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บทคัดย่ อ
ระบบข้อมูลข่าวสาร เป็ นระบบงานที่ตอ้ งอาศัยความถูกต้องแม่นยา และรวดเร็ ว เพื่อให้ได้
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ซึ่ งเป็ นกุญแจสาคัญของ
การทาธุ รกิจ เราจึงต้องจัดทาข้อมูลข่าวสารโปรโมชัน่ ให้เข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อกระตุน้ การซื้ อ
ของลูกค้า ซึ่ งปั จจุบนั จากการที่ศึกษาตลาดพบว่า การจัดทาข้อมูลข่าวสารโปรโมชัน่ ยังไม่สามารถ
เข้าถึ งลูกค้าได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีความล่าช้าในการจัดทาข้อมูลข่าวสารโปรโมชัน่ ดังนั้นคณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงได้พฒั นาระบบข่าวสารโปรโมชัน่ นี้ ข้ ึน โดยนามาประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต
เทคโนโลยีฐานข้อมูลและเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อเข้ามาช่วยอานวยความสะดวกแก่ร้านค้า
ในการขายเพิ่มยอดขายสิ นค้า ซึ่ งระบบจะครอบคลุ มตั้งแต่การจัดทาข่าวสารโปรโมชั่น การแบ่ง
หมวดหมู่ของร้านค้า การควบคุมสมาชิ ก การกากับดูแลร้านค้าในการจัดทาข่าวสารโปรโมชัน่ และ
ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลข่าวสารโปรโมชัน่ ที่ตอ้ งการได้ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบนั้น จะเน้นการใช้งานโซลูชนั่ ที่เป็ นโอเพ่นซอร์ ส เพื่อลดปั ญหาทางด้านลิ ขสิ ทธิ์ โดย
ทาการพัฒนาด้วยภาษา PHP และบริ หารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL
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Abstract
Information Systems is the system relies on the accuracy and quick to get
maximum performance. Especially in the areas of marketing information. This is the
key to doing business. We must provide information on promotions to reach as many
customers as possible to stimulate customer acquisition. Nowadays, from case study,
preparation of promotional information of the marketing cannot access their customers
well enough. There is also a delay in the preparation of promotional information.
Therefore, the development team has made this new and promotion management
system by applied to internet technology, database technology and web application
technology to help accommodate the store to increase sale volume. The system will
cover the preparation of promotional messages, divided into categories of stores,
controlling members, controlling shops in the preparation of any promotion. The
system can also find information storage and promotion. The tools used to develop the
system are focused on open source applications. To reduce the problem of copyrights
by developing in PHP language and managing the database with MySQL.
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