บทที่ 4
การทดลอง
เพื่อให้ ทราบถึงผลการทํางานของระบบจึงทําการทดลองการทํางานของระบบ ว่าถูกต้ อง
ตามที่ได้ ออกแบบมาหรื อเกิดข้ อผิดพลาด ซึง่ หากเกินข้ อผิดพลาดจะได้ นํามาทําการแก้ ไขปรับปรุ ง
ระบบให้ สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 ผลงานจากการพัฒนาเว็บจัดเลีย้ ง
หน้ าหลักของระบบ จะมี 5 หัวข้ อหลักๆ คือ
4.1.1 Index (หน้ าหลัก)
4.1.2 Engagement (งานหมัน)
้
4.1.3 Wedding (งานแต่ง)
4.1.4 Gallery (รูปภาพ)
4.1.5 Contact (การติดต่อ)
4.1.1 Index (หน้ าหลัก)

รูปที่ 4.1 Index (หน้ าหลัก)
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4.1.2. Engagement (งานหมัน)
้
หน้ าเมนูของ Engagement

รูปที่ 4.2 หน้ าเมนู Engagement

งานหมันแบ่
้ งออกเป็ น 4 งานหลัก คือ
1. Monk Ceremony (พิธีสงฆ์)
ราคา 30,000 บาท มี ชุดพระพุทธรูป , ที่นงั่ เวทีสําหรับสงฆ์ 9 รูป , ชุดอาหารเช้ าและ
อาหารกลางวันสําหรับสงฆ์ 9 รูป , ที่นงั่ สําหรับแขก
2. Engagement Ceremony (พิธีหมัน)
้
ราคา 40,000 บาท มี ชุดโซฟา , เซตดอกไม้ 2 ชุดหลังด้ านหลังโซฟา , ถาดดอกไม้ ใน
แหวนหมัน้ , มีดอกไม้ 4 ชุดสําหรับครอบครัวเจ้ าบ่าวและเจ้ าสาว , ช่อเจ้ าสาว ,
ชื่อโลโก้ เวทีของเจ้ าบ่าวและเจ้ าสาว , ที่นงั่ สําหรับแขก , เซตชุดชาไทยและชาจีน
3. Thai Wedding Ceremony (พิธีหมันไทย)
้
ราคา 50,000 บาท มี เชตชุดพระพุทธรู ป , ชุดแต่งงานแบบไทย , เซตดอกไม้ 2 ชุด
หลังด้ านหลังโซฟา , พวงมาลัยสําหรับเจ้ าบ่าวและเจ้ าสาว , ช่อเจ้ าสาว , ชื่อโลโก้
เวทีของเจ้ าบ่าวและเจ้ าสาว , ที่นงั่ สําหรับแขก
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4. Engagement & Thai Wedding Ceremony (พิธีหมันและแต่
้
งงานไทย)
ราคา 60,000 บาท มี ชุดโซฟา , ชุดพระพุทธรู ป , ถาดดอกไม้ ในแหวนหมัน้ , ชุด
แต่งงานแบบไทย , เซตดอกไม้ 2 ชุดหลังด้ านหลังโซฟา , พวงมาลัยสําหรับเจ้ าบ่าว
และเจ้ าสาว , มีดอกไม้ 4 ชุดสําหรับครอบครัวเจ้ าบ่าวและเจ้ าสาว , ช่อเจ้ าสาว ,
โลโก้ เวทีของเจ้ าบ่าวและเจ้ าสาว , ที่นงั่ สําหรับแขก
4.1.3. Wedding (งานแต่ง)
หน้ าเมนูของ Wedding

รูปที่ 4.3 Wedding (งานแต่ง)
งานแต่ง ส่ว นใหญ่ มักนิ ย มจัดงานในกลางคืน มากกว่า กลางวัน มี พื น้ ที่ ใ นการรั บ รอง
จํานวนคนได้ ถึง 1000 คนโดยงานแต่งแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. Cocktail การจัดเลี ้ยงแบบค็อกเทลเหมาะกับงานที่มีแขกจํานวนมาก แต่อาจไม่
เหมาะกับงานที่มีแขกผู้ใหญ่เยอะ เนื่องจากแขกที่มาร่วมงานต้ องเดินไปตักอาหารเอง
อาจทําให้ ไม่สะดวก ซึง่ ค่าใช้ จา่ ยสําหรับการจัดเลี ้ยงประเภทนี ้จะคิดค่าบริ การเป็ น
รายหัวขึ ้นอยู่กบั จํานวนของแขกที่มาร่วมงาน
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2. Chinese รู ปแบบการจัดเลี ้ยงแบบโต๊ ะจีนเหมาะสําหรับบ่าวสาวที่มีแขกเป็ นจํานวน
มาก และไม่ต้ อ งการให้ แขกลุก ขึน้ ไปตัก อาหาร สะดวกกับ เจ้ า ภาพที่ ส ามารถจัด
อาหารให้ พอดีกับจํ านวนโต๊ ะที่ ต้องการได้ ซึ่งค่าใช้ จ่ายจะขึ ้นอยู่กับจํ านวนโต๊ ะและ
ประเภทของอาหารเป็ นหลัก

Package Wedding

รูปที่ 4.4 Package Wedding
1. แบบ Cocktail มี 3 แบบ คือ
1) Cocktail แบบ Classic ราคาคนละ 1,250 ต่อคน มีเมนูคือ
• Cold Selections : ทาร์ ตกุ้ง , เวอร์ จิเนียแฮมเสิร์ฟแยมแอปริ คอทและ
ขนมปั ง , แซลมอนรมควันครี มชีสและไช่ปลาแซลมอนบนขนมปั งบริ โอช
,มะเขือเทศและมอสซาเรลลาชีส , ยําปลาหมึกย่าง , พวงชมพูไส้ ไก่
• Hot Savouries : พายโวโลวองท์ไส้ เห็ดผัดครี มซอส , เกี๊ ยวซ่าไก่ ,
แซลมอนย่างซีอิ๊ว , ทาโกะยากิ , กุ้งพันอ้ อย
• Live Station : เกี๊ยวนํ ้าไส้ หมูและกุ้งเสิร์ฟพร้ อมหมูแดง
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• Desserts : ทาร์ ตมะนาว , ซ็อกโกแลตพานาคอตต้ า , ชูครี มอบกรอบรส
วานิลลา, ขนมไทย , เค้ กแครอท , ผลไม้ สดหัน่ เต๋าเสิร์ฟพร้ อมซอส
2) Cocktail แบบ Elegant ราคาคนละ 1,350 ต่อคน มีเมนูคือ
• Cold Selesctions : ปลาทูน่าเสิร์ฟพร้ อมไข่นกกระทาและซอสพอนสี ,
เทอร์ รีนตับห่าน โรยงาขาวและงาดํา , พาร์ ม่าแฮม เสิร์ฟพร้ อมเมลอน ,
ทาร์ ทาร์ ปู เสิร์ฟพร้ อมขนมปั งพาเมซาน , หมูมะนาว , ขนมจี บไทย
ไส้ ปลา
• Hot Savouries : พายผักโขมและเบคอนสไตส์ฝรั่งเศส , ไก่ย่างสไตส์
ญี่ ปนเสิ
ุ่ ร์ฟพร้ อมซอสเทอริ ยากิโรยงา , เนื ้อกุ้งบดชุบเกล็ดขนมปั งทอด
เสิร์ฟพร้ อมซอสบ๊ วย , ปอเปี๊ ยะไส้ ผักทอด , มิ นิพ ายไส้ เ นื อ้ แกะ ,
ปลาสะเต๊ ะ
• Carving : ปลาแซลมอนอบเกลือเสิร์ฟพร้ อมซอสดิลล์และนํ ้าจิ ้มซีฟ้ ดู
• Live Station : ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ ้นปลา
• Desserts : ทาร์ ตบลูเบอร์ รี , มูสซ็อกโกแลตขาวเสิร์ฟแคสซีส , ซ็อกโก
แลตเค้ กราดซอสเสาวรส , นิวยอร์ คชีสเค้ ก , ขนมไทย , ผลไม้ สดหัน่ เต๋า
เสิร์ฟพร้ อมซอส
3) Cocktail แบบ Sophisticate ราคาคนละ 1,550 ต่อคน มีเมนูคือ
• Cold Selections : ล็อบสเตอร์ และอะโวคาโดเสิร์ฟพร้ อมซอสซัลซ่า
มะม่วง , อกเป็ ดรมควันพันหน่อไม้ ฝรั่งเสิร์ฟพร้ อมซอสซัฟฟรอนมายอง
เนส , หอยเชลล์นําเข้ าจากอเมริ กาย่าง ไข่ปลาคาเวียร์ เสิร์ฟพร้ อมซอส
ส้ ม , เทอร์ รีนผัก เสิร์ฟพร้ อมบรี ย์ชีส ,พล่าปลากะพง , ปอเปี๊ ยะสดไก่
• Hot Savouries : ไส้ กรอกพันเบคอน , เนื ้อปูชบุ เกล็ดขนมปั งทอดเสิร์ฟ
พร้ อมซอสมะเขือเทศ , แซลมอนอบราดซอสพอนสี , พายไส้ ไก่และเห็ด
ครี มซอส , มินิแฮมเบอร์ เกอร์ เนื ้อวากิว , มีทบอลเนื ้อแกะเสิร์ฟพร้ อม
ซอสมะเขือเทศรสเผ็ด , นักเก็ตกุ้งเสิร์ฟพร้ อมซอสพริ กมายองเนส
• Carving : เนื ้อสันนอกออสเตรเลียอบกระเทียมและโรสแมรี่
• Live Station : กระเพาะปลา
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• Desserts : ทีรามิสเุ สิร์ฟในถ้ วยแก้ ว , มาการองโฮมเมด , มินิเค้ ก
นานาชนิด , ขนมไทย , ชูครี มอบกรอบรสราตเบอร์ ร่ี , ผลไม้ สดหัน่ เต๋า
เสิร์ฟพร้ อมซอส
2. แบบ Chinese มี 3 แบบ คือ
1) Chinese แบบ Classic ราคา 19,000 บาทต่อ 1 โต๊ ะสามารถนัง่ ได้ จํานวน 10
คน สามารถเลือกเมนูได้ 3 แบบ คือ
Menu A : ออร์ เดิร์ฟร้ อน 4 อย่าง (ไก่ห่อสาหร่ าย , กระเพาะปลาผัดแห้ ง ,
ปอเปี๊ ยะทอด , หมูอบซอสเหล้ าแดง , หมูอบซอสเหล้ าแดง) , ซุปทะเล
หลวงนํ ้าแดง , เป็ ดกีต้าร์ , กุ้งทอดมายองเนสผลไม้ , ผัดผักสองสหาย
ราดเนื ้อปู , ซุปสามเซียนตุน๋ ยาจีน , ปลากะพงนึ่งซีอิ๊วฮ่องกง , ข้ าวผัด
เนื ้อปู , ถัว่ แดงบดและเม็ดบัว , ชาจีน
Menu B : ออร์ เดิร์ฟร้ อน 4 อย่าง (โบโลญญ่าไก่ , ปลาแช่เหล้ าจีน , ขาหมู
สอดไส้ , ยําแมงกะพรุ นนํ ้ามันงา) , ซุปทะเลเห็ดสองสี , เป็ ดปั กกิ่ง ,
หน่อไม้ ทะเลเห็ดหอมนํ ้าแดง , บร็ อคโคลี่ราดเนื ้อปูและไข่ก้ งุ , ซุปไก่ดํา
ตุ๋นยาจีน , ปลากะพงนึ่งพริ กมะนาว , บะหมี่ผดั ฮกเกี ย้ น , สาคู
แคนตาลูป , ชาจีน
Menu C : ออร์ เดิร์ฟร้ อน 4 อย่าง (หมูแดงอบนํ ้าผึ ้ง , ขนมปั งหน้ ากุ้ง , ยําไก่เส้ น
นํ ้ามันงา , ขาหมูสอดไส้ ) , ซุปทะเลไข่ขาว , เป็ ดย่างฮ่องกง , กุ้งลาย
เสือซอสพริ กไทยดํา , ผัดหน่อไม้ ฝรั่งปละเห็ดหอมนํ ้ามันหอย , ซุปเป็ ด
ตุน๋ เห็ดหอมยาจีน , ปลากะพงนึ่งบ๊ วย , บะหมี่อีฟุทะเล , แปะก๊ วยตุน๋
เห็ดหิมะร้ อน , ชาจีน

28

2) Chinese แบบ Elegant ราคา 22,000 บาทต่อ 1 โต๊ ะสามารถนัง่ ได้ จํานวน 10 คน
สามารถเลือกเมนูได้ 3 แบบ คือ
Menu A : สลัดกุ้งผลไม้ สดเย็น , ซุปเป่ าฮื ้อกระเพาะปลาสดนํ ้าแดง , หมุหนั , ขา
ห่านเห็ดหอมนํ ้าแดง , ผัดผักสองสหายซอสกังป่ วย , ซุปสามเซียนตุน๋
ยาจีน , ปลาเก๋าดํานึง่ ซีอิ๊ว , โกยซีหมี่ไก่ , โอวหนี่แปะก๊ วย , ชาจีน
Menu B : ออร์ เดิร์ฟร้ อนและเย็น (กระเพาะปลาผัดแห้ ง , ปอเปี๊ ยะกุ้งทอด , หมู
แดงอบนํ ้าผึ ้ง , ยําแมงกะพรุนนํ ้ามันงา) , ซุปเป๋ าฮื ้อทะเลหลวง , เป็ ด
ปั กกิ่ง , ปลิงทะเลเห็ดหอมนํ ้าแดง , ผักสองสหายราดเนื ้อปู , ซุปไก่ตนุ๋
เห็ดหอมยาจีน , ปลาเก๋าดํานึง่ พริ กมะนาว , ข้ าวผัดหยางเจา , บัวลอย
นํ ้าขิง , ชาจีน
Menu C : ออร์ เดิร์ฟร้ อน 2 อย่าง (แฮกิ๊นกุ้งทอด , ปลาเงินทอดกรอบ) , ซุปเสฉวน
ทะเล , หมูหนั ฮ่องกง , หอยเชลล์ผดั ซอสเอ็กซ์โอ , ผัดหน่อไม้ ฝรั่งและ
ผักหางหงษ์ ซอสกังป่ วย , กระเพาะปลาสดตุน๋ เยื่อไผ่นํ ้าใส , ปลาเก๋า
ดํานึ่งบ๊ วย , ข้ าวผัดทะเล , แปะก๊ วยตุ๋นพุทราจีนและเม็ดบัวร้ อน ,
ชาจีน
3) Chinese แบบ Sophisticate ราคา 25,000 บาทต่อ 1 โต๊ ะสามารถนัง่ ได้ จํานวน
10 คน สามารถเลือกเมนูได้ 3 แบบ คือ
Menu A : ออร์ เดิร์ฟร้ อน 2 อย่าง (ทอดมันกุ้ง , กระเพาะปลาผัดแห้ ง) , ซุปรังนก
ทะเลหลวง , หมูหนั ฮ่องกง , เป๋ าฮื ้อกระเพาะปลาสดเยื่อไผ่นํ ้าแดง ,
คะน้ าฮ่องกงราดเนื ้อปูไข่ก้ งุ , ซุปไก่บ้านตุ๋นยาจีน , ปลาบู่นึ่งซีอิ๊ว ,
บะหมี่ผดั ฮกเกี๊ยน , พุทราจีนทอด , ชาจีน
Menu B : กุ้งทอดครี มสลัด , ซุปรังนกไก่เส้ น , หมูหนั ฮ่องกง , เป๋ าฮื ้อปลิงทะเลนํ ้า
แดง , ผัดผักสองสหายซอสเนื ้อปูและไข่ขาว , ซุปเยื่อไผ่ต๋นุ ซี่โครงหมุ
ยาจี น , ปลาเก๋าดํานึ่งซี อ๊ิวฮ่องกง , บะหมี่ อีฟูทะเลซอสเอ็กซ์ โอ ,
แปะก๊ วยตุน๋ เห็ดหิมะร้ อน , ชาจีน
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Menu C : ออร์ เดิร์ฟร้ อนและเย็น 2 อย่าง (เป็ ดย่างฮ่องกง ปอเปี๊ ยะฮ่องกงกุ้งสลัด
ผลไม้ เย็น) , ซุปกังป๋ วยเยื่ อไผ่เห็ดเข็มทองเนื อ้ ปูนํ ้าแดง , หมูหนั ,
สามเซียนหม้ อดิน , กุ้งกุลาดําผัดซอสเอ็กซ์โอ , ซุปไก่ดําตุน๋ ยาจีน ,
ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วฮ่องกง , ข้ าวห่อใบบัวทะเล , รังนกแปะก๊ วยร้ อน ,
ชาจีน

Menu (เมนูอาหาร)

รูปที่ 4.5 Menu (เมนูอาหาร)
4.1.4 Gallery (รู ปภาพ)
เมนูรูปภาพสามารถคลิกเข้ าไปมีข้อมูลรูปภาพของเจ้ าบ่าวและเจ้ าสาว วันจัดงาน รวมถึง
บรรยากาศภายในงาน โดยระบบจึงได้ เก็บไว้ เป็ นอัลบัมโดยระบุ
้
ช่ือเจ้ าบ่าวและเจ้ าสาว เข้ าอัลบัม้
ระบบจึงได้ แสดงรู ปภาพเคลื่อนไหว รู ปเล็ก 4 รู ป และ รู ปใหญ่ 1 รู ป รู ปภาพจะเน้ นเจ้ าบ่าวและ
เจ้ าสาว บรรยากาศในงานต่างๆ
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รูปที่ 4.6 Gallery (รูปภาพ)
4.5 Contact (การติดต่ อ)
เป็ นข้ อมูลที่อยู่ เบอร์ โทร และแผนที่ มายังสถานที่จริ งได้

รูปที่ 4.7 Contact (การติดต่อ)
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4.2 การสมัครสมาชิก
การสมัค รสมาชิ ก ต้ อ งทํ าการ Register ก่ อน กรอกข้ อมูล ลูกค้ าโดยใส่ e-mail ,
password , ชื่อ และเบอร์ โทรศัพท์ กดทําการสมัคร หลังจากนันการสมั
้
ครเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์

รูปที่ 4.8 หน้ าสมัครสมาชิก
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4.3 การสั่งจองแบบงานหมัน้
เมื่อทําการเข้ าล็อคอินเสร็ จเรี ยบร้ อย หลังจากนันมี
้ ปมุ่ 2 ปุ่ ม ด้ านบนขวา คือ
1. Reservation เป็ นหัวข้ อของการจองแพ็คเกจ
2. My Reservation เป็ นหัวข้ อเข้ าไปดูข้อมูลการจองว่าถึงขันตอนใดบ้
้
าง โดยกล่าวถึงมี
3 ขันตอน
้
คือ
1) จองแล้ ว 2) เจ้ าหน้ าที่โทรหา 3) ลูกค้ ายืนยันรายการเรี ยบร้ อยพร้ อมชําระเงิน

รูปที่ 4.9 หน้ าเมนูของ Reservation งานหมัน้
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รูปที่ 4.10 หน้ าหลักระบบล็อคอินเสร็ จสิ ้น
วิธีขนตอนของการสั
ั้
ง่ จองแพ็คเกจของงานหมันมี
้ 7 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. เลือกวันที่วนั จัดงาน (Choose Date)

รูปที่ 4.11 การจองงานหมัน้ เลือกวันที่วนั จัดงาน
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2. เลือกแพ็คเกจ (Choose Package)

รูปที่ 4.12 การจองงานหมัน้ เลือกแพ็คเกจ
3. เลือกเมนูอาหาร (Choose Food & Beverage)
งานหมันจะมี
้
2 เมนูให้ เลือกคือ 1. Coffee/Tea 2. Coffee Break

รูปที่ 4.13 การจองงานหมัน้ เลือกเมนูอาหาร
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4. เลือกห้ องและจํานวนคน (Choose Floor plan)

รูปที่ 4.14 การจองงานหมัน้ เลือกห้ องและจํานวนคน
5. เลือกเวทีและโลโก้ (Choose MainStage and Logo)

รูปที่ 4.15 การจองงานหมัน้ เลือกเวทีและโลโก้
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6. เลือกเครื่ องเสียง (Choose AV)

รูปที่ 4.16 การจองงานหมัน้ เลือกเครื่ องเสียง
7. เลือกธีมสีดอกไม้ (Choose Flower Color Theme)

รูปที่ 4.17 การจองงานหมัน้ เลือกธีมสีดอกไม้
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ทําการเสร็ จสิ ้นเลือก 7 ขันตอนเรี
้
ยบร้ อยระบบแสดงผลออกมาว่า 7 ขันตอนออกมา
้
แสดงผลทังหมดที
้
่ทําการสัง่ จอง

รูปที่ 4.18 การจองงานหมันเสร็
้ จสิ ้น
ข้ อมูลของลูกค้ าที่ทําการสมัครและสัง่ จองเรี ยบร้ อยแล้ ว จะถูกจัดเก็บไว้ ในระบบ Admin
ไว้ อยูช่ ื่อของ Reserve (งานหมัน)
้ มีข้อมูลของการสัง่ จองของลูกค้ า

รูปที่ 4.19 ระบบ Admin เก็บฐานข้ อมูลของงานหมัน้
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4.4 การสั่งจองแบบงานแต่ ง
วิธีขนตอนของการสั
ั้
ง่ จองแพ็คเกจของงานแต่งมี 7 ขันตอนดั
้
งนี ้

รูปที่ 4.20 หน้ าเมนูของ Reservation งานแต่ง
1. เลือกวันที่วนั จัดงาน (Choose Date)

รูปที่ 4.21 การจองงานแต่ง เลือกวันที่วนั จัดงาน
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2. เลือกประเภทงาน Chinese / Cocktail (Choose Chinese / Cocktail)

รูปที่ 4.22 การจองงานแต่ง เลือกประเภทงาน Chinese / Cocktail
3. เลือกแพ็คเกจ (Choose Package)

รูปที่ 4.23 การจองงานแต่ง เลือกแพ็คเกจ
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4. เลือกห้ องและจํานวนคน (Choose Floor plan)

รูปที่ 4.24 การจองงานแต่ง เลือกห้ องและจํานวนคน
5. เลือกฉากหลังและโลโก้ (Choose Backdrop and Logo)

รูปที่ 4.25 การจองงานแต่ง เลือกฉากหลังและโลโก้
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6. เลือกธีมสีดอกไม้ (Choose Flower Color Theme)

รูปที่ 4.26 การจองงานแต่ง เลือกธีมสีดอกไม้
7. เลือกเครื่ องเสียง (Choose AV)

รูปที่ 4.27 การจองงานแต่ง เลือกเครื่ องเสียง
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ทําการเสร็ จสิน้ เลื อก 7 ขันตอนเรี
้
ยบร้ อยระบบแสดงผลออกมาว่า 7 ขันตอนออกมา
้
แสดงผลทังหมดที
้
่ทําการสัง่ จอง

รูปที่ 4.28 การจองงานแต่งเสร็ จสิ ้น
ข้ อมูลของลูกค้ าที่ทําการสมัครและสัง่ จองเรี ยบร้ อยแล้ ว ถูกจัดเก็บไว้ ในระบบ Admin ไว้
อยูช่ ื่อของ Reserve2 (งานแต่ง) มีข้อมูลของการสัง่ จองของลูกค้ า

รูปที่ 4.29 ระบบ Admin เก็บฐานข้ อมูลของงานแต่ง
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เมื่อทําการจองเสร็ จสิ ้นเข้ าใน My Reservation จะเห็นเมนูที่ลกู ค้ าทําการสัง่ จอง โดยขัน้
ตอนนี ้รอฝ่ ายทางเจ้ าหน้ าที่โทรติดต่อกลับมาเพื่อ Confirm ที่สงั่ จองแพ็คเกจไป

รูปที่ 4.30 หน้ าเมนู My Reservation ของระบบผู้ใช้ งาน
4.5 Admin
ระบบของ Admin สามารถทําการดูข้อมูลการจองของลูกค้ าที่ทําการจองไว้ แล้ ว ระบบ
แจ้ ง Status ขึ ้นแสดงข้ อมูลของลูกค้ า มี 2 สถานะ คือ
1. Waiting หมายความว่า เมื่อลูกค้ าทําการสัง่ จองเรี ยบร้ อยแต่ยงั ไม่ชําระเงิน ระบบยังไม่
สามารถดําเนินงานต่อได้ โดยทางเจ้ าหน้ าที่ติดต่อกลับโดยมีประวัติของลูกค้ าชื่อ , เบอร์ โทร ,
E-mail
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รูปที่ 4.31 หน้ าเมนู My Reservation ของระบบ Admin
เจ้ าหน้ าที่โทรหาลูกค้ าตรวจสอบข้ อมูลของลูกค้ าทําการสัง่ จอง เมื่อลูกค้ ายืนยัน Confirm
กับทางเจ้ าหน้ าที่ ทางเจ้ าหน้ าที่ ส่งข้ อมูลให้ กับระบบ Admin และระบบ Admin ทํ าการกด
Waiting เรี ยบร้ อยลูกค้ าสามารถทําการกด Print Bill เพื่อทําการชําระเงิน

รูปที่ 4.32 หน้ าข้ อมูลของลูกค้ า
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ลูกค้ าทําการยืนยันกับทางเจ้ าหน้ าที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ลูกค้ าทําการสามารถ Print Bill ขึ ้นมา
เพื่อตรวจสอบค่าใช้ จา่ ยของแพ็คเกจ

รูปที่ 4.33 หน้ าเมนู Print Bill

รูปที่ 4.34 หน้ าใบเสร็ จ Print Bill
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หลังจากตรวจสอบข้ อมูลของ Print Bill เรี ยบร้ อยแล้ วลูกค้ าทําการยืนยันการชําระเงิน
โดยลูกค้ า

รูปที่ 4.35 หน้ าเมนูหลัก Confirm Payment ระบบผู้ใช้ งาน
กด Confirm Payment เป็ นหน้ าของการชํ าระเงิ น เมื่ อลูกค้ าชํ าระเงิ นสามารถกด
Confirm ได้ ระบบนี ้การจองเสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อดําเนินการงานต่อไป

รูปที่ 4.36 หน้ าระบบ Confirm Payment
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2. Approve หมายความว่า ลูกค้ าทําการยืนยันชําระเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบ Admin
ทําการตรวจสอบในเมนู Payment ระบบขึ ้นมา ลูกค้ ารายนี ้ได้ ทําการโอนเงินเรี ยบร้ อย
แสดงว่าระบบนี ้การสัง่ จองเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์

รูปที่ 4.37 หน้ าเมนู Payment ระบบ Admin

