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การพัฒนาระบบสารสนเทศของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์ 

Development of Management Information System for 

Choktawee Properties Limited Partnership 

ธีรวัจน์ เรืองไรรัตนโรจน์* และสายนที เฉินบ ารุง**  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการด าเนินงาน ศึกษาความต้องการการใช้ระบบ

สารสนเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์ เพื่อน าระบบสารสนเทศมาช่วย

แก้ ปัญหาและเพิ่ มประสิท ธิภาพในการด า เนินงานและบริหารงานในส่วนโรงแรมของห้างหุ้นส่ วนจ ากัด  

โชคทวพีรอปเพอร์ตีส์ 

วิธีการด าเนินการศึกษาประกอบด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลระบบงานเดิม รวมถึงความต้องการในระบบงาน

ใหม่และรายงานต่าง ๆ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารและพนักงาน จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ 

และออกแบบระบบ แล้วท าการพัฒนาระบบโดยใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บข้อมูลและใช้ภาษา Node JS  

ในการน าข้อมูลจากฐานขอ้มูลมาแสดงบนเว็บไซต์ เมื่อพัฒนาระบบแลว้จึงท าการทดสอบระบบและประเมินความพงึพอใจ

ในการใชง้านระบบ ซึ่งขั้นตอนในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)  

 ผลการศึกษาและวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นสามารถช่วยให้การท างานของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

โชคทวี พรอปเพอร์ตีส์ เปลี่ยนจากการใช้เอกสารและการบันทึกด้วยกระดาษเป็นการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 

ในการจัดการ ซึ่งท าให้การท างานในแผนกต่าง ๆ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วย 

ลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏบัิติลง อีกท้ังระบบยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลด้านตา่งๆมาวางแผนการบริหารงาน

โรงแรมได้ 

ABSTRACT 

This research is aimed to study and to have better understanding of problem in business operation including 

its needs for management information system of Choktawee Properties Limited Partnership. This research also is aimed 

to develop management information system that helps solving those problem and increasing effectiveness in business 

operation and management of Choktawee Properties Limited Partnership. 
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This researched is conducted by the process of System Development Life Cycle which consists of studying 

and collecting current hotel system including the needs for new system through in-depth interview of executives 

and staffs. These information from the interview will be analyzed for new system design and system development. 
The system is developed by using MySQL database for data collection and Node JS to retrieve data from database 

to display on website. 

The result from this research shows that developed management information system helps changing business 

process from paper- based system to computer- based system.  This new method has helped increasing automation 

and accuracy in among data entry, retrieval, and reconciliation.  Moreover, this system also helps reducing working 

process and helps executives to use reports for business planning. 

บทน า 

ปัจจุบันผู้ศึกษาท าธุรกิจโรงแรมอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ท้ังหมด 3 สาขา จ านวน 120 ห้อง ภายใต้การบริหารงาน

โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์ ผู้ศึกษามีเป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจให้มีจ านวนสาขาเพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบัน

กิจการมิได้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันการจองห้องพัก การบันทึกการเงินการบัญชี  

การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า รวมถึงการตรวจสอบเอกสารและสอบทาน ยังคงใช้ระบบด้วยการจดบันทึกลงในกระดาษ  

ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความผิดพลาด ความลา่ชา้ในการท างาน รวมถึงใชแ้รงงานในการท างานมากเกินความจ าเป็น 

 ถึงแม้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงแรมนั้นมีผู้ให้บริการผลิตโปรแกรมส าเร็จรูปมากมายในท้องตลาด 

แต่เนื่องด้วยความต้องการในระบบสารสนเทศและลักษณะการด าเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์  

ท่ีมีลักษณะเฉพาะ จึงท าให้ระบบในท้องตลาดมขี้อจ ากัดท่ีไมส่ามารถตอบโจทยค์วามต้องการการใช้ระบบสารสนเทศของ

ห้างหุ้นส่วนได้ เช่น ข้อจ ากัดด้านราคา ข้อจ ากัดด้านการตอบโจทย์ในการขยายจ านวนสาขา ข้อจ ากัดด้านความเป็น

ส่วนตัวของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการเรียนรู้และความสามารถของพนักงาน และอื่น ๆ เป็นต้น 

 นอกจากนี้การน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในกิจการถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานคร้ังใหญ่  

จากระบบการบันทึกด้วยมือและกระดาษเป็นระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ การน าระบบโปรแกรมส าเร็จรูป  

ซึ่งถึงแม้จะมีความสามารถและความสมบูรณ์มากกว่าพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาเอง แต่ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปนั้น  

มีความซับซ้อนบางประการและประกอบกับข้อจ ากัดข้างต้น จึงท าให้โปรแกรมส าเร็จรูปไม่สามารถช่วย ให้การ 

เปลี่ยนแปรงรูปแบบการท างานได้ส าเร็จรวมไปถึงช่วยแก้ไขปัญหาการด าเนินงานและตอบสนองความต้องการได้  

ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบขึน้มาดว้ยตนเอง 
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แนวคดิและทฤษฎี 

 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องไดแ้ก่ 

1) การปฏบัิตงิานของโรงแรม 

2) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3) ประเภทของระบบสารสนเทศ 

4) หลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

5) วงจรการพัฒนาระบบ 

6) แผนภาพกระแสขอ้มูล 

7) ระบบฐานขอ้มูล 

8) หลักการออกแบบฐานขอ้มูลในระดับตรรกะ 

9) การออกแบบแบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้าง 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

การด าเนินการวจิัยเพื่อศึกษาถึงปัญหาในระบบงานเดิม ความต้องการการใช้ระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบ

สารสนเทศของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์  ด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

(System Development Cycle) ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังน้ี 

1) ก าหนดความต้องการระบบ (Requirement Definition) ซึ่งเป็นการค้นหาและเข้าใจปัญหาและความต้องการ 

ซึ่งในการด าเนินการวิจัยคร้ังนี้จะท าการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการโดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

100% กับผู้บริหารและพนักงานของห้างหุน้สว่นจ ากัด โชคทวพีรอปเพอร์ตีส ์จ านวน 21 ท่าน 

2) วเิคราะห์ระบบ (System Analysis) ซึ่งเป็นน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในขั้นตอนก่อนหน้ามาท าการวิเคราะห์

ถึงระบบงานเดิมและระบบงานใหมเ่พื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง รวมไปถึงลักษณะของ

ระบบงานใหม่ ควรจะเป็นในลักษณะใดเพ่ือท่ีจ าสามารถตอบสนองตอ่ปัญหาและความต้องการได้ 

3) ออกแบบระบบ (System Design)  เป็นการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบงาน  

ระบบฐานข้อมูล โดยในการวิจัยคร้ังนี้ใช้เคร่ืองมือในการด าเนินการออกแบบระบบคือแผนผังบริบท  

(Context Diagram) แผนผังกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) ตารางจ าลองข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Data 

Model) เพื่อให้เห็นถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการท างานของระบบและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

4) พัฒนาระบบ (System Development) 

5) ทดสอบระบบ (System Testing) 

6) ตดิตัง้ระบบ (System Implementation) 

7) บ ารุงรักษา (System Maintenance) 
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ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษาปัญหาการด าเนินงานในระบบงานเดิม 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิมจึงได้ข้อสรุปและข้อสังเกต

ว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์ ประสบปัญหาหลักท่ีก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานต่าง  ๆ คือ  

การขาดแคลนบุคลากรท่ีมคีวามสามารถและคุณภาพในการบันทึกข้อมูลและจัดท ารายงานให้มคีวามถูกต้องและครบถ้วน 

รวมถึงการปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน โดยสาเหตุของปัญหานี้เกิดจากพนักงานมกีารศึกษาไม่สูงและพนักงาน

บางคนมีอายุสูง การพัฒนาศักยภาพบางด้านอาจจะไมส่ามารถท าได้ดี 

ปัญหาข้างต้นท่ีเกิดจากบุคลากรนี้ ได้แก่ ความผิดพลาดของข้อมูลและการไม่สามารถน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้

ประโยชน์ในการบริหารและด าเนินการได้ เช่น การวิเคราะห์แหล่งท่ีมาของลูกค้า การจัดความส าคัญของลูกค้า  

การเก็บประวัติลูกค้า การเก็บประวัติรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นต้น การสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจากความผิดพลาดจาก

การท างานของพนักงาน เช่น ค านวณค่าใช้จ่ายลูกค้าผิดพลาด การรับช าระเงินได้ไม่ครบตามจ านวน การออกใบเสร็จ  

ไม่ตรงตามจริง เป็นต้น และการสูญเสียต้นทุนในการตรวจและสอบทานงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ การตรวจสอบและกระทบ  

ยอดซ้ าระหว่างแผนก การสอบทานการกรอกข้อมูล รวมถึงการบันทึกข้อมูลชุดเดียวกันโดยพนักงานคนละแผนกเพื่อ  

สอบทาน เป็นต้น 

ผลการศกึษาความต้องการระบบสารสนเทศ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานรวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานใหม่จึงได้ข้อสรุปและ

ข้อสังเกตของห้างหุ้นสว่นจ ากัด โชคทวพีรอปเพอร์ตสี์ วา่ผู้บริหารตอ้งการระบบสารสนเทศแทนการท างานแบบเดิมท่ีเป็น

ในรูปแบบการกรอก บันทึก และจัดเก็บข้อมูลในรูปเอกสารและด้วยมือท้ังหมด เพื่อแกปั้ญหาในการด าเนินและบริหารงาน

ในระบบเดิมท่ีได้กล่าวไปข้างต้น ในขณะท่ีพนักงานต้องการเคร่ืองมือท่ีช่วยในระดับปฏิบัติการในการกรอกข้อมูล  

จัดเก็บข้อมูล ออกรายงาน และตรวจสอบการท างาน เพื่อเพิ่มความถูกต้องและลดขั้นตอนการท างาน โดยความตอ้งการ

การใช้ระบบเหล่านี้สามารถสรุปเป็นฟังก์ชั่นการท างานได้ดังนี้ ระบบการส ารองห้องพัก (Reservation) ระบบการเข้าพัก

และคืนห้องพัก (Check-in / Check-out) ระบบการบันทึกการช าระเงิน (Payment) การออกรายงาน (Reporting) 

ความต้องการในฟังก์ชั่นการท างานข้างต้นมีความสอดคล้องกับรูปแบบหรือขั้นตอนการท างานภายในโรงแรม

ท่ัวไป รวมถึงสอดคล้องกับลักษณะระบบสารสนเทศในท้องตลาดและงานวิจัยอื่นๆท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษาอีกด้วย  

แต่ความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์ยังมีความต้องการท่ีแตกต่างจาก

ระบบท่ัวไปบางประการ เช่น ต้องการใช้ระบบใช้งานง่ายเพื่อให้การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ระบบง่าย (User Friendly) 

ความต้องการในการบังคับการกรอกข้อมูลในบางชอ่งและประเภทข้อมูล (Required Field) การให้ระบุเวลาท่ีคาดวา่จะเขา้

พัก (Estimated Time) การบันทึกค่าใช้จ่ายภายนอก และไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาฐานข้อมูลลูกค้า 

(Data Privacy) เป็นต้น 
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ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

จากการวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินงานและความต้องการการใช้ระบบสารสนเทศในระบบงานใหม่จึงน าไปสู่

การพัฒนาระบบสารสนเทศของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์ ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานจาก

ระบบงานเดิมท่ีเป็นการกรอก บันทึก และจัดเก็บด้วยเอกสารและมือ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้ระบบ

สารสนเทศ 

โดยนการศกึษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกการเขียนโปรแกรมบนเว็บท่ีสามารถแสดงผลบนบราวเซอร์และเข้าถึงได้ผ่าน

ทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL และภาษา Node JS (JavaScript) เพื่อใช้เขียนติดต่อกับระบบการจัดการ

ฐานขอ้มูล โดยการในออกแบบฐานขอ้มูลผู้ศกึษาใชแ้ผนผังบริบทแสดงภาพรวมของระบบงานใหม่ แปลงแผนผังบริบทเป็น

แผนผังกระแสข้อมูล ซึ่งได้กระบวนการย่อยท้ังหมด 6 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน (Setting) 

กระบวนการส ารองห้องพัก (Reservation) กระบวนการเข้าพัก (Check- in) กระบวนการคืนห้องพัก (Check-out) 

กระบวนการการจัดการค่าใช้จ่ายภายนอก (External Expense) และกระบวนการการออกรายงาน (Reporting) เป็นต้น  

โดยท้ัง 6 กระบวนการนี้สามารถน ามาออกแบบฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในตารางฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ 

ประกอบด้วยตาราง 18 ตาราง ได้แก่ ข้อมูลการเข้าพัก (D1) ข้อมูลประวัติลูกค้า (D2) ข้อมูลแผนก (D3) ข้อมูลพนักงาน 

(D4) ข้อมูลการส ารองห้องพัก (D5) ข้อมูลรายละเอียดการส ารองห้องพัก (D6) ข้อมูลการยกเลิกการส ารองห้องพัก (D7) 

ข้อมูลห้องพักท่ีถูกท าการส ารอง (D8) ข้อมูลเข้าออกการส ารองห้องพัก (D9) ข้อมูลห้องพัก (D10) ข้อมูลสถานะห้องพัก 

(D11) ข้อมูลประเภทห้องพัก (D12) ข้อมูลรายรับ (D13) ข้อมูลรายจ่ายภายนอก (D14) ข้อมูลการใช้ระบบ (D15)  

ข้อมูลการจ ากัดสิทธิการใชง้านระบบ (D16) ข้อมูลภาษาในการใชง้านระบบ (D17) และข้อมูลประเภทการช าระเงิน (D18) 

การพัฒนาระบบท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและพัฒนาระบบสามารถชว่ยแก้ปัญหาด้านการข้อมูลของห้างหุ้นส่วน

ได้ ซึ่งจากเดิมท่ีขาดการเก็บประวัติลูกค้า ข้อมูลท่ีบันทึกไม่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ การพัฒนาระบบนี้ 

ก็สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยการบันทึกข้อมูลการส ารองห้องพักและการเข้าพักในระบบสารสนเทศแทนการ

บันทึกด้วยกระดาษและเอกสาร ประกอบกับการให้ระบบสารสนเทศเป็นผู้บังคับผู้ใช้งานระบบให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนก็จะแจ้งเตือนผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศนี้ยัง

ส่งผลการการจัดท ารายงานมีความรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถเห็นน าข้อมูลออกจากระบบมาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวาง

แผนการด าเนินการและกลยุทธ์การด าเนินการได้ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการขาดรายงานแหล่งท่ีมาของลูกค้า ปัญหาการ

จัดท ารายงานลา่ชา้และผิดพลาด นอกจากนี้การใชร้ะบบสารสนเทศยังชว่ยให้การตรวจสอบการท างานเป็นไปได้อย่างง่าย 

รวมไปถึงลดขัน้ตอนการท างานและการตรวจสอบ รวมไปถึงลดความซ้ าซ้อนในการท างานได้อีกดว้ย จากเดิมท่ีต้องบันทึก

ข้อมูลชุดเดียวกันถึง 2 รอบเพื่อความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล ปัจจุบันเป็นการบันทึกข้อมูลเพียงรอบเดียวเท่านั้น 

นอกจากนี้การเข้าถึงระบบสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บบราวเซอร์จึงท าให้สามารถเขา้ถึงระบบในการบันทึกข้อมูล

รวมถึงเรียกรายงานต่าง ๆ ได้ทุกท่ีทุกเวลาจึงแก้ปัญหาการประสานงานข้ามแผนกซึ่งก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ

สื่อสารและความล่าช้าในการท างาน 
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รูปที่ 1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศของห้างหุน้สว่นจ ากัด โชคทวพีรอปเพอร์ตีส์ 

ความคุ้มคา่และข้อดีข้อเสียของการพัฒนาระบบ 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์ ถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานคร้ังใหญ่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดจากการท างานแบบเดิมท่ีท างานด้วยมือและกระดาษ

เป็นระบบสารสนเทศโดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ ซึ่งการพัฒนาระบบด้วยตนเองโดยไม่ใช้ระบบส าเร็จรูปจะสามารถก าหนด

ความซับซ้อน รูปแบบการท างาน และสามารถสร้างการยอมรับในเทคโนโลยีรวมไปถึงการยอมรับในเปลี่ยนแปลงได้ 

ในขณะท่ีระบบส าเร็จรูปไม่สามารถตอบโจทย์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นต้นนี้ได้ แต่ข้อดีของการใช้ระบบส าเร็จรูปคือการได้

ระบบท่ีมีความสมบูรณ์และครบถ้วนกว่าการพัฒนาด้วยตนเองหลายเท่า  

ระบบท่ีได้พัฒนาขึ้นปัจจุ บันมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท่ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายคร้ังเดียวจ านวน 55,000 บาท  

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ค่าใช้จ่ายต่อปีอีก 2,300 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเซิร์ฟเวอร์ เดือนละ  

150 บาท หรือปีละ 1,800 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายโดเมนเนมอีก 500 บาทต่อปี หากจะก าหนดอายุการใช้งานของระบบ  

ท่ีพัฒนาขึ้นท่ี 10 ปี จะท าให้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมคี่าใชจ้่ายในการพัฒนาและใชร้ะบบท่ี 650 บาทตอ่เดอืนและสามารถใช้งาน

กี่สาขาก็ได้โดยมีค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ี 650 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีหากใช้ระบบส าเร็จรูปซึ่งมีราคาค่าใช้ระบบท่ี 4,000 บาท 

ต่อเดือน จะท าให้มีค่าใช้จ่ายต่างกันกวา่ 6 เท่า แต่ความแตกต่างกันของค่าใช้จ่ายน้ีก็ต้องแลกมาด้วยความสามารถระบบ

ท่ีแตกต่างกัน 

ท้ังนี้หากจะพัฒนาระบบด้วยตนเองแต่มีความสามารถและความสมบูรณ์เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับระบบ

ส าเร็จรูปอาจจะตอ้งใชง้บประมาณในการพัฒนาเองค่อนขา้งสูง ซึ่งจากการประเมินอาจจะตอ้งใชง้บประมาณถึง 400,000 

บาท หากใชส้มมติฐานเดียวกันโดยอายุการใชง้านของระบบท่ีพัฒนาขึ้นมอีายุท่ี 10 ปี จะท าให้คา่ใชจ้่ายในการพัฒนาระบบ

และใชร้ะบบอยู่ท่ี 3,525 บาทตอ่เดอืนและสามารถใช้งานกี่สาขาก็ได้โดยมีคา่ใชจ้่ายคงท่ีท่ี 3,525 บาทตอ่เดอืน 
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อภปิรายผล 

การสัมภาษณเ์ชงิลึกส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในระบบงานเดิม

และความต้องการในระบบงานใหม่ ประกอบกับเพื่อทราบขั้นตอนการท างานของพนักงาน พบว่าปัญหาในระบบงานและ

ความตอ้งการในระบบงานใหม่ รวมถึงขัน้ตอนการท างานมีความใกล้เคียงกัน และเมื่อศึกษาเพ่ิมเติมถึงงานศกึษาวจิัยอื่นๆ 

ก็พบวา่ความต้องการในระบบงานมคีวามใกล้เคียงกันเชน่กัน โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศของห้างหุน้สว่นจ ากัดโชคทวี

ในส่วนการออกแบบระบบ เช่น การออกแบบแผนผังบริบท แผนผังกระแสข้อมูล รวมถึงข้อมูลท่ีบันทึกในฐานข้อมูล  

ก็มีความสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของเอกชัย ปัญญาเพ็ชร (2557) ณิชากร พรมจันทร์ และคณะ (2557)  

และธีรพล ด่านวิริยะกุล (2549) ซึ่งท าการศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมเช่นกัน โดยสิ่งท่ีความแตกต่างกัน

ระหว่างงานศึกษาวิจัยอื่น ๆ คือความต้องการในการบันทึกค่าใช้จ่ายภายนอกและการก าหนดการบังคับการกรอกข้อมูล 

(Required Field) นอกจากนี้สิ่งท่ีมีความแตกต่างกันคือภาษาท่ีเลือกใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยการศึกษานี้ใช้ภาษา  

Node JavaScript ในขณะท่ีงานวิจัยอ่ืนใชภ้าษา PHP 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงแรมท่ีใชก้ับระดับพนักงานพบวา่ระบบท่ีพัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 

ลดขั้นตอนการท างาน รวมถึงลดความผิดพลาดในการประสานงานกับแผนอื่น  ๆ พร้อมกับได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและ 

ลดความขัดแย้งระหว่างแผนกในการตรวจเช็คข้อมูล และท่ีส าคัญสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อ

ความประทับใจของลูกค้าอกีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย ปัญญาเพ็ชร (2557) และณรงค์ รักษาสัตย ์(2548)  

ปัญหาและอุปสรรค 

1) ระบบสารสนเทศไม่สามารถท างานได้เมื่อสัญญาณอนิเตอร์เน็ตขัดข้อง 

2) พนักงานของหา้งหุ้นส่วนจ ากัดมอีายุค่อนขา้งสูง จึงท าให้การเรียนรู้การใชง้านเป็นไปได้ช้า 

3) ผู้ศึกษาไม่ได้มีพื้นฐานทางระบบสารสนเทศจึงท าให้การศึกษาการออกแบบระบบในส่วนกระแสข้อมูลและ

การออกแบบฐานขอ้มูล อาจจะเป็นไปได้อยา่งล่าชา้และมีขอ้ผิดพลาด 

ข้อจ ากัดของการศกึษา 

1) เนื่องด้วยระบบงานเดิมของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์ ไม่ได้มีการจัดจ้างพนักงานบัญชีและ

การเงินท่ีมีความรู้ โดยใช้เพียงการท าบัญชีท่ีเรียบง่าย เช่นการบันทึก รายรับและรายจ่าย ซึ่งไม่ถูกต้องตาม

หลักการทางบัญชี โดยงานในส่วนบัญชีท่ีมีความถูกต้องจะส่งให้ส านักงานบัญชีภายนอกเป็นผู้จัดการ

ท้ังหมด ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นเพียงแค่การศึกษาจากระบบงานเดิมเพื่อพัฒนาให้การท างานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านัน้ 

2) การพัฒนาระบบอาศัยผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนา แต่เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

โชคทวพีรอปเพอร์ตีส ์มงีบประมาณที่จ ากัด จึงท าให้การพัฒนาระบบในคร้ังน้ีไมม่คีวามสมบูรณ์ในทุกแง่มุม 
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3) ระบบท่ีพัฒนาขึ้นปัจจุบันเป็นการท าลองใช้ความคู่กับการท างานในระบบงานเดิมคือการท างานด้วยมอืและ

กระดาษในการบันทึกและจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งการทดลองระบบยังใชม้าไม่นานเพยีง 1 เดือน ซึ่งข้อเสนอแนะ

หรือการประเมินผลการใช้งานจรงิอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 

1) ควรพัฒนาระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น 

เครื่องอ่านขอ้มูลจากบัตรประชาชน รวมไปถึงระบบเปิดปิดประตูห้องพัก 

2) ควรพัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อการท างานผ่านมือถือ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเข้าถึงระบบมาก

ยิ่งขึน้ 

3) ควรพัฒนาระบบในการต้ังคา่พืน้ฐานและการออกรายงานให้ละเอยีดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

และเพิ่มมุมมองในการสร้างกลยุทธ์ในการแขง่ขั้น 

4) การใช้งานระบบควรจะทดลองใช้ควบคู่กับการใช้งานระบบเดิมเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่า

ระบบมกีารประมวลผลที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความพร้อมการใชร้ะบบของพนักงาน 

5) เนื่องจากระบบท่ีพัฒนาขึ้นยังขาดการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของแผนกแม่บ้าน ในอนาคตควรจะ

พัฒนาระบบให้ครอบคลุมการท างานของแผนกแม่บ้าน เช่น การตรวจรับท าความสะอาด การแก้ไขสถานะ 

การบันทึกรายการสนิค้าคงคลังท่ีเกี่ยวกับของใชภ้ายในหอ้ง เป็นต้น 

6) เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทวีพรอปเพอร์ตีส์มีหลายสาขา จึงควรพัฒนาระบบการดึงข้อมูลระหว่าง

สาขาเป็นขอ้มูลสรุปรวมแกผู่้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของผู้บริหาร 

7) การแสดงข้อมูลรายงานส าหรับผู้บริหาร ควรพัฒนาให้เห็นรูปแบบการน าเสนอและมุมมองตา่งๆ เป็นข้อมูล

ท่ีสามารถมองเห็นภาพได้ทันที (Visualization) โดยไม่ต้องถึงขอ้มูลจากระบบแลว้แปลงข้อมูลภายหลัง 

8) ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเร่ืองส าคัญเนื่องจากข้อมูลท่ีมีในระบบเป็นข้อมูลลูกค้าซึ่งส่งผลต่อรายได้ของ

กิจการ ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลควรจะจัดเก็บบนระบบเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการท่ี

นา่เช่ือถือ 
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