
 
บทท่ี 5 

การพัฒนาโปรแกรม 
 

การพัฒนาสําหรับระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง 
สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม ใชเคร่ืองมือในการพัฒนาคือไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอ ดอตเน็ต 
เวอรช่ัน 2005 เปนสวนท่ีติดตอกับผูใชงานและประมวลผลขอมูล และระบบฐานขอมูล
ไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 2005 เปนดาตาเบส เซิรฟเวอร: ซ่ึงจะกลาวถึงเนื้อหา 3 สวน 
ดังนี้ 

1) คําส่ังในการติดตอระหวางโปรแกรมกับฐานขอมูล 
2) การเขารหัส รหัสผานของผูใชงาน 
3) ไฟลท่ีใชในระบบฐานขอมูล 

 
 5.1 คําส่ังในการติดตอระหวางโปรแกรมกับฐานขอมูล 
 ไฟล web.config เปนสคริปตซ่ึงประกอบดวยฟงกชันท่ีเรียกใชในการติดตอกับฐานขอมูล 
SQL Server ดังซอรซโคดนี้ 

<connectionStrings> 
<add name="connect_string"  

(กําหนดช่ือการติดตอ) 
connectionString="Data Source=localhost; 

(กําหนดช่ือ database server ) 
Initial Catalog=FunctionManagement; 

(กําหนดช่ือฐานขอมูล) 
User ID=sa; 

(กําหนด ช่ือผูใชงาน) 
Password=******" 

(กําหนดรหัสผาน) 
 providerName="System.Data.SqlClient"/> 

(กําหนดช่ือ Engine ในการตดิตอฐานขอมูล) 
</connectionStrings> 
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5.2 การประยุกต Hashing function MD5 ในการเขารหัส รหัสผานของผูใชงาน 
 ฟงกชัน MD_() เปน Hashing แบบทางเดยีว ซ่ึงเม่ือนําขอมูลท่ีตองการเขารหัส มาผานการ
กระทําบางอยางทําใหได ขอมูลใหม ท่ีมีความยาว 32 ตัวอักษรซ่ึงยากตอการยอนกลับหาขอมูลเดิม 
 
        Dim md5Hasher As New MD_5() 
        Dim Hash As String = md5Hasher.getMd5Hash(txtPassword.Text.Trim) 

 
 5.3 ไฟลท่ีใชในระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง สําหรับ
โรงแรมดุสิตดทูี เชยีงใหม 
 ไฟลท่ีใชในระบบ เปนไฟล .aspx ท่ีใชเปนนามสกุลของ ASP.NET  ซ่ึงประกอบไปดวยไฟล 
ดังนี ้

ตาราง 5.1 ไฟลท่ีใชในระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง 
สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม 

 
ชื่อไฟล เนื้อหาของไฟล 

accessdeny.aspx   หนาแจงผูใชงานวาไมมีสิทธ์ิการเขาใชโปรแกรม 
account_item.aspx หนาหลักแสดงขอมูลรายการบัญชี 
accounting.aspx หนาหลักแสดงขอมูลบัญชี 
beo.aspx หนาหลักแสดงขอมูลใบแจงงาน 
beo_item.aspx หนาหลักแสดงขอมูลรายการในใบแจงงาน 
budget.aspx หนาหลักแสดงขอมูลยอดรายไดเปาหมาย 
checkroom.aspx หนาหลักการตรวจสอบหองจดังาน 
checkroomdate.aspx หนาแสดงผลการตรวจสอบหองจัดงานรายวนั 
checkroominfo.aspx หนาแสดงรายละเอียดการตรวจสอบหองจดังาน 
checkroommonth.aspx หนาแสดงผลการตรวจสอบหองจัดงานรายสัปดาห 
checkroomweek.aspx หนาแสดงผลการตรวจสอบหองจัดงานรายเดือน 
chg_password.aspx หนาเปล่ียนพาสเวิรด 
config.aspx หนาหลักการปรับแตงคาเร่ิมตนของโปรแกรม 
cxlreason.aspx หนาหลักเหตุผลการยกเลิกจดังาน 
department.aspx หนาหลักแสดงขอมูลแผนก 
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ตาราง 5.1 ไฟลท่ีใชในระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง 
สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม (ตอ) 

 
ชื่อไฟล เนื้อหาของไฟล 

function.aspx หนาหลักแสดงขอมูลงานท่ีจัด 
function_room.aspx หนาหลักแสดงขอมูลหองจัดงาน 
function_type.aspx หนาหลักแสดงขอมูลประเภทงานท่ีจัด 
history.aspx หนาหลักแสดงขอมูลประวัติการจัดงานของลูกคา 
invoice.aspx หนาหลักแสดงขอมูลใบแจงหนี ้
login.aspx หนาเขาสูระบบ 
logout.aspx หนาออกจากระบบ 
main.aspx หนาหลักแสดงขอมูลโดยภาพรวม 
masterpage.master หนามาสเตอรเพจ 
merge.aspx หนาการรวมรายช่ือลูกคาเขาดวยกัน 
paid_invoice.aspx หนาหลักการบันทึกการจายเงินของลูกคา 
position_page.aspx หนาหลักแสดงขอมูลตําแหนงของพนักงาน 
previewbeo.aspx หนาแสดงใบแจงงาน 
previewinvoice.aspx หนาแสดงใบเรียกเก็บเงิน 
profile.aspx หนาหลักแสดงขอมูลลูกคา 
report.aspx หนาหลักแสดงขอมูลรายงาน 
report_profile.aspx หนารายงานขอมูลลูกคา 
report_profileinfo.aspx หนาแสดงรายงานขอมูลลูกคา 
report_reservation.aspx หนารายงานขอมูลการขาย 
report_reservationinfo.aspx หนาแสดงรายงานขอมูลการขาย 
report_subfunction.aspx หนารายงานขอมูลการจัดงาน 
report_subfunctioninfo.aspx หนาแสดงรายงานขอมูลการจัดงาน 
reservation.aspx หนาหลักแสดงขอมูลการจอง 
reservation_check.aspx หนาหลักตรวจสอบขอมูลการขาย 
sale.aspx หนาหลักแสดงขอมูลพนักงานขาย 
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ตาราง 5.1 ไฟลท่ีใชในระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง 

สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม (ตอ) 
 

ชื่อไฟล เนื้อหาของไฟล 
section.aspx หนาหลักแสดงขอมูลสวนงาน 
user.aspx หนาหลักแสดงขอมูลผูใชงานระบบ 
ae_account_item.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลรายการบัญชี 
ae_acc_trans.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลบัญชี 
ae_beo.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลใบแจงงาน 
ae_beo_item.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลรายการในใบแจงงาน 
ae_budget.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลยอดรายไดเปาหมาย 
ae_cxl_reason.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลเหตุผลการยกเลิกจัดงาน 
ae_department.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลแผนก 
ae_function.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลงานที่จัด 
ae_function_room.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลหองจัดงาน 
ae_function_type.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลประเภทงานท่ีจัด 
ae_invoice.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลใบแจงหนี ้
ae_position.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลตําแหนง 
ae_profile.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลลูกคา 
ae_reservation.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลการจอง 
ae_reservationcheck.aspx    หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลการตรวจสอบขอมูลการขาย 
ae_section.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลสวนงาน 
aeuser.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลผูใชงานระบบ 
e_function.aspx หนาแกไข / ปรับปรุงขอมูลงานที่จัด 
d_acc_trans.aspx หนาลบขอมูลรายการคาใชจาย 
d_account_item.aspx หนาลบขอมูลรายการบัญชี 
d_beo.aspx หนาลบขอมูล 
d_beo_item.aspx หนาลบขอมูลรายการใบแจงงาน 
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ตาราง 5.1 ไฟลท่ีใชในระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา และงานจัดเล้ียง 
สําหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม (ตอ) 

 

ชื่อไฟล เนื้อหาของไฟล 
d_cxl_reason.aspx หนาลบขอมูลเหตุผลการยกเลิกจัดงาน 

d_department.aspx หนาลบขอมูลแผนก 
d_function.aspx หนาลบขอมูลงานท่ีจัด 
d_function_room.aspx   หนาลบขอมูลหองจัดงาน 
d_function_type.aspx หนาลบขอมูลประเภทงานท่ีจัด 
d_invoice.aspx หนาลบขอมูลใบเรียกเก็บเงิน 
d_position.aspx    หนาลบขอมูลตําแหนง 
d_profile.aspx     หนาลบขอมูลลูกคา 
d_reservation.aspx   หนาลบขอมูลการจอง 
d_section.aspx หนาลบขอมูลสวนงาน 
duser.aspx    หนาลบขอมูลผูใชงานระบบ 


