
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
บริหารจัดการงานประชุมสัมมนาและงานจัดเล้ียง สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

 ผูศึกษาพบวามีแนวความคิด ทฤษฎีตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 1) ขอมูล สารสนเทศ และ ระบบสารสนเทศ 

2)  ฐานขอมูล 
3) วงจรการพัฒนาระบบ 
4)  MICE 
5) งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ  

2.1 ขอมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 

ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน (2548) อธิบายวา ขอมูล เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงท่ียังไมผาน
กระบวนการประมวลผล ซ่ึงจะถูกเรียกวา ขอมูลดิบ ส่ิงท่ีเราเรียกวาขอมูลดิบนี้เปนส่ิงท่ีไมสามารถ
ใหความหมายใดๆ ได และไมสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดทันที ยกตัวอยางเชน ขอมูล
เกี่ยวกับน้ําหนักหรือสวนสูงของพนักงาน เปนตน สารสนเทศ เปนส่ิงท่ีไดผานกระบวนการ
ประมวลผลแลว  ซ่ึงอาจเปนการประมวลผลท่ีใชวิธีแบบงายๆ ในการคํานวณเพ่ือใหไดผลลัพธ  
ไดแก  การหาคาเฉล่ีย  การจัดลําดับ  การคิดอัตรารอยละ  หรือการใชเทคนิคช้ันสูง เชน การวิจัยการ
ดําเนินงานวิธีทางสถิติ เปนตน  การประมวลผลดวยวิธีตางๆ นี้  เปนการเปล่ียนสภาพส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
การปฏิบัติงานใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธ  หรือเปนส่ิงท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 กิตติมา เจริญหิรัญ (2546) อธิบายวา ระบบสารสนเทศประกอบดวย 5 ปจจัยสําคัญคือ 

1. ฮารดแวร คือ ส่ิงท่ีจับตองไดในระบบสารสนเทศ ไมวาจะเปน คอมพิวเตอร เครือขาย 
เคร่ืองพิมพ 

2. ซอฟตแวร คือรายละเอียดของชุดคําส่ังท่ีควบคุมใหคอมพิวเตอรทํางานตามคําส่ัง แบง
ออกเปน 2 ประเภท 

• ซอฟตแวรระบบ (system software) เปนรายละเอียดของชุดคําส่ังท่ีควบคุม
คอมพิวเตอรและการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร การเช่ือมตอกับฮารดแวรเพื่อ
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ควบคุมภาระงาน สําหรับในระบบเครือขายจะมีซอฟตแวรระบบตางหากท่ี
เรียกวา ระบบปฏิบัติการเครือขาย (Network Operation System: NOS) เพื่อชวย
ควบคุมการสงผานขอมูล ชวยปองกันความปลอดภัยและบริหารจัดการผูใชงาน
เครือขาย 

• ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) เปนชุดของคําส่ังท่ีชวยสนับสนุน
ใหผูใชงาน สามารถทํางานไดตามความตองการ โดยชวยใหผูใชงานสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานไดมากข้ึน ตัวอยางเชน โปรแกรมประมวลผลคําหรือ
เวิรดโพรเซสเซอร, ระบบจัดการฐานขอมูล 

3. ขอมูล ระบบสารสนเทศเปนการนําขอมูลดิบมาทําใหเกิดประโยชน  
4. กระบวนการหรือการประมวลผล คือวิธีการดําเนินงานตามแบบจําลองทางธุรกิจ  
5. บุคลากร เปาหมายหลักของการจัดทําระบบสารสนเทศ คือการนําขอมูลสารสนเทศมากอ

ประโยชนแกผูบริหารและผูใชงานท้ังภายในและภายนอกองคกร ผูใชงานในท่ีนี้หมาย
รวมถึง พนักงาน ลูกคา บริษัทผูจัดจําหนายและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 
โดยแบงออกเปนผูใชงานภายใน  และผูใชงานภายนอก  ท้ังนี้  ระบบจะประสบ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูใชงานในขอมูลท่ีไดรับจาก
ระบบงาน 

สัลยุทธ สวางวรรณ (2546) อธิบายวา ระบบสารสนเทศในทางดานเทคนิค หมายถึง กลุม
ของระบบงานท่ีประกอบดวยฮารดแวร หรือตัวอุปกรณ และซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ท่ีทําหนาท่ีรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายขอมูลขาวสารเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและ
การควบคุมภายในองคกร นอกจากนี้ยังชวยบุคลากรในองคกรนั้นในการประสานงาน การวิเคราะห
ปญหา การสรางแบบจําลองวัตถุท่ีมีความซับซอน และการสรางผลิตภัณฑใหมๆ   

กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบดวย กิจกรรม 3 ชนิด คือ การนําขอมูลเขา
สูระบบ การประมวลผล และการนําเสนอผลลัพธ การนําขอมูลเขาสูระบบ(Input) จัดการรวบรวม
ขอมูลจากสวนตางๆ ขององคกร หรือจากส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร การประมวลผล (Processing) 
ทําหนาท่ีปรับเปล่ียนขอมูลท่ีนําเขามาใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายตอองคกร ซ่ึงสามารถ
นําไปใชงานได การนําเสนอผลลัพธ (Output) จัดการนําขาวสารหรือขอมูลท่ีผานการประมวลผล
แลว ไปเสนอใหแกผูใชตามความเหมาะสมหรือนําไปสงตอใหกับสวนอ่ืน ซ่ึงตองนําขาวสารนี้ไป
ใชงานตอไป   

ระบบสารสนเทศในมุมมองธุรกิจ  คือ กระบวนการแกปญหาท่ีมีการจัดโครงสรางอยางดี  
สอดคลองตามเทคโนโลยีขาวสารที่นํามาใช เพื่อตอบสนองความทาทายท้ังหลายจากส่ิงแวดลอม
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ขององคกร ผูบริหารตองมีความเขาใจโครงสรางขององคกร กระบวนการบริหารงาน เทคโนโลยี
ขาวสาร และความสามารถในการนําเสนอกระบวนการแกปญหา 

ศรีสมรัก อินทุจันทรยง (2549) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information 
System) เปาหมายหลักของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ คือการนําเสนอสารสนเทศไปยัง
ผูบริหารท่ีตองการสารสนเทศนั้นในเวลาและรูปแบบของการนําเสนอสารสนเทศตามท่ีผูบริหาร
ตองการ เพื่อชวยใหเห็นภาพการปฏิบัติงานภายในองคกรไดอยางครบถวนถูกตองสมบูรณเพื่อชวย
ในการประเมินผลการควบคุมติดตามและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะนําเสนอผลการปฏิบัติงานขององคกรในรูปของรายงาน 
คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมีดังตอไปนี้ 

1) เปนระบบท่ีนาํเสนอสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงาน การวางแผนและการตัดสินใจ
ปญหาท่ีมีโครงสรางไปจนถึงระดับกึ่งโครงสราง 

2) มุงเนนการนําเสนอสารสนเทศสําหรับผูบริหารตั้งแตระดับกลางข้ึนไป 
3) รายงานท่ีนําเสนอสารสนเทศสวนใหญจะเปนรายงานท่ีไดมีการกําหนดรูปแบบไวเปน

มาตรฐานและเปนการกําหนดไวลวงหนา  
4) เปนระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารงานตามหนาท่ีงานตางๆ ขององคกร 

รายงานท่ีนําเสนอจากระบบมีจํานวนมาก ท้ังนี้เพราะเปนไปตามมุมมองของการใชสนเทศของ
ผูบริหารแตละคน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะตองนําเสนอสารสนเทศไดครบถวน 

5) รายงานจากระบบมีกําหนดการจัดทําและการแจกจายใหผูบริหารแตละคนไวแนนอน 
6) รายงานท่ีนําเสนอสารสนเทศสามารถอยูไดท้ังในรูปแบบท่ีเปนเอกสาร (Hardcopy) 

และสําเนาอิเล็กทรอนิกสได รายงานท่ีเปนสําเนาอิเล็กทรอนิกส (Softcopy) มักจะเปนการนําเสนอ
รายงานผานทางจอมอนิเตอรของคอมพิวเตอร อยางไรกต็ามรูปแบบการนําเสนอของรายงานจะไม
เหมือนวาจะนําเสนอเปนเอกสารหรือผานทางจอมอนิเตอร 

7) สารสนเทศท่ีนําเสนอในรายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเปนผลจากการ
ประมวลผลขอมูลท่ีเกิดข้ึนในอดีตและขอมูลจากการวางแผนยุทธวิธี เกิดข้ึนภายในองคกรมากกวา
ขอมูลจากแหลงภายนอกองคกร แหลงขอมูลหลักของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการคือขอมูลจาก
ระบบประมวลผลดวยการเปล่ียนแปลง 
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2.2 ฐานขอมูล 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ (2542) อธิบายวา ฐานขอมูล ประกอบดวย 
รายละเอียดของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการจัดการ
และเรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพในการประมวลผลฐานขอมูล สรางฐานขอมูล สราง
รายงาน จัดการรายงาน เรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management Systems: DBMS) 
โดยโปรแกรมเหลานี้ทําหนาท่ีจัดการฐานขอมูลและเปนส่ือกลางระหวางผูใชและโปรแกรม
ประยุกตตางๆ ฐานขอมูลท่ีคุนเคยคือฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ 

ศิวัช กาญจนชุม และวิชาญ หงษบิน (2542) อธิบายวา ฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูล
ท่ีถูกรวบรวมเขาไวดวยกัน โดยครอบคุลมรายละเอียดตางๆ เชน ในสํานักงานก็จะรวบรวมขอมูล
ต้ังแต หมายเลขโทรศัพทของผูท่ีมาติดตอ จนถึงการเก็บเอกสารทุกอยางของสํานักงาน ซ่ึงขอมูลจะ
มีสวนท่ีสัมพันธกันและเปนท่ีตองการออกมาใชใหเปนประโยชน ขอมูลนั้นอาจจะเก่ียวกับบุคคล  
ส่ิงของ สถานท่ี หรือเหตุการณใดๆ ท่ีเราสนใจศึกษา ซ่ึงขอมูลอาจจะไดมาจากการสังเกต การนับ
หรือการวัด และขอมูลอาจเปนไดท้ังตัวเลขหรือขอความก็ได ท่ีสําคัญคือขอมูลจะตองเปนส่ิงท่ีเปน
ความจริง รายละเอียดของขอมูลตางๆ ตองนํามาเช่ือมโยงสัมพันธกันใหตรงตามท่ีตองการ เพื่อ
สะดวกในการคนหาและกรอกขอมูลเพิ่มเติม 

2.3 วงจรการพัฒนาระบบ 

กิตติมา เจริญหิรัญ (2546) อธิบายวา เทคนิคของการวิเคราะหระบบเชิงโครงสราง เรียกวา 
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) สามารถแบงยอยไดเปน 5 ระยะ
ดังนี้ 

1)  การวางแผนระบบ 
2)  การวิเคราะหระบบ 
3) การออกแบบระบบ 
4)  การสรางระบบ 
5) การปฏิบัติงานและการสนับสนุน 
รูปแบบจําลองของวงจรการพัฒนาระบบชนิดมีทางเลือก แสดงใหเห็น ปฏิสัมพันธของระยะ

การวางแผน การวิเคราะห และการออกแบบระบบ ซ่ึงนําไปสูระยะของการสรางระบบ และระยะ
ของการปฏิบัติงานและการสนับสนุน 
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 การวางแผนระบบ (System Planning) เปนการกําหนดคุณสมบัติและขอบเขตของโอกาส
ทางธุรกิจและปญหาอยางชัดเจน โดยการสํารวจเบ้ืองตน หรืออาจเรียกวา การศึกษาความเปนไปได 
ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ เพราะจะมีผลกระทบตอเนื่องกับกระบวนการพัฒนาระบบตอไปท้ังหมด 

 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) มีจุดมุงหมายคือ ความเขาใจความตองการของธุรกจิ
และการสรางแบบจําลองเชิงตรรกะของระบบใหม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

- การกําหนดรูปแบบความตองการของระบบ ใหคําจํากัดความ 

- การสรางแบบจําลองขอมูล แบบจําลองการประมวลผล และแบบจําลองวัตถุ 

- การจัดทําเอกสารความตองการระบบ ท่ีอธิบายวิธีการจัดการและ ความตองการผูใช  
การออกแบบระบบ (System Design) เปนการสรางแบบพิมพเขียวของระบบใหม ตามความ

ตองการในเอกสารความตองการระบบ ท้ังนี้ไมวาจะเปนการพัฒนาข้ึนมาเองหรือการส่ังซ้ือ
โปรแกรมสําเร็จรูปก็ตาม โดยในระหวางการออกแบบระบบนี้ จําตองกําหนดส่ิงท่ีจําเปน เชน 
อินพุท เอาทพุท สวนตอประสารผูใชงาน และการประมวลผล เพื่อประกันความนาเช่ือถือ ความ
ถูกตองแมนยํา การบํารุงรักษา ได และความปลอดภัยของระบบ 

การสรางระบบ (System Implement) ไดแกการเขียนโปรแกรม การทําการทดสอบ การจัดทํา
เอกสาร และการนําระบบลงติดต้ังเพื่อใชงานจริง ผลสรุปของข้ันตอนนี้ คือระบบพรอมสําหรับการ
ใชงาน การจัดเตรียมขอมูลในข้ันสุดทายรวมถึงการโอนถายขอมูลเขาแฟมขอมูลของระบบใหม 
การจัดการฝกอบรมผูใช และปฏิบัติงานในชวงตอของการเปล่ียนระบบเกากับระบบใหม รวมถึงข้ึน
ตอนการประเมินผลระบบ เพื่อตัดสินระบบอยางเหมาะสมและเพ่ือคาดการณเกี่ยวกับผลประโยชน
ท่ีจะไดรับ 

การปฏิบัติงานและการสนับสนุน (Systems Operation and Support) เปนการดูแลรักษาและ
เสริมสรางระบบ โดยการแกไขขอผิดพลาดและการปรับเปล่ียนตามสภาพแวดลอม การเพิ่ม
ลักษณะเฉพาะใหมๆ และส่ิงท่ีจะเปนประโยชนกับระบบ เปาหมายคือ การทําใหการลงทุนทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความคุมคามากท่ีสุด ระบบที่ออกแบบเปนอยางดีจะตองมีความเช่ือถือได 
สามารถบํารุงรักษาได และสามารถปรับขนาดตามความเหมาะสมได  

2.4 MICE 

 ปรีชา แดงโรจน (2549)  อธิบายวา MICE (Meeting, Incentive, Convention and 
Exhibition) คือ การจัดประชุมนานาชาติ การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการ เปน
กิจกรรมท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ และสังคมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมท้ังภาคบริการและภาคการผลิต เชน โรงแรม บริษัทนําเท่ียว รานคาของท่ีระลึก การจัด
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เล้ียง การจัดการแสดง การตกแตงสถานท่ี การขนสงทางอากาศและภาคพื้นดิน การโฆษณา
ประชาสัมพันธ การส่ือสารโทรคมนาคม ฯลฯ เราสามารถแบงกลุมนักทองเท่ียว MICE ออกเปน 3 
ประเภทไดแก 

1. กลุมผูจัดการประชุม (Organizer) และผูเขารวมประชุม (Participant) 
2. กลุมผูรวมแสดงสินคา (Exhibitor) และผูเท่ียวชมการแสดง (Visitor) 
3. กลุมนักทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล (Incentive Traveler) 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  นภาพร เล่ียนเครือ (2549) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทํา
รายงานเพ่ือนการบริหารในธุรกิจการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม ของโรงแรมโลตัสปางสวนแกว โดย
ผูศึกษาไดใชเทคนิคการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยการพัฒนาฐานขอมูลตนแบบ เพื่อรวบรวมและ
ออกแบบรายงานตอบสนองความตองการของผูใชงานแผนกตางๆ ซ่ึงผลจากการพัฒนาระบบทําให 
ผูใชงานสามารถเรียกดูรายงานตางๆ ไดงายข้ึน ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการทํางาน อีกท้ัง
สามารถจัดการกับอุปกรณท่ีตองใชไดรวมไปถึงสถานท่ีอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารสินคา
หรือวัตถุดิบท่ีดีข้ึน ชวยลดระยะเวลาในการตัดสินใจเพราะสามารถวิเคราะหขอมูลท่ีมีอยูไดอยางดี 

สุดาวดี วิบูลยสิทธิโชค(2545) ไดทําการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนชวยในการ
ทํางานของแผนกตอนรับสวนหนาและแผนกสํารองหองพักโรงแรมกรีนพาเลซ เพื่อนําระบบ
สารสนเทศเขามาชวยในการทํางานของแผนกท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงผลท่ีไดจากการพัฒนาระบบ ทําให
ผูใชงานสามารถสืบคนขอมูล บันทึกขอมูล และประมวลผลขอมูลไดงาย และรวดเร็วกวาระบบเดิม 
อีกท้ังความถูกตองของขอมูลมีมากข้ึน 

 


