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บทคดัย่อ 

โครงงานเร่ืองการพฒันาระบบสั่งอาหารเชา้ของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ 

จดัทาํข้ึนเพื่อการ บริหารจดัการการบริการ ปัจจุบนัเน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิด-19 ทาํใหห้อ้งอาหารของ

โรงแรมนั้นต้องเปล่ียนการให้บริการอาหาร จากบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า เป็นอาหารแบบตามสั่งแทน 

พนักงานมีการจดรายการอาหารท่ีแขกสั่ง เพื่อส่งให้กับแผนกครัวหรือเชฟ ซ่ึงแขกส่วนมากเป็น

ชาวต่างชาติ พูดภาษาไทยไม่ได ้และพนกังานส่วนใหญ่ของหอ้งอาหารเป็นคนไทยท่ีไม่สามารถพูดได้

หลายภาษา รวมไปถึงรายการอาหารมีรายละเอียดเยอะ ทาํใหมี้ความคลาดเคล่ือนและผิดพลาดบ่อยคร้ัง 

เช่น อาหารไม่ตรงตามท่ีสั่งอาหารท่ีสั่ง ใบออเดอร์ของแขกหล่นหาย หรือตกหล่นไปบางเมนู พนกังาน

ตอ้งเขียนเมนูอาหารในภาษาท่ีตวัเองเขา้ใจ ก่อนท่ีจะนาํไปเขียนเมนูอีกรอบในกระดาษใบใหม่ เพื่อให้

เชฟและพนกังานคนอ่ืนๆเขา้ใจ เลยทาํให้เกิดกรณีแขกร้องเรียนเร่ือง อาหารมีความล่าชา้และผิดพลาด

หลายคร้ัง โครงงานน้ีจึงคิดพฒันาเวบ็ไซตน้ี์ข้ึนมา โดยลูกคา้สามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ แสกนคิวอาร์

โคด้เพื่อเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์เพื่อ เป็นแนวทางการแกปั้ญหา และพฒันาการใหบ้ริการต่อไป 

จากนั้ นได้ทําการสํารวจความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยจากการตอบ

แบบสอบถามพบว่าเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60 เพศชายร้อยละ 40 และมีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.30 โดยพบว่าความพึงพอใจในดา้นการออกแบบ ดา้นประสิทธิภาพในการใช้

งาน ด้านประโยชน์และการนําไปใช้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.22 และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.65 

คาํสําคญั: บริหารจดัการการบริการ ระบบสัง่อาหารเชา้ พฒันาเวบ็ไซต ์  
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Abstract 

The project on the development of breakfast ordering system at The Westin Grande Sukhumvit 

Hotel, Bangkok was designed for service management. With the COVID-19 situation, the hotel 

restaurant had to change food service from the breakfast buffet to an a la carte meal. A waiter writes 

down the order to send to the kitchen department or chef. However, most of the guests were foreigners, 

who were unable to speak Thai, whereas most of the staff of the restaurant were Thai and were not 

fluent in several foreign languages. In addition, the food list had many details leading to frequent 

inaccuracies and errors. for instance, food did not match what was ordered. Sometimes, the waiter did 

not list the food in order, before and after.  Occasionally, guest orders were lost or missing some items. 

The waiter would always write items in their own language to understand. Then, he/she would rewrite 

on a new paper for the chefs and other staff to understand. This system caused problems and  resulted 

with guest complaint related to delayed and wrong food several times. This project aimed to develop a 

website for customers to a QR code to access the ordering system. This website was developed as a 

solution for those problems and continually improved the quality of the service. 

The satisfaction survey by using questionnaire were collected from the 30 sample people. The 

findings found that about 60 % were female and 40% were male, with mostly age ranged 20 – 30 years  

  

ง 



(43.3%). It was found that the satisfaction of the website related to design, efficiency in use, benefits, 

and actual performance was at a high level, with mean score 4.22 (S.D. = 0.65) 

Keywords: Service Management,Breakfast Menu Order System,Website Development                                                                                                                 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ ตั้งอยูส่ถานี บีทีเอสอโศก เป็นโรงแรมสุดหรูท่ี

อยูใ่จกลางเมือง ส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน บริการสปาครบวงจร สระวา่ยนํ้ากลางแจง้ซาวน่า และ

ฟิตเนสท่ีเปิด 24 ชัว่โมง มีหอ้งพกัทั้งหมด 362 หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งพกัประเภทต่างๆ  

– Deluxe Rooms 

– Premium Deluxe Rooms 

– Deluxe Suites 

– Westin Executive Club 

– Breezy Smoking Suites 

– Presidential Suite   

และมีห้องอาหารซีซันนอลเทส์ส ตั้งอยู่ชั้น 7 ชั้นเดียวกบัล็อบบ้ี ให้บริการอาหารนานาชาติ

เลิศรสในรูปแบบท่ีน่าหลงใหล หอ้งอาหารมีแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ความสดใหม่และส่วนผสมท่ีมีคุณภาพดี

สาํหรับการใชชี้วิตของคนสมยัใหม่ท่ีใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ อาหารแต่ละจานจะเป็นการปรุงสุกแบบ "à 

la minute" ท่ีทาํจานต่อจานซ่ึงจะทาํให้ผูรั้บประทานจะไดลิ้้มลองรสชาติท่ีอร่อยแบบตน้ตาํรับจาก

เหล่าฝีมือเชฟท่ีไดรั้งสรรคด์ว้ยความพิถีพิถนั ตามConcept Eat wellของทางโรงแรม ปัจจุบนัอาหาร

เชา้ใหบ้ริการในรูปแบบUnlimited A La Carte Breakfast (Mon - Sun 06.00 - 10.30) ใหบ้ริการอาหาร

เชา้  เช่น อาหารเชา้แบบอเมริกนั อาหารเชา้แบบเอเชีย อาหารเชา้เพื่อสุขภาพ และ อาหารไทยเป็นตน้ 

ช่วงเวลาการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองเวลาอ่ืน มีดงัน้ี 

– Breakfast (Mon - Sun 06.00 - 10.30) 

– International Lunch(Fri 12:00-14:30) 

– Seafood & Grill Dinner(Fri-Sun 18:00-22:30) 

– Seafood & Grill Sunday lunch(Sun 12:00-15:00) 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 ศึกษาและจดัทาํเวบ็ไซตเ์พื่อพฒันาการสั่งอาหารของห้องอาหารซีซันนอลเทส์สภาย

ในโรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ ผา่นระบบคิวอาร์โคด้ 

1.2.2 เพื่อพฒันาการใหบ้ริการ ของหอ้งอาหารซีซนันอลเทส์ส ภายในโรงแรม เดอะเวสทิน 

แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

- โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ ภายใน หอ้งอาหาร ซีซนันอลเทส์ส 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร 

- พนกังานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม จาํนวน30คน 

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา 

- เร่ิมตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเอกสารและขอ้มูล 

- คน้ควา้และสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ศึกษาขอ้มูลเมนูอาหาร ของ

หอ้งอาหาร ซีซนันอลเทส์ส และสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษา 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงงาน 

1.4.1 สามารถพฒันารูปแบบการให้บริการ ให้ทนัสมยัมากข้ึนและนาํไปพฒันาเพื่อใชใ้น

อนาคตได ้

1.4.2 สามารถแกปั้ญหาการสั่งอาหารกบัพนักงาน ทาํให้รายการอาหารท่ีสั่งถูกตอ้งและ

รวดเร็ว 

1.4.3 ลดระยะเวลาบริการใหแ้ก่ลูกคา้ รวมไปถึงเชฟ และพนกังานเสิร์ฟ สามารถทาํงานได้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.4.4 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนจากลูกคา้ 
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บทที่2 

รายละเอยีดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

2.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี2.1 ตราสญัลกัษณ์ของ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/WestinBangkok 

 

ช่ิอ : โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ (The westin grande sukhumvit bangkok) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 259 ซอยสุขมุวิท 19 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันากรุงเทพฯ 10110 

โทร : +66(0) 662 207 8000 

Fax : +66(0) 662 255 2441 

Email : (Hotel e-mail) bangkok@westin.com 

Website : www.westingrandesukhumvit.com 

 
รูปท่ี2.2 แผนท่ีของ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวทิ กรุงเทพ 

ท่ีมา : http://www.alsalamtravelth.com 
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2.2  ลกัษณะการประกอบการ ผลติภณัฑ์ และ การให้บริการขององค์กร 

โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ เป็นโรงแรมระดบั5ดาว เป็นโรงแรมหน่ึงใน

เครือของMarriott ตั้งอยูส่ถานี บีทีเอส อโศก เป็นโรงแรมสุดหรูท่ีอยูใ่จกลางเมือง มีหอ้งพกัทั้งหมด 362 

ห้อง นอกจากให้บริการทางดา้นห้องพกัแลว้ยงัมีห้องอาหาร บริการห้องจดัเล้ียง และส่ิงอาํนวยความ

สะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นบริการสปาครบวงจร สระว่ายนํ้ ากลางแจง้ ซาวน่า และฟิตเนสท่ีเปิด 24 

ชัว่โมง นวตักรรมของแบรนด์เวสทิน Westin Pillars of  Well-Being การบริการของเวสทินจดัเป็น 6 

กลุ่ม เพื่อชีวิตท่ีดี คือหลบัดี กินดี เคล่ือนไหวดี รู้สึกดี ทาํงานดี และเล่นดี โปรแกรมเวสทินท่ีสร้างความ

โดดเด่นของแบรนด ์ 

 

รูปท่ี2.3 Westin Pillars of  Well-Being  

ท่ีมา : https://www.logolounge.com 

1. หลบัดี (SLEEP WELL)  

1.1 Heavenly ® Bed การนอนเป็นส่ิงสาํคญัต่อสุขภาพทั้งกายและใจ เวสทินจึงออกแบบท่ีนอน

แห่งสรวงสวรรคน้ี์เป็นพิเศษเพื่อการนอนหลบัสบาย 

1.2 Heavenly® Crib  เตียงเดก็อ่อนแห่งสรวงสวรรค ์ออกแบบพิเศษเพื่อการหลบัสบายของเดก็

เลก็  

** เรามีผลิตภณัฑH์eavenly® Bed จาํหน่ายสาํหรับลูกคา้ท่ีสนใจโดยสามารถติดต่อไดท่ี้เซอร์วิส 

เอก็เพรส (Service Express)  

1.3 Sleep Well Menu   

เมนูอาหารท่ีออกแบบมาพิเศษ เพื่อส่งเสริมใหน้อนหลบัสบายและเพื่อสุขภาพท่ีดี  
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1.4 Sleep Well Lavender Balm  

นํ้ ามนัหอมจากดอกลาเวนเดอร์และดอกคาโมไมล์ เป็นศาสตร์แห่งการบาํบดัดว้ยกล่ินเพื่อบรรเทา

ความเครียด ส่งผลใหห้ลบัไดเ้ตม็อ่ิมมากข้ึน 

2. กินดี (EAT WELL) 

2.1 Eat Well Menu  

ความรู้สึกดีๆ เร่ิมจากการกินท่ีดีโรงแรมเวสทิน จบัคู่อาหารเพื่อประโยชน์สูงสุด และพวกเราคาํนึงถึง

การใช้วตัถุดิบอย่างย ัง่ยืนโดยไม่ใช้แหล่งโปรตีนจากสัตว ์ท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญพนัพนัธ์ุและผกั

ปลอดสารพิษ  

2.2 Westin Fresh By The Juicery   

นํ้าผกัและผลไมห้รือสมูทต้ีคั้นสด ช่วยใหว้นัของคุณเป่ียมดว้ยความสดช่ืน  

2.3 Crafted at Westin   

ลูกคา้สามารถด่ืมดาํกบัเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลเลิศรส ท่ีทาํจากวตัถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติไดท่ี้บาร์ของเรา 

2.4 JING Tea  

ชาจากจึงท่ีท่ีไม่สามารถหาไดจ้ากไหน นอกจากโรงแรมเวสทิน ดว้ยรสสัมผสัและความสดช่ืนจากชา 

จึงทาํใหร่้างกายและสภาพจิตใจไดรั้บการฟ้ืนฟู  

3. เคล่ือนไหวดี (MOVE WELL) 

3.1 WestinWORKOUT   

เปิดให้บริการสาํหรับลูกคา้ท่ีพกัในโรงแรมตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนัต่อสัปดาห์ เพียบพร้อมดว้ยอุปกรณ์

และเคร่ืองออกกาํลงักายอยา่งครบครัน  

3.2 RunWESTIN   

โปรแกรมพาลูกคา้โรงแรมออกไปวิ่งท่ีสวนเบญจกิตติทุกวนัอาทิตยว์นัพุธและวนัศุกร์ตั้งแต่เวลา 6.30-

7.30 น. โดยลูกคา้ตอ้งจอง ล่วงหนา้ก่อน 1 วนัและเร่ิมออกเดินทางจากโรงแรมตอนเชา้ 6.30 น. หรือ

ลูกคา้ท่านใดท่ีอยากวิ่งคนเดียวเพื่อความเป็นส่วนตวัสามารถติดต่อของรับแผนท่ีการวิ่งไดท่ี้แผนก 

Concierge หรือแผนก WestinWorkout  
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4. รู้สึกดี (FELL WELL) 

4.1. Sensory Welcome รูปแบบการตอ้นรับผ่านส่ือการรับรู้ตามแบบฉบบัของเวสทินทั้งกล่ินชา

ขาวจวบจนการตกแต่งของโรงแรมดว้ยสวนแนวตั้ง 

4.2. Heavenly® Bath เพื่อความสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่ามีเส้ือคลุมอาบนํ้า, ผา้เช็ดตวั, ผา้เช็ดหนา้, ผา้

เช็ดมือและอุปกรณ์สาํหรับอาบนํ้าประกอบดว้ยเจลอาบนํ้า, สบู่รูปใบไม,้ แชมพูและครีมนวด

ผม, โลชัน่ซ่ึงเป็นกล่ินชาขาวบริการใหส้าํหรับลูกคา้ทุกหอ้ง  

5. เล่นดี (PLAY WELL)  

5.1. Westin Weekend เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพื่อให้ลูกคา้สามารถเช็คเอา้ทใ์นวนัอาทิตยไ์ด้

สูงสุดถึง 15:00 น. (ข้ึนอยู่กับจาํนวนลูกค้าท่ีเข้าพกัในวนันั้น) และการขยายเวลาบริการ

เมนูอาหารเช้าในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตยใ์นส่วนของรูมเซอร์วิส ซ่ึงแขกสามารถสั่ง

เมนูอาหารเชา้ไดถึ้งบ่าย3โมง 

6. ทาํงานดี (WORK WELL) 

6.1. Clutter Free Meetings ศูนยบ์ริการทางธุรกิจ (Business Center) เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง  

วนัจนัทร์-วนัศุกร์มีเจา้หนา้ท่ีบริการตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. วนัเสาร์-วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ตอ้งติดต่อ Front Office หรือ Service Express เพราะไม่มีพนกังานประจาํคอยใหบ้ริการ นอกเหนือจาก

เวลาดงักล่าวติดต่อเซอร์วิสเอก็ซ์เพรสหรือฝ่ายตอ้นรับส่วนหนา้ มีหอ้งประชุมทั้งหมด 2 หอ้งแต่ละหอ้ง

รับลูกคา้ไดสู้งสุด 8 ท่าน มีคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ททั้งหมด 2  เคร่ือง ส่ิงอาํนวยความสะดวก

ครบครัน 

 

วิสัยทศัน์ ค่านิยม หรือเป้าหมาย โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ เห็นถึง

ความสําคญัของการพกัผ่อนเพื่อสุขภาพของแขกเป็นสําคญั ควบคู่กบัความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพื่อ

พนกังาน ทางโรงแรมมีมาตราการเพื่อรักษาความปลอดภยัต่างๆ รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ มุ่งเน้นการให้บริการด้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รวมทั้งการจดัเล้ียง โดยเนน้ท่ีคุณภาพของการบริการท่ีประทบัใจและคุณภาพของอาหารท่ี

จดัเตรียมโดยพ่อครัวท่ีมีประสบการณ์ ภายในโรงแรมมีบริการหอ้งอาหารเพื่อบริการลูกคา้ท่ีมาพกัและ

ลูกคา้ทัว่ไปอีกดว้ย  
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2.2.1 ลกัษณะการให้บริการแต่ละห้องพกัประเภทห้อง 

1. Deluxe (ดลีกัซ์)   

หอ้งพกัขนาด 40ตารางเมตร หอ้งพกัจะอยูท่ี่ชั้น 10-19 ภายในมี 1หอ้งนอน 1หอ้งนํ้า 

 

รูปท่ี2.4 ตวัอยา่งหอ้ง Deluxe 

ท่ีมา : https://www.agoda.com 

2. Premium Deluxe (พรีเม่ียม ดลีกัซ์)  

หอ้งพกัขนาด 42ตารางเมตร หอ้งพกัจะอยูท่ี่ชั้น 20-21 ภายในมี 1หอ้งนอน 1หอ้งนํ้า 

เฟอร์นิเจอร์ใหม่ เคร่ืองทาํกาแฟ ไอพอดดอ็กก้ิงสเตชัน่ และ ระบบควบคุมไฟฟ้าแบบทชัสกรีน 

 

รูปท่ี2.5 ตวัอยา่งหอ้ง Premium Deluxe 

ท่ีมา : https://www.agoda.com 
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3. Westin executive club (เวสทิน เอก็ซ์เซ็คคูทีฟ คลบั) 

หอ้งพกัขนาด 42 ตารางเมตร หอ้งจะอยูท่ี่ชั้น 22-24 ภายในมี 1หอ้งนอน 1หอ้งนํ้า 

 

รูปท่ี2.6 ตวัอยา่งหอ้ง Westin executive club 

ท่ีมา :  https://www.agoda.com 

4. Deluxe suite (ดลีกัซ์ สวที)  

หอ้งพกัขนาด 70ตารางเมตรหอ้งจะอยูท่ี่ชั้น 10-24 ภายในมี 1หอ้งนอน 1หอ้งนํ้า 1หอ้งสุขา 

และ 1หอ้งนัง่เล่น 

  

รูปท่ี2.7 ตวัอยา่งหอ้ง Deluxe suite 

ท่ีมา : https://www.agoda.com 
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5. Presidential suite (เพรสซิเด้นท์เชียล สวที) 

หอ้งพกัขนาด 160ตารางเมตร หอ้งจะอยูท่ี่ชั้น24 ภายในมี 1หอ้งนอน 1หอ้งนํ้า 1หอ้งทานขา้ว 1

หอ้งครัว 1หอ้งนัง่เล่น 1หอ้งทาํงาน และ 1หอ้งสุขา 

  

รูปท่ี2.8 ตวัอยา่งหอ้ง Presidential suite 

ท่ีมา :  https://www.agoda.com 

 

6. Breezy Smoking Suite 

หอ้งพกัขนาด 70 ตารางเมตรหอ้งจะอยูท่ี่ชั้น 12 และ 17 ภายในมี 1หอ้งนอน 1หอ้งนํ้า 1หอ้ง

สุขา และ 1หอ้งนัง่เล่น 

 

รูปท่ี2.9 ตวัอยา่งหอ้ง Breezy Smoking Suite 

ท่ีมา : https://www.agoda.com 
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2.2.2 ห้องอาหารและบาร์ Restaurant&Bar 

1. ห้องอาหาร ซีซันนอล เทส์ส (Seasonal Tastes) 

 หอ้งอาหารซีซนันอล เทส์ส (Seasonal Tastes) ตั้งอยูช่ั้น 7 ใหบ้ริการเวลา 6.00-23.00 น. บริการ

อาหารตามสัง่บุฟเฟตเ์คร่ืองด่ืมและไวน์ (บริการอาหารตามสัง่จานสุดทา้ยภายในเวลา 22.30 น.) สาํหรับ

บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้เปิดให้บริการในเวลา 6.00-10.30 น. บุฟเฟตอ์าหารม้ือกลางวนัเปิดให้บริการในเวลา 

12.00-14.30 น. และบุฟเฟตอ์าหารม้ือเยน็เปิดใหบ้ริการในเวลา 18.00-22.30 น.  

 
รูปท่ี2.10 ตวัอยา่ง หอ้งอาหาร ซีซนันอล เทส์ส   

ท่ีมา : https://eatigo.com/th/bangkok 

 

2. เซสท์บาร์ แอนด์ เทอเรส (Zest Bar & Terrace)  

 ตั้งอยูช่ั้น 7 เปิดเวลา 7:00-24: 00 น. บริการอาหารวา่งเคร่ืองด่ืมคอ็กเทล ไวน ์บุหร่ี และ บริการ

อาหารตามสัง่จานสุดทา้ยภายในเวลา 23:45 น. (ค่าเปิดไวน์และเหลา้ราคา1,000 บาทต่อขวด) 

 
รูปท่ี2.11 ตวัอยา่ง เซสทบ์าร์ แอนด ์เทอเรส 

ท่ีมา : https://www.thebigchilli.com 

  



11 
 

3. ห้องอาหารญ่ีปุ่ นคสิโซะ (Kisso)  

 คิสโซะ เป็นคาํท่ีมาจากภาษาญ่ีปุ่นดั้งเดิมมีความหมายวา่ “ข่าวสารหรือสญัญาณอนัดีของส่ิงดีๆ

ท่ีกาํลงัเขา้มา” คิสโซะให้บริการอาหารญ่ีปุ่นตามฤดูกาลของประเทศญ่ีปุ่นทั้งอาหารแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม

และแนวประยุกต์สมยัใหม่ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกนัเองตั้งอยู่ชั้น 8 ม้ือกลางวนัเปิดเวลา 12.00-

14.30 น. และสั่งอาหารภายในเวลา 14.15 น. ม้ือเยน็เปิดเวลา 18.00-22.30 น. และสั่งอาหารภายในเวลา 

22.15 น. มีห้องส่วนตวั 4 ห้องสไตล์ญ่ีปุ่น 2 ห้องสไตล์ยุโรปห้อง สําหรับยอดค่าใชบ้ริการไม่ตํ่ากว่า 

5,000 บาทในม้ือกลางวนัและ 7,000 บาท ในม้ือเยน็สามารถใชบ้ริการหอ้งฟรี เคาน์เตอร์ซูชิ (เคาน์เตอร์

ปลาดิบ) สามารถนัง่ได ้14 คน บริการชุดอาหารญ่ีปุ่นม้ือกลางวนั (วนัจนัทร์-วนัเสาร์) และอาหารตาม

สัง่  

 
รูปท่ี2.12 ตวัอยา่ง หอ้งอาหารญ่ีปุ่นคิสโซะ 

ท่ีมา : https://www.luxuryrestaurantawards.com 
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2.2.3 ห้องประชุมและสัมมนา 

 หอ้งแกรนดบ์อลรูม (เอและบี) ความจุงานเล้ียงคอ็กเทลจุได ้500 คน บุฟเฟตจุ์ได ้350 คน และ

โต๊ะจีนจุได ้ 400 คน งานประชุมจดัไดห้ลายแบบข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้เช่น Classroom , 

Theatre , Round Table or U-Shape มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก จอแอลซีดี เคร่ืองเขียน นํ้าด่ืม ไวท์

บอร์ด ไมโครโฟน รวมอยูใ่นแพค็เกจประชุม 

 

 
รูปท่ี2.13 ตวัอยา่ง หอ้งแกรนดบ์อลรูม 

ท่ีมา : https://www.eventbanana.com 

 

 
รูปท่ี2.14 ขนาดหอ้งแกรนดบ์อลรูม 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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2.2.4 สระว่ายนํา้ 

 สระวา่ยนํ้าเป็นสระวา่ยนํ้าแบบระบบเกลือ มีเจา้หนา้ท่ีดูแลตั้งแต่เวลา6:00-22:00น. สะวา่ยนํ้ามี

ความลึกตั้งแต่0.5-1.4เมตรและมีความยาว 21 เมตร 

 
รูปท่ี2.15 ตวัอยา่ง สระวา่ยนํ้า 

ท่ีมา : https://th.hotels.com 

 

2.2.5 เวสทิน เวร์ิคเอ้าท์ ฟิตเนส สตูดโิอ 

เวสทิน เวิร์คเอา้ท ์ฟิตเนส สตูดิโอ (Westin WORKOUT Fitness Studio) 

ให้บริการทุกวนั 24 ชม. (สําหรับลูกค้าโรงแรม) มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการในเวลา 6.00 น.-22.00 น. 

นอกเหนือเวลาดงักล่าวลูกคา้สามารถใชคี้ยก์าร์ดเพื่อเปิดประตูเขา้ไปยงัห้องออกกาํลงักายหรือติดต่อ

เซอร์วิสเอก็ซ์เพรส (Service Express) ไดท่ี้เบอร์ 0 

 
รูปท่ี2.16 ตวัอยา่ง เวสทิน เวร์ิคเอา้ท ์ฟิตเนส สตูดิโอ 

ท่ีมา : https://www.nanareview.com 
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2.3 รูปแบบการจัดองค์กร 

       2.3.1 โครงสร้างขององค์กร 

 
รูปท่ี2.17 โครงสร้างขององคก์ร  

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

- Executive Committee 

- Ganeral Menager 

- Human Resources 

- Cluster Director of Finance 

- Sales & Marketing 

- Director of  Rooms 

- Director of Food & Beverage 

- Director of Engineering 

- Cluster Dir. Of Revenue Management 

- Senior Department Head 

- Department Head 
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2.4 ตําแหน่งงานและลกัษณะท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 
รูปท่ี2.18 นางสาว ชุตาภา ศรีประสงค ์

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

• ช่ือผู้ปฏิบตัิงาน                                    : นางสาว ชุตาภา ศรีประสงค ์ 

• แผนก                                                  : อาหารและเคร่ืองด่ืมหอ้งอาหารซีซนันอลเทส์ส 

• ตําแหน่ง                                              : พนกังานดูแลหอ้งอาหารซีซนันอลเทส์ส 

• ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา        : ระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 

 

2.5 ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

7:00-10:30 เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย ดูแลห้องอาหารอาํนวยความสะดวกให้ลูกคา้ 

ตอ้นรับลูกคา้ เช็ครายละเอียดในการเขา้ใชบ้ริการหอ้งอาหาร หมายเลขหอ้ง ส่วนลด สิทธิพิเศษ

ต่างๆ รับออเดอร์อาหารจากลูกคา้ และนาํไปส่งในท่ีครัว เตรียมเคร่ืองด่ืม เสิร์ฟอาหารใหลู้กคา้ 

เกบ็โต๊ะ เช็ดโต๊ะ จดัวางอุปกรณ์บนโต๊ะใหม่ สาํหรับลูกคา้ท่านต่อไป  

10:30-11:30 เม่ือถึงเวลาท่ีห้องอาหารในตอนเชา้หมดเวลาทาํการ อาํนวยความสะดวกลูกคา้ท่ี

ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อย ทาํการลงนํ้ ายาฆ่าเช้ือ เก็บแผ่นรองจานไปซักและตากให้

เรียบร้อย เกบ็จาน ชาม แกว้ ส่งใหแ้ผนกลา้ง 

12:30-13:00 นาํผา้บริการต่างๆ ไปส่งซกั และทาํการเบิกผา้ใหม่ ตอ้งจดบนัทึกจาํนวนทุกคร้ัง 

13:00-15:00 เช็ดอุปกรณ์ ชอ้นส้อมมีด แกว้ต่างๆ ใหส้ะอาด ดว้ยนํ้าร้อน เติมอุปกรณ์ ชอ้นส้อม

มีด ลงในผา้เช็ดปากใหเ้รียบร้อย ถอดลา้งเคร่ืองกาแฟใหส้ะอาด 

15:00-17:00 พบัผา้เช็ดปากและผา้บริการต่างๆ ท่ีไปเบิกมาใหเ้รียบร้อย  
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2.6 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

 
รูปท่ี2.19 รูปพนกังานท่ีปรึกษา 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

• ช่ือ                                : คุณ สุพงษ ์สายสุพฒัน์ผล 

• ตําแหน่ง                       : Shift Leader 

 

2.7 ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึง วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 68 

วนัเป็นจาํนวนทั้งหมด 680 ชัว่โมง โดยฝึกงานตามตารางงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตั้งแต่เวลา 7:00-

17:00 น. วนัละ 10 ชัว่โมง 

 

2.8 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

2.8.1. ศึกษาขอ้มูล ปัญหาของสถานประกอบการ ภายในระหวา่งการปฎิบติังาน ทางผูจ้ดัทาํ

ไดศึ้กษาถึงปัญหาในสถานท่ีปฏิบติังาน ผา่นทางการสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษาและปัญหาท่ีพบได้

ดว้ยตนเอง หลงัจากการปฎิบติังาน จึงไดท้าํการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน และนาํมากาํหนด

หวัขอ้โครงงาน 

2.8.2. คิดหวัขอ้ในการนาํเสนอร่างโครงงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.8.3. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํเวบ็ไซตเ์พื่อการสัง่อาหาร 
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2.8.4. จดัทาํเวบ็ไซตแ์ละนาํมาทดสอบการใชง้าน และนาํขอ้แนะนาํจากพนกังานท่ีปรึกษา

และพนักงานท่านอ่ืนภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เว็บไซต์มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.8.5. เก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ผลการทาํโครงงาน โดยการจดัทาํแบบสอบถามความพึง

พอใจในการใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อการสัง่อาหารจากพนกังานภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2.8.6. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงานผูจ้ดัทาํและรูปเล่มโครงงานให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ

ทาํการตรวจสอบและแกไ้ข 

2.8.7. จดัทาํเอกสาร พร้อมการนาํเสนอผลงาน 

2.9 วธีิการดาํเนินงานวจัิย 

การศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบสั่งอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท 

กรุงเทพ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนต่างๆ แสดงดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินโครงงาน การพฒันาระบบสั่งอาหารเชา้ของโรงแรม

เดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ 

 
ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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2.10 สรุปผลการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

2.10.1 ประโยชน์ของการปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา 

- สามารถนาํความรู้ต่างๆ ไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนั และชีวิตการทาํงานในอนาคตได ้

- มีความรู้ระบบการจดัการภายในร้านอาหารหรือโรงแรมในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 

- ไดฝึ้กทกัษะและประสบการณ์ในการบริการ  

- ไดเ้จอและรู้วิธีจดัการกบัปัญหาเฉพาะหนา้ในการใหบ้ริการ 

2.10.2 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการทํางาน ปัญหาการทํางาน 

ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ทาํให้การปฎิบัติงาน เปล่ียนไปจากปกติมาก จึงต้องมีความ

ระมดัระวงัอยา่งมากในการบริการ ในเร่ืองของความสะอาด และรักษาระยะห่างกบัลูกคา้ ทาํให้เวลา

จดออเดอร์ลูกคา้ หากเจอลูกคา้ท่ีพูดเสียงเบา ฟังไม่ไดย้นิ ตอ้งถามย ํ้าอีกรอบจนบางคร้ังลูกคา้อาจเกิด

ความไม่พอใจ หรือ ฟังผดิแลว้จดเมนูผดิพลาด  

  



19 
 

บทที่ 3 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การจัดทาํโครงงานการพฒันาระบบสั่งอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ 

สุขมุวิท กรุงเทพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการทาํเวบ็ไซตเ์พื่อสั่งรายการอาหารเชา้ ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงมี

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

3.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัควิอาร์โค้ด 

3.2 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัเวบ็ไซต์ 

3.3 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัระบบส่ังอาหารด้วยควิอาร์โค้ด 

3.4 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัโปรแกรม Wordpress 

3.5 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัโปรแกรม Deltafood 

3.6 หลกัการสร้างเวบ็ไซต์เบ้ืองต้น 

3.7 งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

 

3.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัควิอาร์โค้ด 

 

รูปท่ี3.1 คิวอาร์โคด้ 

ท่ีมา : https://maanow.com 

Marketing Oops! Admin (2553) ไดใ้หค้วามหมายของคิวอาร์โคด้วา่ คิวอาร์โคด้ หรือ คิวอาร์

โคด้ คือ สัญลกัษณ์ส่ีเหล่ียม ท่ีเร่ิมแพร่หลายในบา้นเรามากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพห์รือ

นิตยสาร QR Code ย่อมาจาก Quick Response เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ ท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่น 
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โดยบริษทั Denso-Wave ตั้งแต่ปี 1994 คุณสมบติัของ คิวอาร์โคด้ คือ เป็นสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลต่างๆ 

ท่ีมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่จะนาํมาใชก้บัสินคา้ ส่ือโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติม 

หรือจะเป็น URL เวบ็ไซต ์เม่ือนาํกลอ้งของโทรศพัทมื์อถือไปถ่าย คิวอาร์โคด้ ก็จะเขา้สู่เวบ็ไซตไ์ด้

ทนัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาพิมพ ์เราสามารถอ่าน คิวอาร์โคด้ ไดอ้ยา่งง่ายดาย โดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีมี

กลอ้งถ่ายรูป และมีโปรแกรมท่ีเรียกวา่ QR Code Reader ติดตั้งอยูใ่นเคร่ืองโทรศพัท ์

3.1.1 ประโยชน์ของควิอาร์โค้ด 

เราสามารถนาํ คิวอาร์โคด้ มาประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น แสดง URL ของเวบ็ไซต ์

ขอ้ความ เบอร์โทรศพัท ์และขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรไดอี้กมากมาย ปัจจุบนั คิวอาร์โคด้ ถูกนาํไปใชใ้น

หลายๆ ดา้นเน่ืองจากความรวดเร็ว เพราะทุกวนัน้ีคนส่วนใหญ่จะมีมือถือกนัทุกคนและมือถือเด๋ียวน้ี 

ก็มีกลอ้งเกือบทุกรุ่นแลว้ ประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดของ คิวอาร์โคด้ คือการแสดง URL ของเวบ็ไซต ์

เพราะ URL โดยปกติแลว้จะจดจาํยากเพราะยาวและบางทีก็ จะซบัซ้อนมาก แต่ดว้ย คิวอาร์โคด้ เรา

เพียงแค่ยกมือถือมาสแกน คิวอาร์โคด้ ท่ีเราพบเห็นตามผลิตภณัฑต่์างๆ  นามบตัร นิตยสาร ฯลฯ แลว้

มือถือ จะล้ิงคเ์ขา้เวบ็เพจท่ี คิวอาร์โคด้ นั้นๆ บนัทึกขอ้มูลอยูโ่ดยอตัโนมติั  

 

3.2 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัเวบ็ไซต์ 

 

รูปท่ี3.2 อินโฟกราฟิกส์ตวัอยา่งเวบ็ไซต ์

ท่ีมา : https://bankchatchadol.com 

สมาคมผูดู้แลเวบ็ไทย (2561) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า เวบ็ไซต ์คือ ส่ือนาํเสนอขอ้มูลบน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หนา้เวบ็เพจหลายหนา้ ซ่ึงเช่ือมโยงกนัผ่านทางไฮเปอร์ลิงก ์

ซ่ึงตอ้งเปิดดว้ยโปรแกรมเฉพาะทางท่ีเรียกว่า Web Browser โดยถูกจดัเก็บไวใ้นเวิลด์ไวด์เวบ็ และ
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เวบ็ไซตน์ั้นถูกสร้างข้ึนดว้ยภาษาทางคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) 

และไดมี้การพฒันาและนาํภาษาอ่ืนๆเขา้มาร่วมดว้ย เพื่อให้มีความสามารถมากข้ึน เช่น PHP , SQL , 

Java ฯลฯ เว็บไซต์ นั้นมีคาํศพัท์เฉพาะทางหลายคาํ เช่น เว็บเพจ (web page) และ โฮมเพจ (home 

page) เป็นตน้ ปัจจุบนัการออกแบบ เว็บไซต์ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป เน่ืองจากมีเคร่ืองมือในการ 

ออกแบบ เวบ็ไซต ์ให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป หรือแมก้ระทัง่ CMS (Content 

Management System) อยา่ง joomla, wordpress, drupal เป็นตน้ โดยเวบ็ไซตน์ั้นมีไวเ้พื่อแสดงขอ้มูลท่ี

แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูท้าํเวบ็ไซตน์ั้นๆ เช่น แสดงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  ขอ้มูลบริษทั  

ขายสินคา้ เป็นตน้ 

3.2.1 ประโยชน์ของเวบ็ไซต์ 

Ultimate Digital Service (2562) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของเวบ็ไซตไ์ว ้ดงัน้ี 

1. ช่วยส่งเสริมศกัยภาพการแข่งขนัในดา้นธุรกิจ 

2. ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และความทนัสมยั ความน่าเช่ือถือ ใหก้บัองคก์ร บริษทั ต่าง ๆ 

3. ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย และช่วยลด

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

4. ช่วยทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ให้คาํแนะนาํต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคํ้าและบริการแก่ลูกคา้ไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง โดยไม่ตอ้งรอร้านเปิดใหบ้ริการ 

5. สามารถใหบ้ริการต่าง ๆ ของธุรกิจหรือองคก์รแบบออนไลน์ เป็นการอาํนวยความสะดวกแก่

ลูกคา้ 

6. เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินคา้และบริการของบริษทัอีกช่องทางหน่ึง ช่วยให้เขา้ถึง

กลุ่มลูกคา้ หรือผูใ้ช้บริการเป้าหมายได้ทุกวนั จึงสามารถซ้ือ-ขายสินคํ้ าหรือบริการผ่าน

เวบ็ไซตไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมง และสามารถเขา้ถึงไดจ้ากทุกท่ีทัว่โลก 

7. ช่วยขายสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต สร้างรายไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหนา้ร้านหรือสาํนกังาน สามารถเพิ่ม 

ยอดขายใหก้บัธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3.3 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัระบบส่ังอาหารด้วยควิอาร์โค้ด 

 

รูปท่ี3.3 ตวัอยา่งระบบการสัง่อาหารดว้ยคิวอาร์โคด้ 

ท่ีมา : https://www.foodstory.co 

Foodstory (2564) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัระบบสั่งอาหารดว้ยคิวอาร์โคด้ไว ้ดงัน้ี  ทุก

ร้านอาหารจะเจอปัญหาเม่ือมีลูกค้าจาํนวนมาก โดยระบบการสั่งอาหารด้วยคิวอาร์โค้ดจะช่วย

แกปั้ญหาโดย ลูกคา้สามารถสัง่อาหารผา่นโทรศพัทข์องลูกคา้ไดโ้ดยง่าย เพียงสแกนคิวอาร์โคด้  

3.3.1 ประโยชน์ของส่ังอาหารด้วยควิอาร์โค้ด 

สโตร์ฮบั (2564) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของสัง่อาหารดว้ยคิวอาร์โคด้ไว ้ดงัน้ี 

1. รับออเดอร์ไดแ้ม่นยาํและรวดเร็วข้ึน 

2. รองรับลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

3. เพิ่มความคล่องตวัในการบริหารร้านและการทาํงานของพนกังาน 

4. เพิ่มยอดขายโดยการกระตุน้ใหลู้กคา้กลบัมาใชง้านท่ีร้านอีกดว้ยการสั่งอาหารแบบไร้สัมผสั

ท่ีสะดวกและรวดเร็วผา่นคิวอาร์โคด้ 
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3.4 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัโปรแกรม Wordpress 

 

รูปท่ี3.4 ตวัอยา่งโปรแกรม Wordpress 

ท่ีมา : https://www.blog.click-end.com 

พลากร สอนสร้างเวบ็ (2564) ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรม WordPress ว่า WordPress 

คือ ซอฟทแ์วร์ หรือ โปรแกรม ท่ีเราเอาไวส้าํหรับ ใชส้ร้างเวบ็ไซต ์ซ่ึง ซอฟแวร์ตวัน้ี เป็นซอฟทแ์วร์ 

แบบเปิดรหสั ท่ีเรียกวา่ Open Source และมีลิขสิทธ์ิแบบ GPL เราจึง สามารถนาํ WordPress มาใช ้ทาํ

เว็บไซต์ ได้ฟรี ซ่ึงเราสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรม WordPress ได้จากเว็บไซต์ WordPress.org  

สาเหตุท่ีนกัพฒันาเวบ็ไซต ์หลายคนหนัมาใชง้าน WordPress ก็เพราะวา่ WordPress ไดรั้บความนิยม

มากข้ึนเร่ือยๆ ตั้ งแต่ออกเวอร์ชันแรกเม่ือปี 2003 เป็นต้นมา ในระยะแรก WordPress เป็นเพียง 

Blogging Software สาํหรับเอาไวเ้ขียนบทความ หรือ บลอ็กส่วนตวัเท่านั้น แต่ในปัจจุบนั WordPress 

มีจาํนวนผูใ้ชง้านเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก จนพฒันาเปล่ียนแปลงจาก Blogging Software มาเป็น CMS 

หรือ Content Management System หรือ ในภาษาไทย เราเรียกวา่ เคร่ืองมือบริหาร จดัการ เน้ือหาบน

เวบ็ไซต ์ปัจจุบนั WordPress ไม่เพียงแต่สามารถบริหารจดัการ เน้ือหาบนเวบ็ไซตไ์ดเ้ท่านั้น แต่ยงัเป็น

เคร่ืองมือสําหรับการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงาม ตลอดจนการนําไปทาํเว็บขายของออนไลน์ 

ซอฟทแ์วร์เสริม หรือ Plugin Woocommerce ไดอี้กดว้ย ก่อนท่ีเราจะสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย WordPress ได ้

เราตอ้งรู้จกัคาํว่า โดเมน และ เวบ็โฮสต้ิง ก่อน ซ่ึงการท่ีเวบ็ไซตข์องเรา จะออนไลน์ได ้เราจะเป็นท่ี

จะตอ้งมี โดเมน และ เวบ็โฮสต้ิงครับ วิธีการท่ีเราจะไดม้าคือ เราตอ้งไปเช่ากบัผูใ้หบ้ริการเวบ็โฮสต้ิง 

แต่ก็ยงัมีอีกวิธีนึง ถา้เราตอ้งการลองเล่น WordPress ดูเราสามารถท่ีจะติดตั้ง WordPress บนเคร่ือง

ตวัเองกไ็ดเ้ช่นกนั 
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3.5 ข้อมูลเบ้ืองต้นเกีย่วกบัโปรแกรม Deltafood 

 

รูปท่ี3.5 ตวัอยา่งโปรแกรม Deltafood 

ท่ีมา : https://shopee.co.th/deltafood 

@deltafoodth (2564) เดลตา้ฟู๊ ด ระบบร้านอาหาร ท่ีให้ลูกคา้สามารถสั่งอาหารเขา้ครัวได้

เอง สามารถแยกครัว ลูกคา้ทราบคิวว่าเหลืออีกก่ีคิว สามารถยกเลิกได้ถา้หากยงัไม่ทาํรายการ ดู

ยอดขายไดแ้บบเรียลไทม ์

 

รูปท่ี3.6 ตวัอยา่งโปรแกรม Deltafood 

ท่ีมา : https://deltafood.co/th 
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3.6 หลกัการสร้างเวบ็ไซต์เบ้ืองต้น 

บญัชา งึดเกาะ (2562) ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบั หลกัการสร้างเว็บไซต์เบ้ืองตน้ การสร้างและ

ออกแบบเวบ็ไซต ์กระบวนการในการสร้างและออกแบบเวบ็ไซตจ์ะมีกระบวนการพื้นฐานอยูด่ว้ยกนั 

5 ขั้นตอน คือ 

       1. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนท่ีผูส้ร้างเวบ็จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการจะนาํมาสร้าง

เว็บ กาํหนดวตัถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นกาํหนดขอบเขตและความตอ้งการของเว็บว่า

จะตอ้งมีอะไรบา้ง เช่น ขนาดของหนา้จอภาพบราวเซอร์ท่ีจะใช ้ฯลฯ องคป์ระกอบและเคร่ืองมือท่ี

จะต้องใช้ ต้องการมีกระดานข่าว ห้องสนทนา ฯลฯ รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการในการ

บาํรุงรักษาอย่างเป็นระบบการวางแผนเบ้ืองตน้ของการสร้างเวบ็สําหรับ Dreamweaver คือ กาํหนด

พื้นท่ีจดัเกบ็เวบ็ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ กาํหนดพื้นท่ีติดตั้งเวบ็เม่ือสร้างเสร็จ 

       2. การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนท่ีนาํขอ้มูลและแผนท่ีวางไวไ้ปปฏิบติั โดยการลงมือปฏิบติั

โดยจดัพิมพเ์น้ือหา กาํหนดการเช่ือมโยง และคุณลกัษณะอ่ืนท่ีตอ้งใชใ้นเวบ็ การออกแบบก็จะเนน้ท่ี

การจดัหนา้จอของเวบ็ใหส้อดคลอ้งกนัและระมดัระวงัปัญหาต่าง ๆ ในการออกแบบ 

       3. การพฒันา (Development) เป็นขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองจากการออกแบบและการสร้าง โดยเนน้ไปท่ี

การตกแต่งและเสริมเคร่ืองมือต่างๆ สาํหรับเวบ็ เช่น การกาํหนดสี ภาพ การใช ้Flash ช่วยให้เวบ็เร้า

ความสนใจ และเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆ ของโปรแกรมสนบัสนุนการสร้างเวบ็ 

       4. การติดตั้ง (Publishing) เป็นขั้นตอนท่ีจะนาํเอาเวบ็ท่ีไดส้ร้างข้ึนเขา้ไปติดตั้งในเวบ็เซอร์เวอร์

เพื่อให้แสดงผลไดใ้นระบบอินเทอร์เน็ต หรือจะเรียกว่า การอบัโหลด (Up load) ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี

จะตอ้งดาํเนินการอยูเ่สมอเม่ือสร้างเวบ็เสร็จ 

       5. การบาํรุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนประเมินผลและติดตามผลการติดตั้งเวบ็ไซต์ว่ามี

ขอ้ขดัขอ้งหรือตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงเวบ็เพิ่มเติมใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ อาจจะเรียกไดว้า่ขั้นตอนการ

อับเดท (Up date) การกําหนดรูปแบบเว็บไซต์ (Web-site) เว็บไซต์ (Web-site) หมายถึง เว็บท่ี

ประกอบดว้ยเว็บเพจหลายๆ เว็บเพจมารวมกนั อยู่ภายในพื้นท่ีเดียวกนัและเช่ือมโยงระหว่างกัน

ภายใตโ้ดเมนเนมเดียวกนั โดยมีโฮมเพจเป็นหน้าแรกของเวบ็ไซต์ทาํหน้าท่ีเช่ือมโยงไปยงัเวบ็เพจ

ต่างๆ 
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3.7 งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

จกัรกฤษณ์ หมัน่วิชา , กิตติศกัด์ิ รักแกว้ , กนัยาวีร์ ยีฮอ และ สุเมธา ใจเยน็ (2562) ได้

ทาํการศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับการสั่งอาหาร (Mu-Ne.เมนูอิเลก็ทรอนิกส์) ผา่น

อุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างท่ีทดลองใชร้ะบบ คือ

กลุ่มผูใ้ช้งานระบบหรือลูกคา้ท่ีใช้บริการ พบว่า 1)ด้านประสิทธิภาพของระบบ โดยมีหัวขอ้การ

ประเมินท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มูล 2)ดา้น

ความยากง่ายต่อการใชร้ะบบ โดยมีหวัขอ้การประเมินท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความง่ายต่อ

การใชง้านของระบบ 3)ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล โดยมีหวัขอ้การประเมินท่ีไดรั้บความพึงพอใจ

มากท่ีสุดคือ การกาํหนดรหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ขา้ใชง้านระบบ และผลของการ

ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้ชง้านระบบหรือลูกคา้ โดยภาพรวมของทั้งระบบนั้นอยูใ่น

ระดบัท่ีดี 

จิราวรรณ ผาดไธสง และ ภาชญา เช่ียวชาญ (2562) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองระบบการสั่ง

อาหารในโดยใช้ Graphical User Interface: GUI ในการออกแบบแอปพลิเคชัน พบว่า ผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาหรือวิเคราะห์แอพพลิเคชัน่การสั่งอาหารของโรงพยาบาล เป็นไปตามแนวทางการออกแบบ

ตามวงจรการพฒันาระบบ (System development life cycle : SDLC) ระบบงานท่ีพฒันาข้ึนสามารถ

ทาํงานไดต้รงตามความตอ้งการ ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้เม่ือระบบพฒันาเสร็จเรียบร้อยจะเป็นการนาํ

ระบบงานไปติดตั้งเพื่อให้ผูใ้ชไ้ดใ้ช้งานจริงต่อไป ในลกัษณะของแอพพลิเคชัน่การสั่งอาหารของ

โรงพยาบาล เพื่อใหก้ารสั่งอาหารออนไลน์เป็นแนวทางหรือทางเลือกใหผู้ใ้ชมี้ตวัเลือกมากข้ึนในการ

หาเมนูอาหารท่ีสนใจ ทาํใหส้ามารถเลือกเมนูอาหารท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน ผูช้ายสามารถอาหารได้

ทุกท่ีทุกเวลาท่ีผูช้ายตอ้งการ ก็สามารถไดร้ายการอาหารตามท่ีตอ้งการและมีกาํหนดเวลาในการจดัส่ง 

ท่ีจะมีพนกังานคอยดูแลติดตามและยนืยนัรายการอาหารใหเ้สมอ 

ชลธิชา เซ่ียงหลิว (2562) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา 

ร้านอาหารครัวละมุน พบว่า การพัฒนาระบบส่งอาหารออนไลน์โดยอาศัยช่องทาง พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทาํงานของร้านอาหาร ในการเพิ่มความ

สะดวกสบายใหแ้ก่ลูกคา้ และทางร้านมีการจดัเก็บรายการอาหารท่ีสั่งโดยผูบ้ริโภคเป็นรายงาน จะทาํ

ให้รู้ว่าลูกคา้สั่งอาหารชนิดอะไรบา้ง ราคาเท่าไร สามารถนาํไปแสดงให้ลูกคา้ไดเ้ห็นทั้งราคาอาหาร

แต่ละชนิด และราคาทั้งหมด 
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์

์

บทที่ 4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

การจดัทาํโครงงานเร่ือง "การพฒันาระบบสั่งอาหารเชา้ของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด 

สุขมุวิท กรุงเทพ" เพื่อใชใ้นการบริการในหอ้งอาหาร ซีซนันอลเทส์ส ในโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด 

สุขมุวิท กรุงเทพ กส็ามารถแสดงถึงโปรแกรมท่ีใชแ้ละวิธีการสร้างเวบ็ไซตด์งันี้ 

4.1 โปรแกรมท่ีใช้จัดทําโครงงาน การพฒันาระบบส่ังอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน 

แกรนด์ สุขุมวทิ กรุงเทพ 

4.1.1 โปรแกรม SketchBook 

4.1.2 โปรแกรม Photoshop Mix 

4.1.3 โปรแกรม Wordpress 

4.1.4 โปรแกรม Deltafood 

4.2 ขั้นตอนการทําซีซันนอลเทส์สเวบ็ไซต์ 

1. ติดตั้งโปรแกรมbitnami wordpressบนเคร่ือง ตั้งช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นเพื่อใชใ้นการลอ็ค

อินเขา้สู่หนา้wordpress

รูปท่ี4.1 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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2. เปิด manager-windows ข้ึนมา โปรแกรมbitnami ท่ีติดตั้งแลว้ กดไปท่ี manage servers  

 

รูปท่ี4.2 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

3. ก่อนการเร่ิมใชง้าน จะตอ้งตั้งค่าใหข้ึ้นปุ่มสีเขียวทั้งคู่ เพื่อเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์โดยการกด start 

และเม่ือไม่ใชแ้ลว้ใหเ้ขา้มากด stop และลอ็คเอา้ทอ์อกทุกคร้ัง เพื่อกนัไม่ใหห้นา้เวบ็ท่ีเราสร้าง

ไวแ้ลว้หายไป 

 

รูปท่ี4.3 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4. เม่ือข้ึนปุ่มสีเขียวทั้งคู่แลว้ กลบัมาหนา้แรก เพื่อเขา้ใช ้กดไปท่ี go to application 

 

 รูปท่ี4.4 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

5. หลงัจากนั้น เขา้มาใชป้ลัก๊อินDeltafood โดยไปท่ีโปรแกรมDeltafood ตั้งช่ือผูใ้ชง้านและ

รหสัผา่นเพื่อใชใ้นการลอ็คอินเขา้ใชง้าน เพื่อวางระบบสินคา้ 

 

รูปท่ี4.5 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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6. เม่ือลอ็คอินจะเขา้สู่ระบบ จะเป็นหนา้จดัการระบบทั้งหมดหรือเรียกวา่หนา้หลงับา้น สามารถ

ดูเมนู เพิ่ม และแกไ้ขได ้ ดูออเดอร์ลูกคา้  ส่งออเดอร์เขา้ครัว  เรียกพนกังาน  รวมไปถึงเช็คบิล

ได ้ เป็นตน้ 

 

รูปท่ี4.6 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

7. หลงัจากนั้นเขา้ไปท่ีเมนูดา้นซา้ยมือ > ตั้งค่า เพื่อเขา้ไปตั้งค่ารูปของร้านคา้ ช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์

โทร เม่ือตั้งค่าหนา้ร้านเสร็จเรียบร้อยแลว้ สามารถกดตั้งค่าอ่ืนๆได ้ เช่น การชาํระเงิน เพิ่ม

หมายเลขโต๊ะ และรายละเอียดต่างๆ ไดใ้นเมนูอ่ืนๆ ดา้นซา้ยมือ 

 

รูปท่ี4.7 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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8. เพิ่มเมนูอาหาร ตรงหวัขอ้ดา้นซา้ย > สินคา้  จดัลาํดบัเมนูตามหมวดหมู่  พิมพร์ายละเอียดเมนู

ต่างๆ  ใส่ราคา และ ใส่รูปประกอบเมนู 

 

รูปท่ี4.8 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

9. หลงัจากนั้น เม่ือตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย  กลบัมาท่ีหวัขอ้ดา้นซา้ย > ขาย  กดเขา้ไปเลือกโต๊ะของ

ลูกคา้ท่ีตอ้งการ และกดไปท่ีตวัเลือก คิวอาร์โคด้  เราสามารถใหลู้กคา้สแกนคิวอาร์โคด้ เพื่อ

สัง่อาหาร เรียกพนกังาน หรือเช็คบิล เป็นตน้ 

 

รูปท่ี4.9 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4.3 วธีิการใช้งานซีซันนอลเทส์สเวบ็ไซต์และตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมท่ีแสดงลกัษณะการทํางาน

ของระบบ 

1. สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์

 

รูปท่ี4.10 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

2. เม่ือสแกนเขา้มาในเวบ็ไซตแ์ลว้กด คาํวา่ สัง่ แลว้จะพบกบัหนา้เมนูใหเ้ลือก 

 

รูปท่ี4.11 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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3. สามารถกดสัง่เมนูอาหารไดเ้ลยตามตอ้งการ 

 

รูปท่ี4.12 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

 

รูปท่ี4.13 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4. เม่ือสัง่เมนูท่ีตอ้งการเสร็จแลว้ กดบนัทึก เวบ็ไซตจ์ะพามาหนา้รวมเมนูออร์เดอร์ท่ีสัง่ เพื่อ

ตรวจเช็คอีกคร้ัง หากถูกตอ้งครบถว้นแลว้ สามารถกดส่งเขา้ครัวไดเ้ลย 

 

รูปท่ี4.14 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

5. เม่ือกดสัง่เมนูเสร็จแลว้ เมนูท่ีสัง่จะข้ึนท่ีหนา้เวบ็ไซต ์และสามารถดูสถานะของอาหารได ้

 

รูปท่ี4.15 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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6. สามารถกดเรียกพนกังานหรือเช็คบิลได ้

 

รูปท่ี4.16 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

7. เม่ือลูกคา้กดสัง่อาหารแลว้ จะข้ึนเมนูท่ีลูกคา้สัง่ ท่ีหนา้เวบ็ไซตห์ลงับา้น เราสามารถกดแกไ้ข

สถานะของออเดอร์นั้นได ้เพือ่ใหลู้กคา้ทราบถึงเวลาและสถานะของอาหาร 

 

รูปท่ี4.17 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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รูปท่ี4.18 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

 

รูปท่ี4.19 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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8. หนา้หลกัเมนูทั้งหมดในเวบ็ไซตห์ลงับา้น 

 

รูปท่ี4.20 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 

 

9. เม่ือลูกคา้ทานเสร็จ ตอ้งการเช็คบิล สามารถกดชาํระเงินไดผ้า่นเวบ็ไซต ์

 

รูปท่ี4.21 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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10. สามารถพิมพใ์บเสร็จไดผ้า่นเวบ็ไซต ์

 

รูปท่ี4.22 

ท่ีมา : ผูจ้ดัทาํ (2564) 
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4.4 รูปภาพ อ้างองิเมนูภายในเวบ็ไซต์ 

Eat well menu ความรู้สึกดีๆ เร่ิมจากการกินท่ีดีโรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ 

จบัคู่อาหารเพื่อประโยชน์สูงสุด และพวกเราคาํนึงถึงการใชว้ตัถุดิบอยา่งย ัง่ยนืโดยไม่ใชแ้หล่งโปรตีน

จากสตัว ์ท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญพนัพนัธ์ุและผกัปลอดสารพิษ 

 

รูปท่ี4.23 Eat well menu 

ท่ีมา : https://m.facebook.com/WestinBangkok 

 

Takeaway & delivery บริการซ้ืออาหารกลบับา้นและจดัส่งอาหาร ของโรงแรมเวสทิน แก

รนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ เน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิท-19 

 

รูปท่ี4.24 ตวัอยา่งบริการ Takeaway & delivery  

ท่ีมา :  https://m.facebook.com/WestinBangkok 
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EAT WELL MENU 

Poached eggs คือ ไข่ดาวนํ้ า มีลกัษณะ ไข่ขาวสุก ไข่แดงก่ึงสุกก่ึงดิบ เป็นวิธีปรุงไข่ไก่ท่ีดี

ท่ีสุด ตอ้งอาศยัเทคนิคและความชาํนาญในการทาํ  

 

รูปท่ี4.25 ตวัอยา่งเมนู Poached eggs 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://feelgoodfoodie.net 

 

Spinach egg white roll คือ เมนูไข่เจียวมว้น ท่ีใชแ้ต่ไข่ขาว ผสมกบัผกัโขม 

 

รูปท่ี4.26 ตวัอยา่งเมนู Spinach egg white roll 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.marthastewart.com 

  



41 
 

Coconut yogurt and blueberry bowl คือ เมนูโยเกิร์ตมะพร้าว ผสมกบับลูเบอร่ี 

 

รูปท่ี4.27 ตวัอยา่งเมนู Coconut yogurt and blueberry bowl 

ท่ีมา : https://www.target.com ; https://www.eatingbirdfood.com 

 

Protein drink คือ เคร่ืองด่ืมโปรตีน ผสมผงโปรตีนกบันม รสโกโก ้

 

รูปท่ี4.28 ตวัอยา่งเมนู  Protein drink 

ท่ีมา : https://mcdonalds.com.au 
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JUICE 

Orange Juice คือ นํ้าส้ม เป็นนํ้าผลไมท่ี้คนนิยมด่ืมกนัมาก เพราะมีวิตามินซีสูง เเละมีรสชาติ

ท่ีสดช่ืน 

 

รูปท่ี4.29 ตวัอยา่งเมนู Orange Juice 

ท่ีมา : https://lancasteronline.com 

 

Carrot Juice คือ นํ้ าแครอท ทาํจากส่วนหัวของแครอท นํามาคั้นสดเป็นเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมี

ประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายชนิด 

 

รูปท่ี4.30 ตวัอยา่งเมนู Carrot Juice 

ท่ีมา : https://aomlukmmak.wordpress.com 
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Apple Juice คือ นํ้าแอปเป้ิล เป็นนํ้าผลไมใ้สท่ีสกดัออกมาจากแอปเป้ิล มีประโยชน์สูง รสชาติ

หอมหวาน อร่อย 

 

 

รูปท่ี4.31 ตวัอยา่งเมนู Apple Juice 

ท่ีมา : https://www.fadie.com 

 

Pineapple Juice คือ นํ้าสบัปะรดเป็นนํ้าผลไมท่ี้สกดัออกมาจากเน้ือสบัปะรด มีกล่ินหอม 

หวานอมเปร้ียว มีประโยชนต่์อร่างกาย 

 

รูปท่ี4.32 ตวัอยา่งเมนู Pineapple Juice 

ท่ีมา : https://www.yummymedley.com 
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Watermelon Juice คือ นํ้าแตงโม เป็นนํ้าผลไมท่ี้คั้นจากเน้ือแตงโม มีกากใยสูง รสชาติหอม

หวาน 

 

รูปท่ี4.33 ตวัอยา่งเมนู Watermelon Juice 

ท่ีมา : www.facebook.com/thitaree.restaurant 

 

Skimmed milk  คือ นมววั เป็นนมพร่องมนัเนย เป็นวงท่ีแยกเอาไข่มนัเลยออกเกือบทั้งหมด 

ซ่ึงประกอบดว้ยโปรตีนนมและนํ้าตาลแลก็โทส 

 

รูปท่ี4.34 ตวัอยา่งเมนู Skimmed milk 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com 
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Soya milk นมถัว่เหลือง คือ เคร่ืองด่ืมท่ีทาํจากการบดของถัว่เหลือง และนาํไปตม้ กรองจน

เจือจางลง และนาํมาปรุงแต่งใหไ้ดร้สชาติท่ีตอ้งการ 

 

รูปท่ี4.35 ตวัอยา่งเมนู Soya milk 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com 

 

FRESH FRUIT 

 

Papaya มะละกอ คือ เป็นไมผ้ลชนิดหน่ึง ผลดิบมีสีเขียว เม่ือสุกแลว้เน้ือในจะมีสีเหลืองถึง

ส้ม นิยมนาํมารับประทานทั้งสดและนาํไปปรุงอาหาร  

 

รูปท่ี4.36 ตวัอยา่งเมนู Papaya 

ท่ีมา : https://www.wayfair.com ; https://www.facebook.com/folkdoctorthailand 

 

  



46 
 

Honeydew คือ ฮนันีดิว เป็นผลไมพ้นัธ์ุหน่ึงของแตงเมลอน มีเน้ือสีเขียวอ่อน รสหวาน มี

กล่ินหอม 

 

รูปท่ี4.37 ตวัอยา่งเมนู Honeydew 

ท่ีมา : https://www.wayfair.com ; https://item.rakuten.co.jp 

 

Cantaloupe คือ ผลไมพ้นัธ์ุหน่ึงของแตงเมลอน มีเน้ือสีส้ม รสหวาน มีกล่ินหอม 

 

รูปท่ี4.38 ตวัอยา่งเมนู Cantaloupe 

ท่ีมา : https://www.wayfair.com ; https://atikofianti.wordpress.com 
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Pineapple คือ สบัปะรด มีผลเป็นตาๆ มีเน้ือสีเหลือง รสชาติหวานเปร้ียว มีหลายพนัธ์ุ  

 

รูปท่ี4.39 ตวัอยา่งเมนู Pineapple 

ท่ีมา : https://www.wayfair.com ; https://pngtree.com 

 

Watermelon คือ แตงโม ผลไมลู้กโต มีผลสีเขียว เน้ือขา้งในส่วนใหญ่เป็นสีแดง บาพนัธ์ุมีสี

เหลือง รสชาติหวาน นิยมกินเพื่อคลายร้อน 

 

รูปท่ี4.40 ตวัอยา่งเมนู Watermelon 

ท่ีมา : https://www.wayfair.com ; https://www.sanyoseed.co.jp 
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Sliced fresh fruit  คือ ผลไมร้วม เช่น แตงโม มะละกอ สบัปะรด มะม่วง เป็นตน้ 

 

รูปท่ี4.41 ตวัอยา่งเมนู Sliced fresh fruit 

ท่ีมา : https://www.wayfair.com ; https://pantip.com 

 

Fruit salad คือ ผลไมร้วมหลากหลายชนิด ผสมอยูใ่นของเหลว เช่นนํ้าเช่ือม และนํ้าผลไม ้

 

รูปท่ี4.42 ตวัอยา่งเมนู Fruit salad 

ท่ีมา :  https://www.thaijobsgov.com 
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EGGS 

Soft-boiled eggs คือ ไข่ลวก ตม้ไข่ 2 นาที ไข่ขาวทั้งใบยงัไม่สุกดี 

 

รูปท่ี4.43 ตวัอยา่งเมนู Soft-boiled eggs 

ท่ีมา : https://www.dreamstime.com ; https://www.educatepark.com 

 

Medium-boiled eggs คือ ไข่ตม้แบบสุกปานกลาง ตม้ไข่ 6 นาที ไข่ตม้เร่ิมสุก ไข่แดงเป็นสี

ส้ม เกือบสุกแลว้ 

 

รูปท่ี4.44 ตวัอยา่งเมนู Medium-boiled eggs 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.huffpost.com 
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Hard-boiled eggs คือ ไข่ตม้สุกมากๆทั้งใบ ตม้ไข่ 15 นาที  ไข่แดงเป็นสีเหลืองอ่อน 

 

รูปท่ี4.45 ตวัอยา่งเมนู Hard-boiled eggs 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.huffpost.com 

 

Stuffed omelet คือ ไข่เจียวยดัไส้ สามารถเลือกไส้ไดต้ามใจชอบ 

 

รูปท่ี4.46 ตวัอยา่งเมนู Stuffed omelet 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.mythreeseasons.com 
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Omelet คือ ไข่เจียวมว้น เป็นเมนูไข่ยอดนิยมอนัดบัตน้ๆ 

 

รูปท่ี4.47 ตวัอยา่งเมนู Omelet 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.cpbrandsite.com 

 

Fried sunny side up คือ ไข่ดาว สุกดา้นเดียว ไข่แดงยงัไม่สุก 

 

รูปท่ี4.48 ตวัอยา่งเมนู Fried sunny side up 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://deadspin.com 
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Fried over easy คือ ไข่ดาวแบบสุกสองดา้น ไข่แดงสุกกาํลงัพอดี 

 

รูปท่ี4.49 ตวัอยา่งเมนู Fried over easy 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.thekitchn.com 

 

Scrambled eggs คือ ไข่กวนและไข่คน ตั้งกระทะแลว้ใส่เนย จากนั้นตีไข่แลว้ลงไปใน

กระทะ คนๆผดัๆจนไข่สุก 

 

รูปท่ี4.50 ตวัอยา่งเมนู Scrambled eggs 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://1.envato.market 
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Poached eggs คือ ไข่ดาวนํ้า นาํไข่ตม้ ในของเหลวท่ีทาํใหเ้ดือด วางลงบนแฮมและขนมปัง 

ราดดว้ยซอสฮอลนัเดส 

 

รูปท่ี4.51 ตวัอยา่งเมนู Poached eggs 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.cookingclassy.com 

 

Egg white roll omelette คือ เมนูไข่เจียวมว้น ท่ีใชแ้ต่ไข่ขาว 

 

รูปท่ี4.52 ตวัอยา่งเมนู Egg white roll omelette 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://healthyrecipesblogs.com 
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SIDE DISH 

 

Chicken sausage คือ เมนูไส้กรอกไก่ เน้ือสีขาว นิยมมากสาํหรับลูกคา้ท่ีทานอาหารฮาลาล 

 

รูปท่ี4.53 ตวัอยา่งเมนู Chicken sausage 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.tipsdd.com 

 

Pork sausage คือ ไส้กรอกหมู เน้ือสีนํ้าตาลอ่อน หนงักรอบ 

 

 รูปท่ี4.54 ตวัอยา่งเมนู Pork sausage  

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://gbffood.com 
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Fried potato คือ เมนูมนัฝร่ังหัน่เต๋า แลว้นาํไปทอดจนเป็นสีทอง กรอบนอกนุ่มใน 

 

รูปท่ี4.55 ตวัอยา่งเมนู Fried potato 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.thekitchn.com 

 

Hash brown คือ แฮชบราวน์ เป็นอาหารเชา้แบบอเมริกนัยอดนิยม ซ่ึงประกอบดว้ยมนัฝร่ัง

สบัละเอียด ท่ีทอดจนเป็นสีนํ้าตาล กรอบนอกนุ่มใน 

 

รูปท่ี4.56 ตวัอยา่งเมนู Hash brown 

ท่ีมา : https://www.macys.com ;  https://thefoodxp.com 
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Bacon คือ เน้ือหมูท่ีนาํมาปรุงแต่ง ผา่นกระบวนการถนอมอาหารท่ีมีนํ้า เกลือ นํ้าตาล เป็น

ตน้ นาํมาทอดจนกรอบ 

 

รูปท่ี4.57 ตวัอยา่งเมนู Bacon 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.delish.com 

 

Ham คือ แฮม เป็นผลิตภณัฑแ์ปรรรูปจากเน้ือหมู แลว้นาํมาทาํใหเ้ป็นแผน่ 

 

รูปท่ี4.58 ตวัอยา่งเมนู Ham 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.facebook.com/linguicaria.piratininga 
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Mushroom คือ เมนูเห็ดยา่ง นาํเห็ดมาผดัในกระทะ เป็นผกัเคร่ืองเคียงในเมนูอาหารเชา้ 

 

รูปท่ี4.59 ตวัอยา่งเมนู Mushroom 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; http://aroyde.blogspot.com 

 

Tomato คือ มะเขือเทศ ท่ีนาํมายา่งในกระทะ เป็นผกัเคร่ืองเคียงในเมนูอาหารเชา้ 

 

รูปท่ี4.60 ตวัอยา่งเมนู Tomato 

ท่ีมา : https://www.macys.com ; https://www.acouplecooks.com 
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PASTRIES 

Croissant คือ ครัวซ็องเป็นขนมท่ีมีส่วนผสมของเนยและแป้ง นาํแป้งมามว้นเป็นชั้นๆ และ

นาํไปอบ 

 

รูปท่ี4.61 ตวัอยา่งเมนู Croissant 

ท่ีมา : https://www.bedbathandbeyond.com ; https://www.pardonyourfrench.com 

 

Muffin คือ ขนมปัง ทาํเป็นกอ้นเลก็ มฟัฟินท่ี มีรูปร่างคลา้ย cup cake  

 

รูปท่ี4.62 ตวัอยา่งเมนู Muffin 

ท่ีมา : https://www.bedbathandbeyond.com ; https://bromabakery.com 

  



59 
 

Soft roll คือ ขนมปังซอฟตโ์รล ขนมปังกอ้นกลมๆ มีรสหวานนิดๆ 

 

รูปท่ี4.63 ตวัอยา่งเมนู Soft roll 

ท่ีมา : https://www.bedbathandbeyond.com ; https://www.thereciperebel.com 

 

Danish pastries คือ ขนมปังหวานเป็นชั้นๆ สามารถทาํรูปร่างไดห้ลายแบบ หลงัจากอบแลว้ 

มกัจะทาท่ีผวิหนา้ดว้ยนํ้าเช่ือมบางๆ 

 

รูปท่ี4.64 ตวัอยา่งเมนู Danish pastries 

ท่ีมา : https://www.bedbathandbeyond.com ; https://www.thespruceeats.com 

 

  



60 
 

Fruit Danish pastries คือ ขนมปังหวานเป็นชั้นๆ สามารถทาํรูปร่างไดห้ลายแบบ หลงัจาก

อบแลว้ มกัจะทาท่ีผวิหนา้ดว้ยนํ้าเช่ือมบางๆ และแต่งหนา้ดว้ยผลไมเ้ช่ือม 

 

รูปท่ี4.65 ตวัอยา่งเมนู Fruit Danish pastries 

ท่ีมา : https://www.bedbathandbeyond.com ; https://natashaskitchen.com 

 

White toast คือ ขนมปังปอนดข์าว เป็นขนมปังเน้ือนุ่ม สีขาว ทาํมาจากขา้วสาลีท่ีผา่นการขดัสี 

 

รูปท่ี4.66 ตวัอยา่งเมนู White toast 

ท่ีมา : https://www.bedbathandbeyond.com ; http://www.amuse-your-bouche.com 
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Brown toast คือ ขนมปังโฮลวีตเป็นขนมปังท่ีทาํมาจากแป้งโฮลวีตท่ีไม่ผา่นการขดัสี  

 

รูปท่ี4.67 ตวัอยา่งเมนู Brown toast 

ท่ีมา : https://www.bedbathandbeyond.com ; http://purepng.com 

 

Rye bread คือ ขนมปังมีสีนํ้าตาลเขม้ เน้ือแน่น รสชาติเขม้ขน้กวา่ขนมปังทัว่ไป และมีใย

อาหารสูง 

 

รูปท่ี4.68 ตวัอยา่งเมนู Rye bread 

ท่ีมา : https://www.bedbathandbeyond.com ; http://tideandthyme.com 
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TEA 

Ronnefeldt คือ ชานาํเขา้จากเยอรมนั มีรสชาติและกล่ิมหอมอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เป็นชา

อนัดบัตน้ๆ ท่ีถูกเลือกใชโ้ดยสงัคมชั้นสูง แบรนดโ์รงแรมและร้านอาหารระดบัโลก 

 

รูปท่ี4.69 ตวัอยา่งเมนู English breakfast 

ท่ีมา : https://m.facebook.com/1823ronnefeldtbkk 

 

รูปท่ี4.70 ตวัอยา่งเมนู Green tea 

ท่ีมา : https://m.facebook.com/1823ronnefeldtbkk 

 

รูปท่ี4.71 ตวัอยา่งเมนู Camomile tea 

ท่ีมา : https://m.facebook.com/1823ronnefeldtbkk 
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รูปท่ี4.72 ตวัอยา่งเมนู Peppermint tea 

ท่ีมา : https://m.facebook.com/1823ronnefeldtbkk 

 

รูปท่ี4.73 ตวัอยา่งเมนู Jasmine tea 

ท่ีมา : https://m.facebook.com/1823ronnefeldtbkk 

 

รูปท่ี4.74 ตวัอยา่งเมนู Earl grey 

ท่ีมา : https://m.facebook.com/1823ronnefeldtbkk 
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รูปท่ี4.75 ตวัอยา่งเมนู Rooibos vanilla 

ท่ีมา : https://m.facebook.com/1823ronnefeldtbkk 

 

YOGURT 

Low fat Yogurt คือ โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ไขมนัตํ่า เป็นผลิตภณัฑน์ม จดัอยูใ่นกลุ่มนม

เปร้ียว 

 

รูปท่ี4.76 ตวัอยา่งเมนู Low fat 

ท่ีมา : https://www.target.com ; http://skyr.com 
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Fruit Yogurt คือ โยเกิร์ตรสผลไม ้และวางผลไมส้ดดา้นบน  

 

รูปท่ี4.77 ตวัอยา่งเมนู Fruit Yogurt 

ท่ีมา : https://www.target.com ; https://www.eatyourselfskinny.com 

 

CEREAL 

All Bran คือ เคลลอ็กส์ ออลแบรน เมนูซีเรียล เป็นอาหารเชา้ท่ีมีไฟเบอร์สูง นิยมทานคู่กบั

นม 

 

รูปท่ี4.78 ตวัอยา่งเมนู All Bran 

ท่ีมา : https://www.target.com ; https://www.lazada.co.th 
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Special K คือ เมนูซีเรียล ไขมนัตํ่า เป็นอาหารเชา้ท่ีมีไฟเบอร์สูง นิยมทานคู่กบันม 

 

รูปท่ี4.79 ตวัอยา่งเมนู Special K 

ท่ีมา : https://www.target.com ; https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special_K 

 

Gluten Free คือ เมนูซีเรียล ไขมนัตํ่า เป็นอาหารเชา้ท่ีมีไฟเบอร์สูง นิยมทานคู่กบันม 

 

รูปท่ี4.80 ตวัอยา่งเมนู Gluten Free 

ท่ีมา : https://www.target.com ; https://urbantastebud.com 
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Dry muesli คือ เมนูซีเรียลผสมผลไมอ้บแหง้ มีประโยชน์ ไขมนัตํ่า เป็นอาหารเชา้ท่ีมีไฟ

เบอร์สูง นิยมทานคู่กบันม 

 

รูปท่ี4.81 ตวัอยา่งเมนู Dry muesli 

ท่ีมา : https://www.target.com ; https://www.garlicandzest.com 

 

BOILED RICE 

Boiled rice pork คือ เมนูขา้วตม้ เป็นอาหารชนิดหน่ึง ทาํมาจากขา้ว หุงกบันํ้าในปริมาณ

เยอะ ใส่ผกัและเน้ือหมูสบั เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองปรุง 

 

รูปท่ี4.82 ตวัอยา่งเมนู Boiled rice pork 

ท่ีมา : https://food.grab.com ; https://cooking.kapook.com/view135691.html 
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Boiled rice chicken คือ เมนูขา้วตม้ เป็นอาหารชนิดหน่ึง ทาํมาจากขา้ว หุงกบันํ้าในปริมาณ

เยอะ ใส่ผกัและเน้ือไก่ฉีก เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองปรุง 

 

รูปท่ี4.83 ตวัอยา่งเมนู Boiled rice chicken 

ท่ีมา : https://food.grab.com ; https://www.herkid.com 

 

Boiled rice Shrimp คือ เมนูขา้วตม้ เป็นอาหารชนิดหน่ึง ทาํมาจากขา้ว หุงกบันํ้าในปริมาณ

เยอะ ใส่ผกัและเน้ือกุง้ เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองปรุง 

 

รูปท่ี4.84 ตวัอยา่งเมนู Boiled rice Shrimp 

ท่ีมา : https://food.grab.com ; http://www.huaplachongnonsea.com 
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CONGEE (JOK)  

Congee pork คือ โจ๊ก เป็นขา้วตม้ชนิดหน่ึงท่ีใชป้ลายขา้วตม้จนเละ ใส่ผกัและเน้ือหมูบด 

 

รูปท่ี4.85 ตวัอยา่งเมนู Congee pork 

ท่ีมา : http://dailydeliciousthai.blogspot.com ; https://www.แคลอร่ี.com 

 

Congee chicken คือ โจ๊ก เป็นขา้วตม้ชนิดหน่ึงท่ีใชป้ลายขา้วตม้จนเละ ใส่ผกัและเน้ือไก่ฉีก 

 

รูปท่ี4.86 ตวัอยา่งเมนู Congee chicken 

ท่ีมา : http://dailydeliciousthai.blogspot.com ; https://food.grab.com 
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Congee beef คือ โจ๊ก เป็นขา้วตม้ชนิดหน่ึงท่ีใชป้ลายขา้วตม้จนเละ ใส่ผกัและเน้ือววั 

 

รูปท่ี4.87 ตวัอยา่งเมนู Congee beef 

ท่ีมา : http://dailydeliciousthai.blogspot.com ; https://cookpad.com 
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4.5 สรุปผล การประเมินโครงงาน เร่ืองการพฒันาระบบส่ังอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ 

สุขุมวทิ กรุงเทพ 

ในการจัดทาํโครงงานการพฒันาระบบสั่งอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ 

สุขุมวิท กรุงเทพ  ผูจ้ดัทาํมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาการสร้างเวบ็ไซต ์เพื่อพฒันาการบริการ การสั่ง

อาหารผา่นระบบคิวอาร์โคด้และเวบ็ไซต ์เพื่อพฒันาการใหบ้ริการของหอ้งอาหาร และเพื่อลดปัญหา

แขกร้องเรียนเร่ืองรายการอาหารมีความผิดพลาดและล่าชา้ ทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ในการศึกษา

วิเคราะห์และเก็บขอ้มูล เพื่อเป็นประโยชน์ แก่ร้านอาหาร ซีซันนอลเทส์ส ของโรงแรมเดอะเวสทิน 

แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผ่านการแจกแบบสอบถาม ในการทาํประเมิน

ความพึงพอใจ ซีซนันอลเทสเวบ็ไซตเ์พื่อการสั่งเมนูอาหารเชา้ จาํนวน 30 ชุด ซ่ึงไดแ้บ่งเป็น 2 ส่วน

คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยประเมินผลดว้ยการคาํนวณค่าสถิติเบ้ืองตน้ แบบแจกแจงความถ่ี

และค่าร้อยละ ส่วนท่ี 2  สาํรวจความพึงพอใจในการใชเ้วบ็ไซต ์ใชก้ารประเมินผลแบบค่าเฉล่ีย โดย

ใชสู้ตรของ บุญชุม ศรีสะอาด มีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

 

ส่วนท่ี1  ข้อมูลท่ัวไป การวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ  

ตารางท่ี 4.1 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 12 40.00 

หญิง 18 60.00 

รวม 30 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการทาํโครงงานคร้ังน้ี เป็นเพศชายคิด 

เป็นร้อยละ 40 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60 
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 ตารางท่ี 4.2  แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่20ปี 2 6.70 

20-30ปี 13 43.30 

31-40ปี 10 33.30 

41-50ปี 5 16.70 

51-60ปี - - 

60ปีข้ึนไป - - 

รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการทาํโครงงานคร้ังน้ี ผูท่ี้มีอาย ุ20-30ปี 

คิดเป็นร้อยละ 43.30 ผูท่ี้มีอาย ุ31-40ปี คิดเป็นร้อยละ 33.30 ผูท่ี้มีอาย ุ41-50ปี คิดเป็นร้อยละ 16.70 ผูท่ี้

มีอายตุ ํ่ากวา่20ปี  คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามลาํดบั 

 

ส่วนท่ี 2  ข้อมุลความพงึพอใจต่อการพฒันาระบบส่ังอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ 

สุขุมวทิ กรุงเทพ 

การวเิคราะห์ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยวดัระดบัและแสดงผลตั้งแต่ 5-1 คือพงึ

พอใจมากท่ีสุด-พงึพอใจน้อยท่ีสุด ตามลาํดบั 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ความหมายค่าเฉล่ีย (Mean) ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2545) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายความวา่ มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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4.6 สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ โครงงาน การพฒันาระบบส่ังอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน 

แกรนด์ สุขุมวทิ กรุงเทพ 

4.6.1 ความพงึพอใจด้านการออกแบบ 

1. เวบ็ไซต์ออกแบบสวยงามและมีความน่าสนใจ 

 

แผนภูมิท่ี 4.1 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจใน เวบ็ไซตอ์อกแบบสวยงามและมีความน่าสนใจ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน เว็บไซต์ออกแบบสวยงามและมีความ

น่าสนใจ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน ใหค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 17.00  ความพึงพอใจ

มาก ร้อยละ 63.00 และ ความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 20.00  

2. การออกแบบเวบ็ไซต์เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน 

 

แผนภูมิท่ี 4.2 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจใน การออกแบบเวบ็ไซตเ์ขา้ใจง่ายและไม่ซบัซอ้น 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน การออกแบบเว็บไซต์เขา้ใจง่ายและไม่

ซบัซอ้น กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน ใหค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 33.00  ความพึงพอใจ

มาก ร้อยละ 54.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 13.00 
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3. เน้ือหาและภาพมีความสอดคล้องกนั 

 

แผนภูมิท่ี 4.3 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจใน เน้ือหาและภาพมีความสอดคลอ้งกนั 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน เน้ือหาและภาพมีความสอดคลอ้งกนั กลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน ให้คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 37.00  ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 

50.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 13.00 

4.6.2 ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน 

1. สามารถใช้ส่ังอาหารได้จริง 

 

แผนภูมิท่ี 4.4 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจ เวบ็ไซตส์ามารถใชส้ัง่อาหารไดจ้ริง 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน เน้ือหาและภาพมีความสอดคลอ้งกนั กลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน ให้คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 40.00  ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 

57.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 3.00 
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2. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทําความเข้าใจ 

 

แผนภูมิท่ี 4.5 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจ เวบ็ไซตมี์การจดัหมวดหมู่ใหง่้ายต่อการคน้หาและทาํ

ความเขา้ใจ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน เว็บไซต์มีการจดัหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ

คน้หาและทาํความเขา้ใจ กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 30 คน ให้คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 

30.00  ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 60.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 10.00 

3. การจัดลาํดบัเมนู ถูกต้อง 

 

แผนภูมิท่ี 4.6 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจ เวบ็ไซตมี์การจดัลาํดบัเมนู ถูกตอ้ง 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน เว็บไซต์มีการจดัลาํดบัเมนู ถูกตอ้ง กลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน ให้คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 40.00  ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 

43.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 17.00 
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4. ความถูกต้องในการเช่ือมโยงภายในเวบ็ไซต์ 

 

แผนภูมิท่ี 4.7 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจ เวบ็ไซตมี์ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยงภายในเวบ็ไซต ์

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน เว็บไซต์มีความถูกตอ้งในการเช่ือมโยง

ภายในเวบ็ไซต ์กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน ให้คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 13.00  ความ

พึงพอใจมาก ร้อยละ 57.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 30.00 

4.6.3  ด้านประโยชน์และการนําไปใช้ 

1. เวบ็ไซต์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 

 

แผนภูมิท่ี 4.8 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจ เวบ็ไซตมี์ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านและสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน เวบ็ไซตมี์ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านและสามารถ

นาํไปประยุกต์ใชไ้ด ้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 30 คน ให้คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 47.00  

ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 50.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 3.00 
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2. ความรวดเร็วในการใช้งาน ทําให้ลูกค้ารอไม่นาน 

 

แผนภูมิท่ี 4.9 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจ ความรวดเร็วในการใชง้าน ทาํใหลู้กคา้รอไม่นาน 

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน ความรวดเร็วในการใชง้าน ทาํใหลู้กคา้รอไม่

นาน กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน ใหค้ะแนนความพงึพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 40.00  ความพึงพอใจมาก 

ร้อยละ 53.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 7.00 

3. สามารถช่วยลดปัญหาลูกค้าร้องเรียนได้ 

 

แผนภูมิท่ี 4.10 แสดงอตัราร้อยละความพึงพอใจ สามารถช่วยลดปัญหาลูกคา้ร้องเรียนได ้

ผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน สามารถช่วยลดปัญหาลูกคา้ร้องเรียนได ้กลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน ให้คะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 57.00  ความพึงพอใจมาก ร้อยละ 

33.00 และความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 10.00 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของการพฒันาระบบส่ัง

อาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวทิ กรุงเทพ 

 

  

  

ประเดน็ความพงึพอใจ �̅�𝑥    S.D. ระดบัความพงึ

พอใจ 

1. ด้านการออกแบบ    

1.1 เวบ็ไซตอ์อกแบบสวยงามและมีความน่าสนใจ 3.97 0.61 มาก 

   1.2 การออกแบบเวบ็ไซตเ์ขา้ใจง่ายและไม่ซบัซอ้น 4.2 0.66 มาก 

   1.3 เน้ือหาและภาพมีความสอดคลอ้งกนั 4.23 0.68 มาก 

2. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน    

   2.1 สามารถใชส้ัง่อาหารไดจ้ริง 4.37 0.56 มาก 

   2.2 มีการจดัหมวดหมู่ใหง่้ายต่อการคน้หาและทาํ

ความเขา้ใจ 

4.2 0.61 มาก 

   2.3 การจดัลาํดบัเมนูถูกตอ้ง  4.23 0.73 มาก 

   2.4 ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยงภายในเวบ็ไซต ์ 3.83 0.65 มาก 

3. ด้านประโยชน์และการนําไปใช้    

   3.1 เวบ็ไซตมี์ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านและสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

4.43 0.57 

 

มาก 

   3.2 ความรวดเร็วในการใชง้าน ทาํใหลู้กคา้รอไม่

นาน 

4.33 0.61 มาก 

   3.3 สามารถช่วยลดปัญหาลูกคา้ร้องเรียนได ้ 4.47 0.68 มาก 

ระดบัความพงึพอใจรวม 4.22 0.65 มาก 
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จากตารางท่ี 4.3 ผลสํารวจพบว่าความพึงพอใจในดา้นประโยชน์และการนาํมาใช ้เร่ือง 

สามารถช่วยลดปัญหาลูกคา้ร้องเรียนได้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.47 ความพึงพอใจมาก ในด้านประโยชน์และการนาํมาใช้ เร่ือง เว็บไซต์มีประโยชน์ต่อ

ผูใ้ช้งานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 ความพึงพอใจมาก ในด้าน

ประสิทธิภาพในการใชง้าน เร่ือง สามารถใชส้ัง่อาหารไดจ้ริงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37  ความพึงพอใจ

มาก ในดา้นประโยชน์และการนาํไปใช ้ดา้นการออกแบบ ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน เร่ือง ความ

รวดเร็วในการใชง้าน ทาํให้ลูกคา้รอไม่นาน เน้ือหาและภาพมีความสอดคลอ้งกนัการจดัลาํดบัเมนู

ถูกตอ้งและการออกแบบเวบ็ไซตเ์ขา้ใจง่ายและไม่ซบัซอ้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33, 4.23, 4.23 และ 

4.2 ตามลาํดบั ความพึงพอใจมาก ในดา้นการออกแบบและดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน เร่ือง มี

การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทาํความเข้าใจ เว็บไซต์ออกแบบสวยงามและมีความ

น่าสนใจและความถูกตอ้งในการเช่ือมโยงภายในเวบ็ไซต ์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2 , 3.97 และ 3.83 

ตามลาํดบั 

 

4.7   ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

4.7.1 ออกแบบเมนูไดน่้าสนใจ และเขา้ใจง่าย สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดดี้ 

4.7.2 ระบบท่ีจดัวางโดยรวมดี ครบคลุมการใชง้าน สามารถนาํไปต่อยอดไดจ้ริง 

4.7.3 สามารถนาํไปต่อยอดได ้เพิ่มเติมรายละเอียดอีกนิดหน่อย 

4.7.4 เวบ็ไซตส์วย สัง่อาหารง่าย ทั้งพนกังานและแขก ทาํใหท้างแผนกครัวทาํงานสะดวก 
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บทที่ 5 

ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อยอดโครงการ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ะทาํไดจ้ดัทาํโครงงานเร่ือง การพฒันาระบบสั่งอาหารเชา้ของโรงแรมเดอะ 

เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ โดยมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาการสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อพฒันาการ

บริการ การสั่งอาหารผา่นระบบคิวอาร์โคด้และเวบ็ไซต ์เพื่อพฒันาการใหบ้ริการของหอ้งอาหาร และ

เพื่อลดปัญหาแขกร้องเรียน เร่ืองรายการอาหารมีความผิดพลาด ล่าชา้ เพื่อให้ทราบผลของโครงงาน

ผูจ้ดัทาํไดมี้การเก็บขอ้มูลโดย ทาํการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้ซีซันนอลเทส์ส

เวบ็ไซตเ์พื่อการสัง่เมนูอาหารเชา้ กบัพนกังานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นจาํนวนทั้งหมด 30ชุด 

จึงสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาระบบสั่งอาหารเชา้ของโรงแรมเดอะเวสทิน 

แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ  และจากการสาํรวจพบวา่ ซีซนันอลเทส์สเวบ็ไซต ์สามารถใชส้ั่งอาหารได้

จริง มีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้เพราะมีความรวดเร็วในการใชง้าน ทาํ

ให้ลูกคา้รอไม่นาน สามารถช่วยลดปัญหาลูกคา้ร้องเรียนได ้จากตารางของค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของ ความพึงพอใจในดา้นประโยชน์และการนาํไปใช ้เร่ือง สามารถช่วยลดปัญหาลูกคา้

ร้องเรียนได ้มาหาค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ ดา้นประโยชน์และ

การนาํไปใช ้เวบ็ไซต์มีประโยชน์ต่อเขาใชง้านและสามารถนาํไปประยุกต์ใช ้, ความพึงพอใจ ดา้น

ประสิทธิภาพในการใชง้าน สามารถใชส้ร้างอาหารไดจ้ริง , ความพึงพอใจดา้นประโยชน์และการ

นาํไปใช ้เร่ืองความรวดเร็วในการใชง้าน ทาํใหลู้กคา้รอไม่นาน , ความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพใน

การใชง้าน เร่ืองการจดัลาํดบัเมนูถูกตอ้ง , ความพึงพอใจดา้นการออกแบบ เน้ือหาและภาพมีความ

สอดคลอ้งกนั , ความพึงพอใจดา้นการออกแบบเวบ็ไซต์เขา้ใจง่ายและไม่ซับซ้อน , ความพึงพอใจ

ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน มีการจดัหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการคน้หาและทาํความเขา้ใจ , ความพึง

พอใจด้านการออกแบบเว็บไซต์ออกแบบสวยงามและมีความน่าสนใจ และ ความพึงพอใจด้าน

ประสิทธิภาพในการใช้งาน เร่ืองความถูกตอ้งในการเช่ือมโยงภายในเว็บไซต์ ตามลาํดบั และมีผล

โดยรวมความพึงพอใจทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 
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5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาโครงงาน 

1. การนาํรูปภาพจริงของเมนูต่างๆภายในร้านอาหารซีซนันอลเทส์ส ไม่สามารถดาํเนินการได ้

เพราะมีขอ้จาํกดัหลายๆดา้น จึงตอ้งหาภาพเมนูท่ีคลา้ยและใกลเ้คียง มาตดัต่อ เพื่อทาํเป็น

รูปภาพประกอบเมนู 

2. ไม่สามารถให้ลูกคา้ทดลองใช้เว็บไซต์ และ ทาํแบบประเมินได ้เน่ืองจากเป็นการรบกวน

ลูกคา้ และมีขอ้จาํกดัในการบริการ ทาํใหไ้ม่ทราบความพึงพอใจจากลูกคา้ 

3. ในการทาํเวบ็ไซต ์มีค่าใช่จ่ายค่อนขา้งสูงในการเช่าโฮสต้ิง เพื่อใหผู้อ่ื้นสามารถเห็นเวบ็ไซต ์

4. จาํกดับางกลุ่ม ท่ีไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดดี้ 

 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไข 

ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแกไ้ข มีดงัน้ี 

1. ทางผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํเวบ็ไซตอ์ยา่งละเอียด 

เช่นเอกสาร บทความ และเทคนิคต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพื่อทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด และ

เกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

2. เพิ่มเติมรายละเอียดของเมนู เช่น ใชรู้ปภาพจริงของอาหารในเมนู ตกแต่งเวบ็ไซต ์ดว้ยโทนสี 

เอกลกัษณ์ จุดเด่น จะสามารถนาํไปต่อยอดและพฒันาเวบ็ไซตใ์หส้มบูรณ์ต่อไปได ้

3. การออกแบบเพิ่มเติมใหส้วยงาม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ  

4. สามารถใส่โปรโมชัน่ ส่วนลด หรือ โฆษณาเก่ียวกบัโรงแรมได ้
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ภาพการปฏิบัติงาน 
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ภาพขณะท่ีปฏิบติังานตอ้นรับและบริการลูกคา้หนา้ร้าน 

 

 

ภาพขณะท่ีปฏิบติังานรับออเดอร์จากลูกคา้ เพื่อนาํส่งใหแ้ผนกครัว  
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ภาพขณะท่ีปฏิบติังานเสิร์ฟ เกบ็จาน ยนืประจาํจุดรอรับออเดอร์ และใหบ้ริการลูกคา้ 

 

 

ภาพขณะท่ีปฏิบติังานบริการตกัอาหารใหลู้กคา้ในรูปแบบบุฟเฟ่ต ์
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ภาพขณะท่ีปฏิบติังานใหบ้ริการแขกประจาํจุด 

 

 

ภาพขณะท่ีปฏิบติังานขณะนาํอาหารข้ึนไปเสิร์ฟลูกคา้ตามหอ้ง (RoomService) 
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ภาพขณะท่ีปฏิบติังานชงเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ ช็อกโกแลต 

 

 

ภาพขณะท่ีปฏิบติังานนาํผา้เช็ดปาก ผา้บริการ ท่ีสกปรกไปส่งซกั และเบิกผา้ใหม่ 
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ภาพขณะท่ีปฏิบติังานเช็ดอุปกรณ์ ชอ้น ซอ้ม มีด และแกว้ต่างๆ 

 

 

 

ภาพขณะท่ีปฏิบติังานขณะเบิกนํ้าด่ืม 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

  



91 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 

เร่ือง การพฒันาระบบส่ังอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวทิ กรุงเทพ 

คาํช้ีแจงกรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✔ลงใน          ท่ีท่านต้องการเลือก 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1.เพศ 

  เพศชาย 

  เพศหญิง 

2.อาย ุ

  ตํ่ากวา่20ปี 

  21 - 30 ปี  

  31 - 40 ปี  

  41 – 50 ปี 

  51 - 60 ปี 

  มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในซีซนันอลเทสเวบ็ไซต ์ 

คาํช้ีแจงกรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✔ลงในช่องตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านตอ้งการเลือก 

 

ประเดน็ความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4)  

ปาน

กลาง  

(3)  

นอ้ย 

(2)  

นอ้ย

ท่ีสุด 

(1)  

1. ด้านการออกแบบ      

1.1 เวบ็ไซตอ์อกแบบสวยงามและมีความ

น่าสนใจ 
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ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

1.2 การออกแบบเวบ็ไซตเ์ขา้ใจง่ายและไม่

ซบัซอ้น 

     

1.3 เน้ือหาและภาพมีความสอดคลอ้งกนั      

2. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน      

2.1 สามารถใชส้ัง่อาหารไดจ้ริง      

2.2 มีการจดัหมวดหมู่ใหง่้ายต่อการคน้หา

และทาํความเขา้ใจ 

     

2.3 การจดัลาํดบัเมนู ถูกตอ้ง       

2.4 ความถูกตอ้งในการเช่ือมโยงภายใน

เวบ็ไซต ์

     

3. ด้านประโยชน์และการนําไปใช้      

3.1 เวบ็ไซตมี์ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านและ

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

     

3.2 ความรวดเร็วในการใชง้าน ทาํใหลู้กคา้

รอไม่นาน 

     

3.3 สามารถช่วยลดปัญหาลูกคา้ร้องเรียนได ้      
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ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
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ภาคผนวก ง 

บทความวชิาการ 
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การพฒันาระบบส่ังอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวทิ กรุงเทพ 

The Development of the breakfast menu order system  

at The Westin Grande Sukhumvit Bangkok 

นางสาว ชุตาภา ศรีประสงค์ 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตบางหว้า แขวงภาษีเจริญ กทม. 10160 

Email : diiprae@gmail.com 

บทคดัย่อ 

 โครงงานเร่ืองการพฒันาระบบสั่งอาหารเชา้

ของโรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ 

จดัทาํข้ึนเพ่ือการ บริหารจดัการการบริการ ปัจจุบนั

เน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิด-19 ทาํให้ห้องอาหารของ

โรงแรมนั้นตอ้งเปล่ียนการให้บริการอาหาร จากบุฟ

เฟ่ตอ์าหารเชา้ เป็นอาหารแบบตามสั่งแทน พนกังานมี

การจดรายการอาหารท่ีแขกสั่ง เพ่ือส่งให้กับแผนก

ครัวหรือเชฟ ซ่ึงแขกส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ พูด

ภ า ษ า ไ ท ย ไ ม่ ไ ด้  แ ล ะ พ นัก ง า น ส่ ว น ใ ห ญ่ ข อ ง

ห้องอาหารเป็นคนไทยท่ีไม่สามารถพูดไดห้ลายภาษา 

รวมไปถึงรายการอาหารมีรายละเอียดเยอะ ทาํให้มี

ความคลาดเคล่ือนและผิดพลาดบ่อยคร้ัง เช่น อาหาร

ไม่ตรงตามท่ีสั่งอาหารท่ีสั่ง ใบออเดอร์ของแขกหล่น

หาย หรือตกหล่นไปบางเมนู พนักงานต้องเขียน

เมนูอาหารในภาษาท่ีตวัเองเขา้ใจ ก่อนท่ีจะนาํไปเขียน

เมนูอีกรอบในกระดาษใบใหม่  เ พ่ือให้ เชฟและ

พนักงานคนอ่ืนๆเข้าใจ เลยทําให้ เ กิดกรณีแขก

ร้องเรียนเร่ือง อาหารมีความล่าชา้และผิดพลาดหลาย

คร้ัง โครงงานน้ีจึงคิดพัฒนาเว็บไซต์น้ีข้ึนมา โดย

ลูกคา้สามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ แสกนคิวอาร์โคด้เพ่ือ

เขา้ใช้เว็บไซต์ เพ่ือ เป็นแนวทางการแก้ปัญหา และ

พฒันาการใหบ้ริการต่อไป 

จากนั้นไดท้าํการสาํรวจความพึงพอใจ กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน โดยจากการตอบแบบสอบถาม

พบว่าเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60 เพศชายร้อยละ 

40 และมีอายุระหว่าง 20-30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 43.30 โดยพบว่าความพึงพอใจในด้านการ

ออกแบบ ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน ด้าน

ประโยชน์และการนําไปใช้ อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่ า เฉ ล่ียรวมเท่ากับ 4 .22 และค่าส่วนเ บ่ียง เบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.65 

คาํสําคญั: บริหารจดัการการบริการ ระบบสั่งอาหาร

เชา้ พฒันาเวบ็ไซต ์

Abstract 

The project on the development of breakfast 

ordering system at The Westin Grande Sukhumvit 

Hotel, Bangkok was designed for service 

management. With the COVID-19 situation, the hotel 

restaurant had to change food service from the 

breakfast buffet to an a la carte meal. A waiter writes 
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down the order to send to the kitchen department or 

chef. However, most of the guests were foreigners, 

who were unable to speak Thai, whereas most of the 

staff of the restaurant were Thai and were not fluent in 

several foreign languages. In addition, the food list 

had many details leading to frequent inaccuracies and 

errors. for instance, food did not match what was 

ordered. Sometimes, the waiter did not list the food in 

order, before and after.  Occasionally, guest orders 

were lost or missing some items. The waiter would 

always write items in their own language to 

understand. Then, he/she would rewrite on a new 

paper for the chefs and other staff to understand. This 

system caused problems and  resulted with guest 

complaint related to delayed and wrong food several 

times. This project aimed to develop a website for 

customers to a QR code to access the ordering system. 

This website was developed as a solution for those 

problems and continually improved the quality of the 

service. 

The satisfaction survey by using 

questionnaire were collected from the 30 sample 

people. The findings found that about 60 % were 

female and 40% were male, with mostly age ranged 

20 – 30 years (43.3%). It was found that the 

satisfaction of the website related to design, efficiency 

in use, benefits, and actual performance was at a high 

level, with mean score 4.22 (S.D. = 0.65) 

Keywords: Service Management,Breakfast Menu 

Order System,Website Development                                                                                                                 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท 

กรุงเทพ ตั้งอยู่สถานี บีทีเอสอโศก เป็นโรงแรมสุด

หรูท่ีอยู่ใจกลางเมือง ส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ

ครัน ไม่ว่าจะเป็นบริการสปาครบวงจร สระว่ายนํ้ า

กลางแจ้ง ซาวน่า และฟิตเนสท่ีเปิด 24 ชั่วโมง มี

ห้องพกัทั้งหมด 362 ห้อง แบ่งเป็นห้องพกัประเภท

ต่างๆ  และมีห้องอาหารซีซนันอลเทส์ส ตั้งอยูช่ั้น 7 

ชั้นเดียวกบัลอ็บบ้ี ให้บริการอาหารนานาชาติเลิศรส

ในรูปแบบท่ีน่าหลงใหล ห้องอาหารมีแนวคิดท่ี

มุ่งเน้นความสดใหม่และส่วนผสมท่ีมีคุณภาพดี

สําหรับการใชชี้วิตของคนสมยัใหม่ท่ีใส่ใจในเร่ือง

สุขภาพ อาหารแต่ละจานจะเป็นการปรุงสุกแบบ "à 

la minute" ท่ีทาํจานต่อจานซ่ึงจะทาํให้ผูรั้บประทาน

จะไดล้ิ้มลองรสชาติท่ีอร่อยแบบตน้ตาํรับจากเหล่า

ฝี มือเชฟท่ีได้รังสรรค์ด้วยความพิถีพิถัน ตาม 

Concept Eat well ของทางโรงแรม ปัจจุบันอาหาร

เช้า ให้บ ริ การ ในรู ปแบบ Unlimited A La Carte 

Breakfast (Mon - Sun 06.00 - 10.30) ใ ห้ บ ริ ก า ร

อาหารเชา้ เช่น อาหารเชา้แบบอเมริกนั , อาหารเชา้

แบบเอเชีย , อาหารเชา้เพ่ือสุขภาพ และ อาหารไทย  

เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. ศึกษาและจดัทาํเวบ็ไซต์เพ่ือพฒันาการ

สั่งอาหารของห้องอาหารซีซันนอลเทส์สภายใน

โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ ผา่น

ระบบคิวอาร์โคด้ 

2 .  เ พ่ื อ พัฒ น า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  ข อ ง

ห้องอาหารซีซันนอลเทส์ส ภายในโรงแรม เดอะเว

สทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงงาน 

1. สามารถพฒันารูปแบบการให้บริการ 

ให้ทันสมัยมากข้ึนและนําไปพัฒนาเ พ่ือใช้ใน

อนาคตได ้

2. สามารถแก้ปัญหาการสั่งอาหารกับ

พนักงาน ทําให้รายการอาหารท่ีสั่งถูกต้องและ

รวดเร็ว 

3. ลดระยะเวลาบริการให้แก่ลูกคา้ รวมไป

ถึงเชฟ และพนักงานเสิร์ฟ สามารถทํางานได้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนจาก

ลูกคา้ 

โปรแกรมท่ีใช้จัดทําซีซันนอลเทส์สเวบ็ไซต์ 

1. โปรแกรม SketchBook 

2. โปรแกรม Photoshop Mix 

3. โปรแกรม Wordpress 

4. โปรแกรมปลัก๊อิน Deltafood 

ขั้นตอนการทําซีซันนอลเทส์สเว็บไซต์ 

1. ติดตั้งโปรแกรมbitnami wordpressบน

เคร่ือง ตั้ งช่ือผูใ้ช้งานและรหัสผ่านเพ่ือใช้ในการ

ลอ็คอินเขา้สู่หนา้wordpress  

 

 

2. เปิด manager-windows ข้ึนมา เขา้ไปท่ี

โปรแกรม bitnami ท่ีติดตั้ งแล้ว กดไปท่ี manage 

servers  

 

3. ก่อนการเร่ิมใชง้าน จะตอ้งตั้งค่าให้ข้ึน

ปุ่มสีเขียวทั้งคู่ เพ่ือเขา้ใช้งานเว็บไซต์ โดยการกด 

start และเม่ือไม่ใช้แลว้ให้เข้ามากด stop และล็อค

เอา้ทอ์อกทุกคร้ัง เพ่ือกนัไม่ให้หนา้เวบ็ท่ีเราสร้างไว้

แลว้หายไป 

 

4. เม่ือข้ึนปุ่มสีเขียวทั้งคู่แล้ว กลบัมาหน้า

แรก เพ่ือเขา้ใช ้กดไปท่ี go to application 

 

5. หลงัจากนั้น เขา้มาใชป้ลัก๊อินDeltafood 

โดยไปท่ีโปรแกรมDeltafood ตั้ งช่ือผูใ้ช้งานและ

รหัสผ่านเพ่ือใช้ในการล็อคอินเข้าใช้งาน เพ่ือวาง

ระบบสินคา้ 
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6. เม่ือล็อคอินจะเข้าสู่ระบบ จะเป็นหน้า

จัดการระบบทั้ งหมดหรือเรีบกว่าหน้าหลังบ้าน 

สามารถดูเมนู เพ่ิม และแกไ้ขได ้ ดูออเดอร์ลูกคา้  ส่ง

ออเดอร์เขา้ครัว  เรียกพนักงาน  รวมไปถึงเช็คบิลได ้ 

เป็นตน้ 

 

7. หลงัจากนั้นเขา้ไปท่ีเมนูดา้นซ้ายมือ > 

ตั้งค่า เพ่ือเขา้ไปตั้งค่ารูปของร้านคา้ ช่ือ ท่ีอยู่ และ

เบอร์โทร เม่ือตั้ งค่าหน้าร้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

สามารถกดตั้ งค่าอ่ืนๆได้ เช่น การชําระเงิน เพิ่ม

หมายเลขโต๊ะ และรายละเอียดต่างๆ ไดใ้นเมนูอ่ืนๆ 

ดา้นซา้ยมือ 

 

8. เพิ่มเมนูอาหาร ตรงหัวข้อด้านซ้าย > 

สินคา้  จดัลาํดบัเมนูตามหมวดหมู่  พิมพร์ายละเอียด

เมนูต่างๆ  ใส่ราคา และ ใส่รูปประกอบเมนู 

 

9. หลังจากนั้ น เม่ือตั้ งค่าเสร็จเรียบร้อย  

กลบัมาท่ีหัวขอ้ดา้นซ้าย > ขาย  กดเขา้ไปเลือกโต๊ะ

ของลูกคา้ท่ีตอ้งการ และกดไปท่ีตวัเลือก คิวอาร์โคด้  

เราสามารถให้ลูกคา้สแกนคิวอาร์โคด้ เพ่ือสั่งอาหาร 

เรียกพนกังาน หรือเช็คบิล เป็นตน้ 

 

วธีิการใช้งานซีซันนอลเทส์สเว็บไซต์และตัวอย่าง

หน้าจอของโปรแกรมท่ีแสดงลกัษณะการทํางานของ

ระบบ 

1. สแกนคิวอาร์โคด้เพ่ือเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์

 

2. เม่ือสแกนเขา้มาในเวบ็ไซตแ์ลว้กด คาํ

วา่ สัง่ แลว้จะพบกบัหนา้เมนูให้เลือก 
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3. สามารถกดสัง่เมนูอาหารไดเ้ลยตาม

ตอ้งการ 

   

4. เ ม่ือสั่ง เมนูท่ีต้องการเสร็จแล้ว กด

บนัทึก เวบ็ไซต์จะพามาหน้ารวมเมนูออร์เดอร์ท่ีสั่ง 

เ พ่ือตรวจเช็คอีกคร้ัง หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

สามารถกดส่งเขา้ครัวไดเ้ลย 

 

5. เม่ือกดสั่งเมนูเสร็จแลว้ เมนูท่ีสั่งจะข้ึน

ท่ีหนา้เวบ็ไซต ์และสามารถดูสถานะของอาหารได ้

 

6. สามารถกดเรียกพนกังานหรือเช็คบิลได ้

 

 

7. เม่ือลูกคา้กดสั่งอาหารแลว้ จะข้ึนเมนูท่ี

ลูกค้าสั่ง ท่ีหน้าเว็บไซต์หลังบ้าน เราสามารถกด

แกไ้ขสถานะของออเดอร์นั้นได ้เพ่ือให้ลูกคา้ทราบ

ถึงเวลาและสถานะของอาหาร 

   

8. หนา้หลกัเมนูทั้งหมดในเวบ็ไซตห์ลงั

บา้น 

 

9. เม่ือลูกคา้ทานเสร็จ ตอ้งการเช็คบิล 

สามารถกดชาํระเงินไดผ้า่นเวบ็ไซต ์

 

10. สามารถพิมพใ์บเสร็จไดผ้า่นเวบ็ไซต ์
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สรุปผล 

จากการท่ีผูจ้ะทาํได้จัดทาํโครงงานเร่ือง 

การพฒันาระบบสั่งอาหารเช้าของโรงแรมเดอะเว

สทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ โดยมีวตัถุประสงค์ 

คือ เพ่ือศึกษาการสร้างเวบ็ไซตเ์พ่ือพฒันาการบริการ 

การสั่งอาหารผ่านระบบคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ 

เพ่ือพฒันาการให้บริการของห้องอาหาร และเพ่ือลด

ปัญหาแขกร้องเรียน เร่ืองรายการอาหารมีความ

ผิดพลาด ล่าช้า เ พ่ือให้ทราบผลของโครงงาน 

ผู ้จัด ทํา ไ ด้ มี ก า ร เ ก็ บ ข้อ มู ล โ ด ย  ทํา ก า ร แ จ ก

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้ซีซันนอล

เทสเวบ็ไซต์เพ่ือการสั่งเมนูอาหารเชา้ กบัพนักงาน

ในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นจาํนวนทั้งหมด 

30ชุด จึงสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ 

ซีซนันอลเทสเวบ็ไซตเ์พ่ือการสั่งเมนูอาหารเชา้ และ

จากการสาํรวจพบว่า ซีซนันอลเทสเวบ็ไซตเ์พ่ือการ

สั่งเมนูอาหารเช้า สามารถใช้สั่งอาหารได้จริง มี

ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านและสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้

ได ้เพราะมีความรวดเร็วในการใชง้าน ทาํให้ลูกคา้

รอไม่นาน สามารถช่วยลดปัญหาลูกคา้ร้องเรียนได ้ 

จากตารางของค่าเฉล่ียส่วนเ บ่ียงเบน

มาตรฐานของ ความพึงพอใจในดา้นประโยชน์และ

การนําไปใช้ เ ร่ือง สามารถช่วยลดปัญหาลูกค้า

ร้องเรียนได้ มาหาค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

รองลงมา ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ ดา้นประโยชน์และ

การนาํไปใช ้เวบ็ไซต์มีประโยชน์ต่อเขาใชง้านและ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ความพึงพอใจ ด้าน

ประสิทธิภาพในการใชง้าน สามารถใชส้ร้างอาหาร

ได้จริง  ความพึงพอใจด้านประโยชน์และการ

นําไปใช้ เร่ืองความรวดเร็วในการใช้งาน ทาํให้

ลูกคา้รอไม่นาน  ความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพ

ในการใชง้าน เร่ืองการจดัลาํดบัเมนูถูกตอ้ง  ความ

พึงพอใจดา้นการออกแบบ เน้ือหาและภาพมีความ

สอดคล้องกัน  ความพึงพอใจด้านการออกแบบ

เว็บไซต์เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน ความพึงพอใจ

ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน มีการจดัหมวดหมู่

ให้ง่ายต่อการค้นหาและทาํความเข้าใจ  ความพึง

พอใจดา้นการออกแบบเว็บไซต์ออกแบบสวยงาม

และมีความน่าสนใจ และ ความพึงพอใจด้าน

ประสิทธิภาพในการใช้งาน เร่ืองความถูกต้องใน

การเช่ือมโยงภายในเว็บไซต์ ตามลาํดับ และมีผล

โดยรวมความพึงพอใจทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดย

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 

ข้อจํากดัหรือปัญหาโครงงาน 

1. การนาํรูปภาพจริงของเมนูต่างๆภายใน

ร้านอาหารซีซนันอลเทส์ส ไม่สามารถดาํเนินการได ้

เพราะมีข้อจาํกัดหลายๆด้าน จึงต้องหาภาพเมนูท่ี

คล้ายและใกล้เคียง มาตัดต่อ เพ่ือทาํเป็นรูปภาพ

ประกอบเมนู 

2. ไม่สามารถให้ลูกคา้ทดลองใชเ้วบ็ไซต์ 

และ ทาํแบบประเมินได ้เน่ืองจากเป็นการรบกวน

ลูกคา้ และมีขอ้จาํกดัในการบริการ ทาํให้ไม่ทราบ

ความพึงพอใจจากลูกคา้ 

3. ในการทาํเวบ็ไซต์ มีค่าใช่จ่ายค่อนขา้ง

สูงในการเช่าโฮสต้ิง เ พ่ือให้ผู ้อ่ืนสามารถเห็น

เวบ็ไซต ์

4 .  จํา กัด บ า ง ก ลุ่ ม  ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้

เทคโนโลยสีารสนเทศไดดี้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไข 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแกไ้ข มีดงัน้ี 

1. ทางผูจ้ ัดทาํได้ทาํการศึกษาค้นควา้หา

ข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องกับการทาํเว็บไซต์อย่าง

ละเอียด เช่นเอกสาร บทความ และเทคนิคต่างๆ ท่ีมี

ความเก่ียวขอ้ง เพ่ือทาํให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด และ

เกิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

2. เพ่ิมเติมรายละเอียดของเมนู เช่น ใช้

รูปภาพจริงของอาหารในเมนู ตกแต่งเวบ็ไซต์ ดว้ย

โทนสี เอกลกัษณ์ จุดเด่น จะสามารถนาํไปต่อยอด

และพฒันาเวบ็ไซตใ์หส้มบูรณ์ต่อไปได ้

3. การออกแบบเพ่ิมเติมให้สวยงาม เพ่ือ

เพิ่มความน่าสนใจ  

4. สามารถใส่โปรโมชั่น ส่วนลด หรือ 

โฆษณาเก่ียวกบัโรงแรมได ้
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