บทที่ 1
บทนา

1.1 ที่มาของโครงงาน
จากการไปศึกษางานสหกิจที่บริ ษัท Diethelm travel Thailand และได้ มีโอกาสพูดคุยกับ
ทาง Business system management ของบริ ษัทจึงได้ มีโอกาสทราบถึงปั ญหาของธุรกิจประเภท
ทัวร์ ที่คนไทยในปั จจุบนั ประสบปั ญหาอยู่ คือเรื่ องของงบประมาณที่มีจากัดทาให้ ไม่เพียงพอต่อ
การซื ้อแพ็กเกจทัวร์ ที่หลายบริ ษัทจัดทาขึ ้น เพราะแพ็ก เกจทัวร์ ตา่ งๆ มีราคาค่อนข้ างสูงทาให้ คน
ไทยบางกลุม่ ที่มีรายได้ น้อย เช่น นักเรี ยน นักศึกษา พนักงานที่ เริ่ มทางาน ไม่สามารถซื ้อแพ็ กเกจ
ทัวร์ ในราคาแพงหรื อเกินงบประมาณที่กาหนดเอาไว้ ได้
ดังนันจึ
้ งมีแนวคิดที่จะสร้ างระบบจองแพ็กเกจทัวร์ ผา่ นอินเทอร์ เน็ต ที่คดั สรรแพ็ กเกจทัวร์
ที่มีราคาย่อมเยา เพื่อนามาตอบสนองความต้ องการของคนไทยกลุ่มนี ้ให้ สามารถซื ้อแพ็ กเกจทัวร์
ที่มี ราคาตรงตามความต้ องการที่ กาหนดเอาไว้ ไ ด้ และช่วยส่ง เสริ ม ให้ คนไทยที่ มี รายได้ น้อย
สามารถท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้
โดยระบบจองแพ็กเกจทัวร์ ผา่ นอินเทอร์ เน็ตถูกพัฒนาขึ ้นด้ วยโปรแกรม อโดบี ้ดรี มวีพเวอร์
ใช้ ภาษาพีเอชพีในการพัฒนา จัดเก็บข้ อมูลผ่านฐานข้ อมูลมายเอสคิวแอล มีรูปแบบการทางาน
เป็ นเว็บไซต์สไตล์อีคอมเมิร์ช

1.2 คาสาคัญ
ธุรกิจการท่องเที่ยว / ประเภทของธุรกิจนาเที่ยว / ธุรกิจนาเที่ยวภายในประเทศ / กลุม่ ลูกค้ าและ
พฤติกรรมของลูกค้ า / การบริการของบริษัทนาเที่ยว / ประเภทของการจัดนาเที่ยว / การสร้ าง
แพ็กเกจทัวร์

1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 ลูกค้ าที่มีงบประมาณจากัดสามารถค้ นหาแพ็กเกจทัวร์ ที่มีราคาตรงกับงบประมาณ
ที่ตงเอาไว้
ั้
ได้
1.3.2 ลูกค้ าสามารถจองและซื ้อแพ็กเกจทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเองได้
1.3.3 ลูกค้ าสามารถเลือกประเภทแพ็กเกจทัวร์ ที่ตรงกับความต้ องการของตนเองได้

1.4 ขอบเขตความสามารถของโครงงาน
1.4.1 ส่วนของผู้ใช้ งานระบบจองแพ็กเกจทัวร์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้ วย
1) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : สามารถทาได้ แค่ ดูรายละเอียดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้ หากยัง
ไม่สมัครสมาชิกจะไม่สามารถทาการจองแพ็กเกจทัวร์ หรื อซื ้อแพ็กเกจทัวร์ ได้
2) ลูกค้ า : สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้ และ สามารถทาการจอง
แพ็กเกจทัวร์ หรื อ สัง่ ซื ้อแพ็กเกจทัวร์ กบั ทางร้ านได้
3) ผู้ดแู ลระบบ : สามารถจัดการข้ อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้
 จัดการข้ อมูลลูกค้ า
 จัดการข้ อมูลแพ็กเกจทัวร์
 จัดการข้ อมูลการสัง่ ซื ้อ
 จัดการข้ อมูลแจ้ งชาระเงิน
1.4.2 ลูกค้ าสามารถค้ นหาข้ อมูลแพ็กเกจทัวร์ ที่ต้องการได้ เช่น ค้ นหาประเภทแพ็กเกจ
ทัวร์ ราคาแพ็กเกจทัวร์ เป็ นต้ น
1.4.3 ระบบมีการจัดเก็บบันทึกข้ อมูลการจอง และ ซื ้อแพ็กเกจทัวร์ กบั ทางร้ านเอาไว้ ทา
ให้ ลกู ค้ าสามารถเรี ยกดูข้อมูลย้ อนหลังได้

1.5 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1.5.1 ช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ แก่คนไทยบางกลุม่ ที่มี
งบประมาณจากัดและมีรายได้ น้อยได้ มีโอกาสซื ้อแพ็คเกจทัวร์ ที่มีราคาตรงกับความ
ต้ องการของตนเองได้
1.5.2 ทาให้ สะดวกในการค้ นหาราคาที่ลกู ค้ าได้ ตงงบประมาณเอาไว้
ั้
ที่จะใช้ ในการเลือก
ซื ้อแพ็กเกจทัวร์

1.6 เครื่ องมือ , เครื่ องวัด และอุปกรณ์ ท่ ใี ช้
1.6.1 ซอฟต์แวร์
 อโดบี ้ ดรี มวีฟเวอร์ ซีเอส 5
 เวิร์ดเพรส

1 ชุด
1 ชุด

 ภาษาพีเอชพี
 มายเอสคิวแอล
 แอฟเซิร์ฟ

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1.6.2 ฮาร์ ดแวร์
 คอมพิวเตอร์ Core i5 3.30 ghz 8.00 gb 64 bit

1 เครื่ อง

