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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อ 1) ออกแบบระบบจัดส่งอาหารด้วยการน�าทางแบบชาญฉลาด และ 2) พัฒนาระบบจัดส่ง
อาหารด้วยการน�าทางแบบชาญฉลาด ท�าการพัฒนาระบบจัดส่งอาหารแบบชาญฉลาดโดยระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ Joomla 
ร่วมกับโปรแกรมจ�าลองเซิฟเวอร์ XAMPP และน�าทฤษฎีแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงระบบมาร่วมในการออกแบบ
และพัฒนา ผลของการออกแบบและการพัฒนาระบบจัดส่งอาหารแบบชาญฉลาด 1) ระบบจัดส่งอาหารแบบชาญฉลาด สามารถ
น�าทางผู้ส่งอย่างชาญฉลาดในการเลือกเส้นทางส่งที่ดีที่สุดในการจัดส่ง 2) ระบบจัดส่งอาหารแบบชาญฉลาด ประกอบไปด้วย  
5 โมดูล ได้แก่ โมดูลสมัครสมาชิก โมดูลเข้าสู่ระบบ โมดูลเมนูอาหาร โมดูลแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และโมดูลแจ้งเตือนผ่านอีเมล และ  
3) ผลประสิทธิภาพของระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.00)

ค�าส�าคัญ: ระบบจัดส่งอาหาร การน�าทางแบบชาญฉลาด

Abstract

 The purpose of this research were to design the food delivery systems with intelligent navigation and 
develop the food delivery systems with intelligent navigation for the process of development systems was used 
by Joomla website and we also use the database service with XAMPP server simulator and implementation of 
the guiding principles of control system access to participate in the design and development. The result of this 
research were Food Delivery Systems with Intelligent Navigation can navigate the food with best delivery route. 
The Food Delivery Systems with Intelligent Navigation were consist for 5 modules such as register module, login 
module, food menu module, and edit profile module, and email notifications module, overall system performance was 
at a high level (X=4.00).
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1. บทน�า

 1.1 ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

 ระบบจัดส่งอาหารด้วยการน�าทางแบบชาญฉลาด (Food Delivery Systems with Intelligent Navigation) สามารถ 
น�าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรปูแบบ ในแต่ละขนาดของธรุกจิประเภทขายอาหารท่ีมีในส่วนของการบริการจัดส่งอาหาร (Delivery 
Service) ซึ่งเป็นที่นิยมและต้องการของผู้คนทั่วไปที่ ไม่สะดวกเดินทางไปต่อคิวสั่งอาหาร หรือรับอาหารที่สั่งไว้ ได้ด้วยตนเอง  
จึงเน้นไปที่ความสะดวกสบายจากการบริการจัดส่งอาหารของทางร้านขายอาหารต่างๆ ซึ่งปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่า มีร้านท่ีมี
บริการจัดส่งอาหารอยู่จ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชื่อดัง ธุรกิจใหญ่ๆ ที่จะขาดการบริการจัดส่งอาหารที่สะดวกสบาย 
แก่ลูกค้าแบบนี้ ไม่ ได้ โดยเด็ดขาด ร้านอาหารระดับปานกลาง และร้านอาหารระดับเล็ก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจแบบครอบครัว 
อาจจะตัง้อยู่ในหมูบ้่านหรอืข้างทาง สาเหตทุีมี่การบรกิารจดัส่งอาหารขึน้ ตามทีก่ล่าวไว้ข้างต้นว่า ความสะดวกสบายน้ันเป็นปัจจยั
ที่ส�าคัญส�าหรับผู้บริโภค เหตุนี้เองจึงท�าให้บริการจัดส่งอาหารเป็นสิ่งที่จ�าเป็นของร้านอาหาร

 ปัจจุบัน บริการจัดส่งอาหารนั้นจะเริ่มข้ึนก็ต่อเมื่อผู้บริโภคหรือลูกค้าท�าการสั่งอาหาร และระบุว่าให้ทางร้านบริการ 
จัดส่งอาหารไปให้ ณ ที่ ใด ผ่านช่องทางการสื่อสารทางด้านการพูดปากเปล่า เช่น การโทรศัพท์มาที่ร้านแล้วสั่งรายการอาหาร  
หลังจากนั้นเจ้าของร้าน หรือผู้ดูแลร้านก็จะท�าการจดรายการอาหารที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ท�าการสั่งเอาไว้ แล้วก็ท�าอาหารตาม
รายการอาหารนั้นๆ จากนั้นท�าการจัดส่งอาหารไปยังสถานที่ที่ลูกค้าได้บอกไว้ แต่ส�าหรับร้านอาหารชื่อดังหรือธุรกิจใหญ่ๆ ขั้นตอน
ของการบริการจัดส่งอาหารทีก่ล่าวมาข้างต้น ยงัไม่เพยีงพอต่อการบรกิารแก่ผูบ้ริโภคหรอืลกูค้า เพราะก�าไรจากธุรกจิย่อมมาจาก            
การที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าท�าการซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของธุรกิจ ร้านอาหารจึงเห็นความส�าคัญของการบริการต่อผู้บริโภคหรือ        
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในความสะดวกสบายที่ ได้รับจากการบริการของร้านให้มากที่สุด จึงมีรูปแบบการบริการ 
จัดส่งอาหารท่ีเพิ่มเติมมาจากร้านทั่วไป คือ บริการจัดส่งอาหารออนไลน์เพิ่มเติมเข้ามา เพื่อตอบสนองความต้องการและ 
ความพงึพอใจของผูบ้ริโภคหรอืลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุ รปูแบบการบรกิารจดัส่งอาหารออนไลน์นัน้ สามารถลดปัญหาของความผิดพลาด
ในส่วนที่การบริการจัดส่งอาหารรูปแบบเดิม ยังไม่สามารถแก้ไขให้น้อยลงได้มากเท่าที่ควร เช่น ความผิดพลาดในรายการอาหาร 
กล่าวคือ รายการอาหารที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ท�าการส่ังไว้มีปัญหา อาจเกิดจากการพูดปากเปล่า ท�าให้เจ้าของร้านหรือผู้ดูแล 
ร้านจ�าผิดหรือจดรายการอาหารผิด หรือผู้บริโภคได้ท�าการจดรายการอาหารผิดไป ท�าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้บริโภคหรือลูกค้า
ส่ังรายการอาหารอะไรไป แล้วท�าอาหารผดิรายการ ความล่าช้าในการตดิต่อขอสัง่รายการอาหาร สบืเนือ่งมาจากร้านอาหารทัว่ไป 
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบพูดปากเปล่า การโทรศัพท์มาสั่งรายการอาหารที่ร้าน ซ่ึงถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ลูกค้าของ 
ทางร้านมีจ�านวนมากในเวลา ณ ขณะนั้น จะท�าให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าที่รอท�าการส่งรายการอาหารอยู่นั้นเกิดความไม่พึงพอใจได้ 
เน่ืองจากต้องรอนาน ท�าให้อาจตัดสินใจเปลี่ยนร้านอาหารท่ีจะสั่งอาหารได้ จะท�าให้ทางร้านอาหารสูญเสียรายได้ เพราะเหตุน้ี 
จึงท�าให้ร้านอาหารชื่อดังหันมาใช้รูปแบบของการบริการสั่งอาหารออนไลน์กันมากข้ึน และจากข้อมูลในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต 
มีส่วนส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของทุกคนเป็นอย่างมาก เป็นที่นิยมของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ เพราะเป็นเครือข่ายที่ท�าให้คน
จากทกุมมุโลกสามารถเช่ือมต่อเข้าหากันได้ ผ่านทางโซเชยีลมเีดยี (Social Media) หรือเวบ็ไซต์ (Website) ต่างๆ (พงศ์ศริ ิธรรมมี 
และชาญณรงค์ เกตสาลี, 2560)

 การพฒันาระบบจดัส่งอาหารด้วยการน�าทางแบบชาญฉลาด จะช่วยให้ร้านอาหารระดบัปานกลาง และระดบัเลก็ สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจต่อการบริการของผู้บริโภคหรือลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพราะจะลดปัญหาความผิดพลาด 
ในเรือ่งรายการอาหาร ความล่าช้าในการตดิต่อขอส่ังรายการอาหารให้ได้มากทีส่ดุ เพราะบรกิารจดัส่งอาหารออนไลน์นัน้ จะท�าการ
สั่งรายการอาหารผ่านทางเว็บไซต์ โดยเมื่อท�าการสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว ก็จะท�าการสั่งอาหาร และระบุที่อยู่ ให้ด�าเนินการจัดส่ง
ถงึท่ี ได้ ระบบจะมกีารบนัทกึรายการอาหารของรหสัสมาชกิทีท่�าการสัง่รายการอาหารเข้ามาในระบบ จงึช่วยให้สามารถลดปัญหา
ความผิดพลาดต่างๆ ที่เคยเกิดข้ึนในระบบบริการจัดส่งอาหารเก่าๆ ได้ พร้อมทั้งยังสะดวกสบาย รวดเร็ว ท�าให้ผู้บริโภคหรือ            
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ ไม่ต้องรอสั่งรายการอาหารนาน เพราะสามารถสั่งผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้ว เพียงแค่สั่งและรอเท่านั้น             
อาหารก็จะมาถึงที่ตามที่ ได้ระบุไว้แล้ว

 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

 1) เพื่อออกแบบระบบจัดส่งอาหารด้วยการน�าทางแบบชาญฉลาด 

 2) เพื่อพัฒนาระบบจัดส่งอาหารด้วยการน�าทางแบบชาญฉลาด
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2. ระเบียบวิธีวิจัย

การพัฒนาระบบจัดส่งอาหารด้วยการน�าทางแบบชาญฉลาด มีวิธีการด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา
ระบบ (ธนะวัชร จริยะภูมิ, 2559) ดังนี้

2.1 ระยะการวางแผน (Planning Phase) 

2.2 ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) 

2.3 ระยะการออกแบบ (Design Phase) 

2.4 ระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase)

2.1 ระยะการวางแผน (Planning Phase)

การวางแผนระบบ เป็นขัน้ตอนแรกของการพัฒนาระบบในการวางแผนระบบนัน้ มจุีดมุง่หมายเพือ่การตรวจสอบระบบงาน
เบือ้งต้น เพือ่ให้ทราบถงึรายละเอยีดของระบบงานที่ ใช้อยูม่ข้ีอด ีข้อเสยี ทรพัยากร และความเหมาะสมของระบบงานในแต่ละส่วน 
เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบสารสนเทศใหม่

 ในระยะการวางแผน ระยะนีผู้้จัดท�างานวิจยัเร่ิมต้นด้วยการศกึษาข้อมลูทีส่นใจว่าต้องการท�างานวิจัยเร่ืองอะไร โดยผูจ้ดัท�า
พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมรอบตัว คือ การจัดส่งอาหาร ซ่ึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการบริโภคอาหารและต้องการ 
ได้รับความสะดวกสบาย แต่ปัจจุบันผู้บริโภคยังไม่ได้ตามความต้องการ จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการให้บริการของ          
ร้านอาหาร พบว่า มีปัญหาด้านการจัดส่ง และการจดเมนูอาหารของร้านอาหาร เมื่อสรุปปัญหาที่พบแล้ว ผู้วิจัยจึงท�าการรวบรวม
ข้อมูล สรุปเนื้อหา ปัญหาในด้านต่างๆ หลงัจากนัน้จงึน�าเอาข้อมลูประเดน็ทีน่่าสนใจไปน�าเสนอให้อาจารย์ทีป่รกึษาตรวจสอบและ 
แสดงความคิดเหน็ และเสนอว่าข้อมูลนีมี้ความเหมาะสมหรอืไม่ หากมคีวามเหมาะสมจะน�าข้อมูลดงักล่าวมาวเิคราะห์ความเป็นไปได้
ทางเทคนคิต่างๆ ว่าหากต้องการพฒันาระบบจัดส่งอาหารสามารถเป็นไปได้หรอืไม่ และสามารถพฒันาได้จรงิหรอืไม่ มข้ีอผดิพลาด
อะไร แล้วก็สามารถน�าไปท�าการวางแผนในการด�าเนินการขั้นต่อไป

  วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางธุรกิจ

 ความต้องการระบบ (System Request) คือ การหาความต้องการของระบบว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไร 
ในระบบ ท�าแล้วคุ้มค่าหรือไม่

 ระบบงานนี้ เป็นระบบงานใหม่ที่ต้องการพัฒนาระบบจัดส่งอาหารให้มีความถูกต้องและรวดเร็วมากกว่าเดิม โดยการน�า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้กบัระบบใหม่ทีพ่ฒันาขึน้ ให้สามารถจดัส่งอาหารได้ตรงตามความต้องการมากยิง่ขึน้ด้วยการพัฒนา
ระบบใหม่ โดยใช้ โปรแกรมเดิมท่ีมีอยู่แล้วมาพัฒนาเพิ่มเติม และท�าให้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป จึงท�าให้ระบบงานใหม่           
มีประสิทธิภาพในการท�างานเพิ่มขึ้น

 	 วิเคราะห์ความเป็นไปได้

 1)  ความเป็นไปได้ทางเทคนิค คือ วิเคราะห์ความสามารถในการสร้างระบบมีความเป็นไปได้หรือไม่ ผู้สร้างระบบมีความ
เชี่ยวชาญพอที่จะน�าเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งระบบงานนี้เป็นการพัฒนาระบบงานโดยน�าเสนอโปรแกรมที่มี              
อยู่แล้วมาพัฒนาเป็นระบบงานใหม่ จึงท�าให้ผู้พัฒนาระบบมีความคุ้นเคยในการใช้งานเป็นอย่างดี และยังสามารถค้นหาข้อมูล              
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ได้ง่าย

 2) ความเป็นไปได้ขององค์กร คือ การวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการสร้างระบบใหม่มีนโยบายทีข่ดัแย้งกนัหรือไม่ ถ้ามกี็ไม่สามารถ
สร้างระบบได้ จากการวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาระบบงานใหม่ ไม่มีความขัดแย้งกับระบบงานปัจจุบัน เพราะระบบงานใหม่เป็นเพียง             
ตัวช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถเลือกอาหารและที่อยู่ ในการจัดส่งได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

 2.2 ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase)

  การวเิคราะห์ระบบ เป็นขัน้ตอนการวเิคราะห์การท�างานปัจจบุนั เพือ่ให้ทราบถงึรายละเอยีดของระบบงานที่ ใช้อยูว่่ามีข้อดี 
ข้อเสีย ทรัพยากร และความเหมาะสมของระบบงานในแต่ละส่วนอย่างไร เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบสารสนเทศใหม่

 ระยะการวิเคราะห์เริ่มจากรู้ปัญหาแล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคต่างๆ แล้วจึงท�าการค้นหาระบบงานเก่า 
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ระบบงานที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่เป็นระบบการเลือกซื้ออาหารออนไลน์แต่ไม่มีการจัดส่ง ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบ
จัดส่งอาหารข้ึนมา โดยมีเทคโนโลยี ใหม่ๆ มาน�าเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงท�าการรวบรวมข้อมูลมาสรุป และ 
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น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ หากท�าการวิเคราะห์ผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ครบ ก็จะท�าการ
วิเคราะห์ ใหม่ แต่ถ้าหากไม่มีข้อผิดพลาดแล้วก็จะได้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป

 2.3 ระยะการออกแบบ (Design Phase) 

การออกแบบระบบ เป็นการน�าผลลัพธ์ที่ ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบทางกายภาพ (Physical Model) 
ทั้งในส่วนน�าข้อมูลเข้า (Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output) ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage) การออกแบบ
จ�าลองข้อมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบหน้าจอในการติดต่อกับผู้ ใช้ระบบ ซ่ึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความสามารถ               
ในการแก้ปัญหาอะไร (What) และการออกแบบช่วยแก้ปัญหาอย่างไร (How)

เมือ่รวบรวมผลการวเิคราะห์ข้อมลูจะท�าให้ทราบว่า ควรเพิม่การท�างานอะไรบ้างให้กบัระบบงานใหม่ และควรใช้ทฤษฎีใด
ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมอะไรที่ช่วยน�ามาสนับสนุนได้ หลังจากนั้นจึงออกแบบโปรแกรมของระบบงานใหม่ว่าควรท�าอะไรบ้างที่ท�าให้ 
ผู้ ใช้งานระบบได้ประโยชน์มากที่สุด เกิดความสะดวกสบายกว่าระบบงานเก่า และท�าการออกแบบการใช้งานของระบบ ออกแบบ
หน้าตาของระบบ การป้อนข้อมูลน�าเข้ากระบวนการประมวลผลต่างๆ รวมถึงการแสดงผลลัพธ์และส่วนของการจัดเก็บฐานข้อมูล
ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

เมือ่ท�าการสบืค้นหาข้อมูลแล้ว พบว่า ทฤษฎปัีจจยัการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
จัดส่งอาหารส่งตรงถึงบ้าน สามารถระบุปัจจัยที่มีผลต่อการจัดส่งก็คือ รูปแบบการส่ือสาร ซ่ึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการ            
ในการจัดท�าระบบจัดส่งอาหารได้ 

จากนั้นท�าการออกแบบ Context Diagram ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดง Context Diagram

 2.4 ระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase) 

 ประกอบไปด้วยการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างระบบงาน การทดสอบโปรแกรมหน่วยย่อย (Unit Test) การทดสอบระบบรวม 
(System Integration Test) การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ (Bug) ตลอดจนการจัดท�าเอกสาร (Document) ต่างๆ ทั้งในส่วนของ
เอกสารโปรแกรม เอกสารระบบ และคู่มือการฝึกอบรม ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานข้อควรค�านึงในการพัฒนาระบบ คือ การเลือกภาษา
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและพัฒนาต่อยอดได้ง่าย

 เมื่อทราบการท�างานต่างๆ แล้ว ระยะนี้เป็นการเริ่มพัฒนาระบบใหม่ด้วยการเขียนค�าสั่งต่างๆ และการออกแบบหน้าตา
ของระบบ โดยใช้โปรแกรม Joomla ตกแต่งรูปแบบหน้าตาของเว็บไซต์ และการเพิ่มความชาญฉลาดในการจัดส่ง คือ Google 
Maps ในการระบุแผนที่ ในการจัดส่ง

 เมื่อออกแบบคู่มือการใช้งานเสร็จเรียบร้อย จึงน�าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานได้จริง หลังจากนั้นผู้พัฒนาจะ
ท�าการอบรมผู้ ใช้งาน โดยการน�าคู่มือการใช้งานอัปโหลดลงระบบ เพื่อให้ผู้ ใช้งานท�าความเข้าใจกับการใช้งานของระบบ เมื่อระบบ
เริ่มมีการเข้ามาใช้งาน ผู้พัฒนาจะตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับหรือผลตอบรับจากผู้เข้าใช้งานหาข้อผิดพลาด หากพบปัญหาจะต้อง
ท�าการแก้ไขและพัฒนาระบบจนกว่าจะไม่พบปัญหา และระบบสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้งานมากที่สุด
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3. ผลการวิจัย

การพัฒนาระบบจัดส่งอาหารแบบชาญฉลาด เป็นไปตามแนวทางการออกแบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System  
Development Life Cycle : SDLC) โดยในระหว่างที่ท�าการพัฒนาระบบนั้นก็จะมีการทดสอบระบบไปด้วย เพื่อความมั่นใจว่า
ระบบงานที่พัฒนาขึ้นสามารถท�างานได้ตรงตามความต้องการตามที่ ได้ออกแบบไว้แล้ว เมื่อระบบพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จะเป็นการน�าระบบงานไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ ใช้ ได้ ใช้งานจริงต่อไป

3.1 ผลการพัฒนาระบบจัดส่งอาหารแบบชาญฉลาด

 1) หน้าหลัก

ภาพที่ 2 แสดงหน้าหลัก

เมื่อผู้ ใช้เข้าสู่ระบบจะพบหน้าจอหลัก ดังภาพที่ 2

2) หน้าเลือกเมนูอาหาร

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเลือกเมนูอาหาร

 ผู้ ใช้ระบบเลือกรายการอาหารตามที่ต้องการ ดังภาพที่ 3
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 3) หน้ายืนยันการสั่งซื้ออาหาร

ภาพที่ 4 แสดงหน้ายืนยันการสั่งซื้ออาหาร

 หลังจากที่สั่งอาหารเรียบร้อยแล้ว ผู้ ใช้กดยืนยันการสั่งอาหาร จะปรากฎดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าระบบน�าทางแบบชาญฉลาด

 จากภาพที่ 5 คือหน้าจอแสดงการเลือกเส้นทางการจัดส่งอาหาร โดยระบบจะเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด

ภาพที่ 6 แสดงหน้ารายการที่สั่งซื้ออาหารผ่านทาง E-Mail

 หลังจากที่ผู้ ใช้งานสั่งซื้ออาหารเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะมีการสรุปรายการการสั่งซื้อส่งให้กับผู้สั่งอาหารรับทราบทางอีเมล
ที่ลงทะเบียนไว้

 การวจิยัเพือ่การพฒันาระบบการจดัส่งอาหารแบบชาญฉลาด โดยใช้การพฒันาเวบ็ไซต์ด้วยภาษา PHP ร่วมกบั MySQL 
โดยอาศัยระบบในการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ Content Management System (CMS) และสร้างเว็บไซต์เพื่อติดต่อกับ 
ผู้ ใช้งานทาง Joomla คือระบบที่ผู้ ใช้งานสามารถสั่งอาหารแล้วเลือกที่อยู่ ในการจัดส่งอาหารได้ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันบน             
Tablet, Smart Phone, Notebook และ Computer PC ซึ่งสามารถจ�าแนกเป็นบทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
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4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา

4.1 สรุปผลการศึกษา สรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสั่งอาหารส�าหรับร้านอาหาร เมื่อท�าการวิเคราะห์และออกแบบระบบเรียบร้อยแล้วก็ด�าเนินการ
พัฒนาระบบการจัดส่งอาหารแบบชาญฉลาด หลังจากด�าเนินการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะได้ระบบที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย                 
โมดูลต่างๆ ดังนี้ 1) Register 2) Login 3) Food Menu 4) Edit Profile และ 5) Email Notification

 1.1) การสมัครสมาชิก ผู้ ใช้งานหรือลูกค้าจ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพ่ือเข้าใช้งานระบบ ซ่ึงสมาชิกจ�าเป็นต้องยืนยัน 
ตัวตนในอีเมลก่อน (Email Confirm) ถึงจะเข้าใช้งานในระบบได้

 1.2) การเข้าสูร่ะบบ การเข้าระบบจะแยกเป็น Administrator (ผู้ดแูล) และ User (ผู้ใช้งาน) เพ่ือการเข้าใช้งานทีต่่างกนั 
ต้องกรอก Username และ Password ให้ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบ

 1.3) การเลือกอาหาร User (ผู้ ใช้งาน) ระบบจะมีเมนูอาหารมาให้เลือกหมวดหมู่ของอาหารได้ ผู้ ใช้งานสามารถเลือก
อาหารได้มากกว่า 1 รายการ ตามความต้องการของตนเอง หลังจากเลือกเมนูอาหารและท�าการยืนยันเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งเตือน
ทางอีเมล แสดงจ�านวนรายการอาหารที่สั่งและเงินที่ต้องช�าระ

 1.4) การแก้ไขโปรไฟล์ของผู้ ใช้งาน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ ชื่อ รหัสผ่าน และเบอร์ โทร เป็นต้น

 1.5) ระบบแจ้งเตอืน ทกุคร้ังท่ีลกูค้าท�ารายการอาหาร ระบบจะแจ้งเตือนทางอีเมล และจะมอีเีมลยืนยนัว่าได้รบัรายการ
อาหารแล้ว 

 1.6) ระบบการช�าระเงินออนไลน์ด้วย PayPal

ภาพที่ 7 แสดง System Architecture

 จากภาพจะสรุปภาพรวมของระบบจัดส่งอาหารแบบชาญฉลาดได้ว่า User (ผู้ ใช้งาน) จะท�าการเข้าสู่ระบบได้จ�าเป็นต้อง
ยืนยันตัวตนในอีเมลก่อน เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ หลังจากการเข้าสู่ระบบได้แล้วสามารถเลือกอาหารได้ตามต้องการ 
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยทางเว็บแอปพลิเคชันบน Tablet, Smart Phone, Notebook และ Computer PC ท�าให้เกิด 
ความสะดวกในการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าผู้ ใช้จะอยู่ที่ ไหนก็สามารถสั่งอาหารผ่านทางเว็บไซต์ได้ 
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 4.2 อภิปรายผล

1) User (ผู้ ใช้งาน) จะสั่งอาหารกี่ครั้งก็ได้ โดยมีการบันทึกข้อมูลการสั่งอาหารและจะช�าระเงินปลายทาง นอกจากนี้ 
ผู้ ใช้งานยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองได้ด้วย เช่น ที่อยู่ ในการจัดส่งปัจจุบันที่อยู่ 1 และที่อยู่ 2 เป็นต้น

2) Administrator (ผู้ดูแล) จะได้รับข้อมูลที่ User (ผู้ ใช้งาน) สั่งเมนูอาหารเข้ามาเป็นออเดอร์ ผู้ดูแลจะจัดท�าอาหารแล้ว
ดูข้อมูลที่อยู่ ในการจัดส่ง เพื่อการจัดส่งได้ถูกต้องและเก็บเงินปลายทาง และข้อมูลของสมาชิกจะถูกจัดอยู่ใน phpMyAdmin และ 
Joomla ผู้ดูแลระบบสามารถจัดระเบียบของสมาชิกได้

 4.3 ข้อเสนอแนะ

 1)  ระบบจัดส่งอาหารแบบชาญฉลาด เป็นระบบที่อ�านวยความสะดวกในการสั่งอาหารเพื่อไม่ ให้เกิดข้อผิดพลาด 
ในการท�างานของระบบ และเป็นการบันทึกข้อมูลที่มีอยู่จริง แต่ระบบนั้นยังไม่ชาญฉลาดพอ ต้องน�าไปพัฒนาต่อไปในอนาคต เช่น  
การเพิ่มระบบการช�าระเงินออนไลน์ และระบบน�าทางที่ถูกต้อง เป็นต้น

 2) เพิม่ระบบหลงับ้านให้มีประสทิธภิาพมากขึน้ ท�าการแจ้งเตอืนให้ส�าหรบัผูด้แูลระบบ เพือ่จะได้รูว่้ามลีกูค้าสัง่อาหารแล้ว
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