
  

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม เปนโรงแรมในเครือดุสิต แตเปนการฉีกแนวเพื่อสรางความ
แตกตางออกไปจากคอนเซ็ปทเดิม โดยใชไลฟสไตลของคนรุนใหม ท่ีมีความทันสมัยและมีความ
เปนตัวของตัวเองสูง ถายทอดบุคลิกออกมาผานแบรนดดุสิตดีทู 

การออกแบบและการตกแตงของโรงแรมเปนสไตลโมเดิรน ท่ีผสานกันอยางลงตัวกับ
บรรยากาศของความเปนไทย ซ่ึงถือเปนเอกลักษณอันโดดเดนของโรงแรมและรีสอรทในเครือดุสิต
ทุกแหง โรงแรม ดุสิตดีทู เปดใหบริการหองพักท้ังหมด 131 หอง  

มีหองอาหารเปดใหบริการทั้งหมด 2 หอง และยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ไมวาจะ
เปนศูนยออกกําลังกาย สระวายน้ํา บิสิเนสคลับ เลาจน หองจัดเล้ียงและหองประชุมสัมมนา และ
เทวารัณย สปา 

โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม  มีหองประชุมสัมมนา และหองจัดเล้ียงท้ังหมด 3 หอง ซ่ึง
สามารถรองรับจํานวนผูรวมงานดังไดแสดงไวในตารางดานลาง 
 

ตาราง 1.1 แสดงความจขุองหองประชุม แยกตามรูปแบบการจัดหอง 
 

รูปแบบการจดัหองประชุมสัมมนา หรือหองจัดเล้ียง / ความจุ(คน) 
ช่ือหอง งานเล้ียง โรง

ภาพยนต 
หองเรียน บอรดรูม คอกเทล โตะรูป

ตัวย ู
S - - - 16 - - 
M 50 72 40 20 98 26 
L 100 142 68 32 146 40 

 
ปจจุบันแนวโนม การประชุมนานาชาติ การทองเท่ียวเพื่อเปนการใหรางวัล และการจัด

นิทรรศการ หรือ เรียกยอๆ วา MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition) มีอัตราท่ีจะ
เพิ่มข้ึน แตการบริหารจัดการ งานประชุมสัมมนา และงานจัดเล้ียง ของโรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม  
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ยังใชระบบท่ีจัดทําดวยมืออยู โดยใหพนักงานขายท่ีตองการขายหองประชุม ยื่นแบบฟอรมขอจอง
หองประชุม สงมายังฝายอาหารและเครื่องดื่มซ่ึงเปนผูดูแลหองประชุม ตางๆ เม่ือ เจาหนาท่ี
ประสานงาน ประจําฝายอาหารและเคร่ืองดื่ม ไดรับ แบบฟอรมดังกลาว จะจดบันทึก วามีการขอใช
หองประชุม จากพนักงานขาย โดยมีสถานะวาตองการใชหองประชุม แตยังไมยืนยัน หากพนักงาน
ขายสามารถท่ีจะตกลงรายละเอียดตางๆ กับลูกคาเรียบรอยแลว และลูกคายืนยันวาตองการจัดการ
ประชุมสัมมนา หรือ จัดงานเล้ียง พนักงานขาย จะกรอกแบบฟอรม ยืนยันการใชหองประชุม 
เจาหนาท่ีประสานงานของฝายอาหารและเคร่ืองดื่มจึงจะ เปล่ียนสถานะของการจองใหเปนสถานะ
ท่ียืนยัน แลวบันทึกเก็บไว  

ซ่ึงบางคร้ังมีการสูญหายของเอกสาร และยังมีความยุงยากในการคนหาเอกสาร ทําใหการ
ทํางานลาชา ไมมีประสิทธิภาพ และหากพนักงานขายตองการทราบวาหองประชุม ตางๆ วาง
หรือไมนั้น ไมสามารถตรวจสอบดวยตัวเองได จะตองตรวจสอบกับเจาหนาท่ีประสานงานของฝาย
อาหารและเคร่ืองดื่ม ซ่ึงในบางคร้ังเจาหนาท่ีประสานงานคนดังกลาว ไมมาทํางาน จึงจําเปนตองให
พนักงานคนอ่ืนมาตรวจสอบแทน ทําใหยุงยากและเสียเวลา อีกท้ัง ทางดานการเก็บสถิติ ไมวาจะ
เปน ยอดรายได จํานวนแขก ช่ือลูกคา ก็ตองจัดทําดวยมือ ทําใหเสียเวลาและเกิดการทํางานท่ี
ซํ้าซอน 

ดังนั้น ผู ศึกษา  จึ งตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารจัดการ  งาน
ประชุมสัมมนา และงานจัดเล้ียง เพื่ออํานวยความสะดวก แกฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานเกี่ยวกับระบบบริหาร จัดการงานประชุมสัมมนาและงานจัดเล้ียง 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานประชุมสัมมนาและงานจัดเล้ียง สําหรับ
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1.3.1 ไดระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุมสัมมนาและงานจัดเล้ียงสําหรับ 

โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม 
1.3.2 ทําใหการบริหารจัดการงานประชุมสัมมนาและงานจดัเล้ียง สําหรับ โรงแรม ดุสิตดีทู 

เชียงใหม มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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1.4 แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนการดําเนินการ 
1) ศึกษาและรวบรวมปญหาที่เกิดข้ึนและความตองการของผูใชงานเพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุมสัมมนาและงานจัดเล้ียงของโรงแรม ดุสิตดี
ทู เชียงใหม 

2) สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีตองใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3) วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ  และนํามาออกแบบฐานขอมูลและรายงาน 
4) ออกแบบระบบสารสนเทศ  วางแผน  จัดลําดับข้ันตอนการทํางาน 
5) สรางระบบสารสนเทศตามท่ีไดออกแบบไว 
6) ทดสอบและแกไขของผิดพลาดของระบบสารสนเทศ 
7) จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและเอกสารอธิบายการทํางานของระบบ

สารสนเทศ 
1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุมและงานจัดเล้ียงสําหรับโรงแรมดุสิตดีทู
เชียงใหม มีรายละเอียดและ ขอบเขตแบงตามระบบไดดังตอไปนี้ 

1. ระบบจัดการขอมูลผูใชงานระบบ 

- ปรับปรุงขอมูลผูใชงาน 

- ออกรายงานผูใชงาน 
2. ระบบตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน 

- ตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชงาน 
3. ระบบจัดการขอมูลลูกคา 

- ปรับปรุงขอมูลลูกคา 
- ออกรายงาน ลูกคา 

4. ระบบจัดขอมูลการการขาย 

- ตรวจสอบดูสถานะของหองจัดงาน 

- ปรับปรุงขอมูลการขาย 

- ออกรายงานการขาย 
5. ระบบจัดการขอมูลการจัดงานและสถานท่ี 

- กําหนดคาเร่ิมตนตางๆ 
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- ปรับปรุงขอมูลการจัดงาน 

- ออกรายงานการจัดงาน 
6. ระบบจัดการขอมูลบัญชี 

- ปรับปรุงขอมูลบัญชี 

- ออกรายงานบัญชี 
7. ระบบการออกรายงานสารสนเทศ 

- พิมพรายงาน ยอดรายได ท่ีมาจากการขาย งานประชุมสัมมนา และงานจัดเล้ียง 
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว 

- พิมพรายงาน การจัดงาน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เชนรายวัน รายเดือน รายป 

- พิมพรายงานยอดขาย งานประชุมสัมมนา และงานจัดเล้ียงของพนักงานขาย 

- พิมพรายงานวิเคราะหการถูกยกเลิกงานการจัดงาน 

- พิมพรายงานวิเคราะหดานการเงิน 
1.4.3 วิธีการศึกษา 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล 
(1) ขอมูลปฐมภูมิ เก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เจาหนาท่ีประสานงานของ
แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม, พนักงานขาย, ผูจัดการแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม 
รวมท้ัง การสังเกตภายในหนวยงานที่ปฏิบัติงาน   

(2) ขอมูลทุติยภูมิ เอกสารท่ีใชในการปฏิบัติงาน เชน แบบฟอรมขอจองหอง ประชุม, 
ใบงาน หรือ (BEO: Banquet event order), รายงานตางๆ 

2) วิเคราะห ออกแบบ และสรางระบบฐานขอมูล 
3) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4) ทดลองการใชงานโดยพนักงานในแผนกตางๆ โดยทําควบคูไปกับระบบเดิม 
5) ทําการประเมินผลการทดลอง และแกไขขอบกพรอง 
6) จัดทําคูมือการใชงานระบบ 

1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
ฮารดแวร 
1) คอมพิวเตอรแมขาย (CPU) 3.0 GHz หนวยความจํา(RAM) 2 GB หนาจอแสดงผล 

(Monitor) 17 นิ้ว อุปกรณบันทึกขอมูล (Hard disk) ขนาด 80 GB 
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2) คอมพิวเตอรลูกขาย (CPU) 1.6 GHz หนวยความจํา(RAM) 2 GB อุปกรณบันทึกขอมูล 
(Hard disk) ขนาด 80 GB หนาจอแสดงผล (Monitor) 14 นิ้ว 

3) เคร่ืองพิมพ (Printer) 
ซอฟตแวร 
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวเอ็กซพี (Microsoft Windows XP) 
2) อโดบี มาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร 8 (Adobe Macromedia Dreamweaver 8) 
3) เคร่ืองมือพัฒนากราฟฟก อโดบี โฟโตชอป ซีเอสทู (Adobe Photoshop CS2) 
4) ระบบจัดการฐานขอมูล ไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิฟเวอร  (Microsoft SQL Server) 
5) เว็บเซิฟเวอร ไอไอเอส (IIS) 
6) โปรแกรมภาษาเอเอสพีดอทเนท (ASP.NET)  
7) ไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอดอทเนท (Microsoft Visual Studio .NET) 
8) คริสตัล รีพอรท (Crystal report) 
9) เว็บบราวเซอร ไมโครซอฟทอินเทอรเน็ตเอ็กซโพลเรอร 6.0 (Microsoft Internet Explorer 

6.0) 
10) เคร่ืองมือในการจัดทําเอกสารไมโครซอฟทออฟฟศ 2003 (Microsoft Office 2003) 

1.6 นิยามศัพท 
Banquet หมายถึงการจัดเล้ียง, เล้ียงอาหาร 
BEO: Banquet event order หมายถึงใบงาน สําหรับแจงรายละเอียดวาแตละแผนกตองเตรียม
อะไรบาง เพื่อใชสําหรับงานประชุมสัมมนา หรืองานเล้ียงนั้นๆ 
Function room หมายถึง หองประชุม หรือหองสัมมนา 
MICE: Meeting, Incentive, Convention and Exhibition หมายถึง การประชุมนานาชาติ 
ทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการ 
PAX หมายถึงจํานวนผูมารวมงาน 

1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1.7.1 โรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม เลขท่ี 100 ถนนชางคลาน ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 50100  

1.7.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1.7.3  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


