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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ระบบแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล 
เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ระบบแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่  PHP, HTML, CSS เป็นต้น 
และโปรแกรมอ่ืนๆในการออกแบบแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันการ
สั่ งอาหารของโรงพยาบาลเป็นไปตามแนวทางการออกแบบตามวงจรการพัฒนาระบบ ( System 
Development Life Cycle : SDLC)  สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการตามที่ได้ออกแบบไว้ การใช้
งานของแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาลสามารถเลือกเมนูอาหารที่จะสั่ง จากนั้นสามารถระบุ
จ านวนอาหารและกรอกข้อมูลเพื่อสั่งอาหารโดยกรอก ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ห้อง แผนก เป็นต้น และสามารถท า
การช าระเงิน โดยช าระเงินสดหรือโอนผ่านเลขที่บัญชี และดูสถานะของการปรุงอาหารได้   
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Abstract 

The objectives of this study were to study and analyze hospital meal-ordering system, 
to design and develop hospital meal-ordering application and to evaluate the efficiency of 
hospital meal-ordering application. The computer programming languages used were JavaScript, 
PHPMYSGL, HTML, CSS, etc., as well as other programs, used for designing the application. 
Result from developing hospital meal-ordering application revealed that the design followed 
System Development Life Cycle (SDLC) guideline and could be able to function as planned. 
The user started ordering meal by indicating number of meal, then filled in the form with name, 
telephone number, room number, division, etc. Payment could be done either by cash or  
online bank transfer. Users could also check the cooking status. 
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บทน า 
ระบบการจัดการด้านอาหารในโรงพยาบาลอาหารที่ใช้ในโรงพยาบาลนั้นแต่ละโรงพยาบาลจะมี

ความหมายใกล้เคียงกัน อาจไม่เหมือนกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละท้องถิ่น แต่ละโรงพยาบาลจะ
ก าหนดมาตรฐานของอาหารที่บริการผู้ป่วย โดยการใช้มาตรฐานการก าหนดพลังงานสารอาหารนั้น ก าหนด
จากค่าRDA (Recommend daily Allowances) ซึ่งหมายถึงปริมาณสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับใน 1 วัน 
โดยใช้เป็นมาตรฐานการก าหนดอาหารผู้ป่วยทั่วไป ส าหรับผู้ป่วยเพพาะโรคนั้นแพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดให้ส าหรับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล(อาจารย์พรพิศ เรืองขจร, 2555) 

นอกจากการสั่งอาหารจากหน้าร้านหรือช่องทางการสั่งอาหารส่งถึงบ้านที่ผู้คนคุ้นเคยอย่างการ
โทรศัพท์ หรือแม้แต่ภายในโรงแรมหรือโรงพยาบาลการสั่งอาหารถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้และ
ควรให้ความส าคัญ เนื่องจากมีความสะดวกและตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งในบางครั้งการ
สื่อสารผ่านทางโทรศัพท์อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะการสื่อสารผ่านบุคลากรจึงอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น 
ผู้รับออเดอร์สั่งคีย์ออเดอร์ผิด การสื่อสารไม่ตรงกัน และไม่มีบุคลากรอยู่รับออเดอร์ในช่วงเวลานั้นๆ เป็นต้น 
จึงจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้งาน โดยเนื่องจากปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถท าได้
สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน(Smartphone) หรือ แท็บเล็ต
(Tablet)  ผู้บริโภคต่างก็สามารถสั่งอาหารที่ผู้ใช้ต้องการทานได้ทุกที่ การสั่งอาหารออนไลน์นั้นสะดวก และ
รวดเร็วอีกท้ังยังท าให้ผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์สั่ง 

เทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนื่องจากผู้ใช้ร้านอาหารประเภท Quick-Service ในทุกวันนี้มีความคาดหวังต่อ
การมาใช้บริการ ผู้ ใช้เหล่านี้ล้วนต้องการการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ แต่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
เพราะพะนั้นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้ช่วยเหลือตนเองได้ จึงเป็นตัวช่วยส าคัญในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้ เป็นสถานที่ท างานหรือธุรกิจขนาดใดก็ตามควรจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
เทคโนโลยีที่สร้างประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจนั้นได้มากที่สุด เช่นเดียวกันกับธุรกิจร้านอาหาร ยิ่งเป็นร้านอาหาร
ในยุค 4.0 ยุคที่ สมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์ ดังนั้นการน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้มี
ส่วนร่วมในการบริการตนเองเข้ามาปรับใช้กับร้านอาหารหรือระบบการสั่งอาหารถือเป็นเรื่องส าคัญในชีวิต
คนเราเดินไม่ว่าเราไปทางไหนเรามักจะพบเห็นคนใช้เทคโนโลยีต่างๆเพ่ือความสะดวกสบายในชีวิตเสมอไม่ว่า
จะเป็นสมาร์ทโฟน(Smartphone) หรือ คอมพิวเตอร์(Computer) เพ่ือประกอบกับการศึกษาหาความรู้การ
เสพสื่อมัลติมีเดีย วีดีโอ รูปภาพ และบทความ การแพร่หลายของเทคโนโลยีอุปกรณ์มือถืออิเล็กทรอนิกส์
จ าพวกสมาร์ทโฟน(Smartphone)  และอุปกรณ์แท็บเล็ต(Tablet) อุปกรณ์ประเภทนี้มีลักษณะเด่นคือเล็กเบา
ใช้งานได้เร็วและสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ง่าย (Published, 2018) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล โดยในแอปพลิเคชันจะ
สามารถให้ผู้ที่ต้องการสั่งอาหารสั่งได้โดยไม่ต้องท าการโทรศัพท์เข้าห้องครัว โดยภายในแอปพลิเคชันนี้จะไม่มี
การล็อคอินเข้าสู่และสามารถสั่งอาหารได้โดยที่ไม่ต้องเดินไปศูนย์อาหารของโรงพยาบาลหน้าระบบในแอป
พลิเคชันจะท าให้ดูง่ายเพื่อที่จะรองรับต่อผู้ใช้ในทุกช่วงอายุ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้
สะดวกต่อการใช้งาน 
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เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม 

ธนะวัชร จริยะภูมิ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ระบบจัดส่งอาหารด้วยการน าทางแบบชาญพลาด”   
วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบระบบจัดส่งอาหารด้วยการน าทางแบบชาญพลาด และพัฒนาระบบจัดส่งอาหารด้วย
การน าทางแบบชาญพลาดการพัฒนาระบบการจัดส่งอาหารแบบชาญพลาด โดยใช้การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย
ภาษา PHP ร่วมกับ MySQL โดยอาศัยระบบในการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ Content Management 
System (CMS) และสร้างเว็บไซต์เพ่ือติดต่อกับ ผู้ใช้งานทาง Joomla คือระบบที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งอาหาร
แล้วเลือกที่อยู่ในการจัดส่งอาหารได้ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันบน Tablet, Smart Phone, Notebook และ 
Computer PC ผลการวิจัยการพัฒนาระบบจัดส่งอาหารแบบชาญพลาด เป็นไปตามแนวทางการออกแบบ
ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยในระหว่างที่ท าการพัฒนา
ระบบนั้นก็จะมีการทดสอบระบบไปด้วย เพ่ือความมั่นใจว่า ระบบงานที่พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้ตรงตาม
ความต้องการตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว เมื่อระบบพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นการน าระบบงานไปติดตั้ง
เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ใช้งานจริงต่อไป 

นางสาวจุฑารัตน์ เกียรติรัศม (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้แก่
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ใน เรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เพลี่ยต่อเดือน รวมถึงปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และการ
ให้บริการส่วนบุคคล ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่อย่างไร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 405 คน ผ่านทาง
แบบสอบถามทางออนไลน์ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่นออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 (2) ปัจจัย 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการยอมรับ
เทคโนโลยี 2) ปัจจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 3) ปัจจัยด้านราคา คุณภาพ และความ
หลากหลายของสินค้าในแอปพลิเคชั่น และความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 4) ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับผู้บริโภค และความมีชื่อเสียงของแอปพลิเคชั่น 

รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์” วัตถุประสงค์
เพ่ือออกแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ และพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ ผลการวิจัยการพัฒนาระบบสั่ง
อาหารออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP ร่วมกับ MySQL ผ่านเว็บไซต์ 
c9.io ซึ่งระบบที่ได้จะท าให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเพ่ือดูรายการอาหาร สั่งรายการอาหาร 
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และแจ้งช าระเงินได้ โดยสั่งการผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน ในขณะเดียวกันเมื่อมีผู้ใช้งานสั่งรายการอาหา
ระบบจะส่งรายการสั่งอาหารนั้นไปยังห้องครัว เพ่ือให้ห้องครัวท าอาหารตามรายการอาหาร และส่งรายการ
อาหารไปยังหน้าแคชเชียร์เพ่ือแสดงสถานะรายการค าสั่งซื้ออาหารของแต่ละโต๊ะ ท าให้สามารถตรวจสอบ
รายการ และการแจ้งช าระเงินได้ 

นนิดา สร้อยดอกสน (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสั่งอาหารบนไอแพด กรณีศึกษา
ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสั่งอาหารบนไอแพด กรณีศึกษาร้านอาหารหัว
ปลาช่องนนทรี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ในด้านความสวยงาม และด้านการใช้งานของระบบสั่งอาหารบนไอแพด กรณีศึกษา
ร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของแอพพลิเคชันบนไอแพด 
ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Objective-C และใช้ XCode เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และ SQLite ในการจัดการ
ฐานข้อมูลบนไอแพด และส่วนของแอพพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา C#.NET และใช้ 
Microsoft Visual Studio 2010 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการ
จัดการฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในงานวิจัยครั้งนี้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ซึ่ง
เป็นผู้จัดการร้าน และแคชเชียร์ ประจ าร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี จ านวน 2 คน และกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งเป็นลูกค้า
ของร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี จ านวน 10 คน โดยให้ทดลองใช้งานระบบและประเมินผล พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบต่อระบบด้านความสวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการใช้งานอยู่
ในระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบด้านความสวยงาม และด้านการใช้งานอยู่ใน
ระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒาแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาลมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์บุคลากรภายในโรงพยาบาล ผู้ป่วย บุคคลากร

ที่มาใช้งานภายในโรงพยาบาลและข้อมูลอ่ืนๆ ที่ใช้ในการศึกษาและระบบได้รวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
ทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  อินเทอร์เน็ต เอกสาร โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ระบบเป็นขั้นตอนวิเคราะห์
การท างานปัจจุบันให้ทราบถึงรายละเอียดของระบบงานที่ใช้อยู่ว่ามีข้อดี ข้อเสีย ทรัพยากรและความเหมาะสม
ของระบบงานในแต่ละส่วนเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนให้เป็นสารสนเทศใหม่ระยะการวิเคราะห์เริ่มจากรู้ปัญหา
แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคต่างๆและศึกษาเทคโนโลยีในด้านการเชื่อมต่อของระบบและฐานข้อมูล
ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบ 

2. การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบ เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบทางกายภาพ 

(Physical Model) ทั้งในส่วนน าข้อมูลเข้า (Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output) 
ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage) การออกแบบจ าลองข้อมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบหน้าจอใน
การติดต่อกับผู้ใช้ระบบและท าการออกแบบการใช้งานของระบบ ออกแบบ หน้าตาของระบบ การป้อนข้อมูล
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น าเข้ากระบวนการประมวลผลต่างๆ รวมถึงการแสดงผลลัพธ์และส่วนของการจัดเก็บฐานข้อมูล รูปแบบการ
สื่อสาร ซึง่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการจัดท าแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาลได้ 

3. พัฒนาระบบ/พัฒนาแอปพลิเคชัน/เขียนโปรแกรม 
ประกอบไปด้วยการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างระบบงานและการพัฒนาระบบเริ่มจากการออกแบบ

หน้าตาของระบบแอปพลิเคชันการสั่งการอาหารของโรงพยาบาลโดยใช้ Graphical User Interface: GUI ใน
การออกแบบแอปพลิเคชันการสั่งการอาหารของโรงพยาบาล โดยรวบรวมข้อมูล , ก าหนดขอบเขตและ
ออกแบบระบบแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาลและน าโปรแกรม  Cascading Style Sheet: 
CSS,  Hypertext Markup Language: HTML,PHP และโปรแกรมอ่ืนๆมาใช้เพ่ือในการออกแบบแอปพลิเค
ชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล เมื่อระบบเริ่มมีการเข้ามาใช้งาน ผู้พัฒนาจะตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับหรือ
ผลตอบรับจากผู้เข้าใช้งานหาข้อผิดพลาด หากพบปัญหาจะต้อง ท าการแก้ไขและพัฒนาระบบจนกว่าจะไม่พบ
ปัญหา และระบบสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด 

4. ทดสอบระบบ/ทดสอบการใช้งาน 
ทดสอบแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาลโดยทดลองใช้งานกับผู้ใช้จ านวน 30 คนพนักงาน

ครัวจ านวน 3 คน เพ่ือหาข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาลเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
5. น าไปใช้งานจริง 
โดยน าแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาลไปใช้งานจริงเพ่ือที่จะช่วยลดขั้นตอนในด าเนินงาน

ในการสั่งอาหารภายในโรงพยาบาลและพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
6. ประเมินประสิทธิภาพ 
ผลการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process) ในการด าเนินงานแอป

พลิเคชันการสั่งการอาหารของโรงพยาบาลตามทัศนะของผู้ใช้งานบุคลากรภายในโรงพยาบาล ผู้ป่วย 
บุคคลากรที่มาใช้งานภายในโรงพยาบาล ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/งาน/กิจกรรมตาม ภารกิจ โดยรูปแบบด้านการสื่อสารออนไลน์ด้านเทคโนโลยีในการสั่งอาหารเป็น
ต้น ในส่วนของแอปพลิเคชันมีความเรียบง่าย มีความเข้าใจง่ายใช้งานง่าย 
 

ผลการวิจัย 
ผลที่ได้จากการศึกษาหรือวิเคราะห์แอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล เป็นไปตามแนว

ทางการออกแบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ระบบงานที่
พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้ตรงตามความต้องการตามที่ได้ออกแบบไว้ เมื่อระบบพัฒนาเสร็จเรียบร้อย จะเป็น
การน าระบบงานไปติดตั้งเพ่ือให้ผู้ ใช้ได้ใช้งานจริงต่อไป  แอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล 
กลุ่มเป้าหมาย เช่น บุคลากรภายในโรงพยาบาล ผู้ป่วย บุคคลากรที่มาใช้งานภายในโรงพยาบาล เป็นต้น ใน
ลักษณะของแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล เพ่ือให้การสั่งอาหารออนไลน์เป็นแนวทางหรือ
ทางเลือกให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากขึ้นในการหาเมนูที่สนใจท าให้สามารถเลือกเมนูอาหารที่ต้องการได้อย่างชัดเจน 
ผู้ใช้สามารถสั่งอาหารได้ทุกที่ทุกเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ ก็สามารถได้รายการอาหารตามที่ต้องการและมี
ก าหนดเวลาในการจัดส่ง ที่จะมีพนักงานคอยดูแลติดตาม และยืนยันรายการให้เสมอ 
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อภิปรายผล 
เพ่ือพัฒนาระบบแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล เมื่อท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เรียบร้อยแล้วก็ด าเนินการ พัฒนาระบบระบบแอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล หลังจากด าเนินการ
พัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะได้ระบบที่สมบูรณ์ผู้ใช้งาน(User) โดยมีการบันทึกข้อมูลการสั่งอาหารและจะช าระเงิน
นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถดูสถานะการด าเนินการสั่งอาหารได้ ผู้ดูแล(Administrator) จะได้รับข้อมูลที่
ผู้ใช้งาน(User) สั่งเมนูอาหารเข้ามาเป็นออเดอร์ ผู้ดูแล(Administrator) จะจัดท าอาหารแล้ว ดูข้อมูลที่อยู่ใน
การจัดส่ง เพ่ือการจัดส่งได้ถูกต้องและเก็บเงินปลายทางหรือโอนผ่านเลขบัญชี ผู้วิจัยจะท าการประเมิน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันการสั่งการอาหารของโรงพยาบาล โดยรูปแบบของแอปพลิเคชันมีความเรียบ
ง่าย มีความเข้าใจง่ายใช้งานง่าย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1) แอปพลิเคชันการสั่งอาหารของโรงพยาบาล เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกในการสั่งอาหาร  
2) ควรเพ่ิมฟังก์ชันระบบแอปพลิเคชันการใช้งานมากขึ้นและระบบแอปพลิเคชันใช้งานง่ายควร

อัพเดทระบบแอปพลิเคชันให้ทันสมัยตลอดเวลาต้องน าไปพัฒนาต่อไปในอนาคต 
3) เพ่ิมระบบหลังบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยพบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่
กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนัก
ถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยพบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่ า
คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบความ
กตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น 
ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่จะเข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาวิจัยต่อไป 
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