
 
บทที่ 2 

สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการทองเท่ียวบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดทําการศึกษา
ทฤษฎีและหลักการตางๆท่ีสามารถนํามาประยุกตใชได โดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี ้
 2.1 สูตรอาหารมาตรฐาน (Standardized Recipes) 

 2.2 การคํานวณตนทุนอาหาร (Food Cost Calculations) 

 2.3 การวัด (Measurement) 

  2.3.1 การวัดสวนผสม (Ingredients Measure) 

  2.3.2 การควบคุมสวนผสม (Portions Control) 

 2.4 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) 
 
2.1 สูตรอาหารมาตรฐาน (Standardized Recipes) 

 2.2.1 คําจํากัดความ 

 สูตรอาหารมาตรฐาน คือ คําแนะนําท่ีสถานประกอบการรานอาหารใชอธิบายถึงวิธีการท่ี
เฉพาะเจาะจง มีการพัฒนาสูตรอาหารท่ีกําหนดเองโดยเฉพาะสําหรับการใชงานของพอครัวและแม
ครัวของสถานประกอบการเอง โดยใชอุปกรณภายในรานนั้น ๆ เพ่ือใหบริการไปยังผูบริโภคท่ีเปน
ลูกคาประจําของราน 

 2.2.2 โครงสรางของสูตรอาหารมาตรฐาน 

 รูปแบบสูตรอาหารจะรวบรวมขอมูลท้ังหมดของสูตรอาหาร โดยจะเนนท่ีการรวบรวม
ขอมูลท่ีแมนยํา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  1.1 ช่ือสูตรอหาร 

  1.2 สวนผสมและตนทุนท่ีแนนอนในแตละสวนผสม 

  1.3 อุปกรณท่ีตองใช  
  1.4 ท่ีจัดเก็บอุปกรณท่ีใชในการปรุง 
  1.5 การจัดเตรียมและปรุงอาหารในแตละครั้ง 

 2.2.3 การทํางานของสูตรอาหารมาตรฐาน 

  การควบคุมสูตรอาหารคุณภาพ จะตองมีรายละเอียดและขอจํากัด คือ ตรวจสอบ
ใหแนใจวาผลิตภัณฑท่ีจะใหบริการจะตองเหมือนกันทุกครัง้ 
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  การควบคุมปริมาณ จะตองมีการระบุปริมาณท่ีแมนยําสําหรับทุกสวนผสมและ
วิธีการท่ีจะไดรับการวัดปริฒาณ ซ่ึงจะบงบอกไวอยางชัดเจนวาสวนผสม ขนาด และวิธีการจะตอง
ถูกวัดและเตรียมการอยางไร 

 2.2.4 ขอจํากัดของสูตรอาหารมาตรฐาน 

  สูตรอาหารมาตรฐานมีปญหาเดียวกับปญหาทุกสูตร ท้ังรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับ
อาหาร อุปกรณและความคลุมเครือของคําแนะนํา สามารถลดปญหาเหลานี้ไดโดยการเขียนสูตร
อาหารอยางระมัดระวัง ซ่ึงพนักงานใหมจะตองมีการกํากับดูและในครั้งแรกเพ่ือใหแนใจวาสามารถ
ตีความและเขาใจตรงตามสูตรอาหารมาตรฐานในการทําอาหารครัง้แรก ซ่ึงจุดท่ีสําคัญท่ีสุดคือ
ขึ้นอยูกับประสบการณและความรูท่ีเปนส่ิงสําคญั (Wayne Gisslen, 2007) 
 
2.2  การคํานวณตนทุนอาหาร (Food Cost Calculations) 

 การใหบริการดานอาหารซ่ึงเปนธุรกิจท่ีผูประกอบการใหความสําคัญกับการดําเนินการใน
เรื่องของงบประมาณ การจัดทําบัญชีตนทุน เอกสารการเงิน และอัตราผลกําไรท่ีจะไดรับ ซ่ึงโดย
ปกติแลวการดําเนินการทํางานดังกลาวจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของผูจัดการรานอาหาร 

 ผูจัดการหองครัวหรือหัวหนาพอครัวเปนตําแหนงท่ีมีความรับผิดชอบสําคัญในการควบคุม
อาหาร และการประมวลผลการวัดปริมาณวตัถุดิบท่ีถูกตองอยางรอบคอบระมัดมะวัง การทําอาหาร 
และการจัดการกับอาหารเพื่อหลีกเล่ียงอัตราการหดตัว หรือการสูญเสียวัตถุดิบอันเกิดจากการตัด
แตงสวนเกินและของเสีย ในทางกลับกันผูจัดการรานจะคอยเปนกังวลกับการกําหนดแผน
งบประมาณ การคํานวณอัตราผลกําไรและคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจ (Wayne 

Gisslen, 2007) 

 ในการปรุงอาหารควรจะมีความรูและความเขาใจในเรื่องของการทําบัญชีตนทุน 3 ดาน 
ดังตอไปนี ้

• ทําการวิเคราะหผลผลิต (Yield Analysis) 

• การคํานวณตนทุนอาหาร (Food Cost Calculations) 

• คารอยละตนทุนอาหาร (Food Cost Percentages) 
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 2.2.1  คารอยละของตนทุนอาหาร (Food Cost Percentages) 

  รอยละคาใชจายของรายการเมนูอาหารเทากับคาใชจายอาหารดิบหรือสวนหนึ่ง
สวนคาใชจายหารดวยราคาเมน ูดังรูปรูท่ี 2.1 

 
รูปท่ี 2.1 การคํานวณคารอยละของตนทุนอาหาร 

 

 จากสูตรการคํานวณดังกลาวสามารถจําแนกได 2 วิธี ดังตอไปนี ้
• ถาทราบราคาเมนูและตองการดูวาคาใชจายใหอยูในงบประมาณใหทําการคูณราคา

เมนูโดยการทําเปนคารอยละ โดยท่ีตนทุน เทากับ ราคาอาหารเมนคููณรอยละ ดัง
รูปท่ี 2.2 

 
รูปท่ี 2.2 ตัวอยางการทํารอยละของตนทุนอาหาร 

• ถาทราบคาใชจายของอาหารใหราคาเมนูอาหารเทากับตนทุนอาหารหารดวยคา
รอยละ ดังรูปท่ี 2.3 

 
รูปท่ี 2.3 ตัวอยางการทําคารอยละของตนทุนอาหาร 
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2.3 การวัด (Measurement) 

 การระมัดระวังเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของการผลิตอาหาร เปนส่ิงสําคัญสําหรับการ
รักษาระดับคุณภาพท่ีคงท่ี และเปนส่ิงสําคัญในการใหเกิดการควบคุมคาใชจาย ซ่ึงการวัดใน
หองครัวแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

 1. การวัดสวนผสม (Ingredients Measurement) 

 2. การควบคุมสวนผสม (Portions Control) 
 
 2.3.1  การวัดสวนผสม (Ingredients Measurement) 

 น้ําหนัก (Weight) การช่ังน้ําหนักเปนวิธีท่ีถูกตองท่ีสุดในการวัดสวนผสม เปนวิธีการท่ีใช
สวนผสมท่ีเปนของแข็ง เครื่องช่ังท่ีถูกตองเปนส่ิงจําเปนสําหรับการชั่งน้ําหนัก เพ่ือใหสามารถช่ัง
น้ําหนักสวนผสมท่ีจะสังเกตความแตกตางระหวางน้ําหนัก AP และนํ้าหนัก EP  

 1. น้ําหนัก AP เปนน้ําหนักของรายการท่ีซ้ือมากอนท่ีจะทําการตัดแตงใด  ๆ

 2. น้ําหนัก EP เปนน้ําหนักหลังจากท่ีทุกสวนไดรับการตัดแตง 
 
 2.3.2  การควบคุมสวนผสม (Portions Control) 

 สวนการควบคุมเปนการวัดคาของบางสวนเพ่ือใหแนใจวาจํานวนเงินหรือตนทุนท่ีถูกตอง
ของการ คือ คําส่ังซ้ือ การควบคุมสวนท่ีจะดําเนินการ พนักงานและเจาหนาท่ีจะตองตระหนักถึง
ขอเท็จจริงในการใชสวนผสม ซ่ึงจะแสดงไวรายละเอียดขอมูลไวในสูตรอาหารมาตรฐาน 

 1. สวนในการควบคุมการจัดเตรียม (Portion Control in Preparation) 

 การควบคุมจริงเริ่มตนดวยการวัดสวนผสม ถากระบวนการนี้ทําไมถูกตองก็จะเกิดการ
สูญเสียสวนผสม  
 2. สวนในการควบคุมการชุบและบริหาร (Portion Control in Plating and Service) 

 สวนการบริหารอาจจะทําโดยการปรุงอาหารเชนเดียวกันกับในรานอาหารตามคําส่ังส้ัน ๆ 
หรือโดยการใหบุคลากรบริหาร โดยใชเทคนิคดังตอไปนี ้(Wayne Gisslen, 2007) 

  1. การนับ 

  2. การวัดน้ําหนัก 

  3. การวัดระดับเสียง 
  4. การจัดหมวด 

  5. การระบุมาตรฐาน 
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2.3  กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก 

 แบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) เปนแบบจําลองกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
แบบแรกท่ีถูกนําเสนอ ซ่ึงไดมาจากกระบวนการทางวิศวกรรมระบบอ่ืนๆ ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 2.7 
เนื่องจากมีการตอเนื่องกันลงมาเปนขั้นบันไดจากขั้นตอนหนึ่งสูขั้นตอนอ่ืน แบบจําลองนี้จึงถูกรูจัก
วา แบบจําลองน้ําตก หรือ วงจรชีวิตซอฟตแวร (Sommerville, 2006) 

 การพัฒนาตามแบบจําลองน้ําตก จะแบงการพัฒนาเปนขั้นตอนท่ีชัดเจนและตอเนื่องกัน 
ผลลัพธจากขั้นตอนหนึ่งจะถูกนําไปใชในขั้นตอนตอไป และตองมีผลตอบกลับเม่ือเสร็จขั้นตอน 

ไปยังกระบวนการกอนหนา เพ่ือตรวจสอบหรือแกไขตอไป 
 

 

รูปท่ี 1.1 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) 

 แบบจําลองน้ําตก ประกอบไปดวยขั้นตอนพ้ืนฐานในการดําเนินงานพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงมี 
5 กระบวนการไดแก  
 1. การกําหนดความตองการ (Requirement Definition) เปนกระบวนการในการกําหนด 
วัตถุประสงค การทํางานและขอบเขตของระบบ จากการประชุมกับผูใชระบบ แลวนํามาอธิบายใน
รายละเอียด เพื่อสรางเปนเอกสารขอกําหนดความตองการของระบบ 
 2. การออกแบบซอฟตแวรและระบบ (System and Software Design) เปน
กระบวนการในการนําความตองการของระบบ มาอธิบายรูปแบบสถาปตยกรรมและละเอียดตางๆ 
เพ่ือระบุสวนประกอบของระบบ การอธิบายการทํางานรวมถึงความสัมพันธของสวนตางๆ แลว
สรางเปนเอกสารการออกแบบระบบ เพื่อส่ือสารใหผูพัฒนา เขาใจตรงกัน 
 3. การลงมือพัฒนาและทดสอบในระดับหนวย (Implementation and Unit Testing) 

ในกระบวนการน้ี ซอฟตแวรท่ีถูกออกแบบไว จะถูกสรางใหทํางานไดจริงในแตละสวน ตามความ
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ตองการ พรอมท้ังทดสอบในแตละสวนแยกกัน เพ่ือใหแนใจวาการทํางานในแตละสวนนั้น ตรงกับ
ความตองการมากท่ีสุด 

 4. การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) หลังจากท่ี
พัฒนาในแตละสวน ใหสามารถทํางานไดตามความตองการแลว ก็จะตองนําแตละสวนมาทําการ
ประสานกันเปนระบบ และทดสอบเพ่ือใหแนวาระบบโดยรวมท้ังหมด สามารถทํางานรวมกันอยาง
ราบรื่น และตรงกับความตองการมากท่ีสุด หลังจากกระบวนการน้ีแลว ซอฟตแวรก็พรอมจะถูกสง
มอบใหผูใชตอไป 
 5. การนําไปใชและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance) เปนกระบวนการท่ีมีชวง
ระยะเวลานานท่ีสุดของวงจรชีวิตซอฟตแวร ตั้งแตการติดตั้งซอฟตแวร การใชงาน และการ
บํารุงรักษาระบบ ใหสามารถทํางานไดอยางราบรื่น ตลอดชวงเวลาท่ีซอฟตแวรถูกใชงาน รวมถึง
การปรับเปล่ียนซอฟตแวร ใหตอบสนองกับความตองการใหม ตามรูปแบบธุรกิจหรือการใชงาน
ของผูใชท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 โดยทุกๆ กระบวนการจะตองไดผลลัพธ เพ่ือนําไปใชในกระบวนการตอไป และมีผลตอบ
กลับ เพ่ือสงกลับไปยังกระบวนการท่ีตองการตอไป 

 ในบทนี้ไดแสดงขอมูลสาระสําคัญ จากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงได
ทําการศึกษาและอางอิง เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา ท่ีนําเสนอในบท
กอนหนานี้  ซ่ึงหลังจากไดขอมูลท่ีเกี่ยวของแลว  ก็จะออกแบบวิธีการศึกษาวิจัยโดยอาศัย
กระบวนการการพัฒนาซอฟตแวรแบบน้ําตก ซ่ึงรายละเอียดการออกแบบวิธีการศึกษาวิจัยใน
กระบวนการตางๆ จะไดถูกกลาวในบทถัดไป 


