
 

ระบบช่วยแม่บา้นจดัการหอ้งพกัภายในโรงแรม 

 

นภทัร จนัทรางกูร* 

ดร.นนัทิกา ปริญญาพล** 

บทคดัย่อ 

ธุรกจิโรงแรมเป็นธุรกจิที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากธุรกจิประเภทอื่นๆรายได้หลัก

ได้แก่การขายบริการให้แก่แขกที่เข้าพักในโรงแรม เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มีห้องพักและ

อาหารเคร่ืองดื่มไว้บริการ นอกจากน้ียังมีบริการอื่นๆ อกี เช่น สระว่ายนํา้ ห้องออกกาํลังกาย ซัก

รีด เสริมสวย ตลอดจนบริการ Internet เป็นต้น จะเหน็ว่าแหล่งที่มาของรายได้มีหลากหลาย การ

รวบรวมข้อมูลในทุกจุดต้องฉับไว การควบคุมภายในที่ควรต้องคํานึงถึงคือการนําระบบ

คอมพิวเตอร์มาจัดการกบัข้อมูลเหล่าน้ี  

ปัจจุบันมี Software สาํหรับธุรกิจโรงแรมใช้อยู่หลายระบบซ่ึงล้วนแล้วแต่ให้

ประสทิธภิาพในการจัดการได้เป็นอย่างดี สามารถจัดทาํรายงานเพ่ือการวิเคราะห์ของทุกหน่วยงาน 

ที่กล่าวมาแล้วซ่ึงเป็นการควบคุมทางด้านข้อมูลเท่าน้ัน ธุรกิจโรงแรมยังมีการควบคุมด้านการ

ปฏบิัติงานอย่างใกล้ชิด เช่น จัดให้มีการประชุมพนักงานระดับบริหารทุกเช้าเพ่ือสรุปตัวเลขรายได้ 

ค่าใช้จ่าย อตัราการเข้าพัก อตัราค่าห้องพัก ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกดิขึ้นของวันที่ผ่านมา 

 เม่ือกล่าวถึงโรงแรม การบริการเป็นสิ่งสาํคัญอย่างย่ิง โดยเฉพาะแผนกแม่บ้านของ

โรงแรมซ่ึงจะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความมีคุณภาพของโรงแรมได้ จึงทาํให้เกิดการจัดทาํระบบการ

จัดการห้องพักสาํหรับแม่บ้านภายในโรงแรมน้ีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 

 

การจัดการในแผนกแม่บ้านของโรงแรมที่มีอยู่เดิม ใช้การสื่อสารกับแผนกอื่นๆที่

เกี่ยวข้องโดยการใช้โทรศัพท์ ซ่ึงทําให้มีปัญหาในการสื่อสาร มักจะเกิดการสื่อสารข้อมูลที่

ผิดพลาดบ่อยคร้ัง เช่นในกรณีที่พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าไม่สามารถรับสายจากพนักงาน

แผนกแม่บ้านได้ในขณะน้ัน เน่ืองจากต้องต้อนรับแขกที่มาติดต่อ โดยเฉพาะการแจ้งรายละเอยีด

ของห้องพักในการเชค็เอ้าท ์จาํเป็นจะต้องไม่ให้มีการผดิพลาดของข้อมูล หรือผดิพลาดน้อยที่สดุ  

เพ่ือเป็นการลดปัญหาในการแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่อาจเกิดความผิดพลาดได้จาก

การใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารเป็นหลัก จึงจัดทาํระบบการติดต่อสื่อสารโดยเปล่ียนจากการใช้

โทรศัพทใ์ห้น้อยที่สดุโดยมีการพัฒนาดังน้ี 

1. ช่วยให้พนักงานแม่บ้านของโรงแรม สามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบ

วัสดุ-อปุกรณภ์ายในห้องพักแก่พนักงานในแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ง่ายมากขึ้น 

2. เพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงานให้พนักงานแม่บ้านทาํงานได้ง่ายและรวดเรว็มากขึ้น 

3. ลดการสื่อสารของข้อมูลที่ผิดพลาดในการแจ้งข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบ
วัสดุ-อปุกรณภ์ายในห้องพัก 

 

ดังน้ันระบบการจัดการห้องพักแผนกแม่บ้านภายในโรงแรม (Housekeeper Support 

System for Room Management in Hotel) จึงมีวัตถุประสงค์ในการนาํเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ใน

การบริหารและจัดการห้องพักของแผนกแม่บ้านภายในโรงแรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น เพ่ิม

ความสะดวกรวดเรว็ในการใช้งาน แจ้งสถานะห้องพัก ตรวจสอบข้อมูลห้องพักของโรงแรม ให้แก่

พนักงานในแผนกแม่บ้าน 

 

แนวคิด 

 Front Office เป็นหัวใจของการให้บริการกบัแขกที่เข้าพัก เร่ิมตั้งแต่การ check in 

การนาํแขกเข้าห้องพัก บริการด้านอาหารและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก ต่างๆ เป็นต้น ธุรกิจ

โรงแรมเป็นธุระกจิที่มีกจิกรรมตลอดวันตลอดคืนแขกสามารถเข้า Check in ได้ตลอดเวลา ซ่ึงต่าง

กบัธุรกจิอื่นที่มีการกาํหนดเวลาทาํการที่แน่นอน  

ดูแลหน่วยธุรกจิด้านให้บริการห้องพัก แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ  

1. แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) ดูแลการต้อนรับและการให้บริการต่างๆ 

แก่แขกที่เข้าพัก 

2. แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) ดูแลด้านการจัดเตรียมห้องพัก ทาํความสะอาด

ห้องพักแขก 
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  ดังน้ันระบบการจัดการห้องพักแผนกแม่บ้านภายในโรงแรม (Housekeeping Room 

Management of  Hotel) จึงมีวัตถุประสงค์ในการนาํเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการบริหารและ

จัดการห้องพักของแผนกแม่บ้านภายในโรงแรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น เพ่ิมความสะดวก

รวดเรว็ในการใช้งาน แจ้งสถานะห้องพัก ตรวจสอบข้อมูลห้องพักของโรงแรม ให้แก่พนักงานใน

แผนกแม่บ้าน 

  จากประสบการณ์ที่เคยได้ทาํงานในตาํแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม ทาํ

ให้ได้เหน็ถึงปัญหาที่เกดิขึ้นในการทาํงานของแผนกแม่บ้านภายในโรงแรม ซ่ึงเป็นแผนกที่ต้องทาํ

การติดต่อสื่อสารในการทาํงานกบัแผนกต้อนรับส่วนหน้าเป็นส่วนใหญ่ ในการทาํงานของทั้งสอง

แผนกน้ีมีความจาํเป็นอย่างมากที่จะต้องทาํการติดต่อสื่อสารกนั จากการทาํงานที่ได้ประสบมาจึง

ทาํให้เลง็เหน็ถึงแนวทางในการพัฒนาการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ นโดยเพ่ิมระบบการ

จัดการห้องพักให้แก่แผนกแม่บ้าน 

 

ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ระบบฐานข้อมูล (Database System)  

2. โมเดลเชิงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Model) ในการออกแบบและใช้งาน

ฐานข้อมูลใดๆ เราจาํเป็นต้องนิยามสิ่งต่างๆ ได้ และเข้าใจถงึความสมัพันธข์องสิ่งต่างๆ ได้โดยใช้ 

เอนติตี้และแอททริบิวทเ์ป็นเคร่ืองมือในการอธบิาย 

3. ภาษา PHP (Personal Home Page) 

4. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  

5. วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) 

6.  การพัฒนาซอฟแวร์เชิงวัตถุมาตรฐานยูเอม็แอล(UML) 

 

การวิเคราะหโ์ครงการและการออกแบบระบบ  

จากการศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์การทาํงานโดยตรงในส่วนแผนกพนักงาน

ต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม สอบถามข้อมูลจากพนักงานแม่บ้าน ด้านการสื่อสารข้อมูลของแต่ละ

แผนก คือ แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกคลังอุปกรณ์ ที่ใช้การสื่อสารข้อมูลโดย

การใช้โทรศัพท ์หรือ การใช้วิทยุสื่อสาร และใช้วิธีการจดบันทกึข้อมูลด้วยกระดาษ หรือสมุด ซ่ึง

ทาํให้มีโอกาสสญูหายของข้อมูล หรือยากต่อการค้นหาข้อมูล 

 

ความตอ้งการของระบบ 

ระบบจะต้องมีการบันทกึข้อมูลการทาํงานของแม่บ้านได้ 

1. บันทกึพนักงานแม่บ้านผู้ที่รับผดิชอบการทาํความสะอาดห้องพัก 

2. บันทกึการตรวจสอบรายละเอยีดการแจ้งออกห้องพัก 
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ระบบสามารถบันทกึการสั่งเบิกอปุกรณไ์ด้ล่วงหน้า 

ระบบสามารถบันทกึข้อมูลการใช้ห้องพักได้ 

ER Diagram มีความสาํคญัต่อการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล Application ต่างๆ ที่

ต้องการการเกบ็ข้อมูลอย่างมีระบบ มีโครงสร้าง ดังน้ัน ER Diagram จึงใช้เพ่ือเป็นเอกสารในการ

สื่อสารระหว่าง นักออกแบบระบบ และนักพัฒนาระบบ เพือให้สื่อสารอย่างตรงกนั 

 
 

 

 

ภาพที ่1 แผนภาพแสดงความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
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ภาพที ่2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

ภาพที ่3 แผนภาพแสดงการทาํงานของผู้ใช้ระบบ (Use Case Diagram) 
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การพฒันาระบบสารสนเทศ 

 

ภาพที4่ หัวหน้าแม่บ้านเลือกแม่บ้านผู้รับผดิชอบห้องที่ได้รับการจอง 

 

ภาพที5่ แสดงรายการห้องพักที่แม่บ้านได้รับมอบหมายงาน 

 

ภาพที6่ แสดงรายการอปุกรณท์ี่แม่บ้านต้องตรวจสอบและยืนยันการตรวจสอบ 
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บทสรุป 

1. ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยาํและคงสภาพ 

2. ระบบไม่ซับซ้อนจนเกนิไปและง่ายต่อการใช้งาน 

3. ระบบสามารถแสดงผลในคอมพิวเตอร์และอปุกรณท์ี่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกนั
ได้เป็นอย่างดโีดยไม่มีผลกระทบใดๆ 

4. ช่วยประเมินการทาํงานของแม่บ้านได้ 

5. ทาํให้ทราบการปฎบิัติงานของแม่บ้านแต่ละคนได้  

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 

1.สามารถพัฒนาระบบงานทั้งหมดให้อยู่ในแพลตฟอร์ม iOS หรือ Android เพ่ือ 

รองรับการใช้งานบนอปุกรณเ์คล่ือนที่ประเภท Tablet ต่างๆได้ 

2. พัฒนาระบบทางด้านเครือข่ายจากการเดิมที่ใช้งานผ่านทางเครือข่าย Intranet ให้ 

สามารถใช้งานระบบผ่านทาง Internet ได้ 

3. พัฒนาโครงสร้างและรปูแบบโปรแกรมให้อยู่ในรปูแบบ Mobile Application เพ่ือ 

เป็นทางเลือกในการใช้งานอกีช่องทางหน่ึง 

 

      บรรณานุกรม 
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โปรแกรมระบบบริหารจดัการสินคา้คงคลงั 

 

นฏัฐิกา โสวิภา* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประจวบ วานชิชชัวาล** 

1. บทคดัย่อ 

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันเร่ิมมีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจมากย่ิงขึ้ น 

เพราะสามารถ ช่วยในการบริหารจัดการธุรกจิ ให้เกดิความสะดวก พร้อมทั้งสร้างความได้เปรียบ

เชิงธุรกิจ ซ่ึงจําเป็นอย่างย่ิงในสภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจ ซ่ึงมี

แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรเป็นที่จะต้องหาเทคโนโลยี ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยในการดาํเนินงานและสนับสนุนตัดสินใจในการทาํธุรกิจ เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการบริหารจัดการและตัดสนิใจให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

ร้านนวลจันทร์ เป็นธุรกจิที่เกี่ยวข้องกบัการขายสนิค้า ประเภทของสด อาทเิช่น  ไก่สด 

เป็ดสด และอาหารสาํเรจ็รูป โดยเร่ิมธุรกจิในปี 2531 งานหลักของธุรกจิน้ี จะเป็นลักษณะ ของ

การขายส่ง ซ่ึงในการขายส่งสินค้า โดยสินค้าที่ขายน้ัน มาจากผู้ผลิตหลายเจ้าด้วยกัน ร้าน

นวลจันทร์ปัจจุบันร้านค้ามีอยู่ 2 สาขา ซ่ึงทั้งสองสาขาใช้คลังสนิค้าและข้อมูลร่วมกนั  คลังสนิค้า

แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ  คลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) โดยการเช่าจากนิติ

บุคคลอื่น และคลังส่วนตัว (Private Warehouse)  

ปัจจุบันการบริหารจัดการร้านค้าใช้ แบบแฟ้มเอกสาร ทําให้การบริหารจัดการ

คลังสินค้า เกิดปัญหาเป็นอย่างมากในเร่ืองของความผิดพลาดและความซับซ้อนของข้อมูล ซ่ึง

ส่งผลต่อการความน่าเช่ือถือของลูกค้า โอกาสทางธุรกจิ การตัดสนิใจที่ผิดพลาด และภาพลักษณ์

ของของร้านค้าในเชิงลบต่อไปในอนาคต   

ระบบบริหารจัดการสนิค้าคงคลัง (Inventory Management Systems) เป็นระบบที่

จัดทาํขึ้ นเพ่ือตอบสนองต่อการบริหาร และการจัดเกบ็ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการ

คลังสินค้า  โดยมรการออกแบบ ระบบดังกล่าวน่ันให้ทํางานบนระบบอินเตอร์เน็ต โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทาํงาน เน่ืองจากระบบเก่าเป็น การจัดเกบ็ข้อมูลที่เป็นกระดาษ 

ส่งผลให้เกดิการทาํงานที่ล่าช้า ซ่ึงระบบถูกออกแบบเพ่ือช่วยลดระยะเวลา และขั้นตอนการทาํงาน 

พร้อมทั้งสนับสนุนการตัดสนิใจในการทาํงานของผู้บริหารทสีะดวกย่ิงขึ้น 

ระบบบริหารจัดการคลังสนิค้า เป็นการออกแบบระบบจัดเกบ็และสบืค้นข้อมูลรวมทั้ง

การออกรายงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา

เอชทเีอม็เอล (HTML: HyperText Markup Language) พีเอช็พี (PHP: Personal  HyperText 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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Processor) เอแจก็ซ์ (AJAX: Asynchronous JavaScript and XML) และเขียนให้ทาํงานบนเวบ็

เซิร์ฟเวอร์ Apache เพ่ือติดต่อเรียกใช้งานฐานข้อมูลเชิงสมัพันธ ์MySQL 

จากการพัฒนาระบบน้ีทาํให้มีระบบงานที่สามารถรองรับการทาํงานทางด้านการ

บริหารคลังสนิค้าที่สะดวกรวดเรว็ย่ิงขึ้น มีความถูกต้อง และน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น สามารถนาํข้อมูล

เหล่าน้ันมาวิเคราะห์เพ่ือช่วยในการตัดสนิใจต่อไป 

 

2. ปัญหาและความสาํคญั 

2.2  การวิเคราะหปั์ญหาของระบบงานปัจจุบนั  

ระบบงานในปัจจุบันน้ัน ร้านค้ามีอยู่ 2 สาขา ทั้งสองสาขา ใช้ข้อมูลร่วมกนั โดยการ

จัดเกบ็ข้อมูลน้ันเป็นระบบแฟ้มเอกสาร  ทาํให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยาํน้อย ข้อมูลต่างๆที่ได้ 

มีโอกาสที่จะเกดิความผิดพลาดสูง เน่ืองจากเกดิความซับซ้อนของข้อมูล ซ่ึงส่งผลต่อการความ

น่าเช่ือถือของลูกค้า โอกาสทางธุรกิจและการตัดสินใจที่ผิดพลาด ของร้านค้าในเชิงลบต่อไปใน

อนาคต   

2.3  ศึกษาวิเคราะหค์วามตอ้งการใชร้ะบบ  

ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ในการแก้ไข 

ปัญหาด้วยกนั 3แนวทาง 

1.  แนวทางความเป็นไปได้ทางเทคนิค Technical Feasibility 

2.  แนวทางความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ Financial Feasibility 

3.  แนวทางความเป็นไปได้ในการดาํเนินงานจริง Operational Feasibility 

จากการวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ใน ผู้วิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาระบบใหม่

เหมาะสมที่สดุสาํหรับงานวิจัยน้ี  

 

3. การศึกษาเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง (Literature Review) 

3.1  ระบบใหม่ทีพ่ฒันาเป็นบทบาทของสินคา้คงคลงัในซพัพลายเชน  

 สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพ่ือให้ระดับ

สนิค้าคงคลังตํ่าสดุ โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนาํเข้าของกระบวนการผลิตที่

มีความสาํคัญอย่างย่ิงคือ วัตถุดิบ ช้ินส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบที่ใหญ่ที่สดุของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑห์ลายชนิดนอกจากน้ันการที่สนิค้าคงคลังที่

เพียงพอยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของผู้จัดจาํหน่ายได้ทันเวลา จึงเหน็ได้ว่าสินค้าคง

คลังมีความสาํคัญต่อกจิกรรมหลักของธุรกจิเป็นอย่างมาก  
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3.2  เอแจ็กซ ์(AJAX: Asynchronous JavaScript and XML) 

เป็นกลุ่มของเทคนิคในการพัฒนาเวบ็แอปพลิเคช่ันเพ่ือให้ความสามารถโต้ตอบกบั ผู้

ใช้ได้ดีขึ้ น โดยการรับส่งข้อมูลในฉากหลัง ทาํให้ทั้งหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ทุกคร้ังที่มีการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงช่วยทาํให้เพ่ิมการตอบสนอง ความรวดเรว็ และการใช้งานโดยรวม 

 

 

 

ภาพที ่3.1  แสดงการทาํงานของ Ajax 

 

4. การออกแบบระบบ (System Design) 

4.1  สถาปัตยกรรมของระบบ 

โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ทาํงานแบบ Web-Based 

Technology โดยมี Server อยู่ที่ศูนย์กลางและมีการเช่ือมต่อจาก Client  (Branch) ผ่านเครือข่าย

อนิเตอร์เนต็ ดังที่แสดงในรปู 

 

 

 

ภาพที ่4.1  สถาปัตยกรรมของระบบ 

 

4.2  แบบจําลองการวิเคราะห ์ (Analysis Model) 

4.2.1  แบบจําลองตามแนวทางเชิงวตัถุ (Object Oriented Analysis)  

พิจารณาทุกๆ สิ่งในระบบที่สนใจเป็น วัตถุ (Object) ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูล 

(คุณลักษณะ) และกระบวนการทาํงาน (พฤติกรรม) น่ันคือ พิจารณาทั้งข้อมูลและกระบวนการ

ไปพร้อมๆ กนั โดยใช้ภาษา รูปภาพUnified Modeling Language แบบ Behavioral Diagram

ด้วยกนั 2 แบบ 
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1.  Use Case Diagram เพ่ือใช้อธบิาย การทาํงานของผู้ใช้งานระบบ 

2.  Activity Diagram เพ่ือใช้อธบิาย ลาํดับกจิกรรมของการทาํงาน(Work 

Flow) 

 

 

 

ภาพที ่0.1 Use Case Diagram ระบบจัดการสนิค้าคงคลัง 

 

 

ภาพที ่4.3  ตัวอย่าง Activity Diagram การเข้าสู่ระบบ Login 
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4.2.2  แบบจําลองตามแนวทางเชิงโครงสรา้ง (Structured Analysis)  

พิจารณาข้อมูล (Data) และกระบวนการทํางาน (Process)  โดยทําแบบจําลอง

ความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล (E-R Diagram) 

 

 
 

ภาพที ่4.4  E-R Diagram ของระบบจัดการคลังสนิค้า 
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4.3  การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ ( User Interface ) 
ออกแบบหน้าจอ โดยพิจารณาให้มีมาตราฐานเดียวกัน เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือให้

ผู้ใช้สมารถสร้างความคุ้นเคยได้อย่างรวดเรว็  

 

 

ภาพที ่4.5  การ Login เข้าสู่ระบบ 

 

 

 
ภาพที ่4.6  การจัดการข้อมูลสนิค้า 
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ภาพที ่4.7  รายงานข้อมูลรายงานการสั่งซ้ือสนิค้าจากผู้ผลิต 

 

5. สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ 
จากปัญหาระบบงานในปัจจุบันน้ัน เป็นระบบแฟ้มเอกสาร ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหา ด้าน

การสบืค้นข้อมูล และการออกรายงานต่างๆ  เน่ืองจากมีความซับซ้อนของข้อมูลสงู  ทาํให้ข้อมูล

ขาดความแม่นยาํและน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกจิและการตัดสนิใจที่ผิดพลาด และความ

น่าเช่ือถอืของ ลูกค้าเชิงลบต่อไปในอนาคต   

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทาํจึงได้ทาํการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคช่ัน เพ่ือแก้ไข

ปัญหาและช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน ช่วยสนับสนุนการตัดสนิใจ และช่วยลดความ

เสี่ยงในการดาํเนินงาน เพ่ือให้ได้ ระบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการ เพ่ือทาํให้ผู้ใช้งานมี

ความพึงพอใจกบัระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น  
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