บทที่ 1
บทนำ

1.1 ทีม่ ำของกำรพัฒนำระบบ
ในปั จจุ บ นั มี ร้า นค้า ร้ า นอาหารมากมาย เช่ นพื้ นที่ เช่ า ในห้า ง ตลาดน้ า และตลาดตามแหล่ ง
ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย ที่เป็ นที่นิยมอย่างมาก แต่การจัดทาโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายต่างๆของแต่
ละร้าน ยังไม่ประสบความสาเร็ จ เนื่องจากการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคยังไม่ดีพอ จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ทาให้รายการโปรโมชัน่ ต่างๆไม่สามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ได้ และยิ่งไปกว่านั้น
บางพื้นที่ไม่มีฝ่ายการตลาดคอยช่วยร้านค้าเช่าประกาศหรื อส่ งเสริ มการขาย และมีระบบการจัดการ
ที่ไม่ดี ก็ทาให้ร้านค้าเช่าไม่สามารถอยูไ่ ด้ และต้องยกเลิกเช่าไป
ดัง นั้นผูจ้ ดั ท าจึ ง เห็ นความส าคัญของระบบข่ าวสารโปรโมชั่นร้ า นค้า ที่ ส ามารถเข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคได้ง่ายโดยจัดทาเป็ นแอพพลิเคชัน่ ในมือถือ ซึ่ งส่ วนใหญ่ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ก็ใช้
มือถื อสมาร์ ทโฟนกันอยู่แล้ว จึงง่ ายต่อผูบ้ ริ โภคที่จะเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร ทาให้ทางร้ านค้าที่จดั
โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายได้มีช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า และตรงวัตถุประสงค์มากยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
ระบบข่าวสารโปรโมชัน่ ร้านค้า กรณี ศึกษา วิลล่ามาร์ เก็ตราชพฤกษ์
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 ผู้ดูแลระบบ
3.1.1 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ทะเบียนร้านค้าได้
3.1.2 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข รายการโปรโมชัน่ ได้
1.3.2 ร้ ำนค้ ำ
3.2.1 สามารถแก้ไขรายละเอียดร้านค้าของตัวเองได้
3.2.2 สามารถเพิ่มรายการโปรโมชัน่ ได้
1.3.3 ผู้ใช้
3.3.1 สามารถดูข่าวสารโปรโมชัน่ ต่างๆได้
3.3.2 สามารถเลือกรับข่าวสารโดยการแบ่งประเภทที่ตอ้ งการได้
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ช่วยเพิ่มยอดขายของร้านค้า
1.4.2 เพิ่มความสะดวกในการโปรโมทสิ นค้า
1.4.3 สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง
1.4.4 เพิ่มความสะดวกและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้
1.4.5 สามารถเก็บสถิติความสนใจต่อประเภทสิ นค้าของลูกค้าได้
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.5.1 ศึกษำระบบงำนเดิม
5.1.1 ศึกษาวิธีการจัดทาโปรโมชัน่ แบบเก่า เพื่อให้ทราบถึงการทางานและปัญหาที่
เกิดขึ้น
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบ
1.5.2.1 วิเคราะห์กระบวนการจัดทาโปรโมชัน่ แบบเก่า โดยการเขียนแผนภาพการ
ไหลของข้อมูล (Work Flow Diagram: DFD)
1.5.2.2 วิเคราะห์วิธีการที่ลูกค้าเข้าถึงโปรโมชัน่ ร้านค้า โดยการเขียนแผนภาพการ
ไหลของข้อมูล (Work Flow Diagram: DFD)
1.5.3 ออกแบบระบบ
1.5.3.1 ออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)
สาหรับระบบงานใหม่ที่จะพัฒนาขึ้น
1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล ด้วยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
(Entity Relationship diagram: ER Diagram)
1.55.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface)
1.5.4 พัฒนำระบบ
เขียนโปรแกรมตามที่ ได้ออกแบบและทดลองใช้กบั ระบบโดยใช้ Dreamweaver
Photoshop MySQL Database phpMyAdmin และ ภาษา PHP
1.5.5 ทดสอบและแก้ไขระบบ
ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพื่อไม่ให้เกิ ดข้อผิดพลาด ก่ อนนาไปติ ดตั้งและใช้
งานจริ ง
1.5.6 จัดทำเอกสำรประกอบ
5.6.1 จัดท าเอกสารโครงงานอธิ บ ายการท างานของโปรแกรมโครงสร้ า งของ
ระบบงาน
5.6.2 จัดทาคู่มือประกอบการใช้งานของโปรแกรม
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1.6 ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาดาเนินงาน
ขั้ น ต อ น ก ำ ร 2557
ดำเนินงำน
มิ.ย.
ศึกษางานเดิม
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบและ
แก้ไขระบบ
จัด ท าเอกสาร
ประกอบ

2558
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.7.1 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ CORE I3 2100 3.10 GHz
1.7.1.1.2 หน่วยความจา 8 GB
1.7.1.1.3 หน่วยสารองข้อมูล 500 GB
1.7.1.2 ซอฟต์ แวร์ (Software)
1.7.1.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 64 bits
1.7.1.2.2 Dreamweaver CS6
1.7.1.2.3 Photoshop CS6
1.7.1.2.4 EditPlus 3
1.7.2 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีร่ องรับในกำรติดตั้งระบบ
1.7.2.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.2.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ CORE I3 2100 3.10 GHz

ก.พ.

มี.ค.
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1.7.2.1.2 หน่วยความจา 8 GB
1.7.2.1.3 หน่วยสารองข้อมูล 500 GB
1.7.2.2 ซอฟต์ แวร์ (Software)
1.7.2.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 64 bits
1.7.2.2.2 Dreamweaver CS6
1.7.2.2.3 Photoshop CS6
1.7.2.2.4 EditPlus 3
1.7.2.2.5 MySQL Databases
1.7.2.2.6 phpMyAdmin
1.7.2.2.7 cPanel

