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บทคดัย่อ 

การศึกษานีO เน้นการพฒันาการให้บริการของใบแกว้คลินิก ซึT งเป็นคลินิกเสริมความงาม 

โดยการบริการทีTสะดวกรวดเร็วตอ้งมีระบบการให้บริการทีTเป็นขัOนเป็นตอน เพืTอให้เกิดความ

รวดเร็ว และสนองต่อความตอ้งการของผูที้Tมาใชบ้ริการ จากการศึกษาพบว่าใบแกว้คลินิกมีปัญหา

ในการให้บริการ ดงันัOนการศึกษานีO มีวตัถุประสงคเ์พืTอใชแ้อปพลิเคชนัมาประยกุตใ์ชแ้กไ้ขปัญหา

ระบบการจองคิว การนดัหมาย การคน้หาประวติัก่อนพบแพทย ์เป็นการบริการจองคิวแบบครบ

วงจรผา่นแอปพลิเคชนั ผลการตอบแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจ จากกลุ่มตวัอยา่งทีTทดลองใช้

การบริการจองคิวแบบครบวงจรผา่นแอปพลิเคชนั จาํนวน H\ คน พบวา่ความพึงพอใจโดยรวมของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อแอปพลิเคชนั อยูใ่นระดบัมากโดยมีทีTค่าเฉลีTยเท่ากบั ^._\ โดยผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจ

ดา้นแอปพลิเคชนัมีการบริการทีTครบวงจรมากทีTสุดโดยมีค่าเฉลีTยเท่ากบั ^.`\ ปัจจยัทีTผูใ้ชบ้ริการพึง

พอใจรองลงมาคือ การใชง้านของแอปพลิเคชนัสะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลาโดยมีค่าเฉลีTยทีT 

^._a ผูใ้ชพ้ึงพอใจเกีTยวกบัการเขา้ถึงและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัเพืTอนาํมาใชง้านน้อยทีTสุด

โดยมีค่าเฉลีTยทีT ^.b\  ดงันัOนสามารถสรุปไดว้า่การบริการจองคิวแบบครบวงจรผา่นแอปพลิเคชนั มี

ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการ และแก้ไขปัญหาของสถาน

ประกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี  
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Abstract 

 This study focused on the service development of Baikaew Clinic, an aesthetic and anti-aging 

center.Generally, service should be quick and convenient, and acquire systematic procedures to 

meet the needs of customers. Baikaew Clinic had encountered problems with the service provided 

to the customers.Therefore, the purpose of this study was to create an application for one stop 

service to enhancing the process of queuing, making appointments and searching for customer data. 

The survey result of 20 applicants from users found overall that the users were highly satisfied with 

the application, with a mean of 3.80.The users were mostly satisfied with one stop service of the 

application, with a mean of 3.90. Secondly, they were satisfied with the convenience of the 

application, with a mean of 3.85. They were least satisfied with the accessibility and downloadable 

of the application, with a mean of 3.40.Therefore, this study, one stop service for booking via 

application was effective, met the needs of the customers, and could rightly solve the problems of 

Baikaew Clinic.  
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     บทที% & 

                              บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

เนื$องจากปัจจุบนัการบริการเป็นสิ$งสําคญัต่อสถานประกอบการต่างๆ ความสะดวก ความ

รวดเร็วในการใหบ้ริการของสถานประกอบการ ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจต่อสถานประกอบการ ซึ$ งเมื$อ

การบริการเป็นที$น่าพอใจ สะดวก รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด ทาํให้สถานประกอบการนัJน มีภาพลกัษณ์ที$ดี 

ไดรั้บจากคาํชื$นชมจากผูม้าใชบ้ริการ ผูม้าใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ  และเกิดการซืJอสินคา้และการ

บริการซํJ า เมื$อสถานประกอบการเป็นที$รู้จกัมากขึJน มีผูใ้ชบ้ริการมากขึJน และผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการ

ที$หลากหลายขึJน ทาํให้ระบบขัJนตอนการบริการที$มีอยู่ล่าช้า ความสะดวกและความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการไม่ตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ การทาํงานของพนกังานเกิดความผดิพลาด ทาํใหผู้ที้$มาใชบ้ริการเกิด

ความไม่พอใจที$บริการล่าชา้ ความผดิพลาด และระบบที$ไม่เป็นขัJนเป็นตอนในการใหบ้ริการ  

ดงันัJนการบริการที$สะดวกรวดเร็วจึงตอ้งมีเทคโนโลย ีหรือระบบที$เป็นขัJนเป็นตอนเพื$อใหเ้กิด

ความรวดเร็ว และสนองต่อความตอ้งการของผูที้$มาใชบ้ริการ ใบแกว้คลินิกมีปัญหาต่อการให้บริการ

เช่นกนั ปัญหาที$พบคือการนดัคนไขห้รือคนไขลื้มบตัรนดั ปัญหาต่อการถอดรหสัจากชื$อนามสกลุคนไข ้

ขอ้มูลของคนไขไ้ม่ครบถว้น ความยุง่ยากซบัซ้อน หรือปัญหาความล่าชา้ในการจอง ดงันัJนหากเราใช้

การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) ในการแกแ้ละจดัการปัญหาที$กล่าวมาขา้งตน้ จะทาํ

ให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจ  ให้ผูใ้ช้บริการสามารถใช้บริการ (One stop service) การบริการ

เบด็เสร็จ ณ จุดเดียว ในแอพพลิเคชนัผา่นทางโทรศพัท ์ 

  จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํจึงไดคิ้ดโครงงานในหัวขอ้ “ การบริการจองคิวแบบครบ

วงจรผ่านแอปพลิเคชนั (One Stop Service for Booking via Application)”  เพื$ออาํนวยความสะดวกใน

การจองลาํดบัการเขา้รับบริการแก่ผูม้าใชบ้ริการที$ใบแกว้คลินิก  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื$อพฒันาการบริการดา้นการจองคิวแบบครบวงจร 

2. เพื$อคิดคน้แอปพลิเคชนัสาํหรับการจองคิวแบบครบวงจร 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

โครงงานนีJ ใชร้ะยะเวลาในการคน้ควา้เป็นเวลา p เดือน (qq มกราคม rstu-pw เมษายนrstu) 

สถานที$จัดทําโครงงานคือใบแก้วคลินิก มีการประเมินความพึงพอใจของโครงงานโดยการใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจของ “การบริการจองคิวแบบครบวงจรผา่นแอปพลิเคชนั (One Stop Service 

for Booking via Application)” โดยลูกคา้และผูใ้ชง้านจริงของใบแกว้คลินิกเป็นผูป้ระเมินแบบสอบถาม

จาํนวน rw  คน 

 



 
	

1.@ ประโยชน์ทีEคาดว่าจะได้รับ 

1. ลูกคา้ที$มาใชบ้ริการที$ใบแกว้คลินิกมีความพึงพอใจในการบริการโดยรวมมากขึJน 

2. ใบแกว้คลินิกมีระบบงานการจองคิวที$ดีมากขึJน 

3. ใบแกว้คลินิกมีระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้ที$ดี 

4. พนกังานของใบแกว้คลินิกทาํงานนอ้ยลง งานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และแม่นยาํ มากขึJน  

 

 

 

 



	

บทที$ & 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 

!.# ชื'อและที'ตั0งของสถานประกอบการ 
	
	
	
	
	
	
             	

	

รูปที' !.# โลโก ้ใบแกว้คลินิก 

ที'มา :  https://www.facebook.com/baikaewclinic/ 

ชื'อสถานประกอบการ   : ใบแกว้คลินิก 

ที'ตั0งสถานประกอบการ : @AB ถ.เพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

10160 

โทรศัพท์ : 02-421-4229 

Facebook  page  : ใบแกว้คลินิก 

!.! ประวตัแิละลกัษณะการให้บริการ          

ใบแกว้คลินิกเป็นสถานรักษาพยาบาลเกี_ยวกบัผวิหนงั หนงัศรีษะ รักษาโรคทั_วไป รักษาสิว

ตลอดจนความงามอื_นๆการทาํทรีทเมน้ทแ์ละเลเซอร์ต่างๆ โดยจดัตัlงเมื_อ พ.ศ. A@@m โดยมี แพทย์

หญิง ใบแก้ว เศรษฐวงศ์ เป็นผูดู้แลกิจการทัl งหมด รวมถึงเป็นคุณหมอผิวหนังโดยตรงจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และไดดู้แลและดาํเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

                             	

รูปที' 2.2 ใบแกว้คลินิก 

ที'มา :  https://www.facebook.com/ใบแกว้คลินิก-AB@t@mAmBuvmwuA/ 

 

 

 

 



2 
	

2.3 รูปแบบโครงสร้างบริหารและตาํแหน่งต่างๆ 

      

  ผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการ แพทยป์ระจาํคลินิก 

แพทยห์ญิงใบแกว้ เศรษฐวงศ ์

 

       ผูจ้ดัการ ผูช่้วยหมอ                                                                         ผูช่้วยผูจ้ดัการ พนกังานประจาํ 

 

     นางสาว พณัณิตา โศภาคนี                                                                                   นางสาว นภสัวรรณ  รักษาวงศ ์       

 

 

 

รูปที' !.X รูปแบบการจดัองคก์ร 

          ที'มา : ผูจ้ดัทาํ 
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โครงสร้างและตาํแหน่งงานที'ม ี

เพื_อโครงสร้าง แผนการบริการที_ดี การบริการอย่างทั_วถึง ใบแกว้คลินิกมีตาํแหน่งงาน

ดงัต่อไปนีl  

- แพทยป์ระจาํคลินิก 

- ผูจ้ดัการ ผูช่้วยหมอ 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการ และพนกังานประจาํ 

- พนกังานประจาํแผนก 

!.Y ตาํแหน่งและลกัษณะงานที'ได้รับมอบหมาย 

	

	

	

 

 

 

รูปที' !.Y รูปนกัศึกษาสหกิจ 

           ที'มา : ผูจ้ดัทาํ 

ชื'อผู้ปฏิบัตงิาน : นางสาว รินรดา   เดือนดารา 

แผนก / ส่วนงาน : พนกังานหน้าเคาน์เตอร์ รับโทรศพัทแ์ละจดัการประวติัผูป่้วย ตัlงแต่วนัที_  yy

มกราคม  – Bu เมษายน  A@{m 

 หนา้ที_ที_ไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน 

- อาํนวยความสะดวกใหข้อ้มูลแก่ผูม้าใชบ้ริการและลูกคา้ 

- รับโทรศพัท ์

- จดัหา จดัเกบ็และทาํประวติัผูป่้วย 

- จ่ายยา อธิบายการใชย้าแก่คนไข ้และผูม้าใชบ้ริการ 

- แอดมินเพจ Facebook ของใบแกว้คลินิก 

- ทาํทรีทเมน้ท ์
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2.5 ชื'อและตาํแหน่งงานพนักงานที'ปรึกษา 

รูปที' !.b พนกังานที_ปรึกษา 

        ที'มา : ผูจ้ดัทาํ 

ชื'อพนักงานที'ปรึกษา : คุณพณัณิตา โศภาคนี  

ตาํแหน่งงาน :  ผูจ้ดัการ และผูช่้วยหมอ 

2.6 ระยะเวลาที'ปฏิบัตงิาน 

ระยะเวลาที_ปฏิบติังาน ณ ใบแก้วคลินิก  เริ_ มปฏิบติังานตัlงแต่วนัที_ yy มกราคม ถึง Bu 

เมษายน A@{m เป็นระยะเวลา B เดือน ภายใน y วนัทาํงาน t  ชั_วโมง ตัlงแต่เวลา yu:uu  ถึง yt:uu น. 

ซึ_ งจะปฏิบติังาน { วนัต่อสปัดาห์ หยดุทุกวนัพฤหสับดี 
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!.e ขั0นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

ตารางที_ A.y ขัlนตอนการดาํเนินงาน 

ขั6นตอนการดาํเนินงาน        

ม.ค. 

       ก.พ.      มี.ค.      เม.ย.       พ.ค. 

ศึกษาขอ้มูลเลือกหวัขอ้ทาํ

โครงงาน 

     

วเิคราะห์ปัญหา/ปฏิบติังาน      

จดัทาํแอปพลิเคชนัจาก

หวัขอ้โครงงาน 

     

ติดตามผลเพื_อวเิคราะห์

ขอ้มูล 

     

รวบรวมขอ้มูลเพื_อทาํเล่ม      

ระยะเวลาที'ปฏิบัตงิาน 

           y. ปฏิบติังานเรียนรู้ และศึกษาปัญหาเพื_อเลือกหวัขอ้โครงงาน 

           A. ร่างรายละเอียดหวัขอ้โครงงาน และนาํเสนอหวัขอ้ 

           B. ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดที_เกี_ยวขอ้ง 

           m. ทาํแอปพลิเคชนั 

           @.  ทาํแบบทสอบถาม และแจกเพื_อประเมินความพึงพอใจ 

           {. ส่งแบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงงาน 

           w.  รวบรวมเป็นรูปเล่มโครงงาน เพื_อนาํเสนอโครงงาน 

!.g สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

      !.g.# ผลที'ได้รับจาการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

   การออกปฏิบติังานดา้นการตอ้นรับ และการใหบ้ริการ 

1. ฝึกการบริการ และบุคลิกภาพ 

2. ฝึกการรวบรวมขอ้มูล การใหข้อ้มูล เพื_อใหข้อ้มูลดา้นการบริการที_ถูกตอ้ง 

3. รู้จกัการแกปั้ญหาเฉพาะหน้ากรณีผูใ้ห้บริการสลบัประวติั หรือผูใ้ชบ้ริการลืม

บตัรนดั 

4. ฝึกความอดทนในการทาํงาน หรือพบเจอผูม้าใชบ้ริการหลายแบบ 

5. ฝึกการอธิบายการจ่ายยาเพื_อใหค้นไขเ้ขา้ใจและใชย้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

                 การปฏิบติังานดา้นเอกสาร 

1. ไดรั้บความรู้เกี_ยวกบัการถอดรหสั เพื_อใส่รหสัประวติัคนไข ้
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2. ไดรั้บองคค์วามรู้เรื_องการเขียนโคด้คาํสั_งหมอ เพื_อจดัยา หรือการนดัคนไข ้               

                   การปฏิบติังานทางดา้นหตัถกรรม 

1. ฝึกการเขา้เคสเพื_อฟังคาํสั_งคุณหมอในการทาํหตัถกรรมการฉีดยา ทาํทรีทเมน้ท์

หรือเลเซอร์ รวมถึงการลา้งแผลคนไข ้

2. ไดเ้รียนรู้การลา้งแผลอยา่งถูกตอ้ง และการใชเ้ครื_องมือในการทาํหตัถกรรมบน

ใบหนา้ 

!.g.! ปัญหาที'พบของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

           การออกปฏิบติังานดา้นเอกสาร 

1. การถอดรหสัประวติัของคนไขผ้ดิพลาดโดยตวัอกัษร และตวัเลขที_ซํl ากนั 

2. การลงชื_อยา หรือการทาํหตัถกรรมไม่ตรงกบัการชาํระเงิน 

          การปฏิบติังานดา้นหตัถกรรม 

1. ยงัไม่ชาํนาญดา้นการใชอุ้ปกรณ์บางชนิด เช่นการใชเ้ครื_องนวดดว้ยคลื_นไฟฟ้าบาง

ชนิด 

2. มีความผดิพลาดในการสื_อสาร เช่นเตรียมหอ้งในการทาํหตัถกรรมผดิประเภทกบัที_

ไดรั้บคาํสั_ง 

3. มีความกงัวลเมื_อไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานสาํคญั 

          การปฏิบติังานดา้นจ่ายยา 

1. การหยบิยา หรือจดัยาใหค้นไขผ้ดิพลาด 

2. การจาํรายละเอียดยาและราคายาที_มีมากกวา่ yuu รายการ 

!.k ข้อเสนอแนะ 

1. นกัศึกษาควรฝึกการจดจาํการถอดรหสัตวัอกัษร และตวัเลขในกานถอดรหสัเพื_อความ

วอ่งไวในการถอดรหสัหาประวติั 

2. นกัศึกษาควรมีความรอบครอบ ละระมดัระวงัการจ่ายยา หรืออธิบายการใชย้า เพื_อ

ความถูกตอ้งแม่นยาํ 

3. นกัศึกษาควรมีสมาธิ และสติในการทาํงาน เพื_อลดปัญหาความผดิพลาดในการทาํงาน 
	
	



	

บทที$ & 

ทฎษฏีและงานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื+อง “การบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชนั (One Stop Service 

for Booking via Application) ผู ้จัดทําได้ศึกษาและได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที+

เกี+ยวขอ้งเพื+อเป็นแนวทางในการศึกษาดงันี_  

3.1 ความหมายบริการและการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีว 

3.2 การใช้เทคโนโลยใีนการเพิBมประสิทธิภาพในภาคธุรกจิการบริการ 

3.3 ความหมายของโมบายแอปพลเิคชัน 

3.4 การใช้โมบายแอปพลเิคชัน ในภาคธุรกจิ 

3.5 ข้อมูลด้านการออกแบบโมบายแอปพลเิคชัน  

3.6 งานวจิยัทีBเกีBยวข้อง 

3.1 ความหมายบริการและการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีว  

 ณธาร สติวรรธน์ (efge) กล่าวว่า คาํว่า “บริการ” หรือ “เซอร์วิส” (Service) นั_นเป็นคาํที+

ทุกคนมกัจะไดย้นิ และไดพ้บเห็นอยูจ่นเป็นปกติในชีวิตประจาํวนั เนื+องจากองคก์รทุกแห่งต่างกพ็า

กนัใหค้วามสาํคญักบัการบริการลูกคา้ใหดี้ที+สุดเพื+อหวงัช่วงชิง “ความผกูพนัธ์” (Engagement) และ 

“ความภกัดี” (Loyalty) ของลูกคา้มาเป็นขององคก์รตนเองใหไ้ดใ้นยคุที+ธุรกิจจาํเป็นตอ้งแข่งขนักนั

อย่างดุเดือดในช่วงหลายทศวรรษที+ผ่านมา คาํว่าบริการนั_น มีความหมายที+ค่อนขา้งซับซ้อน ซึ+ ง

มกัจะสร้างความสับสนให้กบัทั_งผูบ้ริหาร และบุคลากรขององคก์รที+ตอ้งการพฒันาคุณภาพการ

บริการของตน “บริการ” (Service) คือ “การกระทาํ” (Deeds) หรือ “ความพยายาม” (Efforts) หรือ 

“ผลงาน” (Performance) การบริการในความหมายของ “การกระทาํ” หรือ “ผลงาน” กล่าวคือ การ

บริการหมายถึงการอาํนวยความสะดวกซึ+ งเป็น “ผลงาน” ที+เกิดขึ_นจาก “การกระทาํ” ของบุคลากร

หนึ+งคน หรือความร่วมมือ จากบุคลากรหลายคน โดยมีวตัถุ อุปกรณ์ สิ+งของ และ กระบวนการ เป็น

เครื+องมือ และมีวตัถุประสงคใ์นการสร้าง “ความพึงพอใจ” ใหก้บัลูกคา้ 

Digital Government Academy (2558) ระบุไวว้า่ การบริการเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (One stop 

service) เป็นแนวคิดที+ตอ้งการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูม้าติดต่อราชการให้สามารถรับบริการ

จากหน่วยงานราชการต่างๆได ้ณ ที+จุดเดียว โดยไม่จาํเป็นตอ้งไปติดต่อ ณ ส่วนราชการต่างๆจาก

แหล่งอื+นๆ ทาํให้ประชาชนหรือผูต้อ้งการใชบ้ริการไดรั้บความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ

กบัภาครัฐ เป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายของประชาชนและยงัเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของ

ภาครัฐโดยสามารถที+จะใชบ้ริการร่วมกนัทั_งในดา้นสถานที+ บุคลากร ตลอดจนเครื+องมือเครื+องใช้
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ต่างๆนอกจากนั_นยงัเป็นการจดัทาํสํานักงานบริการเสมือนจริง (Virtual service office) ขึ_นเพื+อ

ให้บริการประชาชนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ในเรื+องที+สามารถให้บริการไดบ้างเรื+อง

เท่านั_น โดยที+ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตลอดเวลา (Non-stop service) และทุก

สถานที+โดยที+ ไม่ตอ้งเดินทางมายงัหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป หลกัการในการดาํเนินการตามแนว

ทางการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) และการขอรับบริการไดต้ลอดเวลา (Non 

stop service) นั_นจาํเป็นจะตอ้งอาศยัวิธีบูรณาการระบบการทะเบียนของหน่วยเขา้ด้วยกนั โดย

หน่วยงานต่างๆ ที+ใหบ้ริการประชาชนจะตอ้งจดัทาํระบบฐานขอ้มูลการทะเบียนของตนไวใ้นระบบ

คอมพิวเตอร์ และสามารถเชื+อมระบบขอ้มูลของตนเขา้กบัขอ้มูลของหน่วยงานอื+นๆไดด้ว้ยเลข

ประจาํตวัประชาชน ดรรชนีกลางกลุ่มขอ้มูลประชาชน  และเครือข่ายสื+อสารขอ้มูลของรัฐ รัฐบาล

จะทาํหนา้ที+เป็นแกนกลางในการให้บริการประชาชนดว้ยการจดัทาํระบบการเขา้สู่บริการภาครัฐ

ของสงัคมไทย และระบบคลงัขอ้มูลกลางของรัฐ เพื+อเชื+อมต่อระบบขอ้มูลและการบริการประชาชน

ของหน่วยงานต่างๆเขา้ด้วยกัน ทาํให้เกิดการบริการในรูปแบบของการบริการหลากหลาย ณ 

สํานกังานบริการประชาชน โดยประชาชนสามารถใชบ้ตัรประจาํตวัประชาชน เพียงใบเดียวเป็น

หลกัฐานในการขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั_งยงัตอ้งอาศยัเทคโนโลยแีละผูเ้ชี+ยวชาญดา้น

การป้อนขอ้มูลระบบระเบียบต่างๆเขา้ดว้ยกนัอีกดว้ย ดงันั_นจึงตอ้งมีผูรู้้ในดา้นเรื+องของไอทีหรือ

เทคโนโลยมีาพฒันาหรือเขียนระบบใหท้างภาครัฐหรือสถานบริการนั_นๆ และมีขอ้มูลหลายแหล่งที+

กล่าวถึงความหมาย หรือแนวคิดของการบริการในรูปแบบ “One Stop Service” เช่นการให้บริการ

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) หมายถึง การนาํงานที+ให้บริการทั_งหมดที+เกี+ยวขอ้งมา

รวมให้บริการอยูใ่นสถานที+เดียวกนั ในลกัษณะที+ส่งต่องานระหว่างกนัทนัทีหรือเสร็จในขั_นตอน

หรือเสร็จในจุดใหบ้ริการเดียวโดยมีจุดประสงคเ์พื+อใหก้ารใหบ้ริการมีความรวดเร็วขึ_น 

เทพศกัดิ�  บุณยรัตพนัธุ (2553) กล่าวว่า รูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มี

ไดห้ลายรูปแบบที+สาํคญัคือ 

รูปแบบทีB  1 การนําหลายหน่วยงานมารวมให้บริการอยู่ในสถานทีBเดยีวกนั  

เป็นการนํางานหลายขั_นตอนที+ต้องผ่านหลายหน่วยงานมารวมกันไวใ้ห้บริการอยู่ใน

สถานที+เดียวกนัซึ+ งประโยชน์ที+เกิดขึ_นคือช่วยลดระยะเวลาของการให้บริการให้น้อยลงกล่าวคือ

แทนที+จะมีการส่งต่องานระหว่างหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งในการให้บริการ ซึ+ งจะตอ้งใชเ้วลาในการ

เดินทางของเอกสารระหว่างหน่วยงานมาก  ก็เป็นการนาํเจา้หนา้ที+ของหลายหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง

มาทาํงานรวมอยูที่+จุดเดียวกนัเพื+อใหก้ารส่งต่องานเป็นไปดว้ยความรวดเร็วทนัที  

รูปแบบทีB 2 กระจายอาํนาจมาให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึBงทาํหน้าทีBให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   

เป็นการกระจายอาํนาจไปให้เจา้หน้าที+ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ+ งเป็นผูที้+ทาํหน้าที+

ใหบ้ริการแทนทั_งหมด โดยมีเจา้หนา้ที+เพียงคนเดียวทาํหนา้ที+ใหบ้ริการเบด็เสร็จทั_งหมดซึ+งรูปแบบ

นี_ จะแตกต่างจากรูปแบบแรกคือขณะที+รูปแบบแรกนั_นยงัมีเจา้หน้าที+ของหลายหน่วยงานยงัใง
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บริการตามหนา้ที+ที+รับผิดชอบอยู ่เพียงแต่นาํเจา้หนา้ที+ของหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งทั_งหมดมาทาํงาน

ให้บริการรวมอยู่สถานที+ เดียวกัน แต่รูปแบบนี_ จะมีเจ้าหน้าที+ของหน่วยงานเดียวที+ทาํหน้าที+

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั_ งหมด โดยใช้วิธีการให้หน่วยงานอื+นๆกระจายอาํนาจมาให้ เพื+อให้

ประชาชนไม่ตอ้งติดต่อกบัเจา้หนา้ที+หลายคน ตวัอยา่งของรูปแบบนี_ เช่น การใหบ้ริการของธนาคาร 

เป็นตน้  

รูปแบบทีB 3  การปรับปรุง และออกแบบใหม่ในการให้บริการ 

รูปแบบนี_ ใช้วิธีการปรับลดหรือยุบรวมขั_นตอนหรือการสร้างใหม่ด้วยการนําแนวคิด

ต่อไปนี_มาใช ้ไดแ้ก่   

- แนวคิดของการปรับปรุงงานให้ง่าย (Work simplification) ที+ให้ความสําคญักบั

หลักการพื_นฐานที+สําคัญ 4 ประการ ได้แก่  การขจัด (Eliminate) การรวม 

(Combine) การจดัการใหม่ (Rearrange) และการทาํใหง่้ายขึ_น (Simplify)  

- แนวคิดการรื_ อปรับระบบ (Reengineering) ที+ให้ความสาํคญักบัการนาํคิดใหม่ขั_น

พื_นฐาน(Fundamental) มีการออกแบบธุรกิจใหม่อยา่งใหญ่ (Dramatic) แบบถอน

รากถอนโคนหรือปฏิวติั (Radical) โดยมองครอบคลุมธุรกิจทั_ งระบบ (Entire 

business system) ให้ความสําคญัต่อตวัชี_ วดัผลการปฏิบติังานที+สําคญั คือ ตน้ทุน 

คุณภาพ เงินลงทุน การบริการ และความรวดเร็วในการดาํเนินงาน ในรูปแบบที+

สามนี_ จะมีความแตกต่างจากในสองรูปแบบแรกคือขณะที+สองรูปแบบแรกยงัคง

ขั_นตอนและวิธีการการให้บริการแบบเดิมไว ้เพื+อให้มีประสิทธิภาพของการ

ใหบ้ริการเพิ+มขึ_น เช่น ตดัลดขั_นตอนที+ไม่จาํเป็นออกไป ยบุรวมขั_นตอนใหม้าเป็น

ขั_นตอนเดียวกนั การออกแบบขั_นตอนและวิธีการให้บริการแบบใหม่ที+แตกต่าง

และดีกวา่เดิม 

รูปแบบทีB 4  การสามารถให้บริการผ่านทางอนิเทอร์เน็ตได้เสร็จทนัท ี  

การให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตไดเ้สร็จทนัที ถือไดว้่าเป็นอีกรูปแบบหนึ+ งของการนาํ

แนวคิดการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) มาใช้ เพียงแต่ไม่มีเจ้าหน้าที+ที+

ใหบ้ริการที+ประชาชนเผชิญหนา้เห็นโดยตรง แต่ประชาชนผูรั้บบริการสามารถติดต่อกบัเวบ็ไซทที์+

หน่วยงานที+ใหบ้ริการไดจ้ดัทาํขึ_นมาตามกระบวนการและวิธีการที+กาํหนดไวจ้นกระทั+งบริการแลว้

เสร็จ  

V.W การใช้เทคโนโลยใีนการเพิBมประสิทธิภาพในภาคธุรกจิการบริการ 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทธุรกิจมากขึ_นตามยคุตามสมยัของการพฒันา แต่

เทคโนโลยีก็เกิดการเปลี+ยนแปลงหรือพฒันามากขึ_นเรื+อยๆ มีการใชเ้วบ็ไซต์แอปพลิเคชนั ธุรกิจ

ส่วนใหญ่จึงต้องมีการปรับตัวตามให้ทันต่อการเปลี+ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านั_ น ทั_ งนี_

เทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทจนกลายเป็นหนึ+งในโครงสร้างหลกัของธุรกิจในส่วนใหญ่ ทาํใหเ้รา
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เห็นไดว้่าองคก์รธุรกิจจะตอ้งมีการเปลี+ยนแปลงไปจากเดิม จาํเป็นที+จะตอ้งนาํเทคโนโลยีมาใชใ้น

การดาํเนินธุรกิจเพื+อ ตอบสนองต่อสงัคมและตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

Elmore’Peterson and E Grosvenor’Plawmam (��f�)  กล่าวว่า  ความหมายของคําว่ า

ประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นธุรกิจในความหมายอยา่งแคบวา่หมายถึงการลดตน้ทุนในการ

ผลิตและในความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงคุณภาพ (Quality) ของการมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) และความสามารถ (Competence and capacity) ในการผลิตการดาํเนินงานทางดา้น

ธุรกิจที+ถือวา่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั_นกเ็พื+อสามารถผลิตสินคา้หรือบริการในปริมาณและคุณภาพที+

ตอ้งการในเวลาที+เหมาะสมและตน้ทุนนอ้ยที+สุดเมื+อคาํนึงถึงสถานการณ์และขอ้งผกูพนัดา้นการเงิน

ที+มีอยูด่งันั_นแนวความคิดของคาํว่าประสิทธิภาพทางดา้นธุรกิจในที+นี_ จึงมีองคป์ระกอบ f อยา่งคือ

ตน้ทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) และวธีิการ (Method) ในการผลิต 

สมใจ ลกัษณะ (ef��) กล่าวไวว้า่ การมีประสิทธิภาพในการทาํงานของตวับุคคล หมายถึง

การทาํงานให้เสร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลงังานนอ้ยที+สุด ไดแ้ก่การทาํงานไดเ้ร็ว และไดง้านที+ดี 

บุคลากรที+มีประสิทธิภาพในการทาํงาน เป็นบุคลากรที+ตั_งใจในการปฏิบติังานเตม็ความสามารถ ใช้

กลวิธี หรือเทคนิคการทาํงานที+จะสร้างผลงานไดม้าก เป็นผลงานที+มีคุณภาพเป็นที+น่าพอใจ โดยไม่

สิ_นเปลืองตน้ทุน ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลานอ้ยที+สุด 

เหตุผลในการนําเทคโนโลยมีาใช้ในธุรกจิ 

เทคโนโลยีเป็นเครื+ อข่ายขอ้มูลในการเชื+อมโยงต่างๆ และทาํให้หลายๆที+ทั+วโลกมีการ

เปลี+ยนแปลงหรือนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั องคก์รใหญ่ๆปรับเองตวัเชื+อมโยงขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัแลว้

องคก์ร หรือภาคธุรกิจใดที+ไม่ปรับตวั หรือนาํเทคโนโลยมีาปรับใชจ้ะดาํเนินธุรกิจไดล้าํบากเพราะ

ทั+วโลกและผูใ้ช้จาํนวนมากอยู่กบัเทคโนโลยีแลว้ การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคตมีการ

แข่งขนัสูง ทุกองคก์รต่างช่วงชิงความไดเ้ปรียบในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการสร้างความ

แตกต่างจากคู่แข่งใหม้ากที+สุด ดว้ยความรวดเร็วและคุณภาพดีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้เพื+อ

ดาํเนินธุรกิจที+ดีกวา่ฝ่ายตรงขา้ม การปรับตวัและออกแบบโครงสร้างขององคก์รขึ_นมาเนื+องจากถูก

กระแสกดดนั 

V.V ความหมายของโมบายแอปพลเิคชัน 

Mongo consultant co.,Ltd. (2015) Web application คือ การพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซึ+ งมี

ระบบมีการไหลเวยีนในแบบ Online ทั_งแบบ Local ภายในวง LAN และ Global ออกไปยงัเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ทําให้เหมาะสําหรับงานที+ต้องการข้อมูลแบบ Real Time การทํางานของ Web 

Application นั_นโปรแกรมส่วนหนึ+งจะวางตวัอยูบ่น Rendering Engine ซึ+ งตวั Rendering Engine จะ

ทาํหนา้ที+หลกัๆ คือนาํเอาชุดคาํสั+งหรือรูปแบบโครงสร้างขอ้มูลที+ใชใ้นการแสดงผลนาํมาแสดงผล

บนพื_นที+ส่วนหนึ+ งในจอภาพ โปรแกรมส่วนที+วางตวัอยู่บน Rendering Engine จะทาํหนา้ที+หลกัๆ 

คือการเปลี+ยนแปลงแกไ้ขสิ+งที+แสดงผลจดัการตรวจสอบขอ้มูลที+รับเขา้มาเบื_องตน้และการประมวล
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บางส่วนแต่ส่วนการทาํงานหลกัๆ จะวางตวัอยู่บนเซอร์เวอร์ในลกัษณะเว็บแอปพลิเคชันแบบ

เบื_องตน้ ฝั+งเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ+ งทาํหน้าที+เชื+อมต่อกบัไคลเอนต์ตาม

โปรโตคอล HTTP/ HTTPS โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทาํหน้าที+ส่งไฟล์ที+เกี+ยวเนื+องกบัการ

แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทั+วไปแลว้ เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซึ+งอาจจะเป็น

ตวัแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรืออาจจะมีการติดตั_ง NET Framework ซึ+ งมีส่วน

แปลภาษา CLR ที+ใช้แปลภาษา Intermediate จากโค้ดที+ เขียนด้วย VB.NET หรือ C#.NET หรือ

อาจจะเป็น J2EE ที+มีส่วนแปลไบตโ์คด้ของคลาสที+ไดจ้ากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้  

Mobile Application ประกอบขึ_นดว้ยคาํสองคาํ คือ Mobile กบั Application มีความหมาย

ดงันี_  Mobile คืออุปกรณ์สื+อสารที+ใชใ้นการพกพา ซึ+ งนอกจากจะใชง้านไดต้ามพื_นฐานของโทรศพัท์

แลว้ ยงัทาํงานไดเ้หมือนกบัเครื+องคอมพิวเตอร์ เนื+องจากเป็นอุปกรณ์ที+พกพาไดจึ้งมีคุณสมบติัเด่น 

คือ ขนาดเล็ก นํ_ าหนักเบา ใชพ้ลงังานค่อนขา้งน้อย ปัจจุบนัมกัใชท้าํหน้าที+ไดห้ลายอย่างในการ

ติดต่อแลกเปลี+ยนข่าวสารกบัคอมพิวเตอร์ สาํหรับ Application หมายถึงซอฟตแ์วร์ที+ใชเ้พื+อช่วยการ

ทาํงานของผูใ้ช ้(User) โดย Application จะตอ้งมีสิ+งที+เรียกว่า ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface 

หรือ UI) เพื+อเป็นตวักลางการใชง้านต่าง ๆ 

V.X การใช้โมบายแอปพลเิคชันในภาคธุรกจิการบริการ 

แอปพลิเคชันสามารถถูกสร้างขึ_ นมาเพื+อให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการกับองค์กรต่างๆเช่น 

บริษทัทรู ที+ให้บริการเรื+องเครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เน็ต และการใชสื้+อสารทางซิมโทรศพัทที์+มี

อตัราค่าโทร รวมทั_งยงัต่อยอดทั_งสิทธิพิเศษต่างๆ เน็ตบา้น หรือการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั+น ทรู

วอลเลต็ แอปพลิเคชนัที+ทรูสร้างขึ_นและถูกพฒันามาเพื+อให้บริการแก่ผูบ้ริโภค หรือ แอปพลิเคชนั 

ไลนแ์มน (Line man) แกร็ป (Grab) หรืออุตสาหกรรมโรงแรม และท่องเที+ยว 

1. แอปพลิเคชนั ทรูไอดี (True id) ที+รวมสิทธิพิเศษมากมายจากทรูสาํหรับลูกคา้ทรู ทั_งการจ่าย

บิลหรือการซื_อโปรโมชั+นอื+นๆ ใชท้รูไอดีดูหนงัต่างๆผา่นการซื_อจากทรู 

2. แอปพลิเคชนั ไลน์แมน (Line man) หรือ แกร็ป (Grab) แอปพลิเคชนัสําหรับการเดินทาง

โดยบริการเรียกแทก็ซี+ หรือการสั+งอาหารที+เขา้ร่วมผา่นทางแอปพลิเคชนั 

3. แอปพลิเคชนั Trivago Booking ที+ใชจ้องโรงแรมเพื+อท่องเที+ยว หรือ ตั¢วเครื+องบินแทนการ

จองกบัทางโรงแรม หรือทางสายการบินโดยตรง 

3.5 ข้อมูลด้านการออกแบบ Mobile Application  

Paul Francis (2017) กล่าวว่า โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) เป็นการพฒันา

โปรแกรมเพื+อนาํมาใช้สําหรับอุปกรณ์เคลื+อนที+ เช่น สมาร์ทโฟนหรือ เครื+ องมืออิเล็กทรอนิกส์

สื+อสาร โดยตวัโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และยงัทาํ ให้ผูใ้ชเ้ครื+อง

มืออิเล็กทรอนิกส์ไดใ้ช้ง่ายยิ+งขึ_น ในปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบที+

พฒันาออกมาให้ผูใ้ชบ้ริการใช ้เช่นระบบที+ถูกนาํมาใช ้ IOS  และ Android  จึงทาํให้เกิดการเขียน



6 
	

หรือพฒันา แอปพลิเคชนั ลงบนสมาร์ทโฟนขึ_นเรื+อยๆ อย่างเช่น เกมส์ โปรแกรมคุยต่างๆ แอป

ธนาคาร และหลายธุรกิจก็เขา้ไปเน้นในการพฒันาโมบายแอปพลิเคชนั เพื+อเพิ+มช่องทางในการ

สื+อสารกบัลูกคา้มากขึ_น เช่น Facebook ที+สามารถแชร์เรื+องราวต่างๆ  ตาํแหน่งที+ตั_ง สถานะ รูปภาพ 

ผา่นทางแอปพลิเคชนัไดโ้ดยตรง โมบายแอปพลิเคชนั เหมาะสาํหรับธุรกิจ และองคก์รต่างๆในการ

เขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงขยายการใหบ้ริการผา่นสมาร์ทโฟน สะดวกง่าย ทุกที+ ทุกเวลา ตวัอยา่ง 

เช่น โมบายแอพพลิเคชั+นสาํหรับการจองตั¢วเครื+องบินหรือการแอปพลิเคชนัจองโรงแรมอีกมากมาย 

3.5.1 การพฒันาแอปพลเิคชันเพืBอสร้างรายได้หรือมส่ีวนในภาคธุรกจิ  

ช่องทางการหารายไดก้บัเทคโนโลยกีาํลงัเป็นที+นิยมอีกทั_งมีหลายคนเริ+มจะสร้างแอปพลิเค

ชันเพื+อหวงัว่าจะเป็นนวตักรรมเพื+อดึงดูดผูค้นให้เขา้มาดาวน์โหลด ยิ+งมียอดดาวน์โหลดมาก

เพียงใด นั+นก็เท่ากบัว่าผูส้ร้างแอปพลิเคชนัก็จะมีรายไดม้ากเท่านั_น ช่องทางการขายแอปพลิเคชั+น

หลกัๆผูพ้ฒันานาํไปขายหรือปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีที+ Play Store และ APP Store ดงันั_น ตลาด

แอปพลิเคชนับนมือยงัมีโอกาสพฒันาไปไดอี้กไกลเพราะจะมีผูใ้ชร้ะบบ Android  และ IOS เพิ+มขึ_น

ทุกวนัอยา่งต่อเนื+อง เช่น แอปพลิเคชนัที+เปิดพื_นที+ใหท้าํการซื_อขายสินคา้ Shopee Lasada 

V.g.W การพฒันาแอปพลเิคชันเพืBอใช้สนับสนุนภาพลกัษณ์ขององค์กร 

ในปัจจุบนัเกือบทุกองคก์รมี Apps เป็นของตวัเอง เพื+อความสะดวก รวดเร็วในการบริการ

ขององค์กร จึงทาํให้สร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ได ้ยิ+งสะดวกมาก มีความรวดเร็ว ลดการ

เดินทางหรือการโทรศพัท ์ยิ+งสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รไดม้าก ทาํใหลู้กคา้หนัมาใชบ้ริการองคก์ร

นั_นๆมากขึ_ นอีกด้วยตวัอย่าง Mobile Apps ที+ใช้ในการสนับสนุนองค์กร หรือสร้างภาพลกัษณ์

องคก์ร เช่น แอปพลิเคชนัส่งเสริมการบริการใหก้บัลูกคา้ AIS 

3.6  วจิยัทีBเกีBยวข้อง 

พงศย์ุทธ อุดมศกัดิ�  (eff�)ไดท้าํการศึกษาพฒันาระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์แบบเวบ็

แอปพลิเคชนักรณีศึกษาโคโคนัทบีทแอนด์รีสอร์ทเพื+อเพิ+มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

องค์กรทั_ งในด้านการให้บริการการติดต่อสื+อสารระหว่างลูกค้าการบริหารจัดการข้อมูลและ

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ โดยระบบมีความสามารถในการนาํเสนอขอ้มูลทั+วไป และ

แนะนาํบริการเสริมต่าง ๆ อาทิสถานที+ท่องเที+ยวในพื_นที+ที+เหมาะสมกบัพฤติกรรมของลูกคา้แต่ละ

กลุ่มซึ+ งระบบพฒันาขึ_นในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทว์ิชวลสตูดิโอ 

e¥¥f และภาษา C # .NET	ร่วมกบัระบบจดัการฐานขอ้มูลไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ e¥¥f 

จากนั_นได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ชี+ยวชาญจาํนวน f คนการวิเคราะห์ขอ้มูลมี

ค่าเฉลี+ยรวมเท่ากบั �.e¥ ค่าเบี+ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั ¥.�¥ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่

ในระดบัดีส่วนการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชง้านจาํนวน �¥ คนการวิเคราะห์ขอ้มูลมีค่าเฉลี+ย

รวมเท่ากบั �.ff ค่าเบี+ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั ¥.f� พบวา่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก

สามารถนาํไปเพิ+มช่องทางในการติดต่อและจดัหาบริการเสริมแบบใหม่ที+เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้	



	

บทที$ & 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

โครงงานเรื)อง การบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชนั (One Stop Service for 

Booking via Application) มีวตัถุประสงคเ์พื)อศึกษาปัญหาเกี)ยวกบัการปฏิบติังาน ของใบแกว้คลินิก 

และนาํปัญหาที)คน้พบมาหาแนวทางแกปั้ญหา และปัญหาที)พบเจอคือเรื)องการจองคิวหรือการนดั

หมายจนตลอดการรอคิวนานในการคน้หาประวติั ผูจ้ดัทาํเลยคิดคน้การสร้างแอปพลิเคชนั เพื)อให้

ถูกพฒันา และนาํมาใชต่้อยอดกบัธุรกิจ โดยเริ)มขัeนตอนการสร้างแอปพลิเคชนัดงัต่อไปนีe  

!.# ขั'นตอนการดาํเนินการทาํแอปพลเิคชัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

รูปที; !.# หนา้เวบ็ไซตส์ร้างแอปพลิเคชนั www.iBuildappl.com 

ที;มา :  www.iBuildappl.com 

เริ)มจากศึกษาหาขอ้มูลตวัเวบ็ไซตห์รือวิธีการสร้างแอปพลิเคชนั iBuildApp เป็นเวบ็ไซตที์)

เลือกในการสร้างแอปพลิเคชนัเพื)อพฒันาต่อยอด BuildApp เป็นเวบ็ไซตที์)สามารถสร้างแอปพลิเค

ชนัไดฟ้รีไม่เสียค่าใชจ่้ายโดยการทดลองใชฟ้รี op วนั นบัจากเริ)มการสร้างแอปพลิเคชนั ภายในตวั

เวบ็ไซตส์ามารถพฒันาแอปพลิเคชนัใหมี้ประสิทธิภาพ และอปัโหลดลง App store หรือ play store  

เพื)อให้ผูใ้ชบ้ริการโหลดใชง้านจริงได ้หน้าเวบ็ไซต์สามารถลงทะเบียน (Sign in) เพื)อเขา้ระบบ

เวบ็ไซต ์เพื)อ สร้างแอปพลิเคชนั 
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รูปที; !.>  การเขา้สู่ระบบเพื)อใชง้านในการสร้างแอปพลิเคชนั 

ที;มา :  https://ibuildapp.com 

 การเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนผ่านอีเมล บัญชี Facebook หรือ Google สร้าง

รหสัผา่นในการเขา้ใชง้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที; !.? ตวัเลือกประเภทและรูปแบบ Template ของแอพพลิเคชนั 

ที;มา :  https://ibuildapp.com 

เมื)อเขา้สู่ระบบหรือลงทะเบียนสาํเร็จ จะเขา้สู่หนา้เวบ็ไซตอ์ยา่งสมบูรณ์ เมื)อเขา้หนา้เวบ็จะ

มี Template มากมายแบบสําเร็จให้ไดเ้ลือกใชเ้ป็นรูปแบบของตวัแอปพลิเคชนัต่างๆในการจดัทาํ

เพจเพื)อแอดหรือเพิ)มคุณสมบติัที)ตอ้งการในตวัแอปพลิเคชนัตวั Template ที)ผูจ้ดัทาํเลือกนัeนคือ 

Heather care  เป็นTemplate ที)เหมาะต่อตวัแอปพลิเคชนัที)ผูศึ้กษาตอ้งการ 
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!.> ขั'นตอนการนําฟังก์ชันใส่ Template  

เมื)อเลือก Template ที)ตอ้งการจดัรูปแบบแลว้เราสามารถแกไ้ขเพจหรือจดัรูปแบบฟังกช์นัที)

ตอ้งการใหอ้ยูใ่นตวัแอปพลิเคชนั หรือหนา้แอปพลิเคชนันัeนๆ เพิ)มคุณสมบติัที)เราตอ้งการใชล้งใน

ตวัเพจ กดแบบจาํลองเพื)อดูรูปแบบฟังกช์นัคุณสมบติัที)เพิ)มลงไปวา่ตรงความตอ้งการในการใชง้าน

ที)ตอ้งการใหอ้ยูบ่นตวัแอปพลิเคชนัหรือไม่ ซึ) งผูศึ้กษาไดท้าํตามขัeนตอนดงันีe  

- แกไ้ขเพจจดัรูปแบบเปลี)ยนพืeนหลงั เพิ)มภาพหนา้ปก เพิ)มคุณสมบติัลงในเพจ 

- เพิ)มคุณสมบติัฟังกช์นัที)ตอ้งการลงในเพจ เพิ)มขอ้มูลลงในฟังกช์นัหรือคุณสมบติัที)

ตอ้งการ ใส่ Service ที)ตอ้งการมีในแอปพลิเคชนั เช่น การจองคิว การนัดหมาย 

ขอ้มูลการให้บริการ คอลเซ็นเตอร์ แผนที) ขอ้มูลการติดต่อ รายละเอียดสั)งซืeอยา

ผา่นทางออนไลน์ กดแบบจาํลองเมื)อไดต้วัแอปปลิเคชนัที)เราตอ้งการแลว้สามารถ

ลองใช้งานด้วยการโหลด iBuildApp ผ่ าน  App Store ห รือ  Play Store เพื) อ

ลงทะเบียนเขา้สู่ระบบทดลองแอปพลิเคชนัหรือทดลองการใชง้านเพื)อพฒันาตวั

แอปใหมี้ประสิทธิภาพ 

- สามารถอปัโหลดแอปพลิเคชนัลง App Store หรือ Play Store โดยเสียค่าใชจ่้ายใน

การอปัโหลดแอปลงเพื)อไปใชง้านจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที; 4.4 ตวัหนา้แกไ้ขหรือตวัสร้างเพจเพิ)มคุณสมบติัลงแอปพลิเคชนั 

ที;มา : https://ibuildapp.com/new.simulator.php?app=3848847 
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ผลการดาํเนินการใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

รูปที; 4.5 หนา้แอปพลิเคชนัที)ผูศึ้กษาสร้างขึeน 

ที;มา : ผูจ้ดัทาํ 

ก่อนที)ผูจ้ดัทาํจะทดลองตวัแอปพลิเคชนัหรือทดลองกบัผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งโหลดแอปพลิเค

ชนัตวัจาํลองแอปพลิเคชนัมาก่อนเป็นชื)อแอปพลิเคชนั iBuildApp  

 

 

 

 

 

 

รูปที; 4.6 ตวัแอปจาํลองหรือแอปทดลองใชง้านจริง 

ที;มา : App store 

 สามารถโหลดแอปจาํลองตวัแอปที)เราสร้างไดจ้าก App Store หรือ Play Store สามารถ

โหลดไดฟ้รีไม่เสียค่าใชจ่้าย 
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รูปที; 4.7 หนา้ลงทะเบียนเขา้ใชท้ดลองแอปพลิเคชนั 

ที;มา : ผูจ้ดัทาํ 

ข้อมูลหน้าแอปพลเิคชัน 

ผูใ้ชบ้ริการ หรือผูท้ดลองตอ้งลงทะเบียนอีเมลชื)อ และนามสกุลก่อนจึงจะเขา้สู่ระบบใน

การทดลองแอปพลิเคชนัที)ผูพ้ฒันาสร้างขึeน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที; 4.8 เมื)อเขา้สู่ระบบจะพบหนา้แอปพลิเคชนัของคลิกนิก 

ที;มา : ผูจ้ดัทาํ 

เมื)อเขา้สู่ระบบจะพบกบัหนา้แอปพลิเคชนัของคลินิกสามารถกดเลือกเมนูที)ตอ้งการใชใ้น

แอปพลิเคชนั เช่น ดูขอ้มูลการบริการ คอลเซ็นเตอร์ จองคิว นดัหมาย แผนที) หรือตอ้งการขอ้มูลใน

การติดต่อรวมถึงเมนูในการกดสั)งซืeอสินคา้ที)เป็นสินคา้ทั)วไป เช่น ครีม หรือดูโปรโมชั)นการทาํหนา้

ไดที้)สั)งซืeอสินคา้รวมถึงการซืeอยาเฉพาะคนไขที้)มีประวติั 
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 เมนูหรือการบริการภายในแอปพลเิคชัน 

ผูจ้ดัทาํไดเ้พิ)มคุณสมบติัหรือฟังกช์นัการใชง้านต่างๆตามหนา้เมนูที)ขึeนแสดงหนา้แรกของ

แอปพลิเคชนัดงันีe  

ข้อมูลการให้บริการ 

 

รูปที; 4.9 เมื)อกดเมนูขอ้มูลบริการจะแสดงขอ้มูลลกัษณะการบริการของคลินิก 

ที;มา :  ผูจ้ดัทาํ 

เมื)อกดเข้าที) เมนูข้อมูลบริการจะแสดงหน้าข้อมูลให้บริการของคลิกให้คนไข้ใหม่ได้

สามารถรู้วา่มีบริการรักษาในเรื)องใด รักษาโรคใดบา้ง หรือมีการบริการใดบา้งในคลินิกรวมถึงบอก

วนั และเวลาการใหบ้ริการแก่คนไขห้รือลูกคา้ใหม่ที)ตอ้งการใชบ้ริการ 

การตดิต่อโทรศัพท์ (Call Center)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที; 4.10 เมื)อเลือกเมนูโทรศพัท ์(Call Center) 

ที;มา :  ผูจ้ดัทาํ 

เมื)อเลือกเมนูโทรศพัท์จะต่อเบอร์โทรเข้าคลินิกให้โดยตรงแต่ผูใ้ช้บริการจะต้องเสีย

ค่าบริการในการโทรศพัทเ์ขา้ทางคลินิกเพื)อสอบถามขอ้มูลหรือสอบถามปัญหาที)พบในดา้นอื)นๆ 

เช่น สั)งซืeอยาผา่นทางโทรศพัท ์โทรเช็ควนัเปิด - ปิดหมอเขา้  

 



7 
	

 การจองควิหรือการนัดหมาย (Booking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที; 4.11 หนา้เมนูการจองคิวหรือนดัหมาย 

ที;มา :  ผูจ้ดัทาํ 

	เมื)อผูใ้ชบ้ริการตอ้งการจองคิวหรือนดัหมายสามารถกดเขา้ไปที)หนา้จองคิวนดัหมายเผื)อ

จองคิวสําหรับผูป่้วยใหม่ หรือนดัหมายสําหรับผูมี้ประวติัแลว้โดยสามารถใส่วนัและเวลาในการ

จองคิวหรือนดัหมายแลว้กด Submit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที; 4.12  ตรวจสอบวนัเวลาที)จะจองหรือนดัหมาย 

ที;มา :  ผูจ้ดัทาํ 

ตรวจสอบวนัเวลาที)ท่านไดท้าํการนดัหมายก่อนกดยืนยนัหรือกด (Confirm) จอง หรือนดั

หมายสามารถ Add Special Request หรือขอ้ความที)ท่านตอ้งการให้พนกังานอ่าน เช่น ตอ้งการพบ

หมอ อาการเบืeองตน้ หรือความตอ้งการเขา้มาทาํทรีทเมน้ทใ์นคลินิกรวมถึงขอ้ความอื)นๆที)ตอ้งการ

ใหพ้นกังานติดต่อกลบัไป 
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รูปที; !.#? หลงัจากกดยนืยนัจะขึeนตรวจสอบวนัเวลาอีกครัe งและช่องทางอื)นๆ 

ที;มา : ผูจ้ดัทาํ 

หลงัจากกดยนืยนัวนัเวลานดัหมายจะขึeนช่องทางอื)นๆใหผู้ที้)มาใชบ้ริการ เช่นการส่งอีเมล

หาทางคลินิกหรือส่งให้คนที)เรานดัดว้ย สามารถกดขอดูแผนที)เพื)อดูเส้นทางในการมาใชบ้ริการ 

และสามารถกดลงเพิ)มเข้าไปที)ปฏิทินในโทรศพัท์ได้โดยไม่ต้องรอยืนยนัเพิ)มเติมปฏิทินจาก

โทรศพัทจ์ะขึeนแจง้เตือนทนัทีเมื)อวนันดัหมายมาถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที; !.#! แผนที)ในการกดขอดูเสน้ทาง 

ที;มา : ผูจ้ดัทาํ 
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รูปที; !.#j เมื)อกด Send Email 

ที;มา : ผูจ้ดัทาํ 

สั;งสินค้าออนไลน์หรือโปรโมชั;นคอร์สทาํหน้า 

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่บริการการสั)งซืeออนไลนล์งไปในแอปพลิเคชนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที; !.#l รายการสินคา้ออนไลนที์)สามารถขายได ้

ที;มา : ผูจ้ดัทาํ 

ผูใ้ชบ้ริการสามารถสั)งซืeอสินคา้ออนไลน์ได ้เมื)อกดรูปรถเขน็ดา้นล่างตวัแอปพลิเคชนั จะ

ขึeนแสดงสินคา้ให้ผูใ้ชบ้ริการไดก้ดเลือกสินคา้ตามที)ตอ้งการ ผูใ้ชสิ้นคา้สามารถดูรายการที)กดใส่

ตะกร้า และใส่รายละเอียดชื)อ ที)อยู ่จดัส่ง ก่อนรายละเอียดจะส่งไปยงัอีเมลของพนกังาน ก่อนส่ง

ขอ้ความยนืยนัใหท่้านชาํระเงินผา่นเลขบญัชีธนาคาร 
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รูปที; !.#m รายการสินคา้ที)เป็นยาสาํหรับคนไขที้)เป็นผื)นและสิวเท่านัeน 

ที;มา : ผูจ้ดัทาํ 

ยาบางชนิดตอ้งใชเ้ฉพาะสาํหรับคนไขที้)มีโรค และไดรั้บยานีe เท่านัeน จะไม่จ่ายยาผื)น ยาทา

หรือยาเมด็ใหแ้ก่คนไขท้ั)วไป ดงันัeนจึงตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากพนกังานก่อนเท่านัeน เมื)อคนไข้

กดสั)งยาตอ้งใส่ชื)อนามสกุลก่อนการชาํระเงินทุกครัe ง หลงัจากนัeนจะไดรั้บขอ้ความการยืนยนัให้

ชาํระเงิน หากชื)อของคนไข ้ไม่ไดอ้ยูใ่นประวติัที)คลินิกมีจะไม่สามารถจดัยาและจดัส่งใหไ้ด ้

รูปที; !.#n เมื)อกดสินคา้ใส่ตะกร้าจะแสดงราคา และจาํนวนสินคา้ที)เลือก 

           ที;มา : ผูจ้ดัทาํ 

 เมื)อไดสิ้นคา้ตามที)ตอ้งการกส็ามารถกดรายการสินคา้ (Order) เพื)อใส่รายละเอียดชื)อที)อยู่

ในการส่งรายละเอียดและรอชาํระเงินผา่นอีเมลของคลินิกเท่านัeน 
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รูปที; !.#o กรอกรายละเอียด ชื)อนามสกลุ อีเมล ที)อยูจ่ดัส่ง 

ที;มา : ผูจ้ดัทาํ 

 เมื)อกด Order จะมาที)ใส่รายละเอียด ชื)อ นามสกุล ที)อยู่จดัส่ง เบอร์โทรศพัท์ หรือกาํกบั

โนต้ในเรื)องอื)นๆให้พนกังานทราบเมื)อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยก็สามารถกด Submit Order ได้

เลย ผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บอีเมลวา่สั)งสินคา้ไปทางพนกังาน และการยนืยนัชาํระเงินผา่นทางอีเมลอีกที 

เพื)อชาํระเงิน เมื)อชาํระเงินเสร็จแลว้กส็ามารถรอรับสินคา้ที)บา้นได ้

4.?  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

            ผูจ้ดัทาํไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น � ตอน ดงันีe  

ตอนที) o ขอ้มูลทั)วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที) � ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ตอนที) 3 ขอ้เสนอแนะ 

ตอนที; 1 ข้อมูลทั;วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที; !.# แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 5 25 

หญิง 15 75 

รวม 20 100 

จากตารางที) p.o ผูป้ระเมินแบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��% และ 

เพศหญิงจาํนวน o�  คน คิดเป็นร้อยละ �� % 
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ตารางที; !.> แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามอายุ 

อาย ุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

o� - �� ปี 7 35 

�� - �� ปี 8 40 

34 – po  ปี 4 20 

p�  ปีขึeนไป 1 5 

รวม 20 100 

จากตารางที) p.� ผูป้ระเมินแบบสอบถามมีอาย ุo�-�� ปี จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��%  

อาย ุ��-�� ปี จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ p�%  อาย ุ�p-po ปี จาํนวน p คน คิดเป็นร้อยละ ��% และ

อาย ุp� ปี  ขึeนไป จาํนวน o คน คิดเป็นร้อยละ �%   

ตารางที; !.?  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

        อาชีพ       จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตํ)ากวา่มธัยมตอนปลาย 1 5 

มธัยมตอนปลาย/ปวช. 5 25 

อนุปริญญา/ปวส. 1 5 

ปริญญาตรี 13 65 

ปริญญาโท 0 0 

ปริญญาเอก 0 0 

รวม 20 100 

จากตารางที) p.� ผูป้ระเมินแบบสอบถามตํ)ากวา่มธัยมตอนปลาย จาํนวน o คน คิดเป็นร้อย

ละ � % มธัยมตอนปลาย/ปวช. จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ ��% อนุปริญญา/ปวส. จาํนวน o คน 

คิดเป็นร้อยละ � % ปริญญาตรีจาํนวน o� คน คิดเป็นร้อนละ �� % 
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ตารางที; !.! แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 10 50 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 2 10 

พนกังานบริษทั 4 20 

คา้ขาย /ธุรกิจส่วนตวั 3 15 

อาชีพอิสระ 1 5 

วา่งงาน 0 0 

รวม 20 20 

จากตารางที) p.p  ผูป้ระเมินแบบสอบถามมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน o� คน คิดเป็น

ร้อยละ ��%  อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ o�%  พนักงานบริษทั 

จาํนวน p คน คิดป็นร้อยละ ��% คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ o�%  อาชีพ 

อิสระ จาํนวน o คน คิดเป็นร้อยละ �% 

ตอนที; > ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

การวิเคราะห์ผลการสาํรวจระดบัความพึงพอใจที)มีต่อโครงงานการบริการจองคิวแบบครบ

วงจรผ่านแอปพลิเคชนั (One Stop Service for Booking via Application) ให้การวดัระดบัความพึง

พอใจ � ระดับตามแนวคิดของลิเคร์ท Likert, R. (1932) ได้จัดลาํดับค่าเฉลี)ย และช่วงคะแนน 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) ดงันีe  

ค่าเฉลี)ย p.2o –�.�� หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากที)สุด 

ค่าเฉลี)ย �.41 –4.2� หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

ค่าเฉลี)ย �.61 –3.4� หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี)ย o.81 –2.6� หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี)ย o.�� –o.�� หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยที)สุด 
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ตารางที; !.j แสดงค่าเฉลี;ยและค่าเบี;ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจที;มต่ีอโครงงาน 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี)ย ค่า S.D ระดบัความคิดเห็น 

1. แอปพลิเคชนัเขา้ถึงไดง่้ายในการ

ดาวนโ์หลดเพื)อนาํมาใชง้าน 

3.40 0.59 ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

2. แอปพลิเคชนัไม่ซบัซอ้นใชง้าน

ง่าย 

3.50 0.61 ความพึงพอใจในระดบัมาก 

3. แอปพลิเคชนัมีการบริการที)ครบ

วงจรตามหลกั One stop service 

3.90 0.64 ความพึงพอใจในระดบัมาก 

4. การใชง้านจากแอปพลิเคชนั

สะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลา 

3.85 0.49 ความพึงพอใจในระดบัมาก 

5. ท่านรู้สึกพอใจต่อการใชแ้อป

พลิเคชนัต่อการใชบ้ริการนีe  

3.80 0.52 ความพึงพอใจในระดบัมาก 

จากตารางที) p.� ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามที)มีต่อโครงงานการบริการจองคิว

แบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชนั (One Stop Service for Booking via Application) พบว่า ความพึง

พอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้ริการต่อแอปพลิเคชนั อยูใ่นระดบัมากโดยมีที)ค่าเฉลี)ยที) �.�� ค่าเบี)ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั �.�� โดยที)ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจดา้นแอปพลิเคชนัมีการบริการที)ครบวงจรมากที)สุด

โดยมีค่าเฉลี)ยเท่ากบั �.�� ค่าเบี)ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�p ปัจจยัที)ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจรองลงมา

คือ การใชง้านของแอปพลิเคชนัสะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลาโดยมีค่าเฉลี)ยที) �.�� ค่าเบี)ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั �.p�  

ตอนที; ? ข้อเสนอแนะ (ไม่ม)ี 
	

	



	

บทที$ & 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

โครงงานเรื)อง การบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชนั (One Stop Service for 

Booking via Application)  ณ ใบแกว้คลินิก ผูจ้ดัทาํไดพ้บว่าปัญหาที)เกิดขึZนภายในคลินิกนัZนเป็น

ปัญหาระบบการจดัการนดัหมายการไม่นาํบตัรนดัหรือการผิดนดัของคนไข ้การซืZอยาแทนกนัทาํ

ให้ไม่สามารถลงประวติัยาของคนไขไ้ด ้ระบบแบบแผนของคลินิกค่อนขา้งที)จะทาํให้เสียเวลาใน

การบริการ ดงันัZนเมื)อมี แอปพลิเคชนั (Application) สามารถช่วยลดปัญหาการจองคิวการนดัหมาย 

ทาํใหพ้นกังานตรวจสอบและรับเรื)องก่อน จึงทาํใหก้ารคน้หาประวติัก่อนพบคุณหมอรวดเร็วขึZน ลง

ประวติัยาของคนไขไ้ดถู้กตอ้งและไม่ผดิพลาด ลดจาํนวนผูที้)มาใชบ้ริการอยา่งแออดัในสถานการณ์

โควดิ-gh เพิ)มความรวดเร็วในการทาํงานของพนกังานและคุณหมอ 

 กลุ่มตวัอย่างที)ทดลองใช้แอปพลิเคชันจาํนวน ij คน คือ บุคลากรในคลินิก ผูที้)มาใช้

บริการ คนไข ้หรือลูกคา้ประจาํที)มีการนดัหรือการจองคิวการซืZอยาหรือผลิตภณัฑบ่์อยๆ  

 จากการสาํรวจแบบสอบถามเกี)ยวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนั พบวา่ ความ

พึงพอใจโดยรวมของผูใ้ช้บริการต่อแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากโดยมีที)ค่าเฉลี)ยที)  n.pj ค่า

เบี)ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั j.ri โดยที)ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจดา้นแอปพลิเคชนัมีการบริการที)ครบวงจร

มากที)สุดโดยมีค่าเฉลี)ยเท่ากบั n.hj ค่าเบี)ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั j.st ปัจจยัที)ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจ

รองลงมาคือ การใชง้านของแอปพลิเคชนัสะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลาโดยมีค่าเฉลี)ยที) n.pr ค่า

เบี)ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั j.th 

5.2 ปัญหาที6พบในการทาํโครงงาน 

1. เว็บไซต์ในการสร้างแอปพลิเคชันค่อนขา้งซับซ้อน และเป็นแบบสําเร็จรูปจึงทาํให้มี

ขอ้จาํกดัในการพฒันาแอปพลิเคชนั หรือสร้างแอปพลิเคชนัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ)งขึZน 

2. เวบ็ไซต์ในการสร้างแอปพลิเคชนัมีขอ้กาํหนดในการใชง้านเพียงแค่ gt วนั หากการทาํ 

แอปพลิเคชนันัZนตอ้งใชง้านจริงอยา่งต่อเนื)องจะตอ้งมีการใชเ้งินทุนในการในการทาํแอป

พลิเคชนัลงสู่ App Store หรือ Play Store เพื)อให้ผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมากดาวน์โหลดมาใช้

จริงดงันัZนจึงตอ้งมีตน้ทุน 

3. ตัว Template หรือ platform ค่อนข้างที)จะมีน้อย ดังนัZ นการออกแบบแอปพลิเคชันให้

หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
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1.3 การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะในการทาํโครงงาน  

1. ควรศึกษาและเพิ)มฟังก์ชันหรือเว็บไซต์ในการสร้างแอปพลิเคชันให้ไม่ซับซ้อน                          

จนเกินไป 

2. เพิ)มงบในการลงทุนเพื)อสร้างหรือพฒันาแอปพลิเคชนัเพื)อใชง้านไดจ้ริงอยา่งทั)วถึง 

3. เพิ)มเว็บไซต์หรือระบบโคด้อื)นๆในการทาํแอปพลิเคชนั หรือปรึกษาผูพ้ฒันาที)มี

ความเชี)ยวชาญ 
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รูปขณะรับโทรศพัทใ์หข้อ้มูล รับขอ้มูลจากคนไข ้หรือผูม้าใชบ้ริการ 
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           รูปขณะอธิบายยาใหค้นไข ้เพืGอใชง้านอยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 



 
	

 

 

 

 

 

 

          ภาคผนวก ข 

            ตวัอย่างแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	

 

          แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 
 ชืBอโครงการ การบริการจองคิวแบบครบวงจองผา่นแอปพลิเคชนั 

 คําชีFแจง: แบบสอบถามนีS มีวตัถุประสงคเ์พืGอประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัเพืGอการ

บริการ One Stop Service ผลการประเมินและขอ้เสนอแนะทีGไดจ้ากแบบสอบถามนีS จะถูกนาํไป

ประมวลผลในภาพรวมเพืGอนาํมาสรุปและอภิปรายผล และนาํผลไปใชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั

เพืGอนาํมาใชง้านดา้นการบริการแบบครบวงจร ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิGงขึSนต่อไป 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 แบบประเมนิฉบับนีFมทีัFงหมด 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนทีG d ขอ้มูลทัGวไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนทีG e ระดบัความเห็นและพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ตอนทีG 3 ขอ้เสนอแนะ 

ขอให้ผู้ตอบแบบประเมนิตอบให้ครบทัFง 3 ส่วน  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนทีB 1: ข้อมูลทัBวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ      

�  หญงิ   �  ชาย  

อายุ   

�18-25 ปี        � 26-33 ปี         � 34-41 ปี         � 42 ปีขึFนไป         

ระดบัการศึกษา 

� ตํBากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย     � มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

� อนุปริญญา / ปวส.                      � ปริญญาตรี 

� ปริญญาโท                                   � ปริญาเอก 

              อาชีพ 

              � นักเรียน/นักศกึษา                    � รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ 

             � พนักงานบริษทั                            � ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตวั 

             � รับจ้างงานอสิระ                          � ว่างงาน 



 
	

             � อืBนๆ 

ตอนทีB 2: ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

(ตอนทีB 3: ข้อเสนอแนะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํถามประเมนิความเห็น  

ระดบัความพงึพอใจ 

เห็นด้วย

มากทีBสุด 

5  

เห็น

ด้วย 

4  

ปาน

กลาง  

3  

เห็น

ด้วย

น้อย 

 2  

เห็นด้วย

น้อยทีBสุด 

1 

1.) แอปพลเิคชันเข้าถงึได้ง่ายในการ

ดาวน์โหลดเพืBอนํามาใช้งาน 

         

2.) แอปพลเิคชันไม่ซับซ้อนใช้งาน

ง่าย  

         

3.) แอปพลเิคชันมกีารบริการทีBครบ

วงจรตามหลกั One stop service 

     

4.) การใช้งานจากแอปพลเิคชัน

สะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลา 

         

5.) ท่านรู้สึกพอใจต่อการใช้แอปพลเิค

ชันต่อการใช้บริการนีF 

     



 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

                     บทสัมภาษณ์พนักงานที8ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
	

บทสัมภาษณ์ของพนักงานทีBปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              รูปภาพพนกังานทีGปรึกษา (คุณ พณัณิตา โศภาคนี) 

 

ในส่วนของโครงงาน 

หลงัจากไดดู้ผลดาํเนินงานของโครงงาน การบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชนัแลว้ 

โครงงานนัSนมีประโยชน์และสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริงกบัภาคธุรกิจทีGนกัศึกษาไดท้าํอยู ่แอปพลิเคชนั

สามารถนาํมาต่อยอดและใชไ้ดจ้ริงรวมทัSงสามารถนาํมาพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากยิGงขึSนไดอี้ก 

เพืGอนาํมาใชก้บัภาคธุรกิจไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

ในส่วนของนักศึกษาทีBปฏิบัตงิานสหกจิ 

1. นกัศึกษามีความรับผดิชอบต่องานทีGไดรั้บมอบหมาย 

2. สามารถเสนอความคิดเห็น และแก้ปัญหาตรงหน้าได้อย่างดีเยีGยม มีความมัGนใจมนุษย์

สมัพนัธ์ดี และสามารถทาํงานบริการในส่วนของหนา้เคานเ์ตอร์ไดอ้ยา่งดี 

สิBงทีBต้องพฒันาเพิBมขึFน 

1. ฝึกความรอบครอบ และสมาธิในการทาํงานเพืGอลดความผดิพลาดในบางส่วนเช่น การหยบิ

ยา การอธิบายยาใหค้นไขเ้ขา้ใจครบถว้น 

2. ฝึกจดจาํสิGงต่างๆทีGสาํคญัใหแ้ม่นยาํเช่น การจาํยาและสรรพคุณของยาเพืGอลดการจ่ายยาผดิ 

 

 

 

 

            ………………………………พนกังานทีGปรึกษา     

                (คุณ พณัณิตา โศภาคนี) 



 
	

      

 

 

 

 

 

 

          ภาคผนวก ง 

         บทความวชิาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	

การบริการจองควิแบบครบวงจรผ่านแอปพลเิคชัน 

                     (One stop service for booking via application) 

                     นางสาว รินรดา เดือนดารา  

          ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเทีGยว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

tu ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครdvdwv 

                    E-meil rinrada_ai@siam.edu 

บทคดัย่อ     

       การศึกษานีS เนน้การพฒันาการให้บริการ

ของใบแก้วคลินิก ซึG งเป็นคลินิกเสริมความ

งาม โดยการบริการทีGสะดวกรวดเร็วตอ้งมี

ระบบการใหบ้ริการทีGเป็นขัSนเป็นตอน เพืGอให้

เกิดความรวดเร็ว และสนองต่อความตอ้งการ

ของผูที้Gมาใช้บริการ จากการศึกษาพบว่าใบ

แก้วคลินิกมีปัญหาในการให้บริการ ดงันัSน

การศึกษานีS มีวตัถุประสงค์เพืGอใช้แอปพลิเค

ชนัมาประยกุตใ์ชแ้กไ้ขปัญหาระบบการจอง

คิว การนัดหมาย การคน้หาประวติัก่อนพบ

แพทย ์เป็นการบริการจองคิวแบบครบวงจร

ผ่านแอปพลิเคชนั ผลการตอบแบบสอบถาม

ดา้นความพึงพอใจ จากกลุ่มตวัอยา่งทีGทดลอง

ใชก้ารบริการจองคิวแบบครบวงจรผ่านแอป

พลิเคชนั จาํนวน ev คน พบวา่ความพึงพอใจ

โดยรวมของผูใ้ชบ้ริการต่อแอปพลิเคชนั อยู่

ในระดบัมากโดยมีทีGค่าเฉลีGยเท่ากบั t.uv โดย 

ผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจดา้นแอปพลิเคชนัมีการ

บริการทีGครบวงจรมากทีGสุดโดยมีค่าเฉลีGย

เท่ากับ t.�v ปัจจัยทีGผู ้ใช้บริการพึงพอใจ

รองลงมาคือ การใช้งานของแอปพลิเคชัน

สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาโดยมี

ค่าเฉลีGยทีG  t.u� ผู ้ใช้พึงพอใจเกีGยวกับการ

เขา้ถึงและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัเพืGอ

นํามาใช้งานน้อยทีGสุดโดยมีค่าเฉลีGยทีG t.�v  

ดงันัSนสามารถสรุปได้ว่าการบริการจองคิว

แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  มี

ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และแกไ้ขปัญหาของ

สถานประกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี  

คําสําคัญ : การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว , 

แอปพลิเคชนั , ใบแกว้คลินิก 

Abstract 

     This study focused on the service 

development of Baikaew Clinic, an aesthetic 

and anti-aging center. Generally, service 

should be quick and convenient, and acquire 

systematic procedures to meet the needs of 

customers.  Baikaew Clinic had encountered 

problems with the service provided to the 

customers. Therefore, the purpose of this 

study was to create an application for one 

stop service to enhancing the process of 

queuing, making appointments and searching 

for customer data. The survey result of 20 

applicants from users found overall that the 

users were highly satisfied with the 

application, with a mean of 3.80. The users 



 
	

were mostly satisfied with one stop service of 

the application, with a mean of 3.90. 

Secondly, they were satisfied with the 

convenience of the application, with a mean 

of 3.85. They were least satisfied with the 

accessibility and downloadable of the 

application, with a mean of 3.40. Therefore, 

this study, one stop service for booking via 

application was effective, met the needs of 

the customers, and could rightly solve the 

problems of Baikaew Clinic. 

Keywords : One stop service , Application , 

Baikaew Clinic 

ทีBมาของปัญหา 

      เนืGองจากปัจจุบนัการบริการเป็นสิGงสาํคญั

ต่อสถานประกอบการต่างๆเพืGอให้ผูที้Gมาใช้

บริการหรือผูบ้ริโภคไดรั้บความสะดวก และ

ความพึงพอใจต่อสถานประกอบการนัSนๆซึG ง

เมืGอการบริการดีสิG งตอบสนองจากผูม้าใช้

บ ริการ ดี เ ช่นสถานประกอบการหนึG ง มี

พนกังานบริการทีGใหบ้ริการทีGดีผูม้าใชบ้ริการ

เกิดความพึงพอใจจากการกระทาํนัSนๆทาํให้

สถานประกอบการนัSนมีภาพลกัษณ์ทีGดีจากคาํ

ชืGนชมของลูกคา้หรือผูที้Gมาใช้บริการดงันัSน

สถานประกอบการทุกๆทีGเมืGอมีการบริการทีGดี

เ กิดขึS นมักส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ไม่ว่าจะ

ชืGอเสียงหรือสินคา้ต่างๆผลิตภณัฑ์ต่อตวัแบ

รนด์เนมหรือสถานประกอบการต่างๆทีG

ให้บริการดีแต่เมืGอความตอ้งการของบุคคล

ส่วนใหญ่เริG มมีมากขึS นทุกคนต้องการการ

บริการทีGมากขึS นต้องการความสะดวกและ

รวดเร็วการให้บริการทีGไม่เพียงพอ หรือ

ระบบขัS นตอนทีG ไม่ ดีพอต่อการให้ความ

สะดวก และรวดเร็วทาํใหผู้ที้Gมาใชบ้ริการเกิด

ความไม่พอใจทีGบริการล่าชา้และระบบทีGไม่

เป็นขัSนเป็นตอนและความไม่สมํGาเสมอต่อ

การใหบ้ริการ 

     ดงันัSนการบริการทีGสะดวกรวดเร็วจึงตอ้งมี

เทคโนโลยี หรือระบบทีG เป็นขัSนเป็นตอน 

เพืGอให้เกิดความรวดเร็วและสนองต่อความ

ตอ้งการของผูที้Gมาใชบ้ริการใบแกว้คลินิกมี

ปัญหาต่อการให้บริการเช่นกนัปัญหาทีGพบ

คือการนดัคนไขห้รือคนไขลื้มบตัรนดัปัญหา

ต่อการถอดรหสัจากชืGอนามสกุลคนไขข้อ้มูล

ของคนไขไ้ม่ครบถว้นความยุ่งยากซับซ้อน

หรือปัญหาความล่าชา้ในการจอง ดงันัSนหาก

เราใช้การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 

Stop Service) หรือในการแก้ไข และจดัการ

ปัญหาทีGกล่าวมาขา้งตน้จะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการ

เกิดความพึงพอใจให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถใช้

การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 

Service) ในแอพพลิเคชนัผา่นทางโทรศพัท ์

     จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํจึงไดคิ้ด

โครงงานในหัวข้อการบริการจองคิวแบบ

ค ร บ ว ง จ ร ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ชัน  (One Stop 

Service for Booking via Application)  เ พืG อ

อาํนวยความสะดวกในการจองลาํดบัการเขา้

รับบริการ แก่ผูม้าใชบ้ริการทีGใบแกว้คลินิก  

วตัถุประสงค์ 

1. เพืGอพฒันาการบริการดา้นการจองคิว

แบบครบวงจร 



 
	

2. เพืGอคิดคน้แอปพลิเคชนัสําหรับการ

จองคิวแบบครบวงจร 

ประโยชน์ 

1. ลูกคา้ทีGมาใชบ้ริการทีGใบแกว้คลินิกมี

ความพึงพอใจในการบริการโดยรวม

มากขึSน 

2. ใบแกว้คลินิกมีระบบงานการจองคิว

ทีGดีมากขึSน 

3. ใบแก้วคลินิกมีระบบการจัดเก็บ

ขอ้มูลของลูกคา้ทีGดี 

4. พนักงานของใบแก้วคลินิกทาํงาน

นอ้ยลง และงานมีประสิทธิภาพ และ

รวดเร็ว แม่นยาํ มากขึSน  

วธีิดาํเนินการ 

1. เริG มจากศึกษาหาข้อมูลตัวเว็บไซต์

ห รื อ วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชัน 

iBuildApp เป็นเว็บไซต์ทีG เ ลือกใน

การสร้างแอปปลิเคชนัเพืGอพฒันาต่อ

ในการใชง้านจริงไดใ้นภายภาคหนา้ 

iBuildApp เป็นเว็บไซต์ทีGสามารถ

สร้างแอปพลิเคชันได้ฟรีไม่ เ สีย

ค่าใชจ่้าย 

2. ลงทะเบียนผ่านอีเมล หรือผ่านบญัชี 

facebook และ google สร้างรหสัผา่น  

ในการเขา้ใชง้าน  

เมืGอเขา้หน้าเวบ็จะมี Template มากมายแบบ

สําเร็จให้เราได้เลือกใช้เป็นรูปแบบของตวั

แอปพลิเคชนัต่างๆในการจดัทาํเพจเพืGอแอด

หรือเพิGมคุณสมบติัทีGเราต้องการในตวัแอป

พลิเคชันตวั Template ทีGผูจ้ดัทาํเลือกนัSนคือ 

Heather care เ ป็นTemplate ทีG เหมาะต่อตัว

แอปพลิเคชนัทีGผูจ้ดัทาํตอ้งการ 

3. เ มืG อ เ ลื อ ก  Template ทีG ต้ อ ง ก า ร

จดัรูปแบบแลว้เราสามารถแกไ้ขเพจ

หรือจดัรูปแบบฟังกช์นัทีGตอ้งการให้

อยูใ่นตวัแอปพลิเคชนั หรือหนา้แอป

พลิเคชันนัS นๆ เพิGมคุณสมบัติทีG เรา

ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ล ง ใ น ตั ว เ พ จ  ก ด

แบบจําลองเพืGอดูรูปแบบฟังก์ชัน

คุณสมบัติทีG เพิGมลงไปว่าตรงความ

ตอ้งการในการใช้งานทีGตอ้งการให้

อยูบ่นตวัแอปพลิเคชนั ซึG งผูศึ้กษาได้

ทาํตามขัSนตอนดงันีS  

- แกไ้ขเพจจดัรูปแบบเปลีGยนพืSนหลงั 

เพิGมภาพหนา้ปก เพิGมคุณสมบติัลงใน

เพจ 

- เพิGมคุณสมบติัฟังก์ชันทีGตอ้งการลง

ในเพจ แอดขอ้มูลลงในฟังกช์นัหรือ

คุณสมบติัทีGตอ้งการ 

             ใส่ Service ทีGตอ้งการมีในแอปพลิเค

ชนั เช่น การจองคิว การนดัหมาย ขอ้มูลการ

ให้บริการ คอลเซ็นเตอร์ แผนทีG ขอ้มูลการ

ติดต่อรายละเอียดสัGงซืSอยาผ่านทางออนไลน์

กดแบบจําลองเมืGอได้ตัวแอปพลิเคชันทีG

ต้องการแล้วสามารถลองใช้งานด้วยการ

โหลด iBuildApp ผ่าน App Store หรือ Play 

Store เพืGอล็อคอินเข้าสู่ระบบทดลองแอป

พลิเคชนัหรือทดลองการใชง้านเพืGอพฒันาตวั

แอปพลิเคชนัใหมี้ประสิทธิภาพ 

- สามารถอปัโหลดแอปพลิเคชันลง 

App Store หรือ Play Store โดยเสีย



 
	

ค่าใชจ่้ายในการอปัโหลดแอปลงเพืGอ

ไปใชง้านจริงจรัง 

- สรุปผลโครงงาน 

-  โครงงานเรืGอง การบริการจองคิว

แบบครบวงจรผา่นแอปพลิเคชนั 

(One Stop Service for Booking via 

Application)  ณ ใบแกว้คลินิก 

ผูจ้ดัทาํไดพ้บวา่ปัญหาทีGเกิดขึSน

ภายในคลินิกนัSนเป็นปัญหาระบบ

การจดัการนดัหมายการไม่นาํบตัร

นดัหรือการผดินดัของคนไข ้การซืSอ

ยาแทนกนัทาํใหไ้ม่สามารถลง

ประวติัยาของคนไขไ้ด ้ระบบแบบ

แผนของคลินิกค่อนขา้งทีGจะทาํให้

เสียเวลาในการบริการ ดงันัSนเมืGอมี 

แอปพลิเคชนั  

- (Application) สามารถช่วยลดปัญหา

การจองคิวการนดัหมาย ทาํให้

พนกังานตรวจสอบและรับเรืGองก่อน 

จึงทาํใหก้ารคน้หาประวติัก่อนพบ

คุณหมอรวดเร็วขึSน ลงประวติัยาของ

คนไขไ้ดถู้กตอ้งและไม่ผดิพลาด ลด

จาํนวนผูที้Gมาใชบ้ริการอยา่งแออดั

ในสถานการณ์โควดิ-d� เพิGมความ

รวดเร็วในการทาํงานของพนกังาน

และคุณหมอ 

-      กลุ่มตัวอย่างทีGทดลองใช้แอป

พลิเคชนัจาํนวน ev คน คือ บุคลากร

ในคลินิก ผู ้ทีGมาใช้บริการ คนไข้ 

หรือลูกคา้ประจาํทีGมีการนดัหรือการ

จองคิวการซืS อยาหรือผลิตภัณฑ์

บ่อยๆ  

-      จากการสํารวจแบบสอบถาม

เกีGยวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน

แอปพลิเคชัน พบว่าความพึงพอใจ

โดยรวมของผู ้ใช้บริการต่อแอป

พลิเคชัน อยู่ในระดับมากโดยมีทีG

ค่าเฉลีGยเท่ากบั t.uv โดยผูใ้ชบ้ริการ

พึงพอใจด้านแอปพลิเคชันมีการ

บริการทีGครบวงจรมากทีGสุดโดยมี

ค่ า เ ฉ ลีG ย เ ท่ า กั บ  t . � v  ปั จ จั ย ทีG

ผู ้ใช้บริการพึงพอใจรองลงมาคือ 

การใชง้านของแอปพลิเคชนัสะดวก

รวดเร็วและประหยัดเวลาโดยมี

ค่าเฉลีGยทีG t.u� ผูใ้ชพ้ึงพอใจเกีGยวกบั

การเขา้ถึงและการดาวน์โหลดแอป

พลิเคชันเพืGอนาํมาใช้งานน้อยทีGสุด

โดยมีค่าเฉลีGยทีG t.�v ดงันัSนสามารถ

สรุปได้ว่าการบริการจองคิวแบบ

ค ร บ ว ง จ ร ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ชัน  มี

ประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ และ

แกไ้ขปัญหาของสถานประกอบการ

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

- ข้อเสนอแนะ 



 
	

-       การสร้างแอปพลิเคชนัเพืGอนาํมา

ใช้ดา้นภาคธุรกิจการบริการในการ

จองคิว หรือการนัดหมาย สัGงซืS อ

สินคา้ และขอ้มูลนัSนสามารถต่อยอด

หรือทาํออกมาในรูปแบบของแอป

พลิเคชันไลน์ทีGลูกคา้ หรือผูที้Gมาใช้

บริการสามารถสแกนคิวอาร์โคด้เพืGอ

เพิGมไลน์ออฟฟิเชีG ยลเข้ากับธุรกิจ

นัSนๆก็สามารถจองคิว หรือนดัหมาย

การทราบข้อมูลต่างๆกับตัวผูใ้ช้ทีG

ลงทะเบียนผ่านเบอร์โทร หรือชืGอ

นามสกุลอีกทีไดเ้ช่นกนั จะทาํใหล้ด

ตน้ทุนหรือใชทุ้นน้อยกว่าการสร้าง

แอปพลิเคชัน เพราะไม่ต้องดาวน์

โหลดแอปพลิเคชนัเพิGมเพียงแค่เพิGม

ไลน์ออฟฟิเชีGยลเขา้กับร้านคา้หรือ

ธุรกิจนัSนๆกส็ามารถใชง้านได ้

บรรณานุกรม 

ณธาร สติวรรธน ์(e�we) ความหมายบริการ

หรือเซอร์วสิ เขา้ถึงไดจ้าก

https://www.hrdsthailand.com/2019/04/18/

ความหมายของคาํวา่-บริกา/ 

เทพศกัดิ�  บุณยรัตพนัธ์ุ (2553) รูปแบบของ

การใหบ้ริการเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว เขา้ถึงได้

จาก

http://www.drmanage.com/index.php?lay=s

how&ac=article&Id=538643951 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2560) การวจิยัและ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS และ 

AMOS. (พิมพค์รัS งทีG e). กรุงเทพฯ: บิส

ซิเนสอาร์แอนดดี์ 

พงศย์ทุธ อุดมศกัดิ�  (e��t) การพฒันาระบบ

การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์แบบเวบ็แอพปลิเค

ชนักรณีศึกษา โคโคนทั บีท แอนด ์รีสอร์ท 

[electronic resource]  

สมใจ ลกัษณะ (e���) ความหมายของ

ประสิทธิภาพ เขา้ถึงไดจ้าก : 

www.thailandindustry.com 

Digital Government Academy (2558) 

แนวคิดการใหบ้ริการเบด็เสร็จ ณ จุดเดีย( 

One stop service) เขา้ถึงไดจ้าก            

https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=c

om_eventbooking&view=event&id=122&ca

tid=27&Itemid=297 

Elmore Peterson and E. Grosvenor 

Plawmam (1953) หลกัประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการ เขา้ถึงไดจ้าก Business 

organization and management - home wood. 

Illionoise: Richard D.Irwin.  

http://kantacandidate.blogspot.com/2012/02/

blog-post.html 

Mongo consultant co.,Ltd .(2015) 

ความหมายของ Web Application   เขา้ถึงได้

จาก

https://www.mangoconsultant.com/th/news-

knowledge/knowledge/274-application-

แอพพลิเคชัGน-คืออะไร 



 
	

Paul Fancis (evd«) ขอ้มูลดา้นการออกแบบ 

Mobile application เขา้ถึงไดจ้าก 

https://thebhwgroup.com/blog/mobile-app-

development-process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

โปสเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	

 



 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
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            ประวตัผู้ิจดัทาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	

 

 

ประวตัผู้ิจดัทาํ 

 
  

ชืBอ-สกลุ                 : รินรดา      เดือนดารา 

 รหัสนักศึกษา        : wvd��vvvv« 

 คณะ                      : ศิลปศาสตร์ 

 สาขาวชิา               : การโรงแรม 

 ทีBอยู่                       : dtd หมู่บา้นพทุธชาด ถนนเพชรเกษม ud  

                                  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  

                                  กรุงเทพมหานคร dvdwv 
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