
 
ภาคผนวก  ก 

คูมือการติดต้ัง 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุมและงานจัดเล้ียงสําหรับโรงแรมดุสิตดีทู
เชียงใหม  เปนลักษณะการทํางานผานเครือขายระบบอินทราเน็ต โดยใชเคร่ืองมือในการพัฒนาคือ
ไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ ดอตเน็ต เวอรช่ัน 2005 เปนสวนท่ีติดตอกับผูใชงานและประมวลผล
ขอมูล ระบบฐานขอมูลไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซอรเวอร 2005 เปนดาตาเบส เซิรฟเวอร ในสวน
ของการแสดงผลการใชงานของโปรแกรมจะใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร เชน Microsoft Internet 
Explorer หรือ Netscape ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีผูใชท่ัวไปใชในการเขาสูระบบอินเทอรเน็ต และการ
ติดต้ังโปรแกรมและฐานขอมูลมีข้ันตอนในการติดตั้ง ดังน้ี 

 
ก.1 การติดตัง้โปรแกรม 

ก.1.1 การคัดลอกโปรแกรมจากแผนซีดีสําหรับติดตั้ง ไปไวในเคร่ืองเซิรฟเวอร 
1) คัดลอกไฟล program.rar ในแผนซีดีมาเก็บไวในฮารดไดรฟ 
2) ขยายไฟลท่ีถูกบีบอัดไว  
3) คัดลอกไฟลท่ีขยายแลวไปไวท่ี C:\Inetpub\wwwroot 

ก.1.2  การสราง Virtual Directory ในโปรแกรม IIS (Internet Information Services) 
1)  เลือก Start เมนู > Control Panel > Administrative Tools > Internet Information 

Services  
2)  เม่ือเขาสูโปรแกรม IIS แลว ใหไปคลิกขวาท่ี Default Web Site  
3)  เลือก New > Virtual Directory ดังรูป ก.1 
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รูป ก.1 หนาจอการสราง Virtual Directory 
 

4) เม่ือเขาสูหนาการติดต้ังใหคลิกท่ีปุม “Next” แลวก็ตั้งช่ือ Virtual Directory เพื่อใชใน
การเขาสูเว็บไซต 

 

 
 

รูป ก.2 แสดงการต้ังช่ือ Virtual Directory 
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5) คลิกปุม “Next”  
6) จากนั้นก็ใหไปเลือกโฟลเดอรท่ีเรานําไปวางไว 

 

 
 

รูป ก.3 แสดงการเลือกท่ีตั้งของโปรแกรม 
 

7) คลิกปุม “Next” เพื่อทําการเลือก Access Permissions  
8) ใหเลือกเฉพาะ Read และ Run scripts (such as ASP) เทานั้น 
9) คลิกปุม “Next” เปนอันเสร็จส้ินการติดต้ังโปรแกรม 

ก.1.3 การตั้งคาของโปรแกรม 

1) ไปท่ี IIS แลวคลิกขวาท่ี Virtual Directory ท่ีติดตั้งเม่ือครู  
2) เลือก Properties แลวไปที่ Tab ของ Documents 
3) เลือกปุม “Add” ดังรูป ก.4 
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รูป ก.4 หนาจอการต้ังคาของโปรแกรมท่ีติดต้ัง 

 
4) กําหนดช่ือเว็บเพจหนาแรกของโปรแกรมไปแลวกดปุม “OK” 
5) เล่ือนช่ือเว็บเพจหนาแรกของโปรแกรมใหอยูบนสุด จึงจะเสร็จส้ินการต้ังคาของ

โปรแกรม 
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ก.2 การติดตัง้ฐานขอมูล 
ก.2.1 การคัดลอกฐานขอมูลจากแผนซีดีสําหรับติดตั้ง ไปไวในเคร่ืองเซิรฟเวอร  

1) คัดลอกไฟล program.rar ในแผนซีดีมาเก็บไวในฮารดไดรฟ 
2) ขยายไฟลท่ีถูกบีบอัดไว  
3) คัดลอกไฟลท่ีขยายแลวไปไวท่ีฮารดไดรฟ 

ก.2.2  สรางฐานขอมูลใหม 

1) คลิก Start เมนู แลวเลือก All Programs > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server 
Management Studio 

2) คลิกขวาท่ี Database แลวเลือก New Database  
 

 
 

รูป ก.5 หนาจอการสรางฐานขอมูล 
 

3) กําหนดช่ือฐานขอมูลใหมวา “FunctionManagement”   
4) กด OK  
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รูป ก.6 หนาจอกําหนดช่ือฐานขอมูล 
 

5) ดับเบ้ิลคลิกท่ี Database แลวจะปรากฏช่ือฐานขอมูลทั้งหมดข้ึนมา 
6) คลิกขวาท่ีฐานขอมูลท่ีเพิ่งสรางข้ึนมา โดยใหเลือก Task > Restore > Database 

7) เลือกท่ี “From device” แลวกดเลือกปุม   เพื่อเลือกไฟล 
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รูป ก.7 หนาจอกูคืนฐานขอมูล 
 

 
 

รูป ก.8 หนาจอเลือกฐานขอมูล 
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8) เลือกท่ีปุม “Add”  
9) เลือกฐานขอมูลท่ีทําการคัดลอกไวในข้ันตอน ก.2.1 
10) กด OK เพื่อยนืยัน 
11) เลือก “Options” ทางดานซายมือ 
12) ทําเคร่ืองหมายถูก ท่ีเช็คบอคหนา  “Overwrite the existing database” 

13) เลือกปุม เพื่อทําการเลือกเสนทาง ในตารางขางลางเพื่อเลือกท่ีอยูของฐานขอมูล 
(โดยเลือกท่ีอยูท้ังสองไฟล โดยไฟลหนึ่งจะนามสกุล .mdf ซ่ึงเปนไฟลฐานขอมูลแลว
อีกไฟลหนึ่งจะนามสกุล .ldf ซ่ึงเปน log ไฟล) 

14) กด “OK” 
 

ก.3 การตั้งคาสําหรับการติดตอฐานขอมูล  
 โดยใหไปท่ีโฟลเดอรท่ีเรานําเอาโปรแกรมไปวางไวแลวใหคลิกขวาท่ีไฟล Web.Config 
แลวเลือก Open With > Notepad โดยเขาไปแกไขในสวนของ Connection Strings ท่ีใชสําหรับ
การติดตอฐานขอมูล แกไขใหเปนผูใชงาน, รหัสผาน, ช่ือ Server, ช่ือฐานขอมูลใหถูกตอง แลว
เลือกเมนู File > Save แลวปดโปรแกรม Notepad ก็จะเสร็จส้ินข้ันตอนการตั้งคาสําหรับการ
ติดตอฐานขอมูล ตามตัวอยางดานลาง 

 

<appSettings> 
<connectionStrings> 

<add name="Function_Manager_ConnectionString" connectionString="Data 
Source=D2CMITMGR;Initial Catalog=FunctionManagement;Persist Security 
Info=True;User ID=sa;Password=mitm008" 
providerName="System.Data.SqlClient"/> 

</connectionStrings> 
 



 
ภาคผนวก ข 

คูมือการใชงานโปรแกรม 
 

ขั้นตอนการทํางานของระบบ 

 จากการออกแบบระบบ สามารถสรุปข้ันตอนการทํางานของระบบ โดยแยกเปน
กระบวนการได 4 กระบวนการ ดังตอไปนี ้

1. กระบวนการของจัดการขอมูลการขาย  
1) สถานะของการจองมี 6 สถานะไดแก 

- tentative   สถานะเร่ิมตนเม่ือทําการจอง 

- pre confirm  สถานะเม่ือลูกคายืนยนัการจดังาน 

- cancel   สถานะเม่ือลูกคายกเลิกการจดังาน 

- confirm  สถานะเม่ือโรงแรมยืนยันการจัดงานตอบกลับ 

- regret   สถานะเม่ือโรงแรมปฏิเสธการจัดงาน 

- waiting  สถานะเม่ือลูกคาตองการรอหองจัดงาน 
2) ลูกคาแจงความตองการตอพนักงานขายในการจัดงาน 
3) พนักงานขายบันทึกขอมูลการจองเขาสูระบบสถานะของการจองเปน “tentative”  
4) ลูกคายืนยันตอพนักงานขายวาตองการจัดงาน และใหรายละเอียดในการจัดงานท่ี

แนนอน หากลูกคายกเลิก สถานะวาเปน “cancel”  
5) พนักงานขายเปล่ียนสถานการณจองเปน “pre confirm”  เพื่อรอใหผูดูแลหองจัดงาน

เขามาทําการยืนยันตอบวา มีหองจัดงานวางหรือไม 
6) เม่ือผูดูแลเห็นสถานะของงานใดๆ ท่ีเปน “pre confirm” จะเขาไปตรวจสอบวาหองจัด

งานวางหรือไม ถาหองจัดงานวางจึงจะยืนยันกลับไปวาสถานการณจองเปน “confirm” 
 แตหากหองจัดงานไมวางสถานะของการจองจะถูกเปล่ียนเปน “regret” หาก

ลูกคายังตองการรอหองเพื่อท่ีจะจัดงานใหผูดูแลหองจัดงานเปล่ียนสถานะของการจอง
เปน “waiting”  

2. กระบวนการจัดการขอมูลการจัดงาน ในข้ันตอนนี้เปนการทํางานตอจากการจัดการขอมูล
การขายซ่ึงผูดูแลหองประชุมจะทํางานข้ันตอนนี้ไดก็ตอเม่ือสถานะของใบจองจาก
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1) สถานะของการจัดการขอมูลการจัดงานมี 3 สถานะคือ 

- not start ยังไมไดเร่ิมการทํางาน 

- on process  กําลังทํางาน 

- done  เสร็จส้ินการทํางาน 
2) ผูดูแลหองจัดงาน เลือกรายชื่องานท่ีไดจากข้ันตอนการจองเพื่อทําการเพ่ิมขอมูล

รายละเอียดการจัดงานลงในระบบ   
3. กระบวนการจัดการขอมูลใบแจงงาน 

1) สถานะของการจัดการขอมูลการจัดงานมี 3 สถานะคือ 

- not start ยังไมไดเร่ิมการทํางาน 

- on process  กําลังทํางาน 

- done  เสร็จส้ินการทํางาน 
2) ผูดูแลหองจัดงานบันทึกขอมูลการเตรียมงานในใบแจงงาน เพ่ือแจงขอมูลใหแผนกท่ี

เกี่ยวของทราบ 
4. กระบวนการจดัการขอมลบัญชี 

1) สถานะของการจัดการขอมูลการจัดงานมี 3 สถานะคือ 

- not start ยังไมไดเร่ิมการทํางาน 

- on process  กําลังทํางาน 

- done  เสร็จส้ินการทํางาน 
2) พนักงานบัญชี เพิ่มรายการคาใชจาย และตนทุนของงานตางๆ เขาสูระบบ 
3) พนักงานบัญชี ออกใบเรียกเก็บเงิน เม่ือลูกคาชําระคาใชจาย พนักงานบัญชีจึงทําการ

ออกใบเสร็จรับเงิน 
ข้ันตอนขางตนสามารถนํามาเขียนเปนแผนผังการทําไดดังรูป ข.1  
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รูป ข.1 แสดงแผนผังข้ันตอนการทํางานของระบบ 

 การเขาใชงานในระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง 
สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหมนั้น จะตองเขาสูระบบกอน ดังรูป ข.2 
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รูป  ข.2 แสดงหนาจอการเขาสูระบบ 
 
เม่ือเขาสูระบบไดแลว หนาแรกจะเปนหนาท่ีแสดงรายการของงานท่ีถูกจองท้ังหมด ดังภาพ ข.3 
 

 
 

รูป ข.3 แสดงหนาหลัก 
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การจัดการขอมูลลูกคา 
หนาหลักในการจัดการขอมูลลูกคา ใหเลือกท่ีเมน ู”profile” ดังแสดงในรูป ข.4   

 

 
 

รูป ข.4 แสดงหนาหลักการจัดการขอมูลลูกคา 
 

การเพิ่มขอมูลลูกคา 
 ใหเลือกท่ีเมนยูอย “new profile” จะปรากฏหนาเพื่อเพ่ิมขอมูลลูกคาดังภาพ ข.5 ใหกรอก
ขอมูลใหครบแลวกด “save”  

 
  

รูป ข.5 แสดงหนาเพิ่มขอมูลลูกคา 
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การแกไขขอมูลลูกคา 
 ใหเลือก คําส่ัง edit ดานหนาของแถวขอมูลลูกคาในหนาหลัก จากนั้นจะปรากฏหนาจอท่ี
ใหแกไขขอมูลลูกคา ดังภาพ ข.6 
 

 
 

รูป ข.6 แสดงหนาจอแกไขขอมูลลูกคา 
 
การลบขอมูลลูกคา  
 เลือกคําส่ัง delete ดานหนาของแถวขอมูลลูกคาท่ีตองการลบ จะปรากฏหนาจอในการลบ
ขอมูลลูกคาดังภาพ ข.7 
 

 
 

รูป ข.7 แสดงหนาจอลบขอมูลลูกคา 
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การรวมขอมูลลูกคา 
 เม่ือมีการพบวาขอมูลลูกคาเปนรายเดยีวกนั ใหทําการรวมขอมูลท้ังสองเขาดวยกันโดยใช
เมนูยอย merge ท่ีหนาหลักการจัดการขอมูลลูกคา โดยขอมูลลูกคาท่ีมีสีเทาจะถูกลบไป ดังรูป ข.8 
 

 
 

รูป ข.8 แสดงหนาจอลบขอมูลลูกคา 
 
การคนหาประวัติการจดังานของลูกคา 
 เลือกเมนูยอย history ในหนาหลักการจัดการขอมูลลูกคา จะแสดงหนาจอ ในการคนหา
ประวัติการจัดงานดังรูป ข.9 
 

 
  

รูป ข.9 แสดงหนาจอคนหาประวัติการจัดงานของลูกคา 
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การพิมพการงานขอมูลลูกคา 
 การพิมพรายงานขอมูลลูกคาสามารถเลือกรายงานไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวดังรูป ข.10 
หากตองการพมิพใหกดท่ีปุมคําส่ัง print report 
 

 
 

รูป ข.10แสดงหนาจอรายงานขอมูลลูกคา 

การจัดการขอมูลการขาย 
 เลือกเมน ูreservation ดานบน จะแสดงหนาหนาหลักในการจัดการขอมูลการขาย ดังรูป ข.
11 
 

 
 

รูป ข.11 แสดงหนาจอหลักในการจดัการขอมูลการขาย 
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การเพิ่มขอมูลการขาย 
 เลือกเมนูยอย new reservation ดานซายมือ จะปรากฏหนาจอเพิ่มขอมูลการขายดังรูป ข.12 
 

 
 

รูป ข.12 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลการขาย 
การแกไขขอมูลการขาย 
 เลือกคําส่ัง edit หนาแถวขอมูลการจัดการขอมูลการขาย จะปรากฏหนาจอในการแกไข ดัง
รูป ข.13 เมื่อทําการแกไขแลวจึงกดปุมคําส่ัง save 
 

 
 

รูป ข.13 แสดงหนาจอแกไขขอมูลการขาย 
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การลบขอมูลการขาย 
 เลือกคําส่ัง delete หนาแถวขอมูลการจัดการขอมูลการขาย จะปรากฏหนาจอในการลบ ดัง
รูป ข.14  
 

 
  

รูป ข.14 แสดงหนาจอลบขอมูลการขาย 
การตรวจสอบหองจัดงาน 
 เลือกเมนูยอย ดานซายมือ search room สามารถเลือกวันท่ี และเลือกไดวาจะใหแสดงเปน
ชวงเวลา 1 วัน, 1 อาทิตย หรือ 1 เดือน ดังรูป ข.15 จะแสดงผลวามีงานใดบางท่ีจดัในชวงเวลาท่ี
เลือก 
 

 
 

รูป ข.15 แสดงหนาจอตรวจสอบหองจัดงาน 
 



 

88 

การพิมพรายงานขอมูลการขาย 
 เลือกเมนูยอย reservation report จะปรากฏหนาจอ การพิมพรายงานการขาย โดยสามารถ
เลือกเง่ือนไขท่ีจะออกรายงานไดจาก ฟอรมดานบน ดังรูป ข.16 หากตองการพิมพรายงานใหกด 
print report  
 

 
 

รูป ข.16 แสดงหนาจอรายงานขอมูลการขาย 
 
การจัดการขอมูลการจัดงาน 
 เลือกเมนูหลัก function ดานบน จะแสดงหนาจอหนาหลักในการจัดการขอมูลการจัดงาน 
ดังรูป ข.17 เลือกรายช่ืองานท่ีจัดจากฟอรมดานบน แลวกด search โปรแกรมจะแสดง รายละเอียด
การจองของงานน้ัน และมีขอมูลของการจัดงานยอย แสดงอยูดานลาง 
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รูป ข.17 แสดงหนาจอคนหาขอมูลการจัดงาน 
การเพิ่มขอมูลการจัดงาน 
 เลือกเมนูยอย ดานซายมือ new sub function จะปรากฏหนาจอเพิ่มขอมูลการจัดงาน ดงัรูป 
ข.18 เลือกรายการขอมูลการขายท่ีไดยืนยันไวแลว จากนัน้โปรแกรมจะแสดงขอมูลการจัดงานท่ีได
จากการกรอกตั้งแตตอนทํารายการขอมูลการขาย ผูใชงานเพียงแต ระบุวันเวลาท่ีถูกตอง และ 
ประเภทงานท่ีจัด จากนั้นกด save 
 

 
  

รูป ข.18 แสดงหนาจอคนหาขอมูลการจัดงาน 
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การแกไขขอมูลการจัดงาน 
 เลือกรายการขอมูลการขาย หรือการจอง เพ่ือแสดงขอมูลการจัดงานท่ีไดเพิ่มไว จากนั้น
เลือกคําส่ัง edit หนาแถวขอมูลการจัดการขอมูลการจัดงาน จะปรากฏหนาจอในการแกไข ดังรูป ข.
19 เม่ือทําการแกไขแลวจึงกดปุมคําส่ัง save 
 

 
 

รูป ข.19 แสดงหนาจอแกไขขอมูลการจัดงาน 
การลบขอมูลการจัดงาน 
 เลือกคําส่ัง delete หนาแถวขอมูลการจัดการขอมูลการจัดงาน จะปรากฏหนาจอในการลบ 
ดังรูป ข.20  
 

 
 

รูป ข.20แสดงหนาจอลบขอมูลการจัดงาน 
 
การพิมพรายงานการจัดงาน 
 เลือกเมนูยอย sub function  report จะปรากฏหนาจอ การพิมพรายงานการจัดงาน โดย
สามารถเลือกรายการขอมูลการขาย ท่ีตองการจะดูวามีการจัดงานอะไรบาง  ดังรูป ข.21 หาก
ตองการพิมพรายงานใหกด print report  
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รูป ข.21 แสดงหนาจอรายงานขอมูลการจัดงาน 
 

การจัดการขอมูลการเตรียมงาน(ใบแจงงาน) 
 เลือกเมนูหลัก BEO ดานบน จะแสดงหนาจอหนาหลักในการจัดการขอมูลการเตรียมงาน 
ดังรูป ข.22เลือกเง่ือนไขจากฟอรมดานบน โปรแกรมจะแสดง รายการใบงาน 
  

 
 

รูป ข.22 แสดงหนาจอหลักการจัดการขอมูลการเตรียมงาน 
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การเพิ่มขอมูลการเตรียมงาน(ใบแจงงาน) 
 เลือกเมนูยอย new BEO ท่ีดานซายมือ โปรแกรมจะแสดงหนาจอในการเพ่ิมขอมูลการ
เตรียมงาน กรอกขอมูลท่ีตองการ แลวกด save  ดังรูป ข.23 
 

 
 

รูป ข.23 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลการเตรียมงาน 
การแกไขขอมูลการเตรียมงาน 
 เลือกคําส่ัง edit หนาแถวขอมูลการเตรียมงานโปรแกรมจะแสดงหนาจอการแกไขดัง รูป ข.
24 
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รูป ข.24 แสดงหนาจอแกไขขอมูลการเตรียมงาน 

การจัดการขอมูลบัญชี 

 เลือกเมนูหลัก account ดานบน จะแสดงหนาจอหนาหลักในการจัดการขอมูลบัญชี ดังรูป 
ข.25 เลือกรายช่ืองานท่ีจัดจากฟอรมดานบน แลวกด search โปรแกรมจะแสดง รายละเอียดการจอง
ของงานนั้น และมีขอมูลรายการดานบัญชีอยูดานลาง 
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รูป ข.25 แสดงหนาจอหลักการจัดการขอมูลบัญชี 
การเพิ่มขอมูลคาใชจาย  
 เลือกเมนูยอย a/c transaction ท่ีดานซายมือ โปรแกรมจะแสดงหนาจอในการเพ่ิมขอมูล
คาใชจาย กรอกขอมูลท่ีตองการ แลวกด save  ดังรูป ข.26 
 

 
 

รูป ข.26 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลคาใชจาย 
 

การแกไขขอมูลคาใชจาย  
 เลือกเมนeูdit หนาแถวขอมูล โปรแกรมจะแสดงหนาจอในการแกไขขอมูลคาใชจาย แกไข
ขอมูลท่ีตองการ แลวกด save  ดังรูป ข.27 
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รูป ข.27 แสดงหนาจอแกไขขอมูลคาใชจาย 
 

การเพิ่มใบเรียกเก็บเงิน 
 เลือกเมนูยอย invoice ดานซายมือ จะปรากฏหนาการจัดการใบเรียกเก็บเงิน จากนัน้กด new 
invoice  จะแสดงหนาจอการเพ่ิมใบเรียกเกบ็เงินดังรูป ข.28 เลือกรายการขาย แกไขขอมูลตาม
ตองการ โปรแกรมจะคํานวณคาใชจายให แลวกด save 
 

 
 

รูป ข.28 แสดงหนาจอเพิ่มใบเรียกเก็บเงิน 
 

การแกไขใบเรียกเก็บเงิน 
 เลือกเมนูยอย invoice ดานซายมือ จะปรากฏหนาการจัดการใบเรียกเก็บเงิน จากนัน้กด edit 
หนาแถวขอมูลใบเรียกเก็บเงิน  จะแสดงหนาจอการแกไขใบเรียกเก็บเงินดังรูป ข.29 เ แกไขขอมูล
ตามตองการ โปรแกรมจะคํานวณคาใชจายให แลวกด save 
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รูป ข.29 แสดงหนาจอแกไขใบเรียกเก็บเงิน 
 

การลบใบเรียกเก็บเงิน 
 เลือกเมนูยอย invoice ดานซายมือ จะปรากฏหนาการจัดการใบเรียกเก็บเงิน จากนัน้กด 
delete หนาแถวขอมูลใบเรียกเก็บเงิน  จะแสดงหนาจอการลบใบเรียกเกบ็เงินดังรูป ข.30 กด delete 
เพื่อลบ 

 

 
 

รูป ข.30 แสดงหนาจอลบใบเรียกเก็บเงิน 
 

การพิมพใบเสร็จรับเงินเม่ือลูกคาจายเงิน 
เลือกรายการใบเรียกเก็บเงินท่ีลูกคาจายเงิน โดยการกด paid หนาแถวขอมูลใบเรียกเก็บเงิน จะ
ปรากฏหนาจอ การเพิ่มขอมูลการจายเงินของลูกคา เลือกประเภทการจายวาลูกคาจายเปนอะไร กด 
paid ใบเสร็จรับเงินจะถูกแสดงออกมา จึงส่ังพิมพดังรูป ข.31 
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รูป ข.31 แสดงหนาจอการพมิพใบเสร็จรับเงิน 
 
 
การเปล่ียนรหัสผาน 
ผูใชงานสามารถทําการเปล่ียนรหัสผานไดดวยตัวเอง โดยกรอกรหัสผานตัวเดิมกอน แลวจึงกรอก
รหัสผานตัวใหมพรอมยืนยนัอีกคร้ังเพื่อปองกันการผิดพลาด ดังรูป ข.32 
 

 
 

รูป ข.32 แสดงหนาจอการเปล่ียนรหัสผาน 
 



 

 
ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางรายงาน 

 
 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุมและงานจัดเล้ียงสําหรับโรงแรมดุสิตดีทู
เชียงใหม มีการแสดงผลลัพธจากการคนหาขอมูลในรูปแบบรายงานซ่ึงอยูในสวนตางๆของ
โปรแกรม เพื่อใหผูใชงานสามารถนําขอมูลเหลานั้นไปใชในการทํางานตอไปได โดยมีตัวอยาง
รายงานดังตอไปนี้ 

1) ตัวอยางรายงานขอมูลลูกคา 
2) ตัวอยางรายงานการขาย 
3) ตัวอยางรายงานขอมูลการจัดงาน 
4) ตัวอยางรายงานยอดรายไดเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
5) ตัวอยางรายงานวิเคราะหการถูกยกเลิก และบอกยกเลิกการจัดงาน 
6) ตัวอยางรายงานตนทุนเปรียบเทียบกับรายได 
7) ตัวอยางใบเรียกเก็บเงิน 
8) ตัวอยางใบเสร็จรับเงิน 
9) ตัวอยางใบแจงงาน 
10) ตัวอยางรายงานขอมูลบัญชี 
11) ตัวอยางรายงานยอดขายของพนักงานแตละคน 

 รายงานตางๆนั้นนอกจากจะส่ังพิมพออกมาทางเคร่ืองพิมพไดแลว ระบบยังสามารถบันทึก
รายงานใหอยูในรูปแบบของไฟลชนิดตางๆ ดังนี้ 

- คริสตัล รีพอรท 

- อะโครแบท 

- ไมโครซอฟทเวิรด 

- ไมโครซอฟทเอ็กเซล 
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รูป ค.1 แสดงตัวอยางรายงานขอมูลลูกคา 
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รูป ค.2 แสดงตัวอยางรายงานการขาย 
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รูป ค.3 แสดงตัวอยางรายงานขอมูลการจัดงาน 
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รูป ค.4 แสดงตัวอยางรายงานยอดรายไดเปรียบเทียบกบัเปาหมาย 
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รูป ค.5 แสดงตัวอยางรายงานวิเคราะหการถูกยกเลิก และบอกยกเลิกการจัดงาน 
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รูป ค.6 แสดงตัวอยางรายงานตนทุนเปรียบเทียบกับรายได 
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รูป ค.7 แสดงตัวอยางใบเรียกเก็บเงิน 
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รูป ค.8 แสดงตัวอยางใบเสร็จรับเงิน 
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รูป ค.9 แสดงตัวอยางใบแจงงาน 
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รูป ค.10 แสดงตัวอยางรายงานขอมูลบัญชี
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รูป ค.11 แสดงตัวอยางรายงานยอดขายของพนักงานแตละคน 



 
ภาคผนวก  ง 

ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
การใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุม สมัมนา และงานจัดเลี้ยง  

สําหรับโรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม  
 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 

2. ความคิดเห็นท่ีทานตอบนี้จะมีคุณคาเปนอยางยิ่ง และคําตอบน้ีจะไมสงผลกระทบตอผูตอบ
แบบสอบถามใดๆ ท้ังส้ิน 

 

แบบสอบถามมีท้ังหมด  3  ตอนคือ 
 ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
 ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

 
ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน    หนาขอความ  ซ่ึงตรงกับตําแหนงของทาน 
 

พนักงานขาย    ผูดูแลหองจัดงาน  ผูดูแลระบบ 
  พนักงานแผนกแมบาน   ผูบริหาร   พนักงานแผนกอาหารเคร่ืองดื่ม  
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ตอนท่ี  2  ขอมูลความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 
    ระดับความพึงพอใจและความหมาย 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 

โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของการจัดวางเคร่ืองมือสําหรับการใชงาน      
2. ความสวยงามของการออกแบบหนาจอ      
3. การเรียกดูขอมูลทําไดงายและสะดวก      
4. การแกไขปรับปรุงทําไดงายและสะดวก      
5. การคนหาขอมูลทําไดงายและสะดวก      
6. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยูเปนประจํา      
7. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ      
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน      
9. ขอมูลสารสนเทศตรงตามความตองการใชงาน      
10. คูมือการใชโปรแกรม มีความชัดเจนและเขาใจงาย      

 
ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 
ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ   นายเศรษฐสิริ ประคุณนุสิทธ์ิ 
 
วัน เดือน ปเกดิ  10 พฤศจิกายน 2520 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

จังหวดัเพชรบูรณ ปการศึกษา 2538 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2543 

 
ประสบการณทํางาน  พ.ศ. 2544 – 2549   ผูชวยผูจัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ. 2549 – 2550   ผูจัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม 

 พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน  ผูจัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม  

 


