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บทคัดย่อ  
          เทคโนโลยีในโลกของเรำทุกวันนี้ ได้เข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำก ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ำ เดิมเคยใช้นำฬิกำตั้งโต๊ะ
ปลุกก็หันมำใช้นำฬิกำจำกโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสำมำรถตั้งเวลำปลุกได้อัตโนมัติ เช่นเดียวกัน ไม่ว่ำจะเดินทำงไปไหนก็ไม่
ต้องกลัวหลงทำงเพรำะในโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มีโปรแกรม GPS บอกทำงเรำได้ สำมำรถบอกระยะเวลำในกำร
เดินทำง ไม่ว่ำจะไปเที่ยวที่ไหนโดยเฉพำะสถำนที่ที่ไม่เคยไปมำก่อน ก็แสนง่ำยดำยเพียงแค่กดค้นหำข้อมูลจำก
อินเทอร์เน็ต มีรูปภำพให้เรำดูหรือแม้แต่อยำกทรำบประสบกำรณ์จำกคนที่เคยไปเที่ยวที่น่ันมำก่อนเรำก็สำมำรถเข้ำไป
อ่ำนได้ กำรเข้ำถึงข้อมูลไม่ว่ำจะเป็นที่เที่ยว ท่ีกิน ที่เล่น จองตั๋วคอนเสิร์ต จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก ช็อปปิ้ง
ออนไลน์ สั่งเดลเิวอรี่ ซื้อหนังสือ ฯลฯ ทุกอย่ำงสำมำรถท ำได้อย่ำงง่ำยดำยในโลกปัจจุบัน 
        กำรที่อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจะเจริญเติบโตได้นั้น หน่วยงำนต้องมีควำมสำมำรถในกำรประยุกต์เอำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในโครงสร้ำงของกำรบริหำรงำนและกำรติดต่อสื่อสำรที่ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมใน
หน่วยงำนด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ีควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ส่งผลให้เห็นว่ำแนวโน้มในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรท่องเที่ยวจะเป็นไปในทิศทำงใด โดยมีกำรสอบถำมสิ่ง
ถึงสิ่งบันเทิง ในเที่ยวบินของโดยสำรที่รู้สึกสนุกสนำนและเป็นประโยชน์ และได้ค้นพบค ำตอบแปลกๆ ที่อำจจะสื่อถึง
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในอนำคต   
           ดังนั้นจำกควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำวปัจจุบันกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้กันมำก
ขึ้นในเรื่องแอปพลิเคช่ันช่วยให้มีควำมสะดวกสบำย รวดเร็ว ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของวัยรุ่นสมัยใหม่ ยุคดิจิทัล จะ
ช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวท่ีรู้จักอย่ำงแพร่หลำยและเข้ำถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวนักศึกษำได้เป็นอย่ำงดี โดยในกำรท ำวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เป็นที่รู้จักกันมำกขึ้นอีกทั้งยังเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษำและ
เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยของแอปพลิเคชั่นอีกต่อไปด้วย 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชั่น 
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Abstract  
 Technology in our world today Has come into play a huge role Since waking up in the 
morning Formerly used a desk clock to alarm, I turned to a clock from a mobile phone. Which can 
set the alarm automatically as well, no matter where you go, you do not have to be afraid of getting 
lost because most mobile phones have a GPS program to tell us the time of the trip. Regardless of 
where to go, especially places that have never been before It is very easy, just search the Internet. 
There are pictures for us to see or even want to know the experiences of people who have traveled 
there before, we can read them. Access information such as where to go, where to eat, where to 
play, to book concert tickets. Flights booking Book hotel accommodation Online shopping Order 
delivery, buy books, etc. Everything can be done easily in today's world.  
 The growth of the tourism industry The organization must have the ability to apply 
information technology to the management and communication structures that enable efficient 
implementation of all activities within the organization. In addition, the demand of tourism clients is 
another factor that contributes to the trend in the use of information technology for tourism. For 
example, in the United States by British Airways with inquiries about entertainment. In a passenger 
flight that feels fun and useful And found a strange answer That may indicate the development of 
information technology in the future.  
 Therefore, from the background and the importance of such problems, nowadays, the 
use of information technology is increasingly used in terms of applications, allowing convenience and 
speed to meet the needs of modern teenagers in the digital age. That is widely known and reaches 
a group of student tourists as well In conducting this research, the researcher studied the selection 
of information technology applications that promote tourism. Case studies of students from Bangkok 
Thonburi University It will also be able to collect student data and disseminate accurate and up-to-
date information of the application. 
Keywords: Applications 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปัจจุบันโลกเริ่มเข้ำสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้ เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนกำรทำงำนเฉกเช่นที่ผ่ำนมำอีกต่อไป หำกแต่จะหลอมรวมเข้ำกับชีวิตคน อย่ำงแท้จริงและจะเปลี่ยน
โครงสร้ำงรูปแบบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กระบวนกำรผลิต กำรค้ำ กำร บริกำร และกระบวนกำรทำงสังคมอื่นๆ รวมถึง
กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลไปอย่ำงสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ ประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสำมำรถตอบปัญหำควำมท้ำทำยที่
ประเทศ ก ำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกำสในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม เช่น กำรก้ำวข้ำมกับดักรำยได้ ปำนกลำงท่ี
เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศเร่งด่วนของรัฐบำล ด้วยกำรลงทุนและพัฒนำ อุตสำหกรรมที่มีอยู่แล้วใน
ประเทศและอุตสำหกรรมกระแสใหม่ที่ รวมถึงอุตสำหกรรมดิจิทัล กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมโดยเฉพำะ
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อย่ำงยิ่งด้ำนรำยได้ กำรศึกษำ กำรรักษำพยำบำล สิทธิประโยชน์ กำรเข้ำถึงข้อมูล ให้เกิดกำรกระจำยทรัพยำกรและ
โอกำสที่ทั่วถึง เท่ำเทียมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยที่ประเทศไทยต้อ งเผชิญกับกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของประเทศรวมถึงควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีในกำรดูแลผู้สูงอำยุกำรพัฒนำศักยภำพของคนใน
ประเทศทั้งบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี บุคลำกรที่ทำงำนในภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรรวมถึงคนท่ัวไปที่จะต้อง
ชำญฉลำด รู้เท่ำทันสื่อเท่ำทันโลก 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

1เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
2 เพื่อศึกษำพฤติกรรมต่อกำรใช้แอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
3 เพื่อศึกษำกำรตัดสินใจกำรใช้แอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เนื่องจำกจ ำนวนนักศึกษำมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน ดังนั้นในกำร
ก ำหนดขนำดตัวอย่ำงที่จะท ำกำรศึกษำในครั้งนี้ โดยค ำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงแบบไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร จำก
สูตรของ ทำโร ยำมำเน่(Taro Yamane, 1967อ้ำงถึงใน ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 
2549, หน้ำ 47) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 % โดยใช้ควำมคลำดเคลื่อนในกำรสุ่ม 5% ดังนี้ 

 
เมื่อ  n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

N = ขนำดประชำกร 
   e = ควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจำกกำรสุม่ตัวอย่ำงโดยก ำหนดเป็น .05 สำมำรถค ำนวณขนำดกลุม่
ตัวอย่ำงได้ ดังนี ้

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยศึกษำจำกเอกสำรรำยงำนวิจัยต่ำงๆ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยเป็นแบบค ำถำมปลำยปิด (Close end 

question) ให้เลือกตอบในช่องที่ก ำหนด 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้แอปพลิเคช่ันของนักศึกษำมหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ธนบุรีที่เลือกใช้แอปพลเิคชั่น ส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด โดยก ำหนดเกณฑ์
กำรให้คะแนนในแต่ละระดับลักษณะของข้อค ำถำมประกอบด้วยข้อควำมที่เป็นให้ควำมส ำคัญในแต่ละด้ำน แต่ละ
ค ำถำมมีค ำตอบให้เลือกตอบเป็นมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ โดยในแต่ละค ำถำมจะแบ่งระดับควำมส ำคัญ ออกเป็น 
5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับกำรวัดข้อมูลแบบอันตรภำคชั้น (Interval Scale) และได้ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้  

5  คะแนน หมำยถึง  มำกที่สุด 
4  คะแนน หมำยถึง  มำก 
3  คะแนน หมำยถึง  ปำนกลำง 
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2  คะแนน หมำยถึง  น้อย 
1 คะแนน หมำยถึง  น้อยที่สุด 

วิธีกำรแปลผลข้อมูลของแบบสอบถำมส่วนนี้ ผู้ท ำวิจัยได้ท ำกำรก ำหนดค่ำของอันตรภำคช้ันส ำหรับใช้ในกำร
แปลผลข้อมูลโดยค ำนวณค่ำอันตรภำคช้ัน เพื่อน ำมำก ำหนดช่วงช้ัน ด้วยกำรใช้สูตรค ำนวณและค ำอธิบำยส ำหรับแต่ละ
ช่วงช้ัน ดังนี้ (วิชิต อู่อ้น, 2550) 

ควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้น =คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด     =   5 – 1    =    0.80 
      จ ำนวนช้ัน               5 

ดังนั้น จำกเกณฑ์ดังกล่ำวสำมำรถแปลควำมหมำยได้ จ ำนวนช้ัน 5 ดังต่อไปนี้ 
ค่ำเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมำยถึง   มีกำรเลือกใช้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในระดับมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมำยถึง  มีกำรเลือกใช้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในระดับมำก 
ค่ำเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมำยถึง   มีกำรเลือกใช้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมำยถึง   มีกำรเลือกใช้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในระดับน้อย 
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมำยถึง   มีกำรเลือกใช้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในระดับน้อยท่ีสุด 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมนักศึกษำมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรีที่เลือกใช้แอปพลิเคช่ัน ส่วนประมำณค่ำ 5 

ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละระดับลักษณะของข้อ
ค ำถำมประกอบด้วยข้อควำมที่เป็นให้ควำมส ำคัญในแต่ละด้ำน แต่ละค ำถำมมีค ำตอบให้เลือกตอบเป็นมำตรส่วน
ประมำณค่ำ 5 ระดับ โดยในแต่ละค ำถำมจะแบ่งระดับควำมส ำคัญ ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับกำรวัดข้อมูลแบบ
อันตรภำคชั้น (Interval Scale) และได้ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้  

         5 คะแนน หมำยถึง กำรเลือกใช้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในระดับมำกท่ีสุด 
4 คะแนน หมำยถึง กำรเลือกใช้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในระดับมำก 
3 คะแนน หมำยถึง กำรเลือกใช้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในระดับปำนกลำง 
2 คะแนน หมำยถึง กำรเลือกใช้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในระดับน้อย 
1 คะแนน หมำยถึง กำรเลือกใช้แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในระดับน้อยท่ีสุด 
 

 วิธีกำรแปลผลข้อมูลของแบบสอบถำมส่วนนี้ ผู้ท ำวิจัยได้ท ำกำรก ำหนดค่ำของอันตรภำคช้ันส ำหรับใช้ใน
กำรแปลผลข้อมูลโดยค ำนวณค่ำอันตรภำคช้ัน เพื่อน ำมำก ำหนดช่วงช้ัน ด้วยกำรใช้สูตรค ำนวณและค ำอธิบำยส ำหรับ
แต่ละช่วงช้ัน 
 
สรุปผลการวิจัย  

กำรศึกษำเรื่อง กำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรีมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 53.8 มีอำยุส่วนใหญ่ 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 

97.5 มีระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่ในระดับชั้นปริญญำตรีชั้นปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 45.2  
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2 ข้อมูลควำมต้องกำร กำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
กรณีศึกษำนักศกึษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี 

ด้ำนผลิตภัณฑ์ พบว่ำควำมต้องกำรของกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรีในด้ำนผลิตภัณฑ์ ในทุกๆด้ำนมีค่ำระดับ
ควำมต้องกำรอยู่ในระดับที่มำก 

ด้ำนรำคำ พบว่ำควำมต้องกำรของกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรีในด้ำนรำคำ ในทุกๆด้ำนมีค่ำระดับควำม
ต้องกำรอยู่ในระดับที่มำก 

ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย  พบว่ำควำมต้องกำรของกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรีในด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ในทุกๆ
ด้ำนมีค่ำระดับควำมต้องกำรอยู่ในระดับที่มำก 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด พบว่ำควำมต้องกำรของกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรีในด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ใน
ทุกๆด้ำนมีค่ำระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีมำก 

3 ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภท
แอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี 

นักศึกษำท่ีมีเพศต่ำงกันมีควำมต้องกำรของกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ  ด้ำนผลิตภัณฑ ์ ด้ำนรำคำ  ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคญั
ที่ระดับ 0.05  

นักศึกษำท่ีมีอำยุต่ำงกันมีควำมต้องกำรของกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำน พบว่ำ  ด้ำนผลิตภัณฑ์  ด้ำนรำคำ  ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญที่ระดับ 0.05  

นักศึกษำที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมต้องกำรของกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภท
แอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี แตกต่ำงกัน เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ  ด้ำนผลิตภัณฑ์  ด้ำนรำคำ  ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

กำรศึกษำเรื่องกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี ได้น ำผลสรุปมำเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้ำด้วยกัน
เพื่ออธิบำยสมมติฐำนและวัตถุประสงค์กำรวิจัย ดังน้ี 

เมื่อเทียบควำมแตกต่ำงของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ กับระดับกำรเลือกใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัย
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กรุงเทพธนบุรีจำกกำรศึกษำวิจัยในครั้งน้ีพบว่ำ แบบสอบถำมมีกำรประเมินว่ำอำยุที่แตกต่ำงกันส่งผลต่อพฤติกรรมกำร
เลือกใช้แอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี สำเหตุ
เพรำะผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำยจ ำนวน 215 คน จำกทั้งหมด 400คนและมีอำยุ 18-25 ปีและผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่อยู่ในกระดับปริญญำตรีช้ันปีที่2 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จันทิรำ แซ่เตียว ได้ศึกษำถึง
เรื่องพฤติกรรมกำรเลือกใช้แอปพลิเคช่ันบนสมำร์ทโฟนส ำหรับผู้สูงอำยุ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชำย 205 คน จำกท้ังหมด 400 คนและมีอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ 46-55 ปีและผู้ตอบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีจึงท ำให้มีควำมเห็นต่ำงกัน 

โดยรวมด้ำนพฤติกรรมกำรเลือกใช้แอปพลิเคช่ันบนสมำร์ทโฟนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่
0.05 ในด้ำนของด้ำนระบบปฏิบัติกำร ด้ำนระยะเวลำในกำรใช้ ด้ำนจ ำนวนครั้งท่ีใช้ ด้ำนค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ต ด้ำนค่ำ
ดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น และด้ำนแอปพลิเคชั่นที่ใช้มำกที่สุด 

ด้ำนกำรเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทแอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำ 
ระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี จ ำแนกตำมส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) พบว่ำ นักศึกษำ ระดับช้ัน
ปริญญำตรีมีควำมต้องกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ0.05 ในด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำน รำคำ ด้ำนกำรจัด
จ ำหน่ำย และมีควำมต้องกำร ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ0.05 ในด้ำนกำร ส่งเสริมกำรตลำด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1) ควรมีกำรตอบสนองและกำรเข้ำถึงสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีกำรจัดโปรโมช่ัน และบริกำรที่หลำกหลำย รวมถึง 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ครบวงจร 
(2) ควรมีกำรปรับปรุงและพัฒนำแอปพลิเคช่ันให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและน่ำสนใจอย่ำงต่อเนื่องมีกำรเพิ่ม

ฟังก์ชันในกำรใช้งำนให้สะดวกรวดเร็วและสำมำรถท ำให้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำรต่ำงๆได้ง่ำยและชัดเจนมำก
ยิ่งข้ึน 

(3) แอปพลิเคช่ันประเภทสื่อสังคมกำรบันเทิง กำรท่องเที่ยวกำรจองตั๋วกำรเดินทำง ที่พักอำศัยและกำรดูแล
สุขภำพ กำรศึกษำและกำรอ้ำงอิงแอปพลิเคช่ันเหล่ำนี้ให้ตรงกับควำมต้องกำรและพฤติกรรมกำรใช้ของผู้สูงอำยุให้มำก
ที่สุด เพื่อเพิ่มควำมนิยมในกำรใช้งำนของแอปพลิเคชั่นและดึงดูดให้กลุ่มผู้สูงอำยุหันมำสนใจมำกยิ่งข้ึน 

(4) ควรมีกำรพฒันำแอปพลิเคชั่นให้มีควำมเสถียรต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งข้ึน 
(5) ควรมีกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่น ให้รองรับกับ สมำร์ทโฟน ทุกระบบ ให้ใช้งำนได้ง่ำยเหมำะกับทุกเพศ  
(6) ควรพัฒนำรูปแบบแอปพลิเคชั่นให้มีลูกเล่นหลำกหลำยมำกยิ่งข้ึนเพื่อให้น่ำสนใจต่อกำรใช้งำน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
(1) กำรศึกษำครั้งต่อไปควรศึกษำในด้ำนอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ทัศนคติของนักศึกษำ ของกำรเลือกใช้

แอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อน ำผลวิจัยที่
ได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นมำกขึน้ให้มีควำมน่ำสนใจและเป็นสิ่งดึงดูดใจในกำรใช้แอปพลิเคชั่น 

(2) กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ ดังนั้นส ำหรับผู้ที่สนใจที่จะท ำวิจัยในข้อหัวที่เกี่ยวข้องกับวิจัย
เรื่องนี้ควรจะมีกำรศึกษำวิจัยเจำะลึกในด้ำนเชิงคุณภำพ (Qualitative Stude) ท่ีมีต่อแอปพลิเคช่ันที่ท ำให้นักศึกษำ
สนใจเลือกแอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
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