ระบบช่วยแม่บา้ นจัดการห้องพักภายในโรงแรม
นภัทร จันทรางกูร*
ดร.นันทิกา ปริญญาพล**

บทคัดย่อ
ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นๆรายได้ หลัก
ได้ แก่การขายบริการให้ แก่แขกที่เข้ าพักในโรงแรม เปรียบเสมือนบ้ านหลังใหญ่ ท่มี ีห้องพักและ
อาหารเครื่องดื่มไว้ บริการ นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อีก เช่น สระว่ายนํา้ ห้ องออกกําลังกาย ซัก
รีด เสริมสวย ตลอดจนบริการ Internet เป็ นต้ น จะเห็นว่าแหล่งที่มาของรายได้ มีหลากหลาย การ
รวบรวมข้ อ มู ล ในทุ ก จุ ด ต้ อ งฉั บ ไว การควบคุ ม ภายในที่ ค วรต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง คื อ การนํา ระบบ
คอมพิวเตอร์มาจัดการกับข้ อมูลเหล่านี้
ปั จจุ บันมี Software
สําหรั บธุ รกิจโรงแรมใช้ อยู่ หลายระบบซึ่ งล้ วนแล้ วแต่ ใ ห้
ประสิทธิภาพในการจัดการได้ เป็ นอย่างดี สามารถจัดทํารายงานเพื่อการวิเคราะห์ของทุกหน่วยงาน
ที่กล่ าวมาแล้ วซึ่งเป็ นการควบคุ มทางด้ านข้ อมูลเท่านั้น ธุรกิจโรงแรมยังมีการควบคุมด้ านการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ ชิด เช่น จัดให้ มีการประชุมพนักงานระดับบริหารทุกเช้ าเพื่อสรุปตัวเลขรายได้
ค่าใช้ จ่าย อัตราการเข้ าพัก อัตราค่าห้ องพัก ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของวันที่ผ่านมา
เมื่อกล่ าวถึงโรงแรม การบริการเป็ นสิ่งสําคัญอย่ างยิ่ง โดยเฉพาะแผนกแม่บ้านของ
โรงแรมซึ่งจะเป็ นสิ่งบ่ งบอกถึงความมีคุณภาพของโรงแรมได้ จึงทําให้ เกิดการจัดทําระบบการ
จัดการห้ องพักสําหรับแม่บ้านภายในโรงแรมนี้ข้ นึ

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
การจัดการในแผนกแม่ บ้านของโรงแรมที่มีอยู่ เดิม ใช้ การสื่อสารกับแผนกอื่นๆที่
เกี่ย วข้ อ งโดยการใช้ โ ทรศั พ ท์ ซึ่ ง ทํา ให้ มี ปั ญ หาในการสื่อ สาร มั ก จะเกิด การสื่อ สารข้ อ มู ล ที่
ผิดพลาดบ่อยครั้ง เช่นในกรณีท่พี นักงานแผนกต้ อนรับส่วนหน้ าไม่สามารถรับสายจากพนักงาน
แผนกแม่บ้านได้ ในขณะนั้น เนื่องจากต้ องต้ อนรับแขกที่มาติดต่อ โดยเฉพาะการแจ้ งรายละเอียด
ของห้ องพักในการเช็คเอ้ าท์ จําเป็ นจะต้ องไม่ให้ มีการผิดพลาดของข้ อมูล หรือผิดพลาดน้ อยที่สดุ
เพื่อเป็ นการลดปั ญหาในการแจ้ งรายละเอียดข้ อมูลที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ จาก
การใช้ โทรศัพท์ในการสื่อสารเป็ นหลัก จึงจัดทําระบบการติดต่ อสื่อสารโดยเปลี่ยนจากการใช้
โทรศัพท์ให้ น้อยที่สดุ โดยมีการพัฒนาดังนี้
1. ช่วยให้ พนักงานแม่บ้านของโรงแรม สามารถแจ้ งข้ อมูลรายละเอียดการตรวจสอบ
วัสดุ-อุปกรณ์ภายในห้ องพักแก่พนักงานในแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้ องได้ ง่ายมากขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ พนักงานแม่บ้านทํางานได้ ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
3. ลดการสื่อสารของข้ อมูลที่ผิดพลาดในการแจ้ งข้ อมูลรายละเอียดการตรวจสอบ
วัสดุ-อุปกรณ์ภายในห้ องพัก
ดังนั้นระบบการจัดการห้ องพักแผนกแม่บ้านภายในโรงแรม (Housekeeper Support
System for Room Management in Hotel) จึงมีวัตถุประสงค์ในการนําเทคโนโลยีเข้ ามาช่วย ใน
การบริหารและจัดการห้ องพักของแผนกแม่ บ้านภายในโรงแรมให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ งาน แจ้ งสถานะห้ องพัก ตรวจสอบข้ อมูลห้ องพักของโรงแรม ให้ แก่
พนักงานในแผนกแม่บ้าน

แนวคิด
Front Office เป็ นหัวใจของการให้ บริการกับแขกที่เข้ าพัก เริ่มตั้งแต่การ check in
การนําแขกเข้ าห้ องพัก บริการด้ านอาหารและอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ต่างๆ เป็ นต้ น ธุรกิจ
โรงแรมเป็ นธุระกิจที่มีกจิ กรรมตลอดวันตลอดคืนแขกสามารถเข้ า Check in ได้ ตลอดเวลา ซึ่งต่าง
กับธุรกิจอื่นที่มีการกําหนดเวลาทําการที่แน่นอน
ดูแลหน่วยธุรกิจด้ านให้ บริการห้ องพัก แบ่งเป็ น 2 ส่วนหลักคือ
1. แผนกบริการส่วนหน้ า (Front Office) ดูแลการต้ อนรับและการให้ บริการต่างๆ
แก่แขกที่เข้ าพัก
2. แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) ดูแลด้ านการจัดเตรียมห้ องพัก ทําความสะอาด
ห้ องพักแขก
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ดังนั้นระบบการจัดการห้ องพักแผนกแม่บ้านภายในโรงแรม (Housekeeping Room
Management of Hotel) จึงมีวัตถุประสงค์ในการนําเทคโนโลยีเข้ ามาช่วย ในการบริหารและ
จัด การห้ องพั กของแผนกแม่ บ้ านภายในโรงแรมให้ มีประสิทธิภ าพมากขึ้น เพิ่ มความสะดวก
รวดเร็วในการใช้ งาน แจ้ งสถานะห้ องพัก ตรวจสอบข้ อมูลห้ องพักของโรงแรม ให้ แก่พนักงานใน
แผนกแม่บ้าน
จากประสบการณ์ท่เี คยได้ ทาํ งานในตําแหน่งพนักงานต้ อนรับส่วนหน้ าในโรงแรม ทํา
ให้ ได้ เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของแผนกแม่บ้านภายในโรงแรม ซึ่งเป็ นแผนกที่ต้องทํา
การติดต่อสื่อสารในการทํางานกับแผนกต้ อนรับส่วนหน้ าเป็ นส่วนใหญ่ ในการทํางานของทั้งสอง
แผนกนี้มีความจําเป็ นอย่างมากที่จะต้ องทําการติดต่อสื่อสารกัน จากการทํางานที่ได้ ประสบมาจึง
ทําให้ เล็งเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาการทํางานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มระบบการ
จัดการห้ องพักให้ แก่แผนกแม่บ้าน

ทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
1. ระบบฐานข้ อมูล (Database System)
2. โมเดลเชิงความสัมพันธ์ของข้ อมูล (E-R Model) ในการออกแบบและใช้ งาน
ฐานข้ อมูลใดๆ เราจําเป็ นต้ องนิยามสิ่งต่างๆ ได้ และเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ โดยใช้
เอนติต้ ีและแอททริบิวท์เป็ นเครื่องมือในการอธิบาย
3. ภาษา PHP (Personal Home Page)
4. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
5. วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC)
6. การพัฒนาซอฟแวร์เชิงวัตถุมาตรฐานยูเอ็มแอล(UML)

การวิเคราะห์โครงการและการออกแบบระบบ
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากประสบการณ์ ก ารทํา งานโดยตรงในส่ ว นแผนกพนั ก งาน
ต้ อนรับส่วนหน้ าของโรงแรม สอบถามข้ อมูลจากพนักงานแม่บ้าน ด้ านการสื่อสารข้ อมูลของแต่ละ
แผนก คือ แผนกต้ อนรับส่วนหน้ า แผนกแม่บ้าน แผนกคลังอุปกรณ์ ที่ใช้ การสื่อสารข้ อมูลโดย
การใช้ โทรศัพท์ หรือ การใช้ วิทยุส่อื สาร และใช้ วิธีการจดบันทึกข้ อมูลด้ วยกระดาษ หรือสมุด ซึ่ง
ทําให้ มีโอกาสสูญหายของข้ อมูล หรือยากต่อการค้ นหาข้ อมูล

ความต้องการของระบบ
ระบบจะต้ องมีการบันทึกข้ อมูลการทํางานของแม่บ้านได้
1. บันทึกพนักงานแม่บ้านผู้ท่รี ับผิดชอบการทําความสะอาดห้ องพัก
2. บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดการแจ้ งออกห้ องพัก
1234

ระบบสามารถบันทึกการสั่งเบิกอุปกรณ์ได้ ล่วงหน้ า
ระบบสามารถบันทึกข้ อมูลการใช้ ห้องพักได้
ER Diagram มีความสําคัญต่อการพัฒนาระบบงานฐานข้ อมูล Application ต่างๆ ที่
ต้ องการการเก็บข้ อมูลอย่างมีระบบ มีโครงสร้ าง ดังนั้น ER Diagram จึงใช้ เพื่อเป็ นเอกสารในการ
สื่อสารระหว่าง นักออกแบบระบบ และนักพัฒนาระบบ เพือให้ ส่อื สารอย่างตรงกัน

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูล (Entity Relationship Diagram)
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ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท (Context Diagram)

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงการทํางานของผู้ใช้ ระบบ (Use Case Diagram)
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ภาพที4่ หัวหน้ าแม่บ้านเลือกแม่บ้านผู้รับผิดชอบห้ องที่ได้ รับการจอง

ภาพที5่ แสดงรายการห้ องพักที่แม่บ้านได้ รับมอบหมายงาน

ภาพที6่ แสดงรายการอุปกรณ์ท่แี ม่บ้านต้ องตรวจสอบและยืนยันการตรวจสอบ
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บทสรุป
1. ข้ อมูลมีความถูกต้ องแม่นยําและคงสภาพ
2. ระบบไม่ซับซ้ อนจนเกินไปและง่ายต่อการใช้ งาน
3. ระบบสามารถแสดงผลในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่มี ีขนาดหน้ าจอแตกต่างกัน
ได้ เป็ นอย่างดีโดยไม่มผี ลกระทบใดๆ
4. ช่วยประเมินการทํางานของแม่บ้านได้
5. ทําให้ ทราบการปฎิบัติงานของแม่บ้านแต่ละคนได้

ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1.สามารถพัฒนาระบบงานทั้งหมดให้ อยู่ในแพลตฟอร์ม iOS หรือ Android เพื่อ
รองรับการใช้ งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภท Tablet ต่างๆได้
2. พัฒนาระบบทางด้ านเครือข่ายจากการเดิมที่ใช้ งานผ่านทางเครือข่าย Intranet ให้
สามารถใช้ งานระบบผ่านทาง Internet ได้
3. พัฒนาโครงสร้ างและรูปแบบโปรแกรมให้ อยู่ในรูปแบบ Mobile Application เพื่อ
เป็ นทางเลือกในการใช้ งานอีกช่องทางหนึ่ง
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โปรแกรมระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
นัฏฐิกา โสวิภา*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ วานิชชัชวาล**

1. บทคัดย่อ
ปั จจุ บันเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเริ่มมีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้น
เพราะสามารถ ช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ให้ เกิดความสะดวก พร้ อมทั้งสร้ างความได้ เปรียบ
เชิ งธุ รกิจ ซึ่งจํา เป็ นอย่ า งยิ่งในสภาวะของเศรษฐกิจในปั จ จุ บั น ที่มีการแข่ งขัน ทางธุ รกิจ ซึ่งมี
แนวโน้ มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเป็ นที่จะต้ องหาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่ วยในการดําเนินงานและสนับสนุ นตัดสินใจในการทําธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและตัดสินใจให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ร้ านนวลจันทร์ เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการขายสินค้ า ประเภทของสด อาทิเช่น ไก่สด
เป็ ดสด และอาหารสําเร็จรูป โดยเริ่มธุรกิจในปี 2531 งานหลักของธุรกิจนี้ จะเป็ นลักษณะ ของ
การขายส่ง ซึ่งในการขายส่งสินค้ า โดยสินค้ าที่ขายนั้น มาจากผู้ผลิตหลายเจ้ าด้ วยกัน ร้ าน
นวลจันทร์ปัจจุบันร้ านค้ ามีอยู่ 2 สาขา ซึ่งทั้งสองสาขาใช้ คลังสินค้ าและข้ อมูลร่วมกัน คลังสินค้ า
แบ่ งออกเป็ นสองประเภทคือ คลังสินค้ าสาธารณะ (Public Warehouse) โดยการเช่าจากนิติ
บุคคลอื่น และคลังส่วนตัว (Private Warehouse)
ปั จ จุ บั น การบริ ห ารจั ด การร้ า นค้ า ใช้ แบบแฟ้ มเอกสาร ทํา ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การ
คลังสินค้ า เกิดปั ญหาเป็ นอย่างมากในเรื่องของความผิดพลาดและความซับซ้ อนของข้ อมูล ซึ่ง
ส่งผลต่อการความน่าเชื่อถือของลูกค้ า โอกาสทางธุรกิจ การตัดสินใจที่ผิดพลาด และภาพลักษณ์
ของของร้ านค้ าในเชิงลบต่อไปในอนาคต
ระบบบริหารจัดการสินค้ าคงคลัง (Inventory Management Systems) เป็ นระบบที่
จัดทําขึ้นเพื่ อตอบสนองต่ อการบริ หาร และการจัดเก็บข้ อมู ลต่ างๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
คลั ง สิน ค้ า โดยมรการออกแบบ ระบบดั ง กล่ า วนั่ น ให้ ท ํา งานบนระบบอิน เตอร์ เ น็ต โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ ปัญหาการทํางาน เนื่องจากระบบเก่าเป็ น การจัดเก็บข้ อมูลที่เป็ นกระดาษ
ส่งผลให้ เกิดการทํางานที่ล่าช้ า ซึ่งระบบถูกออกแบบเพื่อช่วยลดระยะเวลา และขั้นตอนการทํางาน
พร้ อมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจในการทํางานของผู้บริหารทีสะดวกยิ่งขึ้น
ระบบบริหารจัดการคลังสินค้ า เป็ นการออกแบบระบบจัดเก็บและสืบค้ นข้ อมูลรวมทั้ง
การออกรายงานเพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิน ใจของผู้ บ ริ ห าร โดยการพั ฒ นาระบบโดยใช้ ภ าษา
เอชทีเอ็มเอล (HTML: HyperText Markup Language) พีเอ็ชพี (PHP: Personal HyperText
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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Processor) เอแจ็กซ์ (AJAX: Asynchronous JavaScript and XML) และเขียนให้ ทาํ งานบนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ Apache เพื่อติดต่อเรียกใช้ งานฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL
จากการพั ฒ นาระบบนี้ ทํา ให้ มีร ะบบงานที่ส ามารถรองรั บ การทํา งานทางด้ า นการ
บริหารคลังสินค้ าที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีความถูกต้ อง และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สามารถนําข้ อมูล
เหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจต่อไป

2. ปั ญหาและความสําคัญ
2.2 การวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานปั จจุบนั
ระบบงานในปั จจุบันนั้น ร้ านค้ ามีอยู่ 2 สาขา ทั้งสองสาขา ใช้ ข้อมูลร่ วมกัน โดยการ
จัดเก็บข้ อมูลนั้นเป็ นระบบแฟ้ มเอกสาร ทําให้ ข้อมูลมีความถูกต้ องแม่นยําน้ อย ข้ อมูลต่างๆที่ได้
มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดสูง เนื่องจากเกิดความซับซ้ อนของข้ อมูล ซึ่งส่งผลต่อการความ
น่ าเชื่อถือของลูกค้ า โอกาสทางธุรกิจและการตัดสินใจที่ผิดพลาด ของร้ านค้ าในเชิงลบต่ อไปใน
อนาคต
2.3 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์แนวทางความเป็ นไปได้ ในการแก้ ไข
ปัญหาด้ วยกัน 3แนวทาง
1. แนวทางความเป็ นไปได้ ทางเทคนิค Technical Feasibility
2. แนวทางความเป็ นไปได้ ทางเศรษฐศาสตร์ Financial Feasibility
3. แนวทางความเป็ นไปได้ ในการดําเนินงานจริง Operational Feasibility
จากการวิเคราะห์แนวทางความเป็ นไปได้ ใน ผู้วิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาระบบใหม่
เหมาะสมที่สดุ สําหรับงานวิจัยนี้

3. การศึกษาเทคโนโลยีทีเ่ กีย่ วข้อง (Literature Review)
3.1 ระบบใหม่ทีพ่ ฒ
ั นาเป็ นบทบาทของสินค้าคงคลังในซัพพลายเชน
สินค้ าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้ างความสมดุ ลในซัพพลายเชน เพื่อให้ ระดับ
สินค้ าคงคลังตํ่าสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้ บริการ โดยปัจจัยนําเข้ าของกระบวนการผลิตที่
มีความสําคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่ าสินค้ าคงคลัง ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบที่ใหญ่ท่สี ดุ ของต้ นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดนอกจากนั้นการที่สนิ ค้ าคงคลังที่
เพียงพอยังเป็ นการตอบสนองความพึงพอใจของผู้จัดจําหน่ ายได้ ทันเวลา จึงเห็นได้ ว่าสินค้ าคง
คลังมีความสําคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็ นอย่างมาก
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3.2 เอแจ็ กซ์ (AJAX: Asynchronous JavaScript and XML)
เป็ นกลุ่มของเทคนิคในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ ความสามารถโต้ ตอบกับ ผู้
ใช้ ได้ ดีข้ ึน โดยการรั บส่งข้ อมูลในฉากหลัง
ทําให้ ท้ังหน้ าไม่ ต้องโหลดใหม่ ทุกครั้ งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยทําให้ เพิ่มการตอบสนอง ความรวดเร็ว และการใช้ งานโดยรวม

ภาพที่ 3.1 แสดงการทํางานของ Ajax

4. การออกแบบระบบ (System Design)
4.1 สถาปั ตยกรรมของระบบ
โครงสร้ างพื้นฐานของระบบบริหารจัดการคลังสินค้ า ทํางานแบบ Web-Based
Technology โดยมี Server อยู่ท่ศี ูนย์กลางและมีการเชื่อมต่อจาก Client (Branch) ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ดังที่แสดงในรูป

ภาพที่ 4.1 สถาปัตยกรรมของระบบ
4.2 แบบจํ าลองการวิเคราะห์ (Analysis Model)
4.2.1 แบบจํ าลองตามแนวทางเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis)
พิจารณาทุกๆ สิ่งในระบบที่สนใจเป็ น วัตถุ (Object) ซึ่งประกอบไปด้ วยข้ อมูล
(คุณลักษณะ) และกระบวนการทํางาน (พฤติกรรม) นั่นคือ พิจารณาทั้งข้ อมูลและกระบวนการ
ไปพร้ อมๆ กัน โดยใช้ ภาษา รูปภาพUnified Modeling Language แบบ Behavioral Diagram
ด้ วยกัน 2 แบบ
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1. Use Case Diagram เพื่อใช้ อธิบาย การทํางานของผู้ใช้ งานระบบ
2. Activity Diagram เพื่อใช้ อธิบาย ลําดับกิจกรรมของการทํางาน(Work
Flow)

ภาพที่ 0.1 Use Case Diagram ระบบจัดการสินค้ าคงคลัง

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่าง Activity Diagram การเข้ าสู่ระบบ Login
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4.2.2 แบบจํ าลองตามแนวทางเชิงโครงสร้าง (Structured Analysis)
พิ จ ารณาข้ อ มู ล (Data) และกระบวนการทํา งาน (Process) โดยทํา แบบจํา ลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูล (E-R Diagram)

ภาพที่ 4.4 E-R Diagram ของระบบจัดการคลังสินค้ า
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4.3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ( User Interface )
ออกแบบหน้ าจอ โดยพิจารณาให้ มีมาตราฐานเดียวกัน เรียบง่าย ไม่ซับซ้ อน เพื่อให้
ผู้ใช้ สมารถสร้ างความคุ้นเคยได้ อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 4.5 การ Login เข้ าสู่ระบบ

ภาพที่ 4.6 การจัดการข้ อมูลสินค้ า
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ภาพที่ 4.7 รายงานข้ อมูลรายงานการสั่งซื้อสินค้ าจากผู้ผลิต

5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากปั ญหาระบบงานในปั จจุ บันนั้น เป็ นระบบแฟ้ มเอกสาร ซึ่งก่อให้ เกิดปั ญหา ด้ าน
การสืบค้ นข้ อมูล และการออกรายงานต่างๆ เนื่องจากมีความซับซ้ อนของข้ อมูลสูง ทําให้ ข้อมูล
ขาดความแม่นยําและน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจและการตัดสินใจที่ผิดพลาด และความ
น่าเชื่อถือของ ลูกค้ าเชิงลบต่อไปในอนาคต
จากปั ญ หาดังกล่ า ว ผู้ จัด ทํา จึงได้ ทาํ การพั ฒนาระบบเว็บ แอปพลิ เคชั่ น เพื่ อแก้ ไ ข
ปั ญหาและช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ช่ วยสนับสนุนการตัดสินใจ และช่วยลดความ
เสี่ยงในการดําเนินงาน เพื่อให้ ได้ ระบบใหม่ท่ีตอบสนองต่อความต้ องการ เพื่อทําให้ ผ้ ูใช้ งานมี
ความพึงพอใจกับระบบใหม่ท่พี ัฒนาขึ้น
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