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บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง การศึกษาความต้องการใช้บริการการจองรถพยาบาล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอพพลิเค
ชันการจองรถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการในการใช้บริการการจองรถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: บริษัท เมดิ
คอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริการรถพยาบาลเอกชน 
บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด จ านวน 30 คน โดยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และรวบรวมข้อมูลโดยแบบส ารวจ ความต้องการ การพัฒนาแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาล ผล
การศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี และมีการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี โดยผู้ตอบแบบส ารวจเป็นลูกค้าที่เคยใช้บริการรถพยาบาลเอกชนของ บริษัท เมดิคอล 
เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการรถพยาบาลเอกชนมาก
ที่สุด จ านวน 15 คน ปานกลาง จ านวน  9 คน และน้อยที่สุด จ านวน 6 คน และหากมีการพัฒนาแอพพลิเค
ชันการจองรถพยาบาลเอกชน ผู้ตอบแบบส ารวจยินดีที่จะใช้แอพพลิเคชัน ช่วยในการอ านวยความสะดวก 
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Abstract 

The objectives of the study on demands to reserve ambulance service, affecting 
application development of private-hospital ambulance reservation; case study : Medical 
Safety Team Thailand Co., Ltd., were on the satisfaction and demands of clients on reserving 
private-hospital ambulance service from Medical Safety Team Thailand Co., Ltd. A sample of 
participants were 30 clients of private-hospital ambulance reservation from Medical Safety 
Team Thailand Co., Ltd. , being surveyed by applying purposive sampling method. The data 
was collected from questionnaires on demands on ambulance reservation application 
development. Most of the survey participants were male, between the ages of 30 and 39, 
holding bachelor’s degree. All were clients, who had made reservations of private-hospital 
ambulances via Medical Safety Team Thailand Co., Ltd.’s service., which could be divided 
into three groups, which were (1) 15 participants who had made the highest rate of 
reservation of private-hospital ambulances, (2) 9 participants who had made reservation at 
the medium rate and (3) 6 participants who had made the lowest rate of reservation. Once 
the private-hospital ambulance reservation application is developed, these participants are 
willing to use it as a facilitator which suits their demands.  
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บทน า 
ธุรกิจการบริการรถพยาบาลเอกชนในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านคุณภาพและการให้บริการค่อนข้างสูง  

เนื่องจากการเกิดใหม่ของบริษัทรถพยาบาลเอกชนมีจ านวนมาก ซึ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication: ICT) มาเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารงานด้านการให้บริการ
ส าหรับลูกค้า เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน พัฒนาองค์กรและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ
การพัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ าไปอย่างรวดเร็ว (พรรณยงค์ เป้าพุคา , 2555) โดยการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบการท างาน จะส่งผลให้สถานประกอบการมีความทันสมัย ท างานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง 
สามารถส่งเสริมการท างานในลักษณะการท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเฉพาะงานด้านการให้บริการลูกค้าที่
ต้องการยกระดับการให้บริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา  เช่น การจองยานพาหนะออนไลน์ 
การจองห้องพักออนไลน์และงานการท่องเที่ยว การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับ
การประกอบธุรกิจด้านการให้บริการ สามารถเพ่ิมช่องทางในการให้บริการลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถค้นหา
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรได้อย่างรวดเร็วและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด (Medical Safety Team Thailand Co.,Ltd) เป็น
องค์กรเอกชนที่ท าธุรกิจให้บริการด้านรถพยาบาลเอกชน บริการเช่าใช้รถพยาบาลเพ่ือรับ - ส่งผู้ป่วยตาม
แพทย์นัด บริการงานดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานกีฬาสีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย งาน
กองถ่ายละคร งานคอนเสิร์ตต่าง ๆ โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในประเทศไทย ให้บริการพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
และบริการจัดรถรับ – ส่งผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยบริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการจัดหารถพยาบาลโดยเปิดให้บุคคลภายนอกที่มีรถตู้ส่วนบุคคลที่ด าเนินการ
ดัดแปลงภายในเป็นรถพยาบาล ให้สามารถน ารถเข้าร่วม โดยการเดินทางมาด าเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมกับ
บริษัทด้วยตนเอง ปัจจุบันเริ่มมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพ
ตลาด รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต 

จากเหตุผลความต้องการด้านการใช้บริการการจองรถพยาบาลเอกชนดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการการจองรถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม 
(ไทยแลนด์) จ ากัด ของผู้รับบริการ ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาเพ่ือน าผล
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการวางกลยุทธิ์เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้เข้ารับบริการกับ บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาความต้องการในการใช้บริการการจองรถพยาบาลเอกชน บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม 

(ไทยแลนด์) จ ากัด 
2.  เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการจองรถพยาบาลเอกชน บริษัท 

เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม 
นิมิตร ตาน้อยและคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบจองยานพาหนะออนไลน์ 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการท าหนังสือขอใช้ยานพาหนะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจองยานพาหนะออนไลน์ โดย
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จ านวน 15 คน 
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระบบจองยานพาหนะออนไลน์ แบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
ผู้ใช้งานระบบจองยานพาหนะออนไลน์ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจองยานพาหนะออนไลน์โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตลอดจนผู้ที่ขอใช้
ยานพาหนะ สามารถวางแผนการติดต่อจองตามก าหนดการได้ง่ายและสามารถท าการจองให้ตรงกับวันเวลาใน
การเดินทางท่ีต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ประภัสสร ศรีเผด็จและคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจองคิวบนสมาร์ทโฟน 
กรณีศึกษา การจองคิวร้านสัก” มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเป็นช่องทางระหว่าง
การติดต่อลูกค้าและเจ้าของร้าน โดยมีฟังก์ชันการท างานของระบบให้ลูกค้าสามารถจองคิว บันทึกประวัติการ
สักของลูกค้า ตรวจสอบโปรโมชั่นและดูรูปภาพจากทางร้าน ด้วยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองการใช้งานของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ในอนาคตระบบดังกล่าวจะถูกน าไปทดสอบใช้จริงกับสถาน
ประกอบการเพ่ือทดสอบการท างานและปรับให้เหมาะสมต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น ท าการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยการสอบถามความต้องการจากร้านสักและลูกค้าที่มาใช้บริการ เพ่ือทราบถึงปัญหาในเรื่องการ
ติดต่อกับลูกค้าในปัจจุบัน 

เพ็ญพร ประไพพิณ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความต้องการใช้บริการผู้สูงอายุของ
ประชากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ กรณีศึกษา: จังหวัดพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ลักษณะประชากรและแบบแผนครอบครัว เพ่ือศึกษาความต้องการและความคาดหวังของประชากรกลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ ต่อรูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ท าการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ที่มีอายุระหว่าง 49 -57 ปี 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ กลุ่มที่ต้องการใช้บริการสถานบริการผู้สูงอายุมากที่สุดคือ เพศหญิงซึ่งเป็นผู้ไม่มีรายได้ 
อาศัยอยู่เพียงล าพัง  

เมธาวี นวลเศษ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเค
ชัน Protect Plants บนสมาร์ทโฟนของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎ์ธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท า
ให้เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎ์ธานี โดยมีความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน การศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิเคราะห์หาปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกร ในเขตจังหวัดสุราษฎ์ธานี จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า  ความคุ้มค่าด้านราคา
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้เกษตรกรใช้งานแอพพลิเคชัน Protect Plants รองลงมาคือ การรับรู้
ความสามารถของตนเองทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถน าไปพัฒนาเป็นแอพพลิเคชันทางการเกษตร
ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในอนาคต 
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ค านิยามศัพท์ 
การศึกษา หมายถึง การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ ในการใช้บริการการจอง

รถพยาบาลเอกชน บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
การจองรถ หมายถึง การให้บริการด้านการจองรถพยาบาลเอกชน ของบริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม 

(ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นการน าระบบที่พัฒนามาติดตั้งใช้งาน จัดเก็บข้อมูลและจัดการ การจองรถพยาบาล ซึ่งมี
การให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รถพยาบาลเอกชน หมายถึง รถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย บริการรับ-ส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัด บริการ
งานดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานต่าง ๆ ของบริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความต้องการใช้บริการการจองรถพยาบาล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอพพลิเคชันการจอง

รถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 
2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1.  รวบรวมข้อมูล 
เป็นขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหา โดยพบว่าบริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม 

(ไทยแลนด์) จ ากัด มีการด าเนินการจองรถพยาบาลและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเอกสาร จึงท าให้ความล่าช้า
ในการด าเนินการต่าง ๆ โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบส ารวจ 
ความต้องการในการพัฒนาแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชน  จากกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นลูกค้าที่ใช้
บริการจองรถพยาบาลเอกชน ของบริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 30 คน และศึกษาข้อมูลการให้บริการการจองออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การจองคิวรถตู้สาธารณะ การจอง
คิวสัก การจองห้องพัก เป็นต้น  

2.  วิเคราะห์ข้อมูล 
     2.1  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการการจองรถพยาบาลเอกชน  

   การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการการจองรถพยาบาลเอกชน พบว่าการผู้ใช้ส่วน
ใหญ่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนอยู่เป็นประจ า โดยใช้ในการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
หากมีการพัฒนาแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชนส าหรับลูกค้าที่ใช้บริการจองรถพยาบาลของ บริษัท 
เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด สามารถท าให้ผู้ใช้สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลาในการด าเนินงาน
มากยิ่งขึ้น 

 2.2  การวิเคราะห์ความต้องการด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชน 
 การวิเคราะห์ความต้องการด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาล จากแบบ

ส ารวจพบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการพัฒนาแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชนขึ้น เพ่ือ
อ านวยความสะดวกด้านการเดินทาง ประหยัดเวลาในการจองรถพยาบาลและสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างไม่จ ากัด  

 2.3  การวิเคราะห์ระบบ 
 การวิเคราะห์ระบบ เป็นกระบวนการทบทวนประเด็นปัญหาและกระบวนการท างานของ

ระบบที่ด าเนินการพัฒนาขึ้น แอพพลิเคชันการจองรถพยาบาลอกชน กรณีศึกษา บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม 
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(ไทยแลนด์) จ ากัด ด้วยแผนภาพแสดงการท างานของระบบในส่วนต่าง ๆ และออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ 
โดยมุ่งเน้นให้แอพพลิเคชัน มีกระบวนการท างานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแล
ระบบและผู้ใช้งานทั่วไป จากนั้นท าการพัฒนาแอพพลิเคชันให้เป็นไปตามที่วัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขตที่
ก าหนด โดยพัฒนาฟังก์ชันการจองรถพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และฟังก์ชันการแจ้งเตือน พัฒนา
โดยการใช้โปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดิโอ (Android Studio) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
(MySQL) และภาษาพีเอชพี (PHP) มาช่วยในการพัฒนาระบบ พร้อมทั้งจัดท าควบคู่ไปกับภาษาอ่ืน ๆ ในการ
พัฒนา ได้แก่ XML, JavaScript และ HTML จะเป็นส่วนประกอบในการสร้างจัดท าโปรแกรม เพ่ือช่วยจัดการ
โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชน  
กรณีศึกษา: บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
 2.4  การทดสอบระบบและน าระบบไปใช้ 

 เมื่อด าเนินการพัฒนาแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: บริษัท เมดิคอล 
เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด เรียบร้อย จึงท าการทดสอบระบบ เพ่ือยืนยันความถูกต้องของแอพพลิเคชัน โดย
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ใช้วิธีการทดสอบแบบ Functional testing (Black box testing) เพ่ือทดสอบค่าข้อมูลที่น าเข้าและการ
แสดงผล โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Structural testing (White box testing) เพ่ือทดสอบโครงสร้างการ
ท างานหรือเส้นทางการด าเนินงานของระบบ เมื่อทดสอบและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว จึงจะสามารถน า
ระบบไปใช้งานจริง 

 2.5  ประเมินผลระบบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
 การประเมินผลระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 

แบบประเมินประสิทธิภาพส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการประเมินประสิทธิภาพ
ของแอพพลิเคชัน 2) ด้านการประเมินความสามารถของแอพพลิเคชันตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 3) ด้าน
การประเมินความถูกต้องในการท างานของแอพพลิเคชัน 4) ด้านการประเมินความสะดวกและความง่ายต่อ
การใช้งานแอพพลิเคชัน 5) ด้านการประเมินระบบความปลอดภัย และแบบประเมินความพึงพอใจส าหรับผู้ใช้
ทั่วไป ซึ่งแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 2) ด้าน
การประเมินความถูกต้องในการท างานของแอพพลิเคชัน 3) ด้านการประเมินความสะดวกและความง่ายต่อ
การใช้งานแอพพลิเคชัน  

 3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 เป็นตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน ศึกษา เรื่อง การศึกษาความต้องการใช้บริการการ

จองรถพยาบาล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: บริษัท เมดิคอล 
เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
ตารางที่ 1 การแสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

รายละเอียด 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ก าหนดปัญหาใน

การวิจัย 
            

2. ศึกษาข้อมูลและ
เก็บรวบรวม 
ข้อมูล 

            

3. วิเคราะห์ข้อมูล             
4. น าเสนอบทความ

วิจัย 
            

5. สรุปและประเมิน 
ผลการวิจัย 

            

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการใช้บริการการจองรถพยาบาลเอกชน บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ 
ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบส ารวจ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ได้ท าการส่งแบบส ารวจให้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการรถพยาบาลเอกชน บริษัท เมดิ
คอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด จ านวน 30 ชุด ได้รับกลับคืนจ านวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแสดงค่าสถิติด้วย อัตราร้อยละ (Percentages) ผลการวิจัยพบว่า 
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[1879] 

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้และมีความต้องการให้มีการพัฒนาแอพพลิเคชันการจอง
รถพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งทัศนคติของผู้ใช้งานแอพพลิเคชันจองรถพยาบาลเอกชน มีทัศนคติในเรื่อง
ของการช่วยประหยัดเวลา คิดเป็นร้อยละ 90 การอ านวยความสะดวกด้านการเดินทาง ร้อยละ 40 และด้าน
ความปลอดภัย ร้อยละ 30 โดยถ้าหากมีการพัฒนาแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชน ผู้ใช้ยินดีที่จะใช้
แอพพลิเคชัน คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากผู้ใช้งาน มีความต้องการเครื่องมือที่สามารถช่วยในการอ านวย
ความสะดวกในการใช้บริการด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ผลการประเมินความต้องการของผู้ใช้งานทั่วไป ในการทดสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชันการจองรถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม 
(ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการวิจัยสามารถสรุปตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1  ตารางการประเมินความต้องการในการใช้รถพยาบาลของผู้ใช้งานทั่วไป 

ค าอธิบายการประเมินผล 
ระดับของประสิทธิภาพ 

  S.D. ระดับความต้องการ 

1)  ประสบการณ์การใช้บริการแอพพลิเคชันส าหรับการจอง 4.7 0.73 ด ี

2)  ความต้องการในการใช้แอพพลิเคชันบริการรถพยาบาลเอกชน 4.6 0.67 ด ี
 

จากตารางที่1 ผลการวิจัยโดยรวมพบว่าการประเมินตารางการประเมินความต้องการในการใช้งาน
ของผู้ใช้งานทั่วไป ทั้ง  2 ด้าน ผลการด าเนินงานทั้งหมดอยู่ในระดับดี (  = 4.7) ตามล าดับ ข้อเสนอแนะของ
แอพพลิเคชัน โดยตารางการจองรถพยาบาล ควรให้รูปแบบที่น่าสนใจและสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น เพ่ือ
ดึงดูดความต้องการของผู้ใช้ 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาความต้องการใช้บริการการจองรถพยาบาล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอพพลิเคชันการจอง
รถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด มีผลต่อการวิเคราะห์และ
ออกแบบแอพพลิเคชันอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยใน
การบริการขององค์กรอย่างแพร่หลายและมีการแข่งขันด้านการบริการของกลุ่มธุรกิจรถพยาบาลเอกชน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาความต้องการใช้บริการการจองรถพยาบาล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอพพลิเค
ชันการจองรถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา: บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด เพ่ือน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชันที่เหมาะส าหรับลูกค้าหรือผู้ใช้มากที่สุด ปัญหาที่พบจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ
และท าแบบสอบถาม พบว่า ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนหรือไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนที่
รองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาจจะท าให้ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันดังกล่าวได้ ผู้ วิจัยจ าเป็นต้องอธิบาย
รายละเอียดและข้อจ ากัดให้ผู้ใช้งานได้ทราบ เพ่ือให้สามารถเข้าใจตรงกันและได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  สามารถน าผลการศึกษาความต้องการใช้บริการจองรถพยาบาล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอพพลิเค



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1880] 

ชันการจองรถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา : บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด ไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับจองรถพยาบาลเอกชน  

 2.  สามารถน าผลการศึกษาความต้องการใช้บริการจองรถพยาบาล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอพพลิเค
ชันการจองรถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา : บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด มาเป็นต้นแบบใน
การบริหารงานด้านการบริการแก่บริษัทรถพยาบาลเอกชนอ่ืน เพ่ือให้ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารให้ตอบสนองกับผู้ใช้บริการให้มากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาความต้องการใช้บริการจองรถพยาบาล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอพพลิเคชัน การจอ ง

รถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา : บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จ ากัด ประสบความส าเร็จได้ด้วย
ความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาวิจัย ที่คอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและ
ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าการศึกษาวิจัย รวมถึงคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้ค าปรึกษางานวิจัย อาจารย์ภายในสาขาสารสนเทศศาสตร์ แขนงระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการทุกท่านที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และผู้วิจัยขอขอบคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ที่เป็น
เบื้องหลังความส าเร็จและเป็นส่วนส าคัญในการช่วยให้โครงงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ โดยการสนับสนุน
จากบุคคลข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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