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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ 2) พัฒนาระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์ โดยท าการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานผ่านทาง Cloud 9 หรือ c9.io และพัฒนาเว็บไซต์ระบบสั่ง
อาหารออนไลน์ด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (Systems 
Development Life Cycle : SDLC) มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์ ประกอบด้วย 7 โมดูล ได้แก่ การสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การเลือกโต๊ะ การสั่งอาหาร 
ห้องครัว การช าระเงิน และการจัดการรายการอาหาร 2) ระบบสั่งอาหารออนไลน์ เพิ่มระบบที่สามารถ
ค านวณเวลาจัดส่งอาหารแต่ละรายการให้ผู้ใช้งานได้ อ านวยความสะดวกให้กับร้านอาหาร และผู้ใช้งานได้ 
รวมถึงช่วยให้ร้านอาหารมีการท างานอย่างเป็นระบบ และ 3) มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบโดยภาพรวมอยู่
ในระดับสูง (x̅ = 4.00) 
 

ค าส าคัญ:  ระบบร้านอาหาร สั่งอาหารออนไลน์ การค านวณเวลาในการจัดส่งอาหาร 
 

Abstract 
 The research’s purposes was 1) to design food ordered online system, 2) to develop 
food ordered online system, by designing user interface with Cloud 9 or c9.io, and to develop 
food ordered online system website, by PHP language with MySQL database, by using theory 
of Systems Development Life Cycle (SDLC) to design and develop. 
 The research results showed that 1) food ordered online system was consisted of         
7 modules, as follows; subscriber module, log in module, table choosing module, order module, 
kitchen module, payment module, and menu management module. 2) Food ordered online system 
was able to add more flexible features as follows; lead time calculated system of each menu 
delivery to end user, convenience providing to food shops and end users, systematic procedure 
providing to food shops. 3) Overall effective performance system was high level (x̅ = 4.00). 

 

Keywords: Restaurant System, Food Shop System, Online Ordering, Calculated Food Delivery  
            Lead Time. 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันมีร้านอาหารประเภทต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่ง ร้านอาหารบุฟเฟต์  
ร้านบริการ ฯลฯ ซึ่งแต่ละร้านจะมีการบริการลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการมีพนักงานต้อนรับ  
การมีพนักงานรับสั่งรายการ พนักงานเสิร์ฟ เป็นต้น และในปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มมีการเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มาช่วยในธุรกิจ และเริ่มมีบทบาท         
ในชีวิตประจ าวันของคนเรามากขึ้น ท าให้ความต้องการของคนเรานั้นต้องการความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว  
และความทันสมัย (วสันต์ ฤกษ์องค์ดี, 2556) 
 การให้บริการร้านอาหารส่วนใหญ่จะมีพนักงานต้อนรับหรือพนักงานรับสั่งรายการท าหน้าที่รับรายการ
อาหารจากลูกค้า หลายครั้งที่เกิดความล่าช้า และเกิดความผิดพลาดในการสั่งอาหาร และบางครั้งลูกค้าอาจ
เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ละร้านจะมีวิธีการจัดการดูแลระบบภายในร้านที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจดบันทึกรายการ หรือบางร้านก็ใช้วิธีการจด
กระดาษ หรือแม้กระทั่งการจ า เป็นต้น แตป่ัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่คือ  รายการอาหารที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับ
รายการอาหารที่สั่ง ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่สั่งไปแล้วได้ พ่อครัวแม่ครัวเกิดการสับสน 
ท าอาหารช้า จัดล าดับคิวไม่ตรงกัน และเสิร์ฟอาหารไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่ง เป็นต้น ในการพัฒนาระบบงานใหม่
นั้นจึงมีแนวคิดน าเทคโนโลยีเว็บเข้ามาช่วยในการจัดการ เช่น มีระบบค านวณราคาอาหารอัตโนมัติ ท าให้ลูกค้า
สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (ธนัชพร 
จนัทรสถาพร, 2556) 
 ด้วยผู้วิจัยมีแนวคิดที่น าเทคโนโลยีเว็บเข้ามาช่วยจัดการ โดยการพัฒนาระบบการสั่งเมนูอาหารผ่านทาง
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตจะมาเป็นสื่อกลางในการสั่งอาหาร เลือกดูรายการอาหาร รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูล
ลูกค้า และเรียกใช้ข้อมูลได้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องพกบัตรสมาชิกเวลามาใช้บริการร้านอาหาร และเพื่อเป็น          
การพัฒนาเทคโนโลยีในวงการร้านอาหารเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ข้างต้นที่กล่าวมา เพื่อให้
ร้านอาหารมีการให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ มีการบริการ         
ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ตามกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ (ธนะวัชร จริยะภูมิ, 
2559) ดังนี้ 
 2.1 ระยะการวางแผน (Planning Phase) 
 เริ่มจากการที่ค้นพบปัญหาเวลาไปรับประทานอาหาร ซึ่งบางร้านจัดคิวลูกค้าไม่ดี เช่น บางครั้งมาก่อน
แต่ได้อาหารทีหลัง บางครั้งพนักงานส่งอาหารให้ผิดโต๊ะ บางครั้งรออาหารนานเกินไป และพนักงานไม่สามารถ
บอกได้ว่าอาหารที่สั่งไปท าแล้วหรือยัง ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้
เพื่อให้การท างานในร้านอาหารสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีข้อผิดพลาดน้อยลง จึงมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยีมาช่วย
แก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาระบบร้านอาหารออนไลน์ จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ คู่มือต่างๆ เพื่อใช้การ
พัฒนาระบบ ดังนี้ 
 1) ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการท างาน PHP, MySQL, c9.io เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน และ
ความสามารถในการใช้โปรแกรม การออกแบบเว็บเพจ และการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ระบบ  
 2) ศึกษาการท างานขั้นตอน และกระบวนการจัดการของร้านอาหารว่ามีขั้นตอนการด าเนินงาน 
อย่างไรบ้าง เช่น การสั่งอาหาร การคิดเงิน และการจัดการคิว เป็นต้น เพื่อออกแบบระบบ 
 3) ศึกษาการความเป็นไปได้ และโอกาสที่จะท าให้ระบบสั่งอาหารออนไลน์มีความดึงดูด โดดเด่น
มากกว่าระบบจัดการร้านอาหารทั่วไป 
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 ผลจากการวางแผนการด าเนินงาน 
 1) ความต้องการของระบบ คือ ต้องการลดความผิดพลาดในการในการสั่งอาหารของลูกค้า และ
ต้องการแสดงผลสถานะของรายการอาหารหลังจากที่สั่งอาหารไปแล้ว ว่าต้องใช้เวลาการรอคอยอาหาร
เท่าไหร่ 
 2) ความเป็นไปได้จากการศึกษาข้อมูล พบว่า สามารถสร้างระบบได้ด้วยการใช้ Cloud 9 และเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา PHP 
 3) การวางแผนการท างาน ใช้เวลาทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 ใช้เวลา
ทั้งสิ้น 5 เดือน 
 2.2 ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
 หลังจากทราบปัญหา และศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านอาหารแล้ว จึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ และ         
ท าการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหามีแนวทางแก้ไข โดยผู้วิจัยเข้าไปใช้บริการร้านอาหารต่างๆ ที่ยังไม่มีการจัดการระบบ
สั่งอาหารได้ดีพอ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นมาใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ การสั่งอาหารแล้วเกิด
ความล่าช้า บางครั้งถ้าลูกค้ามีการเข้าใช้บริการจ านวนมาก ท าให้ร้านไม่สามารถบอกได้ว่าอาหารของเรานั้นอยู่
คิวที่เท่าไหร่ หรือบางครั้งพนักงานเกิดการส่งอาหารให้ผิดโต๊ะ ท าให้โต๊ะที่ได้อาหารผิดต้องเสียเวลารออาหารใหม่ 
จึงเกิดเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ขึ้นมาช่วยในการบริการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ผลจากการวิเคราะห์ 
 1) ระบบงานปัจจุบัน เป็นการจดเมนูอาหารโดยพนักงาน และลูกค้า แล้วแต่การจัดการของร้านอาหาร
นั้นๆ และการจัดล าดับคิวก่อนหลังโดยพนักงาน 
 2) ระบบงานใหม่ ใช้ระบบสั่งอาหารออนไลน์เข้ามาเป็นสื่อกลางในการสั่งอาหาร แทนแบบเก่า โดย
ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหาร เครื่องดื่ม และของหวานได้ผ่านระบบ แล้วสามารถดูเวลาในการคอยอาหารที่สั่งได ้

2.3 ระยะการออกแบบ (Design Phase) 
 ระยะการออกแบบคือ ระยะที่ผู้พัฒนาต้องท าการออกแบบระบบใหม่หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ปัญหาที่เกิดขึน้จริงตามร้านอาหาร ผู้พัฒนาท าการออกแบบระบบการท างาน หน้าจอของระบบ และระบบอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 
 ผลจากระยะการออกแบบ 
 1) การออกแบบสถาปัตยกรรม โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาการท างานของระบบสั่งอาหารออนไลน์
และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดผ่านทาง Cloud 9  
 2) การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Framework จาก www.bulme.io ในการ
ออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน  
 3) ฐานข้อมูล การออกแบบไฟล์ ผู้วิจัยเลือกใช้ MySQL โดยจัดการด้วย phpMyAdmin เก็บข้อมูล
ลูกค้า และรายการค าสั่งซื้อ 
 4) ข้อก าหนดของระบบ เมื่อเริ่มเข้าสู่ระบบสั่งอาหารออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะสมัครสมาชิก
หรือเข้าสู่ระบบได้ (ทั้งแบบเป็นสมาชิกมาแล้ว และแบบที่ยังไม่เป็นสมาชิก) การน าเสนอแบบ Context 
Diagram ดังนี้ 
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Context Diagram 

 
 

ภาพที ่1 Context Diagram ระบบสั่งอาหารออนไลน์ 
 

System Architecture 
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Smart Restaurant Systems

 
 

ภาพที ่2 แสดง System Architecture 
 

2.4 ระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase) 
 1) การสร้างระบบ 
 1.1) การสร้างระบบคือ ระยะที่ผู้พัฒนาท าการสร้างระบบงานใหม่ หรือพัฒนาแก้ไขระบบงานเก่า
หลังจากท าการออกแบบระบบในส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
 1.2) การทดสอบ เมื่อท าการสร้างระบบงานใหม่เสร็จแล้วจะต้องมีการทดสอบการใช้งานของระบบ
เพื่อหาข้อผิดพลาดของการท างานก่อนจะน าไปใช้งานจริง 
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 2) การติดตั้งระบบ คือ การน าระบบงานที่ผ่านการทดสอบความผิดพลาด และแก้ไขเรียบร้อยแล้วไป
ด าเนินการติดตั้งให้กับร้านค้าได้ใช้งาน แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
 2.1) การติดตั้งระบบแบบเปลี่ยนระบบทันที โดยการยกเลิกการใช้งานระบบงานเก่าทั้งหมดแล้ว
เปลี่ยนมาใช้งานระบบงานใหม่แทน 
 2.2) การติดตั้งระบบแบบขนาน การใช้งานระบบงานใหม่ควบคู่กับระบบงานเก่า ซึ่งท าให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด เกิดการเปรียบเทียบการท างานของระบบ แต่อาจท าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง 
 2.3) การติดตั้งระบบแบบเฟส การเริ่มการใช้งานระบบงานใหม่ทีละเฟส หรือการค่อยๆ เริ่มการใช้
งานของระบบใหม่เพิ่มขึ้นที่ละส่วนจะครบทุกส่วนแบบสมบูรณ์แบบ เป็นการติดตั้งที่ลดการเสี่ยงของการท างาน
ของระบบงานใหม่ 
 3) การอบรมการใช้งาน คือ การอบรมวิธีการใช้งานระบบงานที่พัฒนาขึ้น รวมไปถึงการบริหารจัดการ
ระบบงาน โดยแบ่งเป็นการอบรมผู้ใช้งาน (พนักงานในร้าน) และการอบรมผู้บริหารการจัดการของระบบ 
 4) แผนการบ ารุงรักษา หลังจากที่ได้ท าระบบสั่งอาหารออนไลน์ให้กับร้านอาหารน าไปใช้แล้ว ผู้พัฒนา
ต้องตรวจสอบดูแลข้อผิดพลาดของระบบงาน และปรับปรุงระบบให้ตรงตามความต้องการของร้านอาหารมากที่สุด 
 ผลของระยะการสร้างและพัฒนา 
 1) การสร้างระบบ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์โดยการน าสิ่งที่เป็นปัญหามาพัฒนาเป็น
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ โดยท าการออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริง 
 2) การทดสอบการใช้งานระบบสั่งอาหารออนไลน์ ทั้งในส่วนของการสั่งอาหาร การสมัครสมาชิก         
และการแสดงผลในส่วนต่างๆ 
 3) การติดตั้งระบบแบบขนาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบงานเก่ากับระบบงานใหม่ 
 4) อบรมการใช้งานระบบใหม่ให้กับผู้ใช้งาน 
 
3. ผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP 
ร่วมกับ MySQL ผ่านเว็บไซต์ c9.io ซึ่งระบบที่ได้จะท าให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเพื่อดู
รายการอาหาร สั่งรายการอาหาร และแจ้งช าระเงินได้ โดยสั่งการผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน ใน
ขณะเดียวกันเมื่อมีผู้ใช้งานสั่งรายการอาหาร ระบบจะส่งรายการสั่งอาหารนั้นไปยังห้องครัว เพื่อให้ห้องครัว
ท าอาหารตามรายการอาหาร และส่งรายการอาหารไปยังหน้าแคชเชียร์ เพื่อแสดงสถานะรายการค าสั่งซื้อ
อาหารของแต่ละโต๊ะ ท าให้สามารถตรวจสอบรายการ และการแจ้งช าระเงินได้ โดยมีการแสดงผล ดังนี้ 

 
 

ภาพที ่3 หนา้ Homepage 
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 เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในระบบจะพบหน้า Homepage ดังภาพที่ 3 ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปให้เลือกเมนูส าหรับ
ลูกค้าทั่วไป แต่ถ้าเป็นสมาชิกให้เลือกเมนูส าหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก 
 

 
 

ภาพที ่4 แสดงโต๊ะทั้งหมดที่ว่าง 
 

 จากภาพที่ 4 เป็นภาพที่แสดงโต๊ะที่ว่าง เพื่อให้ลูกค้าทราบว่ามีโต๊ะใดที่ยังว่างอยู่บ้าง ท าให้สามารถ
เลือกโต๊ะ และนั่งโต๊ะที่ยังว่างอยู่ 
 

 
 

ภาพที ่5 แสดงหนา้หมวดอาหาร ให้ลูกค้าเลือกสรร 
 

 จากภาพที่ 5 แสดงรายการอาหารทั้งหมด แยกตามหมวดหมู่ หากลูกค้าต้องการสั่งอาหารให้ใส่เลข
จ านวน แล้วกดปุ่มเพิ่มรายการอาหาร 
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ภาพที ่6 แสดงรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด 
 

 จากภาพที่ 6 แสดงรายการอาหารต่างๆ ที่ลูกค้ากดเพิ่มรายการทั้งหมด เพื่อสรุปให้ลูกค้าได้ทราบว่า
สั่งอะไรไปบ้าง มีราคาเท่าไหร่ ถ้าต้องการกลับไปสั่งอาหารเพิ่มให้กดปุ่มสั่งอาหารเพิ่ม ถ้าต้องการช าระเงินให้
กดปุ่มช าระเงิน 
 

 
 

ภาพที ่7 แสดงรายการอาหารต่างๆ ที่ลูกคา้สั่งซื้อทัง้หมด เมื่อสั่งอาหารเพิ่ม 
 

 หากสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 7 โดยแสดงรายการอาหารทั้งหมดพร้อมกับ
สถานะของอาหารนั้นว่าพร้อมเสิร์ฟตอนเวลาใด 
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ภาพที ่8 แสดงหนา้เว็บส าหรบัห้องครัว เมื่อมีการสั่งอาหารจากลูกค้า 
 

 ภาพที่ 8 เป็นหน้าเว็บส าหรับห้องครัว เมื่อลูกค้าสั่งอาหาร เพื่อให้สามารถประกอบอาหารตาม
รายการที่ลูกค้าต้องการ 
 
4. สรุปผล และอภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ ด้วยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP ร่วมกับ MySQL 
โดยจะออกแบบ และสร้างเว็บเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ c9.io คือ ระบบที่ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน
สามารถสั่งอาหารผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน สามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

4.1 สรุปผลการศึกษา 
 1) การออกแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ เป็นการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน ระหว่างผู้ใช้งาน
กับระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการใช้ระบบได้ หลังจากที่ด าเนินการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะได้ส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้งานหรือลูกค้า สามารถเข้าดูรายการอาหารต่างๆ สามารถสั่งอาหาร และสามารถขอช าระเงินได้
เพียงการใช้บริการระบบผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน โดยไม่ต้องสั่งผ่านพนักงานไม่ต้องมีการจดรายการอาหาร
ส่งผลท าให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการ อีกทั้งยังลดความผิดพลาดจากการจดรายการอาหาร 
 นอกจากนี้ ห้องครัว และพนักงานเก็บเงินก็ยังสามารถดูรายการค าสั่งซื้อต่างๆ จากผู้ใช้งานหรือลูกค้า
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องใช้กระดาษจด ท าให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการจัดการรายการ
อาหารต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกค้า และสามารถลดต้นทุนได้ 
 2) การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ เมื่อท าการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว       
จะด าเนินการพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ หลังจากด าเนินการพัฒนาเรียบร้อยแล้วจะได้ระบบที่สมบูรณ์ 
 4.2 อภิปรายผล 
 ระบบสั่งอาหารออนไลน์สามารถใช้งานระบบได้ ดังนี้ 
 1) ส่วนของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานหรือลูกค้าเข้าสู่ระบบมาจะต้องเลือกโต๊ะอาหารที่ตนเองใช้บริการอยู่
เพื่อให้รายการอาหารที่สั่งซื้อสามารถเสิร์ฟได้ถูกต้อง นอกจากนั้นระบบสามารถแสดงรายการอาหารต่างๆ          
ให้ลูกค้าเลือกสรร โดยสามารถเลือกดูได้ตามหมวดหมู่ เมื่อต้องการรายการอาหารใดๆ สามารถใส่จ านวน         
ที่ต้องการได้ และยังสามารถเลือกรายการอาหารได้หลายรายการ ซึ่งรายการที่ถูกเลือกจะแสดงให้ผู้ใช้งาน
หรือลูกค้าเห็น เมื่อต้องการสั่งอาหารสามารถยืนยันค าสั่งซื้อได้ ระบบจะแสดงรายการอาหารต่างๆ ที่ถูกสั่ง
พร้อมทั้งค านวณเงินค่าบริการให้เห็น และผู้ใช้งานหรือลูกค้าสามารถแจ้งช าระเงิน เพื่อให้พนักงานเก็บเงินมา
เก็บเงินได้ 
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 2) ส่วนของห้องครัว เมื่อมีการสั่งอาหารเกิดขึ้น ระบบก็จะน ารายการค าสั่งซื้อต่างๆ แสดงไปยัง 
หน้าเว็บไซต์ของห้องครัว โดยแสดงเป็นโต๊ะแยกไป เพื่อให้แม่ครัวสามารถจัดเตรียมรายการอาหารต่างๆ 
ส าหรับเสิร์ฟให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
 3) ส่วนของพนักงานเก็บเงิน เมื่อมีการสั่งอาหารเกิดขึ้นระบบก็จะน ารายการค าสั่งซื้อต่างๆ แสดง 
ไปยังหน้าเว็บไซต์ของแคชเชียร์ โดยแสดงเป็นโต๊ะแยกไป เพื่อให้พนักงานเก็บเงินรู้ว่าโต๊ะใดมีการใช้บริการ       
สั่งรายการอาหารอะไรไปบ้าง ซึ่งระบบจะแสดงสีให้เห็นเมื่อมีการแจ้งขอช าระเงิน พนักงานเก็บ เงินสามารถ       
สั่งพิมพ์ใบเสร็จเพื่อเก็บช าระเงินกับลูกค้าได้ 
 4) ส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบที่ดูแล phpMyAdmin และ c9.io ผู้ดูแลระบบ
สามารถจัดการเว็บไซต์ได้ จัดการสมาชิก และจัดการรายการอาหารได้ 

4.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) ระบบสั่งอาหารออนไลน์ เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานสามารถน าไปพัฒนาต่อ เช่น 
เพิ่มระบบเก็บค่าสถิติการสั่งอาหารของลูกค้าในแต่ละครั้ง แล้วน าค่านั้นมาแสดงเป็นเมนูแนะน าส าหรับ     
ลูกค้าแต่ละคน ระบบจัดคิวให้แม่ครัวเมื่อมีการสั่งรายการอาหารเดียวกัน และสามารถท าพร้อมกันได้ รวมทั้ง
ระบบขึ้นสถานะให้กับลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาหารของลูกค้าก าลังท าอยู่ ท าให้ลูกค้าทราบว่าไม่สามารถ
ยกเลิกรายการอาหารได้ 
 2) ควรเพิ่มระบบย่อยต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมมีความสามารถ และอรรถประโยชน์มากขึ้น เช่น ระบบ
แสดงรายงานสรุปยอดการขายส าหรับเจ้าของร้าน ระบบติดต่อกับพนักงาน ระบบเว็บบอร์ดส าหรับลูกค้า เป็นต้น 
 3) ควรเพิ่มหมวดหมู่อาหารต่างๆ หรือรายการอาหารต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อความหลากหลายในการ
ใหบ้ริการกับลูกค้า 
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