเทานั้น, สามารถเพิ่ม

Read only 3) Add Only 4) Edit/Modify/Delete.

ข อ มู ล ได เ ท า นั้ น และระดั บ สู ง สุ ด คื อ สามารถแก ไ ข หรื อ ลบ

user’s privilege is set for each form in the user privilege

ขอมูลได สําหรับการอานไดเทานั้นหมายถึงผูใชสามารถเรียกดู

form. A Read Only access means the user may view

ข อมู ล ได แ ต ห า มทํ า การแก ไ ข เพิ่ ม ได เ ท า นั้ น หมายถึ ง ผู ใ ช จ ะ

but not change the data. An Add Only access means

เพิ่มขอมูลใหมไดเทานั้นแตแกไขขอมูลที่มีอยูเดิมไมได และใน

the

ระดับที่4หมายถึงผูใชสามารถแกไขขอมูลที่มีอยูหรือลบทิ้งได

modifications to existing data.

โดยบุ ล คลที่ จะสามารถแก ไขสิ ทธิ ก ารใช ง านฟอร ม ต า งๆของ

means the user may change existing data or delete it.

ผู ใ ช ค นอื่ น ได จะต อ งเป น ผู ที่ มี สิ ท ธิ เ ต็ ม ที่ ใ นฟอร ม “User

The persons who can assign user access privileges must

Privilege” เทานั้น และสามารถดูรายการสิทธิการใชงานของผู

have full privilege to the form called “User Privilege”

ใชไดในสวนของรายงาน

itself. Two privilege list reports can be found in the

user

may

save

new

data,

but

not

Each

make

The level 4 access

Reports menu.
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4.5. การเปลี่ยนแปลงรหัสผาน User Change Password Form
สามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานใหมไดโดยใชฟอรมนี้

Change Password Form that allows the currently
logged-in user to change password.
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5.

เมนูของระบบแวรซอฟท Wear Soft Main Menu

5.1. รายละเอียดของเมนู Menu Form
เมนูหลักของโปรแกรมนี้แสดงอยูในรูป Figure 3 ระบบของ

The main menu for this program appears in Figure 3

โป รแ กรม สามา รถ เปลี่ ย น ภ า ษา ไ ด ทั้ ง ภ า ษ า ไทย แ ล ะ

above. If you wish to change the language, click Option

ภาษาอังกฤษ โดยสามารถทําการเลือกภาษาไดที่เมนู “สถานะ”

or สถานะ. The entire menu and all the tables on the

หรือ “Option”

visible forms will switch their language to the one you

อัตโนมัติ

ระบบจะทํ าการเปลี่ย นภาษาให แกทา นโดย

choose.
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6.

เมนูปรับปรุง Maintain Form

6.1. กําหนดคาเริ่มตน Parameter Setup
เพื่ อ บั น ทึ ก ค า เริ่ ม ต น ต า งๆของระบบ เช น อั ต ราปกติ , อั ต รา

Used to enter starting values such as regular wages, OT

ลวงเวลา

wages, etc.

FIGURE 11.

6.2. ขอมูลลูกคา Customer Information
Used to enter code and information on a customer.

เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดของลูกคา
 ประเภทลูกคา : เลือกประเภทของลูกคาวาเปนในประเทศ

 Type of customer is used to select whether local or
international customer.

หรือตางประเทศ
 ชอง ‘Active’ : เพื่อระบุวารหัสลูกคานี้ยังมีการใชงานอยู

 The field ‘Active” is used to indicate whether the

ถาชอง ‘Active’ ไมถูกเลือก รหัสลูกคานี้จะไมถูกดึงมาให

customer is still our customer.

If false, the

เลือกในฟอรมอื่นๆที่มีการอางอิงรหัสลูกคา

customer information will not appear for selection
in other forms such as invoice.
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FIGURE 12.

6.3. ขอมูลพนักงาน Employee Information
To enter the code and information on each employee.

เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดพนักงาน
 สายงานการผลิต : เลือกรหัสของสายงานสําหรับพนักงาน

 ‘Production Line’ is used to select the line in which
the employee works.

คนนี้

 Salary can be monthly, daily, or piece-rate for each

 คาจาง : ระบุชนิดของคาจางและจํานวนเงินที่จายให
 ชอง ‘Active’ : เพื่อระบุวารหัสพนักงานนี้ยังมีการใชงาน
อยู ถาชอง ‘Active’ ไมถูกเลือก รหัสพนักงานคนนี้จะไม

customer.
 ‘Active’ is used to mark whether the employee still
works at your company or not. If resigned, active

ถูกดึงมาใหเลือกในฟอรมอื่นๆที่มีการอางอิงรหัสพนักงาน

should not be checked or selected.
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FIGURE 13.

6.4. ขอมูลแผนก Department Information
สามารถตั้งรหัสแผนกและชื่อแผนกไดโดยใชฟอรมนี้

You can setup the department information here.

FIGURE 14

-29-

Genesys InfoCAD Co., Ltd., 2nd Fl. Viroj Tower, 555 Suksawasd Road, Bangkok 10140
Tel: 02-428-9141,2,3. Fax: 02-874-5417. Email: sales@genesysinfo.com. http://www.genesysinfo.com.

6.5. ขอมูลกระบวนการ Process Information
สามารถตั้ ง รหั ส กระบวนการ, ลํ า ดั บ กระบวนการ และชื่ อของ

You can enter the processes in production here.

กระบวนการได

Porcesses can be cutting, embroidery, sewing, washing,
packing, etc. The order indicates which process appears
before which.

FIGURE 15.

6.6. ขอมูลสายงานการผลิต Line Information
สามารถตั้งรหัสและชื่อสายงานการผลิตไดที่ฟอรมนี้

This form is used to setup line information. For

กระบวนการ : เลือกรหัสกระบวนการของสายงานผลิตนั้นๆ

example, you may have many sewing lines and many
packing lines.

FIGURE 16
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6.7. ขอมูลขั้นตอน Operation Information
Used to setup the code and descriptions for operations

เพื่อตั้งรหัสและชื่อของขั้นตอน
 ชนิดขั้นตอน : เลือกชนิดขั้นตอน should be used for

used for coupons and piece-rate payment.
 The Operation Type should be used for FRONT,

FRONT, BACK, or ASSEMBLED, for example.

BACK, or ASSEMBLED, for example.

 กระบวนการ : เลือกชนิดกระบวนการ

 Process is the main process. Usually it is Sewing,
but can be other processes as well.

FIGURE 17

6.8. ขอมูลแบบสินคา Garment Style Information
สามารถตั้งชื่อและรหัสแบบสินคาไดที่ฟอรมนี้

This is the style number and description.
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FIGURE 18

6.9. รายการขั้นตอนในกระบวนการผลิตสําหรับแบบสินคา Process

Operation

List

for

Garment Style
เพื่อกําหนดรายการขั้นตอนของแตละกระบวนการที่จะใชผลิต

Used to indicate the list of operations used in the

สินคาตามแบบที่เลือก For each bundle of about 20-40

production. For each bundle of about 20-40 garments,

garments, one coupon will be created for each

one coupon will be created for each operation.
 Click on the [Edit] button to enter the operations

operation.
 โ ด ย ค ลิ ก ที่ ปุ ม “แ ก ไข ” ใ น ช อ ง แ ก ไข ขั้ น ต อ น ข อ ง

within the process you want to include the

กระบวนการที่เราตองการแกไข Usually operations are

operations. Usually operations are entered only for

entered only for Sewing, but you can do for other

Sewing, but you can do for other processes as well.
 Once edit is selected, you can enter the operations

processes as well.
 จากนั้นจึงเลือกรหัสขั้นตอนที่จะใชที่ตารางดานลาง และ
ราคาคาแรงตอชิ้นที่กําหนดไวแลวของแตละขั้นตอน จะ
ดึงมาใหดวย แตผูใชก็สามารถทําการแกไขคาแรงลงไป

in the table below. You should examine the cost
per operation to see if it should be adjusted.
 You can only select 1 operation once.

If there

same operation occurs 2 times, you must create 2

ใหมได
 จํา นวนขั้นตอนมีได สูงสุ ด 1000 ขั้ นตอน และขั้ น ตอนที่

operations with different codes.

ถูกเลือกไปแลวจะไมสามารถเลือกซ้ําไดอีก If there
same operation occurs 2 times, you must create 2
operations with different codes.
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FIGURE 19
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7.

Coupon Transaction Forms

7.1. ใบสั่งผลิต Manufacturing Order Form
The manufacturing order information can be entered

สามารถเปดใบสั่งผลิตสินคาได
 เลขที่เอกสาร :

กรอกเลขที่เอกสาร 5 หลัก โดยที่หลัก

แรกตองมากกวา 0. You can leave it blank and

here to know the quantity for each style, color, size to
produce.
 Enter the 5 digit document code. You can leave it

system will run the number for you.

blank and system will run the number for you.

 รหัสแบบสินคา : เลือกรหัสแบบสินคาที่จะผลิต
 ระบุสี, ขนาด และจํานวนที่ตองการ

 Style code must be selected.

 ชอง ‘Done’ : เพื่อบอกวาไมสามารถสรางคูปองสําหรับ

 In the table, the color, size, and quantities must be

ใบสั่งผลิตนี้เพิ่มได แตยังสามารถเพิ่มรายการขั้นตอนการ
ผลิ ต ของรหั ส แบบสิ น ค า นี้ ไ ด และเมื่ อ เลื อ กแล ว จะไม

entered.
 The “Done” is checked when the production is
completed, all coupons scanned.

สามารถกลับมาแกไขไดอีก
 ชอง ‘Close’ : เพื่อเคลียรขอมูลคูปองที่เกี่ยวของกับใบสั่ง
ผลิ ต นี้ ไ ปไว ใ นอี ก ฐานข อ มู ล หนึ่ ง เพื่ อ ลดขนาดข อ มู ล ที่
ตองโหลด และเมื่อเลือกแลวจะไมสามารถกลับมาแกไข

Once done,

cannot mark as undone. Once done cannot edit
the operations or make coupons.
 The “Close” is to remove the coupon data into
another database to save space and computing

ไดอีก

time for reports. Should do for 2-3 months old
data.
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FIGURE 20

7.2. กําหนดคูปอง Stitching Coupon Setup Form
This is used to print the coupons for each MO and

สามารถสรางคูปองสําหรับขั้นตอนการเย็บไดที่ฟอรมนี้
 เลขที่เอกสาร : แสดงเปนสีเทาหมายความวาผูใชสามารถ
กรอก

Bundle.

เลขที่ เ อกสารเองได หรื อ ถ า ไม ก รอก

 Document number is in gray, meaning you can
enter it yourself or leave blank for system to

ระบบจะสรางใหอัตโนมัติ
 เลขที่ ใ บสั่ ง ผลิ ต : เลื อ กเลขที่ ข องใบสั่ ง ผลิ ต ที่ จ ะสร า ง
คู ป อง แล ว จึ ง กรอกจํ า นวนคู ป องที่ ต อ งการสร า งและ

generate the number for you.

You should leave

blank.
 MO Number should be selected. Then in the first

จํานวนตอถุง
 ปุม ‘Generate Coupon’ : เพื่อสรางคูปองตามคาที่ตั้งไว

table enter the color, size, quantity. The quantity

 The coupons generated for each Bundle will appear

per bundle should also be entered (default is
entered for you).

in the bottom table.
 ปุม ‘Delete Coupon’ : เพื่อลบคูปองที่สรางไว โดยคูปอง

 Press [Generate Coupon] and the data in the
bottom row will automatically be generated.

ที่จะลบตองยังไมถูกสแกนเปนคาแรงพนักงาน
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 The coupons generated for each Bundle will appear
in the bottom table.
 You can press [Delete Coupon] to delete a coupon
bundle. Coupons can be deleted only if they have
not yet been scanned.

FIGURE 21

7.3. ใบบันทึกคูปองสําหรับคาจาง Coupon Entry for Wage Form
สามารถสแกนบารโคดเพื่อคิดคาแรงพนักงานไดที่ฟอรมนี้ โดย

This form is used by the employee to scan coupons for

เลือกรหัสพนักงานที่จะบันทึกคาแรง

แลวจึงสแกนคูปองการ

the work they have completed after each shift. The

ทํางานของพนักงานคนนั้นลงไป หรือจะเลือกรหัสบารโคดจาก

scanned barcode indicates the operation done and the

ที่มีอยูก็ได

employee can be paid accordingly. Also, the production
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status will know which operation has been completed.

FIGURE 22

7.4. ใบบันทึกชั่วโมงการทําขั้นตอนของพนักงาน Employee Work Hours Form
เพื่อบันทึกชั้วโมงการทํางาน ทั้งชั่วโมงปกติ และลวงเวลาของ

Used to enter the regular and OT work hours for each

พนักงานแตละคน ที่ทํางานในวันนั้นๆ It can be imported by

employee in each day. It can be imported by pressing

pressing [Import] button at each row or at the top. The

[Import] button at each row or at the top. The import

import will get information from the employee payroll

will get information from the employee payroll system.

system.
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FIGURE 23
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8.

Coupon Reports

8.1. รายชื่อพนักงาน Employee Names List
Shows employee information and daily wage amount.

8.2. การพิมพคูปอง Print Selected Coupons
Prints coupons that have been generated by bundle
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8.3. สถานะใบสั่งผลิต Manufacturing Order (MO) Status
8.3.1. สถานะใบสั่งผลิต Status of the Manufacturing Order
For each MO shows the total quantity by color/size with
total coupon quantity completed and remaining.

8.3.2. สถานะกระบวนการผลิตในใบสั่งผลิต Status of MO per Processes
Shows the processes for each MO (by color/size) and
quantity of last operation for that process done to show
that the process is completed.
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8.3.3. สถานะขั้นตอนกระบวนการผลิตในใบสั่งผลิต Production Status by Each Operation
This shows the operations completed for each MO,
Color, and Size combination.

8.3.4. กราฟสถานะใบสั่งผลิต MO Status Graph
Shows teh quantity completed and percent completed
fro each design and color in each MO.
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8.3.5. กราฟสถานะกระบวนการผลิตในใบสั่งผลิต Status Graph by Process for Each MO
Shows the production status as a graph per Process
within a MO. One MO can have many processes that
have coupons such as Sewing and Embroidery.

8.3.6. กราฟสถานะขั้นตอนกระบวนการผลิตในใบสั่งผลิต Status Graph by Each Operation
This report shows the status for each operation in each
Process within an MO, shown by each color and size.
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8.4. สถานะใบสั่งผลิตประจําวัน
8.4.1. สถานะใบสั่งผลิตประจําวัน Daily Production Status
For a single date, can see the work done or coupons
scanned.
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8.4.2. สถานะกระบวนการผลิตในใบสั่งผลิตประจําวัน Daily Satus by Process
Shows the work done in a day by the Process Code.

8.4.3. สถานะขั้นตอนกระบวนการผลิตในใบสั่งผลิตประจําวัน Daily Status by Operation
Shows the work done in a day by the Operation Code.
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8.5. การทํางานของพนักงาน
8.5.1. การทํางานพนักงาน ตามพนักงาน Work Done by Employee
Shows the work done within a date range by Employee.
The quantity done and the amount received are shown
for each day.

8.5.2. การทํางานพนักงาน ตามพนักงาน(พรอมขั้นตอน) Operations done by Employee
Shows all the operations done by an employee for each
day. The total amount and each operation are shown.
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8.5.3. การทํางานพนักงาน ตามพนักงาน(พรอมใบสั่งผลิตและขั้นตอน) Employee Work by MO and
Operation
Shows the work done by an employee per day including
the MO and Operations completed.
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8.5.4. การทํางานพนักงาน ตามวันทํางาน Work Done by Work Date
This shows the employee work, by showing each date
first.

-47-

Genesys InfoCAD Co., Ltd., 2nd Fl. Viroj Tower, 555 Suksawasd Road, Bangkok 10140
Tel: 02-428-9141,2,3. Fax: 02-874-5417. Email: sales@genesysinfo.com. http://www.genesysinfo.com.

8.5.5. การทํางานพนักงาน ตามวันทํางาน(พรอมขั้นตอน) Work by Work Date with Operation
This shows the work done by date and includes the
operations done.
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8.5.6. การทํางานพนักงาน ตามวันทํางาน(พรอมใบสั่งผลิตและขั้นตอน) Work Done by Date with MO
and Operations
Shows the Work Done by Date showing the MO and
Operations codes.
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8.6. การทํางานสายงานการผลิต
8.6.1. การทํางานสายงานการผลิต ตามวันทํางาน Work Done by Line
Shows work done for a line for each date. It shows per
employee as well.
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8.6.2. การทํางานสายงานการผลิต ตามวันทํางาน(พรอมขั้นตอน)

Work

done

by

Line

with

Operations per Day
Shows work done by line per day, per line and not by
each employee.

8.6.3. การทํางานสายงานการผลิต ตามวันทํางาน(พรอมขั้นตอน) สะสม Work done by Line with
Operations Total
Work done shows all operations done within a date
range, without showing each day.
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8.6.4. การทํางานสายงานการผลิต ตามวันทํางาน(พรอมใบสั่งผลิตและขั้นตอน) Work done by Line
with MO and Operations information
Shows the totals per Line for a date range by Operation.
MO information is also shown.

8.6.5. การทํางานสายงานการผลิต ตามวันทํางาน(พรอมใบสั่งผลิตและขั้นตอน) สะสม Work Done by
Line Grouped by MO and Operation
Shows totals of Work Done by MO and Operation.
Totals are provided by Operation.

-52-

Genesys InfoCAD Co., Ltd., 2nd Fl. Viroj Tower, 555 Suksawasd Road, Bangkok 10140
Tel: 02-428-9141,2,3. Fax: 02-874-5417. Email: sales@genesysinfo.com. http://www.genesysinfo.com.

8.7. คาแรงรายชิ้นพนักงาน Piece-Rate Wages
8.7.1. คาแรงรายชิ้นพนักงานตามพนักงาน Piece-Rate Wages by Employee
This report shows the piece-rate wages per employee.
Data on each day of work is shown.

8.7.2. คาแรงรายชิ้นพนักงานตามวันทํางาน Piece-Rate Wages by Work Date
For each date, this report shows the wages due to each
employee. The total for each date also appears.
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8.7.3. สรุปคาแรงรายชิ้นพนักงาน Summary of Piece-Rate Wages

8.8. คาแรงพนักงาน Employee Wages
8.8.1. คาแรงพื้นฐานพนักงาน ตามพนักงาน Basic Wage Information per Employee
Shows total daily wages given if regular wages (not
piece-rate). This is used to compare with piece-rate to
analyse efficiency.
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8.8.2. คาแรงพื้นฐานพนักงาน ตามวันทํางาน
8.8.3. สรุปคาแรงพื้นฐานพนักงาน Basic Wages by Employee Summary Format
Summary of basic wages for regular and OT wages.

8.9. คาแรงรายชิ้นตอคาแรงพื้นฐานพนักงาน Comparison of Piece-Rate vs. Hourly Wages
8.9.1. คาแรงรายชิ้นตอคาแรงพื้นฐานพนักงาน ตามพนักงาน

Piece-Rate vs. Basic Wage by

Employee
Shows each employees Piece-Rate wages vs. Basic
Wages. This can be used to determine how effective the
piece-rate method is.
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8.9.2. คาแรงรายชิ้นตอคาแรงพื้นฐานพนักงาน ตามวันทํางาน Piece-Rate vs. Basic Wage by Date
For each date and each employee a comparison can be
made between the Piece-Rate work done and the Basic
wage work done.

8.9.3. สรุปคาแรงรายชิ้นตอคาแรงพื้นฐานพนักงาน Summary of Piece-Rate vs. Basic Wage per
Employee
Shows a summary of the piece-rate vs. basic wage for
each employee.
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8.10. ประสิทธิภาพพนักงาน Employee Efficiency
8.10.1.

ประสิทธิภาพพนักงาน ตามพนักงาน

8.10.2.

ประสิทธิภาพพนักงาน ตามวันทํางาน Employee Efficiency by Work Date
For each date, it shows the efficiency of each employee.
The total piece wage is shown with basic wage. The
difference is used to calculate efficiency.
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8.10.3.

สรุปประสิทธิภาพพนักงาน Employee Efficiency Summary
Shows efficiency within a given date range for each
employee.

If piece wage made is lower than basic

wage, the efficiency is low.
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8.11. ทําคูปองโดย Coupons Done By Employee
Shows report of the coupons that were done by an
employee.
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8.12. รายงานพนักงานทํางานตามแบบ Employee Work Done by Style
Shows work done by style.
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