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โครงงานนี ้เป็ นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อแก้ ปัญหาจากการจองงานเลี ้ยงโรงแรม
ผ่านระบบเดิม ที่มกั ประสบปั ญหาในเรื่ องของการประสานงานที่ยุ่ งยากระหว่างแผนกต่างๆของ
โรงแรม กับ ลูกค้ า นามาสู่ค วามล่าช้ า ของกระบวนการจัดงาน และ ข้ อผิดพลาดที่ เกิ ดขึน้ อยู่
บ่อยครัง้ จึงได้ พฒ
ั นาเว็บแอปพลิเคชัน่ นี ้ให้ ตอบสนองต่อการใช้ งาน โดยลูกค้ าสามารถทาการดู
รู ปบรรยากาศการจัดงานผ่านทางเว็ บแอปพลิเคชัน สามารถสมัครสมาชิก ทาการสั่งจองด้ วย
ตัวเองได้ ทงั ้ 2 ลักษณะ คือ งานหมันและงานแต่
้
ง โดยมี 6 ขันตอนดั
้
งนี ้ คือ 1. เลือกวันที่จดั งาน 2.
ประเภทงาน 3. เมนูอาหาร 4. แผนผังห้ อง 5. ฉากหลังและโลโก้ 6. ธีมสีดอกไม้ หลังจากลูกค้ าทา
การยืนยันการสัง่ จองแล้ ว ระบบจึงส่งใบเสนอราคาให้ กับลูกค้ าในการชาระเงิน เมื่อลูกค้ ายืนยัน
ชาระเงินเรี ยบร้ อยให้ แจ้ งข้ อมูลการชาระเงิ นของลูกค้ า นอกจากนีย้ ังมี การเก็บข้ อมูลการจอง
เพื่อให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึ่งเว็บแอปพลิเคชัน นี ้มีสว่ นทาให้ มีความสะดวกสบาย ทาให้ คนใน
แผนกต่างๆของโรงแรม และ ลูกค้ าติดต่อสื่อสารถึงกันได้ ง่ายรวดเร็ว โดยใช้ โปรแกรมของ Xampp
รุ่น 3.2.2 ซึ่งมี Apache เป็ น Web Server มี phpMyAdmin ที่พฒ
ั นาโดยใช้ ภาษา PHP และการ
จัดฐานข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพโดย MySQL
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Abstract
This project is a web application development to solve the problem of old reservations
system the problem of coordination is difficult between the departments of the hotel and the customer
often delay and mistakes in the process of organizing events. This web application developed to
respond to the application. Customers can view the pictures of the event via the web application and
customers can register by yourself. Can choose the engagement or the wedding reception which
have 6 steps as 1) choose the date of the event 2) choose type of event 3) choose menu packages
4) choose floor plan 5) choose backdrop and logo 6) choose flower color theme. After that customer
confirmed the order and payment. Reservations is complete. In addition, the booking information is
kept more efficient. This web application contributes to comfort makes people in different departments
of the hotel and customers communicate quickly and easily by using the program of Xampp version
3.2.2, which has Apache as a web server, phpMyAdmin is developed using the PHP language and
powerful database management by MySQL.
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