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บทคัดย่อ  

    สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS  เป็นสมาคม

ภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีประโยชน์ เสนอให้สมาชิกทราบทนัเหตุการณ์ แต่ปัจจุบนั

ทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวอยูใ่นช่วงสถานการณ์โควิด จึงท าให้การประสานงานค่อนขา้งท่ีจะ

เกิดความล่าชา้  จึงไดมี้การจดัท าแอพพลิเคชัน่เพื่อง่ายต่อการเผยแพร่ข่าวสารและง่ายต่อการติดต่อ  

   ผู้จ ัดท าจึงได้มีแนวคิดในการออกแบบโครงงานเร่ือง “ATTA SERVICE MOBILE 

APPLICATION”  เพื่อให้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวไดใ้ห้บริการผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวท่ี

สนใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของทางสมาคมผูจ้ดัท าได้มีการวดัผลโดยเก็บ

ขอ้มูลรูปแบบออนไลน์จ านวน 21 ชุด ดา้นการจดัการแอพพลิเคชัน่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 

4.66  รองลงมาคือ หัวขอ้ด้านกระบวนการการบริการ มีค่าเฉล่ียรวม  4.65  ส่วนด้านการใช้งาน

แอพพลิเคชัน่และดา้นเน้ือหาดา้นการออกแบบอยูใ่นเกณฑม์าก มีค่าเฉล่ียเท่ากนั มีค่าเฉล่ียรวม   4.51  

ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของแอพพลิเคชัน่น้ีซ่ึงสามารถท าให้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว

เป็นท่ีรู้จักมากข้ึนและได้ประโยชน์ในการให้บริการท่ีพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งรวมทั้ งในส่วนของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวได้ประโยชน์ในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆกบัทางสมาคมท่ีเป็น

ปัจจุบนั 

 

ค าส าคัญ : ATTA,  SERVICE,   APPLICATION 



ง 
 

  

 

Project Title                               :  Atta Service Mobile Application 
Credits                                        :  5 
By                                                : Miss Warisara Panyim 
Advisor                                       : Krip Jurakanit Ph.D. 
Degree                                         : Bachelor of Arts 
Major                                          : Tourism and Hospitality Industry 
Faculty                                        : Liberal Arts 
Semester/Academic Year          : 2/2021 
 
                                                                           Abstract 
The Association  Of  Thai Travel Agents (ATTA) is a private nonprofit organization that aims to 
promote and support the tourism industry, including publicizing helpful tourism information for 
members. The Thai Tourism Business Association is in the midst of the Covid epidemic 
situation, and this makes the coordination relatively delayed. An application has been prepared 
for easy dissemination of news and easy contact. The author, presented the idea to design a 
“Atta Service Mobile Application” for the Thai Tourism Business Association service to provide 
tour business operators who are interested in membership in accessing information of the 
organization. The author measured data collecting 21 sets of online forms and found that the 
application management had the highest average with a total of 4.66, followed by service 
process with a total average of 4.65. The application usage and content design were at a high 
level, at  the same total average of 4.51. The author recognized the importance of this 
application, which will assist to promote the Thai Tourism Association to become highly 
recognized and obtain benefits from providing a very satisfying service, one that tourism 
operators can perceive the relevance of information from the association. 
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

             สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  (Association of Thai Travel Agents)  เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่ง
กวา้งขวางในนามว่า "ATTA" เป็นสมาคมภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมและ
สนบัสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
การบริหารงานของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นในรูปของคณะกรรมการบริหารสมาคมไทย
ธุรกิจการท่องเท่ียวซ่ึงมาจากการเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีซ่ึงมีข้ึนในเดือนมีนาคมของ
ทุกสองปีปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งส้ิน 1,274  ราย   แบ่งเป็น  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  5 ราย   สมาชิกสามญั 
1,200 ราย  สมาชิกสมทบ 435 ราย และผูเ้ร่ิมก่อตั้งคือ นายกุศะ ปันยารชุน ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 
ของบริษทั เวลิด ์แทรเวลิ เซอร์วสิ  จ  ากดั  และกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวซ่ึงมีประมาณ 10 ราย   
             ผูจ้ดัท าได้รับผิดชอบในแผนกผูช่้วยผูจ้ดัการดูแลเก่ียวกบังานเอกสารและการประสานงาน
ติดต่อกบัฝ่ายลูกคา้จึงพบว่ามีความขดัขอ้งในดา้นการให้บริการทั้งดา้นเอกสารและการประสานงาน
ติดต่อในการช่วยเหลือในดา้นการสมคัรสมาชิกและงานดา้นจดหมายน าเขา้ ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดว่าหากมี
การออกแบบแอพพลิเคชั่นเกิดข้ึนภายในสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวจะช่วยให้การท างานของ
สมาชิกในสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึนและเป็นตัวกลางในการ
ประชาสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางท าใหส้มาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวไดเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน   
            จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดโครงงานในหัวขอ้ “ATTA SERVICE MOBILE 
APPLICATION” เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวและสมาชิกในการใชบ้ริการของ
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว และยิ่งไปกว่านั้นท าให้การบริการในฝ่ายงานดา้นบุคคลให้บริการได้
อยา่งราบร่ืนและท าใหล้ดอุปสรรคในการใหบ้ริการลดนอ้ยลง   
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

             เพื่อจดัท าแอพพลิเคชัน่ ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION ใหก้บัสมาคมไทย
ธุรกิจการท่องเท่ียว
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน  

1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา    

                                  สอบถามขอ้มูลต่างๆจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา ไดรั้บขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต ์ต่างๆ และเวบ็ไซตข์องสมาคม https://www.atta.or.th 

1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร  

                                 สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) และผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว  

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2565 - 6 พฤษภาคม 2565 

1.3.4 ขอบเขตด้านสถานที ่  

 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) 
 

1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  

1.4.1 สมาคมจะไดเ้ป็นท่ีรู้จกักนัมากยิง่ข้ึน จากสมาชิกท่านอ่ืนๆท่ีไดเ้ขา้ใชบ้ริการ  
แอพพลิเคชัน่ไม่วา่จะเป็นทางสมาชิกหรือผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว  

1.4.2 สมาชิกและผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารอปัเด
ตอยูเ่สมอ และสามารถจดบนัทึกการประชุมในแต่ละคร้ังไดส้ามารถตอบโจทย์
กบังานดา้นผูจ้ดัการส่วนบุคคลและฝ่ายเลขา  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

บทที ่ 2 

รายละเอยีดการปฎบิัตงิานในสถานประกอบการ 
 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

 

ช่ือสถานประกอบการ                     :  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  

ทีต่ั้งสถานประกอบการ                   :  วอลลส์ตรีททาวเวอร์ ชั้น 10 เลขท่ี 33,42-3 ถนน  

                             สุรวงศ,์ สีลม , กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์                                          :   02-237-6046  

Facebook page                         :  ATTA THAILAND ( NON-PROFIT  ORGANAIZATION)  

 

 

 
 

รูปที ่2. 1  โลโกส้มาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

ทีม่า : https://web.facebook.com/124202791007354/photos/ 

 

2.2 ประวตัิและลกัษณะการให้บริการ  

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (Association of Thai Travel Agents) เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่ง 

กวา้งขวางในนามวา่ "ATTA" เป็นสมาคมภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมและ

สนบัสนุนอุตสาหกรรม

https://web.facebook.com/124202791007354/photos/
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     ไทยธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นในรูปของคณะกรรมการบริหารสมาคมไทย ธุรกิจการท่องเท่ียวซ่ึงมา

จากการเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าซ่ึงมีข้ึนในเดือนมีนาคมของทุกสองปี สมาคมไทย

ธุรกิจการท่องเท่ียว (Association of Thai Travel Agents)  มีพื้นท่ีท าการ 3 พื้นท่ี ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

ส านกังานใหญ่สุรวงศ ์ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

 

แผนที่ 

           ท่ีตั้งของสถานประกอบการ : สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  วอลลส์ตรีททาวเวอร์ ชั้น 10 

เลขท่ี 33, 42-3 ถนนสุริยวงศ ์ สีลม กรุงเทพมหาคร 10500 
 

 
 

รูปที ่2. 2  แผนท่ีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

ทีม่า :  https://www.atta.or.th/?page_id=3702 
 

2.3 วตัถุประสงค์ของสมาคมไทยธุรกจิท่องเทีย่ว   

-   ประกาศใชก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีจะช่วยใหส้มาชิกเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และ
ความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

- สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและรัฐบาลไทย ในการ
เพิ่มมูลค่าของการท่องเท่ียวไปยงัประเทศไทย
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- ท างานกบับริษทัอุตสาหกรรมไม่ใช่การเดินทาง สมาคมและบุคคลมีผลประโยชน์ ร่วมกนั 

และเพื่อปรับปรุงบทบาทของการท่องเท่ียว 
- เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
- เพื่อจ าลอง, สนบัสนุนและส่งเสริมความปรารถนาท่ีจะเดินทาง 

 

นโยบายขององค์กร  
- ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
- เพื่อรณรงคใ์ห้ตระหนกัมากข้ึนในทุกจงัหวดัโดยการตั้งค่าแผนการท่องเท่ียวของแต่ละ 

จงัหวดัแลว้สนบัสนุนอุตสาหกรรมในความกา้วหนา้  
- เพื่อแนะน ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่นการแลกเปล่ียนการท่องเท่ียว, การ

ฝึกอบรมและ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

2.4 รูปแบบโครงสร้างบริหารและต าแหน่งต่างๆ  

  รูปที ่2. 3 ภาพสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

   ทีม่า : http://www.atta.or.th/?p=16219

http://www.atta.or.th/?p=16219
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                     รูปที ่2. 4 เครือข่ายสมาชิกของไทยสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว 

                                                             ทีม่า : http://www.atta.or.th/?p=16219 

 

2.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา  

นางสาวนภาวรรณ  บุญพวง   
ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและบุคคล  
เบอร์โทร : 02-237-6046   
E-Mail : napawan@gmail.com 

 

 
รูปที ่2. 5 ช่ือและต าแหน่งท่ีปรึกษา 

ทีม่า  :    ผูจ้ดัท า (2565) 

http://www.atta.or.th/?p=16219
mailto:napawan@gmail.com
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2.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน   

ตารางที ่ 2. 1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

        การด าเนินโครงงานเป็นขั้นตอนตามล าดบั เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงงานดงัน้ี  

1. ปฎิบติังานเรียนรู้งานในดา้นท่ีไดรั้บหมอบหมาย และศึกษาปัญหาเพื่อตดัสินใจในการน ามาเป็น
หวัขอ้ของโครงงาน 

2. ร่างรายละเอียดหวัขอ้โครงงานและน าเสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา  
3. ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง  
4. จดัท าออกแบบแอพพลิเคชัน่   
5. ท าแบบสอบถาม และแจกเพื่อประเมินความพึงพอพอใจ   
6. ส่งแบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงงาน    
7. รวบรวมเอกสารและจดัท ารูปเล่มเพื่อน าเสนอโครงงาน  

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 

1)  ศึกษาขอ้มูลเลือก
หวัขอ้ท าโครงงาน 

 
 

   

2) วเิคราะห์ปัญหา/
ปฎิบติังาน  

  
 

  

3) จดัท าออกแบบ
แอปพลิเคชัน่จากหวัขอ้
โครงงาน  

   
 

 

4) ติดตามผลเพื่อ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

   
 

 

5) รวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ท าเล่ม 
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2.7 สรุปผลการปฎบิัติสหกจิศึกษา  

 

2.7.1 ดา้นการใหบ้ริการแก่บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อกบัทางสมาคม 
1) ฝึกความวอ่งไวในการติดต่อประสานงานและใหค้วามช่วยเหลือในดา้นงานทัว่ไป 
2) อธิบายวธีิการสมคัรสมาชิกและวธีิการใชง้านในเวบ็ไซต ์ 
3) มีไหวพริบในการตอบค าถามใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการทราบขอ้มูลรายละเอียดทางสมาคม 
4) รู้จกัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในกรณีประสานงานผดิพลาด  
 

2.7.2 ดา้นงานเอกสาร 
1) ไดฝึ้กท า PR ใบเบิกเงินส าหรับค่าใชจ่้ายของสมาคม  
2) ตรวจเช็ครายช่ือ DIRECTORY แก่สมาชิกของผูป้ระกอบการน าเท่ียว  
3) จดัเรียงเอกสารรายช่ือสมาชิกท่ีมาติดต่อขอรับ ATK จากสมาคมท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย 
4) จดัท าวาระการประชุมในแต่ละเดือนใหก้บัสมาชิก 
5) จดัพิมพจ์ดหมายน าเขา้แต่ละวนัเพื่อแจง้ใหท้ราบกบัสมาชิกของสมาคม  
6)  แกไ้ขวาระการประชุมหลงัจากประชุมเสร็จส าหรับขอ้มูลท่ีผดิพลาด  
7) สรุปรายละเอียดการประชุมในแต่ละเดือน เพื่อน าเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป 
8) จดัท าเน้ือหาส าหรับเตรียมการประชุม  

 
2.7.3 ดา้นบริการงานทัว่ไป  

1) รับโทรศพัทป์ระสานงานจากบุคคลภายนอกสมาคม  
2) เซ็นรับจดหมายน าส่ง  
3) ป้ัมตราสมาคมจอดรถส าหรับผูท่ี้มาติดต่องาน  
4) น าส่งเอกสารใหก้บับุคคลท่ีมาติดต่อกบัสมาคม  
5) จดัท าป้ายช่ือส าหรับออกทริปใหก้บัสมาชิกของทางสมาคม  
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2.8 ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัติงานสหกจิ  

 

2.8.1 งานดา้นเอกสาร  
1) ขาดความรอบคอบในการตรวจเช็คงานเอกสารก่อนส่งให้กบัฝ่ายบุคคล  
2) ปัญหาในการกรอกขอ้มูลรายละเอียดวาระการประชุมผดิพลาด  
3) เซฟไฟลเ์อกสารซ ้ ากนัจ านวนหลายไฟลท์ าใหเ้กิดความล่าชา้ในการน าเสนอ 
4) จดบนัทึก PR ผดิพลาดกรอกขอ้มูลจ านวนเงินผิด  
5) มีความผดิพลาดในการจ าเลขสมาชิกของสถานประกอบการน าเท่ียว  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

บทที ่3 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

           ในการจดัท าโครงงาน “ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION”  ของทางสมาคมไทย

ธุรกิจท่องเท่ียว ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัผลงานต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งมีเน้ือหาดงัน้ี 

 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัโมบายแอพพลิเคชัน่   

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ  

3.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์    

3.4 แนวคิดและทฤษฎีหลกัการออกแบบอินเตอร์เฟสโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

3.1 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัโมบายแอพพลเิคช่ัน  

          ความหมายของ Mobile Application  

                    แอพพลิเคชัน่ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ซ่ึงค าวา่ “โมบาย แอพพลิเคชัน่” ประกอบข้ึนดว้ย  2   
ค  าคือ โมบาย กบั แอพพลิเคชัน่ ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี       
                    โมบาย คือ อุปกรณ์ส่ือสารท่ีใช้ในการพกพานอกจากการใช้งานได้ตามพื้นฐานของ
โทรศพัทแ์ลว้ยงัท างานไดก้บัคอมพิวเตอร์เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีพกพาไดจึ้งมีคุณสมบติัเด่นคือมีขนาด
เล็กน ้าหนกัเบาใชพ้ลงังานนอ้ย     
                    แอพพลิเคชัน่  หมายถึง Software  ท่ีใชเ้พื่อช่วยในการท างานของผูใ้ช ้โดยแอพพลิเคชัน่
จะตอ้งมีส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้User Interface เพื่อเป็นตวักลางในการใชง้านต่างๆ                                                                                                                                                                                                            
                    วรฤทธ์ิ วงรุจินนัท ์ (2556) Mobile Application ประกอบข้ึนดว้ยค าสองค า คือ Mobile กบั   
Application มีความหมายดงัน้ี Mobile คือ อุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชใ้นการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใชง้านได้
ตาม  พื้นฐานของโทรศพัทแ์ลว้ Mobile Application เป็นการพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัทมื์อถือแทบ็เล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอีกทั้ง

ยงัสนบัสนุนใหผู้ใ้ชโ้ทรศพัทไ์ดใ้ชง่้ายยิง่ข้ึนในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือหรือสมาร์ทโฟนมีหลาย
ระบบปฏิบติัการท่ีพฒันาออกมาให ้ผูบ้ริโภคใช ้ส่วนท่ีมีคนใชแ้ละเป็นท่ีนิยมมากก็คือ ios และAndroid 
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จึงท าใหเ้กิดการเขียนหรือพฒันา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอยา่งมาก อยา่งเช่น แผนท่ี, เกมส์, 
โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจก็เขา้ ไปเนน้ในการพฒันา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางใน
การส่ือสารกบัลูกคา้มากข้ึน ตวัอยา่ง Application ท่ีติดมากบัโทรศพัท ์อยา่งแอพพลิเคชนัเกมส์ช่ือดงัท่ี
ช่ือวา่ Angry Bird หรือ facebook  

             อลิสา สุขแก้ว (2561) Mobile Application ประกอบข้ึนด้วยค า สองค า คือ Mobile กบั 

Applicationมีความหมายดงัน้ี Mobile คืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชใ้นการพกพา ซ่ึงนอกจากจะใชง้านไดต้าม

พื้นฐานของโทรศพัท ์แลว้ยงัท างานไดเ้หมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีพกพาไดจึ้ง

มีคุณสมบติัเด่น คือขนาดเล็ก น ้าหนกัเบา ใชพ้ลงังานค่อนขา้งนอ้ย ปัจจุบนัมกัใชท้  าหนา้ท่ีไดห้ลายอยา่ง

ในการติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสารกบั คอมพิวเตอร์ส าหรับ Application หมายถึง ซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้พื่อช่วย

การท างานของผูใ้ช้ (User)โดย Application จะตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกว่า ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ (User Interface 

หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลางการใชง้านต่างๆ 

3.1.1 แนวโน้มการใช้โมบายแอพพลเิคช่ัน (Mobile Application) 
               (ธนชาติ นุ่มนนนท,์ 2556)   จากขอ้มูลของ Morgan Stanley ซ่ึงเป็นบริษทัวิจยัดา้นธุรกิจและ 
เทคโนโลยีไดป้ระมาณการจ านวน shipment ของเคร่ือง สมาร์ทโฟน tablet แนวโนม้ของสมาร์ท โฟน
ทัว่โลกมีจ านวน shipment ถึง 1.1 พนัลา้นเคร่ืองในปีพ.ศ. 2558โดยมีจ านวนของ PC เป็น 535 ลา้น
เคร่ือง และจ านวน Tablet ประมาณ 326 ลา้นเคร่ือง  
 

          
รูปที่ 3. 1  การคาดการณ์ยอดขายอุปกรณ์โทรศพัทแ์ละคอมพิวเตอร์จาก Morgan Stanle 

ทีม่า : Morgan Research Team 2010 

              จากรูปท่ี  3.1   จะเห็นไดว้า่ จ  านวนเคร่ืองสมาร์ทโฟน และTablet ท่ีมีมากกว่า PC ท าให ้
แนวโนม้ของผูใ้ชจ้ะเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตจะมาจากอุปกรณ์โมบายมากกวา่เคร่ือง PC และท าให้โลก ของ
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ไอทีก าลงัเปล่ียนแปลงจากยุคท่ีใช้เคร่ือง Desktop หรือ Notebook เป็นหลกั โดยท่ีมีระบบปฏิบติัการ
หลกั ๆ เป็น Windows มาสู่ยคุหลงั PC ท่ีผูใ้ชไ้ม่ไดใ้ช ้PC เป็นหลกัแต่ผูใ้ชจ้ะเลือกอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย
และระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย เช่น อาจเป็นสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ท่ีเป็นระบบปฏิบติัการ iOS 
ระบบปฏิบติัการ Android หรือระบบปฏิบติัการ Windows 
  

เม่ือการใช้ไอทีเปล่ียนเป็นยุคหลงั PC โดยมีการใชโ้มบายกนัอย่างกวา้งขวาง จึงท าให้องค์กร 
ต่าง ๆ เร่ิมเห็นความจ าเป็นต้องพฒันากลยุทธ์ด้านโมบายขององค์กร เพื่อก าหนดแนวทางการน า
อุปกรณ์โมบายมาใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามในปีพ.ศ. 2557 Gartner 
(2012) ไดแ้สดงผลส ารวจให้เห็นวา่องคก์รขนาดใหญ่มากกวา่ 60% ยงัขาดการวางแผนกลยุทธ์ดา้น โม
บายท่ีสมบูรณ์ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2 ดงัน้ี  
 

 
 

รูปที ่3. 2  ผลส ารวจของ Gartner จ านวนองคก์รท่ีลม้เหลวจากการวางแผนกลยทุธ์ดา้นโมบาย 

ทีม่า : ธนชาติ นุ่มนนท,์ 2556 
 

   จากผลส ารวจของ Gartner ดงัในรูปท่ี  3.2  องคก์รมีความจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษากลยุทธ์ดา้น โมบาย
และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีน้ีสามารถช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่าย และยงัมี
ส่วนช่วยท าให้องค์กรมีแผนการน าเทคโนโลยีโมบายมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพโมบาย แอพพลิเคชัน่
สามารถเพิ่มประโยชน์ให้แก่องค์กรอีกช่องทางหน่ึง กล่าวคือ โมบายแอพพลิเคชั่นนั้น สามารถเพิ่ม
ภาพลกัษณ์ในดา้นความสะดวก และรวดเร็วการบริการขององค์กร รวมถึงเป็นการเพิ่ม ช่องทางในการ
เขา้ถึงผลิตภณัฑ์ขององคก์ร 42 ปัจจุบนัมีการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ใหม่ ๆ ให้ผูใ้ชไ้ดน้ ามาใชก้นั
อย่างต่อเน่ือง และใน วงการแอพพลิเคชัน่ยงัมีการพฒันากา้วหน้าข้ึนเร่ือย ๆ และไม่มีวี่แวววา่จะหยุด
การพัฒนา จึงท าให้ กลายเป็นส่ิงท่ีเรียกว่า มีอิทธิพลกับชีวิตคนในยุคปัจจุบัน เพราะโมบาย
แอพพลิเคชัน่ท่ีสร้างข้ึนมา นั้นเป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้ไดเ้ป็นอย่างดี เช่น การให้



13 
 

  

ความบนัเทิง การให ้ความรู้ ข่าวสารท่ีมีการอพัเดทกนัอยา่งรวดเร็ว และยงัมีแอพพลิเคชัน่อีกมากมายท่ี
สามารถให้ดาวน์โหลดไดต้ามตอ้งการจนทุกวนัน้ีสมาร์ทโฟนอย่าง  iPhone กลายเป็นอีกหน่ึงปัจจยั
ดา้นเทคโนโลยท่ีี หลายคนใหค้วามส าคญัในการใชค้วบคู่ไปกบัการใชชี้วติประจ าวนั 

 

 
 

รูปที่ 3. 3 ทิศทางการพฒันาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ทีม่า : Morgan Research Team, 2010 

 
     (สุชาดา พลาชัยภิรมยศิ์ล, 2554)   จากภาพท่ี 3.3  จะเห็นถึงทิศทางการพฒันาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ไดช้ดัเจน ดงันั้น แนวโนม้ การใชง้าน Mobile Device อยา่งสมาร์ทโฟนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งกา้ว
กระโดดในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเป็น ผลมาจากการพฒันาโมบายแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีของตวั
เคร่ืองโทรศพัทจ์ากค่ายผูผ้ลิต โทรศพัทโ์ดยเฉพาะ การพฒันาต่อยอดแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
ของบริษทัต่าง ๆ ท่ีแข่งขนั กนัเพื่อชิงความเป็นหน่ึงในตลาดดา้นโมบายแอพพลิเคชัน่ ซ่ึงการพฒันา
แอพพลิเคชั่นแบ่งเป็นการ พฒันาแอพพลิเคชั่นระบบปฏิบติัการ และแอพพลิเคชั่น Software ท่ี
ตอบสนองการใชง้านบน อุปกรณ์ และดว้ยแอพพลิเคชัน่ท่ีเพิ่มข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้ผูใ้ช้
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีมี 43 แนวโนม้ใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ ท า
ธุรกรรมทางการเงิน เช่ือมต่อและสืบคน้ขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ฟังเพลง หรือ
แม้แต่การเล่นเกม ซ่ึงมีทั้ งออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้ งานอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี ท าให้บริษทัชั้นน าด้านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหลายแห่งหันมาให้ความส าคัญกับ การพฒันา
โปรแกรมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยเช่ือว่ามีอตัราการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานท่ีเติบโต อย่างเห็นไดช้ดั 
และมีแนวโน้มท่ีสูงมากข้ึนในอนาคต อุปกรณ์ส่ือสารท่ีได้รับความนิยมมากใน ปัจจุบัน คือ 
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โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน โดยสัดส่วนของยอดจ าหน่ายสมาร์ทโฟนเพิ่มข้ึน มากเน่ืองจากการ
พฒันาความสามารถของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีแต่เดิมมีไวส้นทนากนัเท่านั้น แต่ ปัจจุบนัผูใ้ช้มีกิจกรรม
เพิ่มข้ึนจากการใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น การเช่ือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ต การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร
การดูหนังหรือฟังเพลงการเล่มเกมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งน้ีเป็นผล มาจากแอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีมีการพฒันาต่อยอดมากข้ึน ทั้งจากค่ายผูใ้ห้บริการ โทรศพัท ์หรือจากท่ีบริษทัพฒันา 
Software  หลายแห่ง ใหค้วามสนใจในการพฒันาโปรแกรมบน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและส่ิงส าคญัท่ีท าให้
อุปกรณ์ประเภท Smart device มีมูลค่ามากข้ึนคือ ความสามารถและความหลากหลายของแอพพลิเคชัน่
ต่าง ๆ ในประเทศไทยจึงมีแนวโน้มจ านวนการใช้ งานผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นสูงข้ึนเร่ือย ๆ จึง
หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ธุรกิจในอนาคตก าลงัเคล่ือนเขา้สู่ นวตักรรมบนอุปกรณ์ Smart device เหล่าน้ี  

 
    ปัจจุบนัน้ีคนไทยมีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประมาณหน่ึงร้อยลา้นกวา่เคร่ือง  จึงไม่น่าแปลกใจวา่อตัรา

การเขา้ดูส่ือต่าง ๆ จากอุปกรณ์โมบายนั้น จะมีอตัราถึง 1 ใน 4 จากช่อง ทางการเขา้ถึงทั้งหมด และมี
แนวโน้มว่าจะสูงข้ึนกว่าน้ีในอนาคต หากธุรกิจไม่มีช่องทางส าหรับ โมบายแอพพลิเคชั่นแล้วนั้น 
เปรียบไดว้่าเสียโอกาสทางธุรกิจทนัที และโมบายแอพพลิเคชัน่ กลายเป็นส่ิงจ าเป็นเช่นเดียวกบัท่ีเคย
เกิดข้ึนกบัเวบ็ไซต์มาก่อน ในปัจจุบนัมีการพฒันาแอพพลิเคชัน่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ผูใ้ชข้ึ้นมาเป็น จ านวนมาก เน่ืองจากผูใ้ชมี้ความตอ้งการใชแ้อพพลิเคชัน่ท่ีแตกต่างกนั และในปัจจุบนั
อตัราการใช้ งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพิ่มมากข้ึน เป็นผลจากการให้บริการแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ท่ีมีการ
พฒันาเพิ่ม มากข้ึนดว้ยเพื่อตอบสนองการใชง้านของผูใ้ช ้ไม่วา่จะเป็นกลุ่มคนท างาน นิสิตนกัศึกษา นกั
ธุรกิจ หรือกลุ่มแม่บ้าน ในปัจจุบนัได้พฒันาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ข้ึนมากมายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ ของผูใ้ช ้  
 

3.1.4 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการออกแบบ Mobile Application  

ในปัจจุบนันั้นการพฒันาแอพพลิเคชัน่เร่ิมเป็นท่ีนิยมกนัเพิ่มข้ึนในอุตสาหกรรมและธุรกิจ ต่าง ๆ 

เพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงขอ้มูลและเป็นการอ านวยความสะดวกสบายยิง่ข้ึน ซ่ึงแอพพลิเคชัน่นั้น แยกออกเป็น 

2 แบบคือโมบายเวบ็และ โมบายแอพพลิเคชัน่          

 
โมบายเวบ็ คือ การพฒันาเวบ็ไซตใ์หเ้ป็น Responsive หรืออีกภาษาหน่ึงวา่ใหดู้และเล่นได ้ 

ง่าย ๆ ในโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึง Flash และพวกเกมส์บนเว็ปทัว่ไปนั้นจะเล่นบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ไม่ได ้และบางเวป็เม่ือเปิดดูผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแลว้จะใชง้านยาก และมีตวัหนงัสือท่ีเล็กมาก หรือกด
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ปุ่มล าบาก นั้นคือเวป็ในสมยัก่อน แต่ในปัจจุบนัเว็ปสมยัใหม่หรือ โมบายเว็บ นั้นคือการท า ให้เว็บ 
สามารถเล่นผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดอ้ยา่งสะดวกสบาย โดยไม่ตอ้งท าการดาวน์โหลดจาก App store 
หรือ Google play store หรือท าการติดตั้งใดๆ        
 
      โมบายแอพพลิเคชั่น  เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น 
โทรศพัทมื์อถือแทบ็เล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสนบัสนุน 
ใหผู้ใ้ชโ้ทรศพัทไ์ดใ้ชง่้ายยิง่ข้ึน ในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฎิบติัการท่ี
พฒันาออกมาให้ผูบ้ริโภคใช ้ส่วนท่ีมีคนใช้และเป็นท่ีนิยมมากก็คือ Ios และ Androi จึงท าให้เกิดการ
เขียนหรือพฒันา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น แผนท่ี,เกมส์,โปรแกรมคุย
ต่างๆและหลายธุรกิจก็เขา้ไปเนน้ในการพฒันา  Mobile Application  เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่ือสารกบั
ลูกคา้มากข้ึน ตวัอยา่ง Application ท่ีติดมากบัโทรศพัท ์อยา่งแอพพลิเคชัน่เกมส์ช่ือดงัท่ีวา่ Angry Birds 
หรือ Facebook ท่ีสามารถแชร์เร่ืองราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก สถานท่ี รูปภาพ ผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งเขา้เวบ็บราวเซอร์   
 

   ข้อดีและข้อเสียของโมบายเวบ็ 
 

1.  ขอ้ดี คือ พฒันาง่าย ราคาถูกกว่าโมบายแอพพลิเคชั่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ีทุก ระบบปฏิบติัการ
สามารถเล่นไดท้ั้งหมด เช่น ระบบปฏิบติัการ Ios  ระบบปฏิบติัการ Android ระบบปฏิบติัการ BB 
ระบบปฏิบติัการ Windows Phone และระบบปฏิบติัการอ่ืน ๆ และปัญหาจาก การใชง้านจะนอ้ยกวา่  

 
2. ขอ้เสีย คือ ไม่สามารถท างานในลูกเล่นบางส่วนท่ีตอ้งการได ้เช่น ถ่ายรูป Wifi GPS ไม่สามารถ
ท างานได ้หากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะมีอาการชา้หรือหน่วงได ้ถา้มี ลูกเล่นในเวป็มาก  โมบาย
แอพพลิเคชัน่ คือการพฒันาแอพพลิเคชัน่ท่ีตอ้งดาวน์โหลด ผา่น App store หรือ Google play  store 
และท าการติดตั้งลงบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชพ้ื้นท่ีในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หากพื้นท่ีมี ไม่เพียงพอ
นั้นจะไม่ สามารถท าการดาวน์โหลดและติดตั้งโมบายแอพพลิเคชัน่ได ้

 ข้อดีและข้อเสียของโมบายแอพพลเิคช่ัน  
 
1.  ขอ้ดี คือ การใชง้านวอ่งไว ล่ืนไหล สามารถใชง้านได ้แมไ้ม่มีสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ใชง้านลูกเล่น

พิเศษจ าพวกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนได ้เช่น ถ่ายรูป GPS Bluetooth และอ่ืน ๆ  
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2.  ขอ้เสีย คือ ค่าพฒันาท่ีสูงกว่าโมบายเวบ็ ใชเ้วลาพฒันานานกวา่ และพฒันา คร้ังเดียวไม่ได ้ตอ้ง
แยกพฒันาตามแต่ละระบบปฏิบติัการ ส่วนใหญ่แล้วโมบายแอพพลิเคชั่นจะตอ้ง พฒันาคู่กบั 
Backend ท าให้ค่าพฒันายิ่งแพงมากข้ึน เน่ืองจากการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัมุ่งเนน้ในดา้นการพฒันา
โมบายแอพพลิเคชัน่ผูว้จิยัจึงขอ กล่าวถึงหลกัการพฒันาเฉพาะดา้นน้ีเท่านั้น 

 
3.1.5 ข้อมูลด้านการสร้างโมบายแอพพลเิคช่ัน   

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัโปรแกรมส าเร็จรูป Glide App   
Glide  App คือโปรแกรมจะมาช่วยจดัการในดา้นการแสดงผลขอ้มูลต่างๆ จาก Google Sheet ท่ีมีใหม้า

อยูบ่นสมารทโ์ฟนสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลไดห้ลากหลายแบบตามตอ้งการ โดยมีขอ้มูลใน 
Google Sheet ก็เปล่ียนเป็นโมบายแอพพลิเคชัน่ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ Glide ไดเ้ตรียมตวัอยา่งใหไ้ดดู้และ
ทดลองสร้างหรือจะดดัแปลงมาเป็นขอ้มูลไดห้ลากหลายแอพพลิเคชัน่     
 
 
 

 
 

รูปที ่3. 4  เวบ็ไซต ์Glide 

ทีม่า : https://www.glideapps.com/ 
 

 

https://www.glideapps.com/
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รูปที ่3. 5 หนา้เคร่ืองมือออกแบบแอพพลิเคชัน่ 

ทีม่า :  https://www.google.com/search?q=glide+app&tbm=isch&ved 
 

 
 

3.3.3 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัโปรแกรมส าเร็จรูป Google Sheet   
 

 
 

            รูปที่ 3. 6  Google Sheet  
                      ทีม่า : https://www.google.com/search?q=Google+sheet&sxsrf=APq- 

 

Google Spreadsheet เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ของ Google มีลกัษณะ

การท างานคลา้ยๆ กบั Excel มีการสร้าง Column Row สามารถใส่ขอ้มูลต่างๆ ลงไปใน Cell ไดค้  านวณ

สูตรต่างๆ ไดแ้ต่วิธีการใชสู้ตรค านวณจะแตกต่างจาก Excel ไม่ตอ้งติดตั้งท่ีเคร่ือง สามารถใช ้งานบน 

https://www.google.com/search?q=glide+app&tbm=isch&ved
https://www.google.com/search?q=Google+sheet&sxsrf=APq-
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Web ไดโ้ดยไฟลจ์ะถูกบนัทึกไวท่ี้ Server ของ Google ท าใหส้ามารถเปิดใชง้านไดไ้ม่วา่จะอยูท่ี่ใด เพียง

มี Web browser Google Spreadsheet App on Smartphone และ อินเตอร์เน็ต สามารถแชร์ไฟล์ ให้ผูอ่ื้น

ร่วมใชง้านไดแ้ละมีระบบ Real time Save อตัโนมติันอกจากน้ียงัสามารถ Save หรือ Export ออกมาใช้

งานกบั Excel ท่ีเคร่ืองของเราไดอี้กดว้ย ท าใหก้ารท างานสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน โดยการล็อกอิน เขา้ใช้

งานในเวบ็ไซต์ Google ดว้ย Google account หรือ Gmail ก็สามารถเขา้ไปท างานได ้วิธีใชส้เปรดชีต 

(spreadsheet) เพื่อสร้างเอกสารตอบกลบัท่ีสร้างดว้ย Google Form ท่ี สามารถรับขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนๆท่ี

กรอกเขา้มาไดแ้ละขอ้มูลนั้นจะถูกเก็บบนัทึกไวใ้นเอกสารงานของเรา ซ่ึง Spread Sheet (สเปรดชีต) ตวั

น้ีเองจะมีประโยชน์มากในการเอาไปใช้งาน เช่น ขอ้มูลผลการเรียนของ นักเรียน บญัชีรายจ่ายสร้าง

แผนภูมิเพื่อน าเสนอขอ้มูล รวมไปถึงฟอร์มหรือแบบสอบถาม แบบทดสอบ ออนไลน์ส าหรับเก็บขอ้มูล  

   คุณสมบัต ิ 
1. สร้างสเปรดชีต (spreadsheet) ใหม่ เปิดและแกไ้ขสเปรดชีต (spreadsheet) จากเคร่ืองใดก็ได ้ท่ี ใด

ก็ได ้จากทางหนา้เวบ็หรืออุปกรณ์อ่ืน 
2.   แชร์สเปรดชีต (spreadsheet) และท างานร่วมกนักบัคนอ่ืนๆ บนสเปรดชีต  (spreadsheet)  เดียวกนั 

และในเวลาเดียวกนั 
3. ท างานไดทุ้กเวลา แมข้ณะท่ีไม่มีอินเทอร์เน็ต 
4.    จดัรูปแบบเซลล ์ป้อน / จดัเรียงขอ้มูล และการท างานต่างๆ บนสเปรดชีต (spreadsheet) 
5.  ระบบคลาวด ์(Cloud) จะบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลโดยอตัโนมติั 

 
3.2 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการบริการ  

    ไพรพนา ศรีเสน  (2544)   กล่าววา่ การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการ

ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์ร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้

ไดรั้บความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น โดยมี

ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรมและ

ไม่จ  าเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทั้งยงัเกิดจากความเอ้ืออาทร มีน ้าใจ ไมตรี เป่ียม

ดว้ยความปรารถนาดี  ช่วยเหลือเก้ือกลูใหค้วามสะดวกรวดเร็ว ใหค้วามเป็นธรรมและความเสมอ

ภาค   

1. ความเช่ือถือได ้(reliability)   
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1.1  ความสม ่าเสมอ (Consistency)  
1.2 ความพึ่งพาได ้ (Dependability)  

2. การตอบสนอง (responsive)  
2.1 ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 
2.2 มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 
2.3 มีการติดต่ออยา่งต่อเน่ือง  

3. ความสามารถ (competency) ประกอบดว้ย  
3.1 สามารถในการส่ือสาร  
3.2 สามารถในการบริการ   
3.3 สามารถในความรู้ท่ีจะใหบ้ริการ 

4.   การเขา้ถึง (access)  ประกอบดว้ย  
4.1 ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชห้รือบริการไดส้ะดวก 
4.2 ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซบัซอ้นเกินไป  
4.3 ผูบ้ริการใชเ้วลารอคอยไม่นาน  
4.4 เวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับผูใ้ชบ้ริการ  
4.5 อยูใ่นสถานท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ติดต่อไดส้ะดวก   

 

           Kotler Philip (2000)  กล่าววา่การให้บริการ คือ การกระท าท่ีหน่วยงานแห่งหน่ึงหรือบุคคลคน

หน่ึงน าเสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหน่ึงหรือบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัไดแ้ละไม่

เป็นผลให้เกิดความเป็นเจา้ของในส่ิงใด ผลิตผลของการบริการอาจเก่ียวขอ้งหรืออาจไม่เก่ียวขอ้งกบั

การผลิตภณัฑ์เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการแก่ลูกคา้ 

ทางกายภาพ  
 
1.  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ (intangibility)   บริการไม่สามารถจบัตอ้งได ้ดงันั้นกิจการตอ้งหา
หลกัประกนัท่ีแสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ไดแ้ก่ 

 
1.1   สถานท่ี (place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และความสะดวกใหก้บัผูท่ี้มาใช ้บริการ 
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1.2 บุคคล (people) พนกังานบริการตอ้งแต่งตวัให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพื่อให้ลูกคา้เกิด ความ
ประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่วา่บริการจะดีดว้ย  

1.3  เคร่ืองมือ (equipment) อุปกรณ์เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ ตอ้งมีประสิทธิภาพ ให้บริการรวดเร็ว
และใหลู้กคา้พอใจ 

1.4   วสัดุส่ือสาร (communication material) ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณาต่างๆจะต้อง
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของการบริการท่ีเสนอขายและลกัษณะของลูกคา้ 
1.5 สัญลกัษณ์ (symbols) ช่ือ หรือ เคร่ืองหมายตราสินคา้ท่ีใชใ้นการบริการเพื่อให้ผูบ้ริโภคเรียกได้

ถูกตอ้ง และส่ือความหมายได ้ 
 

 

กุลธร ธนาพงศธร (2551) ไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองหลกัการใหบ้ริการท่ีดีกวา่  มีหลกัการดงัต่อน้ี  

1. การใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของส่วนใหญ่  
2. การใหบ้ริการโดยยดึหลกัความสม ่าเสมอ 
3. การใหบ้ริการโดยยดึหลกัความเสมอภาค  
4. การใหบ้ริการโดยยดึหลกัประหยดั  
5. การใหบ้ริการโดยยดึหลกัความสะดวก  

 

3.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการประชาสัมพนัธ์   

(พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2551: 4)   การประชาสัมพนัธ์มาจากค าวา่ “ประชา” กบั “สัมพนัธ์” ซ่ึงตรง

กบัภาษาองักฤษว่า “Public Relations” หรือท่ีเรียกกนั ทัว่ไปว่า“PR” และขยายความของค าว่า

ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ห็น เป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน ดงันั้น จึงหมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนและเป็นการ

กระท า ท่ีต่อเน่ืองในอนั ท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยการกระท า

ส่ิงท่ีดีมีคุณค่า ให้กบัสังคม เพื่อให้ประชาชนเหล่าน้ีมีทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงาน กิจกรรมและบริการ 

หรือสินคา้ของ หน่วยงานและเพื่อท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุน ความร่วมมือท่ีดีจากประชาชนเหล่าน้ีใน

ระยะยาว  
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การประชาสัมพนัธ์ จึงหมายถึง วิธีการ กระบวนการในการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์

และความเข้าใจอันดีระหว่างองคกร์กับ ประชาชนท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งระหว่างสมาชิก  การ

ประชาสัมพนัธ์มีวตัถุประสงค์พื้นฐานอยู่ท่ีการสร้างความศรัทธา สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับกลุ่ม

ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งโดยใช้กระบวนการส่ือสารเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงวตัถุประสงค์ของการ

ประชาสัมพนัธ์ 

  

 วตัถุประสงคข์องการประชาสัมพนัธ์ มีทั้งหมด 4 ขอ้หลกั ๆ  

 
1) เพื่อสร้างความนิยมศรัทธา คือ การส่ือสารเพื่อให้เกิดการกระตุน้ ในการสร้างความเช่ือถือ 

ศรัทธาจากประชาชน ให้เกิดความนิยมเล่ือมใส ศรัทธาในนโยบายและการด าเนิน กิจการต่างๆของ
สถาบนัรวมทั้งผลงานต่างๆท่ีไดก้ระท ามาแลว้  

 
2)  เพื่อป้องกนัและรักษาช่ือเสียง คือ การส่ือสารท่ีป้องกนัไม่ใหก้ลุ่มประชาชนท่ี  

เก่ียวขอ้งกบัองคก์รเกิดความเขา้ใจผดิในตวัขององคก์รได ้โดยจะตอ้งพยายามคน้หาสาเหตุท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิพื่อหาลู่ทางป้องกนั 
 

3) เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อองคก์ร คือ การส่ือสารเพื่อใหร้ายละเอียดท่ีจะสร้างความรู้ความ
เขา้ใจท่ีดี ใหข้อ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รและการด าเนินงานขององคก์ร  

 
4) เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการสนบัสนุน 

 

3.4 หลกัการของการออกแบบอนิเตอร์เฟสโทรศัพท์เคลือ่นที่ 

             เจริญเติบโตท่ีเร็วมากและท าหน้าท่ีคล้ายกบัคอมพิวเตอร์มากข้ึน มีบรอดแบนด์ท่ีแพร่หลาย 

และ อุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีราคาไม่แพงไดเ้ร่ิมเปล่ียนมุมมองของผูใ้ชทุ้กคน นกัวิเคราะห์คาดการณ์ 

วา่ในปีพ.ศ. 2558 จะมีการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเขา้ เล่นอินเตอร์เน็ตมากกวา่คอมพิวเตอร์เพื่อท่ีจะให้ทนั

กับเทคโนโลยี ท่ี เป ล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว น้ี  นักออกแบบ นักพัฒนา และคนท่ีท างานกับ 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ  าเป็นตอ้งเร่ิมคิดเก่ียวกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นเป้าหมายหลกั 48 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
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นั้นแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีลกัษณะและการ ใชง้านใกลเ้คียงกบัคอมพิวเตอร์ แต่ท่ี

จริงแล้วโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกับคอมพิวเตอร์แตกต่างกนัมาก เช่น ขนาดหน้าจอความต่อเน่ืองในการ

เช่ือมต่อ ความเร็วของแบนด์วิธ ประเภทของแบตเตอร์ร่ีใช้งาน เป็นต้น จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้นมีข้อแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ สรุปได้ว่า โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพ

มากกว่าคอมพิวเตอร์ในหลาย ๆ ด้าน โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสามารถ เช่ือมต่อกับผูใ้ช้ได้โดยตรงและ

สม ่าเสมอ นอกจากน้ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลดว้ย Sensor ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตรวจสอบสถานท่ีการเคล่ือนไหวอยา่งใกลชิ้ด สภาพแวดลอ้ม และอ่ืน ๆ ของผูใ้ชก้ารออกแบบการใช้

งานส าหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีความแตกต่างจากการ ออกแบบคอมพิวเตอร์เช่นกนั ดงันั้น ท่ีปรึกษา

ดา้นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Jonathan Stark, 2010) ได้ รวบรวมหลกัการของการออกแบบ Interface 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และอธิบายวธีิการใชแ้อพพลิเคชัน่ บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไว ้ดงัน้ี 

 
1)   แนวทางการออกแบบ  เพราะความแตกต่างระหวา่งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกบั คอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็น

ท่ีตอ้งเร่ิมตน้   จากการปรับแนวคิดเพื่อโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยมีหลกัการคือ เนน้ถึงส่ิงจ าเป็น มีฟังก์ชัน่
ท่ีส าคญั มีเอกลกัษณ์เฉพาะ แอพพลิเคชัน่ท่ีใส่ใจการใชง้านของผูใ้ช ้

 
2) สถานการณ์การใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ค านึงถึงระยะเวลาและช่วงเวลาในการ ใช้งานของผูใ้ช้

ดงันั้น การออกแบบแอพพลิเคชั่น ควรจะออกแบบเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ส าหรับผูใ้ช้ต้อง
กระชบัแลว้เสร็จภายในไม่ก่ีขั้นตอนและการคน้หาขอ้มูล ควรออกแบบเพื่อการใช ้งานแบตเตอร่ีแบบ
ประหยดั และสามารถใชง้านออฟไลน์ 

 
                                                                     

3)   แนวทางทัว่ไปแอปพลิเคชั่น ท่ีวิธีการใช้งานแตกต่างกัน การออกแบบและ เทคนิค ส าหรับ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีควรเป็นไปตามแนวทางท่ีผูใ้ช้งานส่วนใหญ่ใช้งาน การ ตอบสนองมีความส าคญั
อย่างยิ่ง ส าหรับผูใ้ช้งาน ควรมีความรวดเร็วกับการตอบสนองและท าให้ ผูใ้ช้รับรู้ว่าก าลงัใช้งาน
แอปพลิเคชัน่อยู่และแอปพลิเคชัน่ยงัท างานอยู่ ควรใส่ใจในรายละเอียด เล็กน้อยของแอปพลิเคชั่น 
เน่ืองจากผูใ้ชบ้างรายสนใจในรายละเอียดเล็กนอ้ยเช่นกนั การสัมผสั หนา้จอดว้ยน้ิวโป้งมีความส าคญั
กบัการออกแบบหน้าอินเตอเฟส เน่ืองจากผูใ้ช้ส่วนใหญ่นิยมใช้ น้ิวโป้งในการสัมผสัหน้าจอ ควร
ก าหนดเป้าหมายในการใชห้นา้จอโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การวาง องคป์ระกอบต่าง เช่น ระยะห่างของปุ่ม 
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Back และปุ่ม Send เน่ืองจากอาจท าให้กดผิดได้การดู เน้ือหาบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสามารถเล่ือน
หนา้จอไดด้ว้ยน้ิวมือ ผูใ้ชง้านสามารถใชน้ิ้วสัมผสัได ้การออกแบบแอปพลิเคชัน่ควรออกแบบให้เรียบ
ง่ายท่ีสุดเพื่อใหส้ะดวกกบัผูใ้ชง้าน การออกแบบ ต าแหน่งปุ่มหรือเมนูต่าง ๆ ควรอยูด่า้นล่างหรืออยูใ่ต้
เน้ือหา ควรหลีกเล่ียงการเล่ือนหนา้จอมากเกิน ความจ าเป็น  

 

4)    รูปแบบ Navigation   เช่น แอพพลิเคชัน่ท่ีมีเมนูหลากหลาย และมีรายละเอียด มากควรพฒันาใน
ลกัษณะล้ินชกั การล าดบัหวัขอ้และล าดบัชั้นของเน้ือหารายละเอียดควรมีการ แจกแจงอยา่งชดัเจน  

 
5)   การป้อนข้อมูล  ควรออกแบบแป้นพิมพ์ให้ใช้ได้ดีท่ีสุดส าหรับผูใ้ช้ ตวัอย่างเช่น รูปแบบ

แป้นพิมพต์อ้งเลือกให้เหมาะสมและถูกตอ้งตรงกบัประเภทของขอ้มูล การแกค้  าอตัโนมติั เป็นส่ิงท่ีดี
แต่ควรน ามาใช้อย่างระมดัระวงั หากแอพพลิเคชั่นท่ีมีการพิมพ์มากควรพฒันาระบบ สนับสนุน
แป้นพิมพแ์นวนอนเพิ่มเติม  

 
6)  ท่าทาง   ดา้นหน่ึงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของอินเตอร์เฟซคือ ระบบสัมผสัท่ีทนัสมยั ท่าทางการตอบ โต้
ระหวา่งผูใ้ชก้บัแอปพลิเคชัน่ ค  านึงถึงลกัษณะท่าทางในการสัมผสัของผูใ้ชง้าน  

 
7)    การหมุนจอแอพพลิเคชัน่ โดยส่วนใหญ่มีการออกแบบเป็นลกัษณะแนวตั้ง หากแอพพลิเคชัน่มี
การพิมพ์เป็นจ านวนมาก ควรจะออกแบบแอพพลิเคชั่น ให้ผู ้ใช้สามารถพิมพ์ แนวนอนได้
แอพพลิเคชัน่ท่ีออกแบบมาจึงควรพฒันาในลกัษณะท่ีสามารถหมุนไดแ้ละควรมีปุ่มท่ี สามารถล็อก
หนา้จอไดเ้ช่นกนั 

 
8)     การส่ือสารหรือการตอบสนองของแอปพลิเคชัน่ควรมีการตอบสนองกลบั จากแอพพลิเคชัน่
เพื่อท าใหผู้ใ้ชท้ราบถึงการท างาน ควรมีการแจง้เตือนผูใ้ชใ้หเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

 
9)    การเร่ิมใชง้านแอพพลิเคชัน่ผูใ้ชอ้าจมีการกลบัเขา้มาใชแ้อพพลิเคชัน่ หลงัจากท่ีไดใ้ชก่้อนหนา้
ควรจะมีการตอบสนองท่ีต่อเน่ือง  

 
10)   ไอคอน ควรบ่งบอกถึงแอพพลิเคชัน่ไดอ้ยา่งชดัเจนและท าให้น่าสนใจ มีขอ้ความท่ีไม่ซบัซ้อน
เพื่อความเขา้ใจแอพพลิเคชัน่อยา่งง่าย การออกแบบโมบายแอพพลิเคชัน่เป็นศาสตร์อีกประเภทหน่ึงท่ี
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ต่างจากการออกแบบ เว็บไซต์ หากนักพฒันาท่ีมีประสบการณ์จากกการออกแบบเว็บไซต์แล้ว
จ าเป็นต้องปรับแนวคิดให้ เหมาะกบัยุคสมยัท่ีก าลังมาแรงเช่นกัน นอกจากหลักการออกแบบท่ี
เหมาะสมกบัปัจจุบนัดัง่ท่ีกล่าว มาขา้งตน้แลว้นั้น นกัพฒันาควรค านึงถึงหลกัการออกแบบท่ีไม่ควร
น ามาใชส้ าหรับโมบาย แอพพลิเคชัน่เช่นกนั 

 

3.4.1 แนวโน้มการออกแบบโมบายแอพพลเิคช่ัน 

             การออกแบบโมบายแอพพลิเคชัน่นั้น แตกต่างกบั เวบ็ไซต ์เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ี
ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีหลากหลายและอ่ืนๆ เป็นตน้ ท าให้นกัออกแบบเวบ็ไซตมี์ความตอ้งการเขา้ร่วม
การออกแบบโมบายแอพพลิเคชั่น ด้วย ซ่ึงหลาย ๆ นักออกแบบไม่สามารถพฒันาออกมาได้อย่าง
เหมาะสม เน่ืองจากยงัมีแนวคิดยึดติด กบัหลกัการออกแบบเว็บไซต์มากเกิน ท าให้หลงัจากพฒันา
ออกมาเรียบร้อยแลว้ มีการใชง้านท่ียาก หรือใช้แบบสับสน เป็นตน้หัว ใจหลกัของการออกแบบควร
ค านึงถึงส่ิงท่ีมีความเปล่ียนแปลงไป อยา่งรวดเร็วต่อไปน้ี  
 

1) ขนาดหนา้จอท่ีเปล่ียนไปโมบายแอพพลิเคชัน่ในปัจจุบนัเร่ิมท างานท่ีพื้นท่ี ใหญ่ข้ึนกวา่ในอดีต 
จากอดีตท่ีมีหลกัการวางแผนการออกแบบส าหรับหนา้จอ 3.5”-4” เท่านั้น ซ่ึง ในปัจจุบนั iphone 6 หรือ 
6 plus มีขนาดหนา้จอท่ี 4.7” กบั 5.5” และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี รุ่นใหม่ ๆ   ท่ี ผลิตออกมามีขนาดหนา้จอ
โดยประมาณ 4.7”-5.5” ซ่ึงต่างกบัในอดีต กล่าวคือผูใ้ชจ้ะเปล่ียน พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
เม่ือขนาดหนา้จอใหญ่ข้ึนผูใ้ชจึ้งจ าป็นตอ้งใช ้2 มือในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ 

 
2)  Flat design  ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมานั้น การออกแบบแนวเรียบง่าย สีเรียบ ๆ กนัมาก

ข้ึน น าโดย Microsoft ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 ท่ีมีการใช ้Flat design และ Apple มีการน ามาใชก้บั iOS 7 ใน
ปีพ.ศ. 2550 ในอดีตเป็นการออกแบบท่ีเรียกวา่ การ design skeuomorphism (การออกแบบโดยจ าลอง
โลกจริงมาใส่ในออกแบบ เช่น แสง เงา พื้นผิว และอ่ืนๆ) ปัจจุบนัเป็นการ เร่ิมพฒันา Flat design ใน
รูปแบบของตวัเอง เช่น Google มีการใชแ้สงเงาเพิ่มข้ึน เช่น Material design ท่ีใช ้concept คือการวาง
กระดาษทบัซอ้นกนั 
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3) การซ่อนเมนูเน่ืองจากผูพ้ฒันาเร่ิมคุ้นชินกับการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ พร้อมกับ ฟังค์ชั่นท่ี
ตอ้งการใช้กบัเมนูเพิ่มข้ึน ท าให้มีการออกแบบใหม่ คือเมนูล้ินชัก คือการท่ีผูใ้ช้ตอ้งกดปุ่ม เมนูเพื่อ
หนา้จอเมนูท่ีซ่อนไวจ้ะแสดงข้ึนมาใหเ้ห็น และสามารถเลือกเมนูต่าง ๆ ได ้ 
 

4) การใชสี้สันและความใสโมบายแอพพลิเคชัน่ในอดีตนิยมเนน้ เงา แสงสะทอ้น เงาตกกระทบ 
ในปัจจุบนั แนวโนม้เร่ืองสี pastel เป็นท่ีนิยม กล่าวคือสีท่ีมีความสวา่งค่อนขา้ง ไปทางสีเทา เช่น เวลา
ใชสี้แดง จะมีการใชสี้แดง 100% แต่จะออกแดงหม่นหรือเขียวหม่น ฟ้าหม่น เป็นตน้ การใชสี้สันเหล่าน้ี
เป็นแนวโนม้ท่ีใชคู้่กบัการออกแบบ Flat design 
 

5) การใช้ Sensor ท่ีมากข้ึนในสมยัแรกนั้นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีเพียงแค่ wifi GPS Bluetooth 
เท่านั้น ในสมยัปัจจุบนั ผูพ้ฒันาจะพยายามท าแอปพลิเคชัน่ให้เป็นจุดเด่นเพื่อการแข่งขนั ในตลาดได ้
เช่น BLE (Bluetooth Low Energy) NFC Pedometer (นบักา้ว) Magnetic (เข็มทิศ) Light sensorPulse 
sensor Heath rate sensor Gluclose sensor และอ่ืน ๆ อีกมากมายในอนาคต ซ่ึงจะท าให้ การพฒันานั้นมี
ความหลากหลายมากข้ึน ทวา่ผูพ้ฒันาควรระวงัการใช ้Sensor เหล่าน้ีเพื่อไม่ก่อ ให้เกิดความร าคาญต่อ
ผูใ้ชง้าน ในปัจจุบนัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเสมือนเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชพ้กพาไปทุกท่ี ดงันั้น การ 
พฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีถูกหลกัการและเป็นไปตามความตอ้งการค่านิยมของผูใ้ชจึ้งเป็นส่ิงจ าเป็น
ท่ีหลายผูพ้ฒันาควรน าไปประยุกต์ใช้กับการพฒันาแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมความพึง พอใจแก่
ผูใ้ชบ้ริการเพิ่มสูงข้ึน 

 
 

3.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล (2554) ไดว้ิจยัเร่ืองแนวโนม้การใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ โดยแนวโนม้
การใชง้าน Mobile device อยา่งสมาร์ทโฟนเพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดดในช่วงไม่ก่ีปีท่ี ผา่นมา ซ่ึงเป็นผล
มาจากการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ และเทคโนโลยีของตวัเคร่ืองโทรศพัทจ์าก ค่ายผูผ้ลิตโทรศพัท์
โดยเฉพาะการพฒันาต่อยอดแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของบริษทัต่าง ๆ ท่ีแข่งขนักนัเพื่อชิง
ความเป็นหน่ึงในตลาด ด้านโมบายแอพพลิเคชั่น ซ่ึงการพฒันาแอพพลิเคชั่น แบ่งเป็นการพฒันา
แอพพลิเคชัน่ระบบปฏิบติัการและแอพพลิเคชัน่ Software ท่ีตอบสนองการใช ้งานบนอุปกรณ์ และดว้ย
แอพพลิเคชัน่ท่ีเพิ่มข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้ผูใ้ชอุ้ปกรณ์ เคล่ือนท่ีมีแนวโนม้ใชโ้ปรแกรม
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ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ ท าธุรกรรม ทางการเงิน เช่ือมต่อและสืบคน้
ขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ฟังเพลง หรือแมแ้ต่ การเล่นเกมส์ซ่ึงมีทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  ท าให้บริษัทชั้ นน าด้าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหลายแห่งหนัมาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาโปรแกรม บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยเช่ือ
วา่จะมีอตัราการดาวน์โหลดเพื่อใชง้านท่ีเติบโตอยา่งเห็นไดช้ดั  

 
Konstantinos Semertzidis (2013) ไดท้  าการศึกษาถึงการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ เพื่อการ

เรียนการสอน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ใจถึงคุณประโยชน์ของการเรียนการสอนผา่น ระบบโมบาย
แอพพลิเคชัน่ เพื่อศึกษาปัจจยัในการพฒันารูปลกัษณ์ การใช้งานโมบายแอพพลิเคชัน่ เพื่อขจดัปัญหา
พื้นฐานต่าง ๆ ในการพฒันาโมบายแอปพลิเคชัน่และเพื่อสร้างโมบายแอพพลิเคชัน่ ใหม่เพื่อการเรียน
การสอน วธีิการศึกษาและการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการพฒันาแอพพลิเคชัน่บน ระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด์และเชิญชวนกลุ่มตวัอย่างใช้งานจริง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี ความพึงพอใจต่อ
แอพพลิเคชัน่การเรียนการสอนทั้งในดา้นรูปลกัษณ์และการใช้งานอยู่ในระดบัสูง และประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่น้ีมีมากกวา่ท่ีผูว้จิยัไดค้าดการณ์ไว ้กล่าวคือ  

เป็นการสนบัสนุนการเรียนการสอนโดยไร้ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีในการศึกษา และ ผูเ้รียนมี ความ
มัน่ใจในการแสดงออกถึงการเรียนรู้มากข้ึน เป็นตน้



 
 

  

บทที ่4 

ผลการปฎบิัติตามโครงงาน 
 

          โครงงานเร่ือง ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท า
แอพพลิเคชัน่ ใหก้บัสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวไดเ้ขา้ถึง
การใชง้านท่ีแปลกใหม่สะดวกต่อการใชง้านในปัจจุบนั และเพื่อพฒันาในการใหบ้ริการในดา้นการ
สมคัรสมาชิกส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว  

4.1 ขั้นตอนการด าเนินการท าแอพพลเิคช่ัน 

        
รูปที ่4. 1 ภาพแสดงหนา้จอขั้นตอนการ Search โปรแกรม Google Sheet เพื่อจดัท าขอ้มูล 

ทีม่า :ผูจ้ดัท า (2565) 

เร่ิมจากการเตรียมขอ้มูลก่อนจดัท าแอพพลิเคชัน่โดยการเตรียมขอ้มูลหรือรายละเอียดต่างๆท่ี
ตอ้งการมีในแอพพลิเคชัน่นั้นตอ้งคิดค านึงส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการใส่ลงไปในโปรแกรม Google 
Sheet  เช่น Log in การเขา้ใชง้าน หรือระบบการต่างๆท่ีจ าเป็นและไดใ้ชง้านตามความตอ้งการ  
 

 
รูปที ่4. 2 ภาพแสดงหนา้จอ หนา้ต่าง Google sheet พร้อมใชง้าน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565)
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รูปที ่4. 3 ภาพแสดงหนา้จอขั้นตอนการน าลิงกจ์ากเวบ็ สมาคมไทยธุรกิจท่องเท่ียวน ามาใส่ใน Google Sheet 

 ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565)   

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 4. 4 ภาพแสดงหนา้จอวธีิการใส่ลิงก ์เลือกลิงกท่ี์ตอ้งการใส่ตามหวัขอ้ 

ทีม่า :  ผูจ้ดัท า (2565) 

1. เพิ่มชีทเพื่อสร้าง   หนา้แอพพลิเคชัน่ตอ้งการก่ีแทบ็
สามารถกดบวก จากรูปเป็นฟังกช์ัน่หนา้จอการสมคัร
สมาชิก  

6. ลิงกร์ายละเอียดของแต่ละหนา้ วา่แต่ละหนา้นัน่ 
ตอ้งการใหมี้ขอ้มูลไหนบา้ง  

2. หวัขอ้ท่ีตอ้งการใส่แต่ละแทบ็ในฟังกช์ัน่สมคัรสมาชิก  7. ลิงกข์อ้มูลเพิ่มเติมท่ีตอ้งการใหโ้ชวร์ายละเอียดอ่ืนๆ  
3. รูปของแต่ละแทบ็ในฟังกช์ัน่  
4. รูปท่ี  2  คือรูปเพิ่มเติมในฟังกช์ัน่ของ หนา้แบบฟอร์ม  
5. รูปเพิ่มเติม ต่อจากรูปท่ีแลว้ เป็นรูปของหนา้ต่าง

รายละเอียด  
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รูปที ่4. 5    ภาพหนา้จอแสดงโปรแกรม Glide Sheet 

ทีม่า :  ผูจ้ดัท า (2565)  

 

                
 

 

 
รูปที ่4. 6  ภาพหนา้จอแสดงรายละเอียดตั้งค่าช่ือไฟล ์โปรแกรม Glide App 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 

3. ส่วนขวามือถดัจากตั้งช่ือชีทงานเป็นการแนะน าเพื่อนใหล้องใชโ้ปรแกรม Glide App 
 

 

 
 

1. เป็นช่องเพื่อกรอก Email ส าหรับสมคัรสมาชิก 

2. ใช ้Log in และออกจากระบบส าหรับผูท่ี้ไดล้งทะเบียนสมาชิก 

1. ตอ้งการสร้างแอพพลิเคชัน่กดบวกเพื่อเขา้สู่การท าแอพพลิเคชัน่ 

2. สามารถตั้งช่ือชีทงานจาก Glide App ไดจ้ะสะดวกต่อการหาชีทงานท่ีท าคา้งไวไ้ดง่้ายข้ึนจาก

ภาพไดต้ั้งช่ือไวว้า่ ATTA 
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รูปที ่4. 7 ภาพหนา้จอแสดงการตั้งช่ือไฟลใ์นโปรแกรม Glide App 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
รูปที ่4. 8 ภาพหนา้จอแสดง Import Data   จาก  Google 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

หนา้จอแสดงหลงัจากกด Continue จะเป็นตวัเลือก Data หรือการน าเขา้ขอ้มูลวา่ตอ้งการเลือกจากท่ีใด

มาใส่ ซ่ึงตวัเลือกจากภาพจะมาจาก Google Sheet 

 

1. ช่ือส าหรับตั้งช่ือชีทเพื่อสะดวกต่อการคน้หางาน  

2. ส าหรับการสร้างเป็นแอพพลิเคชัน่ ลงในสมาทโฟน  

3. ตวัเลือกท่ี 3  ส าหรับการสร้างเวบ็เพจโดยโปรแกรม Glide App 

4. ช่อง Continue ส าหรับไดต้วัเลือกท่ีตอ้งการจะสร้าง    
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รูปที ่4. 9  หนา้จอส าหรับ Import Data จาก Google Sheet 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565) 
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รูปที ่4. 10 ภาพหนา้จอแสดงเมนู Register   

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

 

 1. ตวัเลือกท่ีอา้งอิงจาก Google Sheet  16. เช็คลิตส์ส าหรับการท ากิจกรรม 
 2. ตวัเลือก เลือกการใชง้านส าหรับประเภทของ 

สมาทโฟนเช่น Androi และ IOS  

 17. รูปแบบการ์ดเหมาะกบัส่ิงท่ีน่าสนใจอ่าน
ง่ายเขา้ใจง่าย  

 3. ตวัเลือกการตั้งค่า เช่น สีของแอพพลิเคชัน่   18. สวฟิทเ์ป็นรูปแบบการปัด  
 4. หนา้จอท่ีแสดงอยูคื่อเมนูสมคัรสมาชิก   19. รายละเอียดในแทบ็เมนู 
 5. เมนูกิจกรรมและการสัมมนา  20.  แกไ้ขรูปแบบสไตล์ 
 6. เมนูสมคัรสมาชิก                                                                                                                                                         

 7. ช่องทางติดต่อและแผนท่ีการเดินทางของสมาคม                                               
 8. ช่องคน้หาแทบ็อ่ืนๆในเมนู  
 9. หวัขอ้หลกัท่ีตอ้งการให้แสดง 
10. ท่ีมาของขอ้มูล  
11. สัญลกัษณ์เมนูสามารถเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการ 
12. สไตลข์องแทบ็ในเมนูแต่ละแบบ จากภาพเป็นแบบ

ลิตส์ 
13. รูปแบบไตเต้ิลเหมาะกบัเมนูท่ีมีหลายแทบ็เช่น 

กิจกรรมต่างๆ  
14. ปฎิทินส าหรับดูวนัท่ี  
15. พิกดัสถานท่ี  
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รูปที ่4. 11 ภาพหนา้จอหลงัจากเลือกเคร่ืองมือน าเขา้ของ Google Sheet ในโปรแกรม Glide App 

                                                                   ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565)    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4. 12 ภาพหนา้จอแสดงส่วนการแกไ้ขรูปภาพในโปรแกรม Glide App 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

1. เป็นเมนูท่ีจะปรากฏในแอพพลิเคชัน่ หลงัจากนั้น หมายเลข 

2. ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการไว ้ 3 หวัขอ้หลกัๆ หมายเลข  2, 

4,5  กบัคอลลมัน์วา่งเป็นคอลมัน์รูปภาพเลือกใส่ไดต้ามท่ีตอ้งการ  

 

1. เลือกรูปภาพจากคอลมัภท่ี์ตอ้งการแกไ้ข 

2. คล๊ิกเลือกท่ีเคร่ืองมือปากกาดา้นสัญลกัษณ์ขวามือ 

3. เม่ือกดรูปปากกาจากขวามือตามภาพท่ีแสดงแลว้จะข้ึนหนา้ใหส้ามารถเลือกน าเขา้

รูปภาพ 
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รูปที ่4. 13  ภาพหนา้จอแสดงตวัเลือกน าเขา้รูปภาพจากไฟล ์

                                               ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565) 

 
รูปที ่4. 14 ภาพหนา้จอแสดงตวัเลือกน าเขา้รูปภาพจากลิงก ์

                                                                            ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
 

 
รูปที ่4. 15 ภาพหนา้จอแสดงผลลพัธ์หลงัจากน าลิงกจ์าก Google มาเรียบร้อย 

                                                                            ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565)  
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รูปที ่4. 16 ภาพหนา้จอแสดงตวัเลือก Button ใชใ้นการแทรกขอ้มลู 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565)  

 

จากภาพป็นการแกไ้ขหวัขอ้วา่ตอ้งการให้เป็นเคร่ืองมือใดหลงัจากแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยสามารถกดกบัมา

หนา้หลกัไดโ้ดยกดตวัเลือกหนา้ของจอสมาทโฟน 
 

รายละเอียดหนา้ท่ี 2 เมนู REGISTER  

 
รูปที ่4. 17 ภาพหนา้จอแสดงรายละเอียดของเมนู Register 

                                                          ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565)  
จากภาพเป็นตวัเลือก Button ส าหรับการเพิ่มลูกเล่นลงไปในหนา้ต่างของแอพพลิเคชัน่ท่ีตอ้งการให้

แสดงหรือใชง้าน   
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รูปที ่4. 18  ภาพหนา้จอแสดงส่วนประกอบของหนา้รายละเอียด Register 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า(2565) 

 

    
 

รูปที ่4. 19 ภาพหนา้จอแสดงรายละเอียดหมายเลข 4 แท็บรายละเอียด (ต่อ) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565) 

1. คอลมัน์รูปภาพหลงัจากใส่ลิงกเ์ป็นท่ีเรียบร้อย 

2. ขอ้ความท่ีสามารถแกไ้ขไดแ้ละสามารถเล่ือนแทบเคร่ืองมือเพื่อก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการให้แสดง จาก

ภาพผูจ้ดัท าไดก้ าหนดใหห้นา้แรกเป็นการโชวรู์ปภาพ  

3. ขอ้ความและลิงกเ์พื่อเขา้สู่ฟอร์มส าหรับสมคัรสมาชิก   

4. หวัขอ้ท่ีตอ้งการใหข้ึ้นแสดงบนหนา้เมนู  
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รูปที ่4. 20  ภาพหนา้จอแสดงโปรแกรม Google Sheet แสดงขอ้มูลรายละเอียดของเมนู Inbound Member 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565)  

 

 

 

 

1. กดชีทท่ี Inbound Member  เพื่อใส่ขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ  

9. รายละเอียดของสถานประกอบการ  

2. ก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการใส่ ดงัภาพผูจ้ดัท าได้
เลือกเป็นช่ือสถานประกอบการน าเท่ียว 

10. ใหบ้ริการ Inbound ในประเทศไหน
บา้ง  

3. ท่ีอยูข่องสถานประกอบการ ผูจ้ดัท าไดเ้ลือก
มาเป็นตวัอยา่ง 6 สถานประกอบการ 

11. เวบ็ของสถานประกอบการท่ีสามารถ
เขา้ไปดูได ้ 

4. น าลิงกรู์ปท่ีตอ้งการมาใส่ในเซลล ์ 12. E-mail ท่ีสามารถติดต่อได ้ 
5. หวัขอ้เลขท่ีสมาชิก 13. Fax ของสถานประกอบการ  
6. เลขทะเบียน  14. เบอร์โทรติดต่อท่ีสามารถติดต่อได ้ 
7. ช่ือเจา้ของสถานประกอบการ  15. Facebook ของสถานประกอบการ  
8. ใส่ลิงกรู์ปท่ีตอ้งการใหแ้สดงในแทบ็ 2 แทบ็ท่ี 

2 คือหนา้รายละเอียด  
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หนา้จอแสดงขอ้มูลจดัท าเมนู Inboundในโปรแกรม Glide App 
 

 
รูปที ่4. 21ภาพหนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลจดัท าเมนู Inbound  ในโปรกรม Glide App 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565)  
 
 

 

หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดหนา้  2  
 

 
รูปที่ 4. 22 ภาพหนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้ 2 ของเมนู Inbound Member 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565)  
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รูปที ่4. 23  ภาพหนา้จอแสดงบทัทอนรายละเอียดหนา้ 2 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่4. 24 ภาพหนา้จอแสดง ผลลพัธ์ บทัทอน มือถือ 

                                                ที่มา : ผูจ้ดัท า (2565)   
 

1. เวบ็ไซตข์องสถานประกอบการน าเท่ียว  

2. เฟสบุก๊ส าหรับการคน้หาเพิ่มเติม เพื่อดูรีววิการใช้

บริการ  
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รูปที ่4. 25 ภาพหนา้จอแสดง Facebook หลงัจากกดลิงก ์

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

 
 

 
รูปที ่4. 26 ภาพหนา้จอแสดงตวัเลือกแผนท่ี 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565)  

 

เมนูของ Inbound Member  จะมีการเพิ่มบทัทอน Map  เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ไปดูพิกดัไดว้า่ต าแหน่ง 

ของสถานท่ีตั้งอยูช่่วงไหน 
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รูปที ่4. 27 ภาพหนา้จอแสดงผลลพัธ์ หลงัจาก กดเลือก Button Map 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565)  

 

ภาพหนา้ต่างของแผนท่ีถา้ตอ้งการทราบพิกดัสามารถกดท่ีพิกดัในแอพพลิเคชัน่ 
 
 

 
รูปที ่4. 28  ภาพหนา้จอแสดงลกัษณะตั้งค่าของรูปแบบ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565)   

 

หนา้ต่างของแทบ็เคร่ืองมือตวัช่วยในการตั้งค่าพิกดัวา่ตอ้งการใหมี้ภาพขนาดไหนแต่จากภาพเลือกเป็น
ปานกลางพอดีกบัสมาทโฟน 
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รูปที ่4. 29 ภาพแสดงหนา้จอองคป์ระกอบและ Button  หนา้หลกัของเมนู  Inbound Member 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 

 
  

 
รูปที ่4. 30  ภาพหนา้จอแสดง แทบ็เคร่ืองมือท่ี 1 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

1. รูปแบบของการ์ดท่ีไดเ้ลือกสไตลจ์ากขอ้ความหมายเลข 3 

2. ช่ือหวัขอ้หรือช่ือเมนู  

1. การก าหนดแสดงหนา้แทบ็วา่ตอ้งการใหมี้ก่ีลูกเล่นจากภาพจะเป็น 2 ลูกเล่นคือสามารถกดเขา้ 

ไปในหนา้ต่างไดอี้ก 1 หนา้ เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  

2. รูปภาพท่ีแสดงจะเอามาจากท่ีใดเช่นตอ้งการเอามาจากลิงก ์URL หรือไฟล ์ 

ผูจ้ดัท าเลือกมาจากไฟล ์Google sheet  

3. ตอ้งการให้รูปภาพมีลกัษณะแบบไหน ส่ีเหล่ียมขนาดเล็กหรือใหญ่ จากภาพเลือกเป็นไซตป์กติ  

4. เป็นขนาดของการดท่ี์เลือกจากสไตลว์า่อยากใหเ้ป็นหนา้จอคู่หรือแบบท่ีแสดงตามภาพ 

            คือกรอบส่ีเหล่ียมเลือกดูไดห้ลายรายการ  

5. เป็นภาพรวมของลกัษณะการ์ดรูปขอ้มูลแบบปกติ  
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รูปที ่4. 31 ภาพหนา้จอแสดง แทบ็เคร่ืองมือท่ี 2 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565)  

 

1. ลกัษณะสไตลข์องการ์ดจากภาพเป็นการโชวรู์ปแบบแนวนอน  

2. ลกัษณะขอบการ์ด มีทั้งขอบเหล่ียมและขอบทรงรี  

3. ขนาดของขอ้ความจากภาพผูจ้ดัท าไดเ้ลือกเป็นขนาดปกติ  

 

หนา้จอองคป์ระกอบวธีิการเลือกตั้งค่า 
 

 
รูปที ่4. 32 ภาพหนา้จอแสดงแทบ็เคร่ืองมือท่ี 3 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

 

รูปภาพแสดงแคปชัน่หนา้แท็บ จากภาพเป็นขอ้ความค าวา่ “More” ซ่ึงหมายถึงถา้ตอ้งการทราบ

รายละเอียดท่ีมากกวา่น้ีใหก้ดตรงน้ี 
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รูปที ่4. 33 ภาพหนา้จอแสดงเมนู Inbound Member เสร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

 

 
รูปที ่4. 34 ภาพหนา้จอแสดงหนา้ท่ี 2 แสดงหนา้รายละเอียดเมนู Inbound Member 

ทีม่า:ผูจ้ดัท า (2565) 
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หนา้จอจดัท ารายละเอียดขอ้มูลของเมนู Activities Meeting  
 

 
รูปที ่4. 35 ภาพหนา้จอแสดงขอ้มลูจดัท ารายละเอียด Activities Meeting 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 

1. เพิ่มชีท Activities Meeting  โดยกดบวกชีทไดจ้ากดา้นซา้ยมือสุด  

2. เป็นการตั้งช่ือหวัขอ้ท่ีตอ้งการ จากภาพผูจ้ดัท าไดย้กตวัอยา่งมาเป็น  15  หวัขอ้ โดยอา้งอิง

จากเฟซบุก๊  

3. ข่าวประชาสัมพนัธ์จากหวัขอ้ถึงใครตอ้งการใหใ้ครไปเขา้ร่วม ซ่ึงดูไดจ้าก เฟซบุก๊เพจ

สมาคม   

4. งานน้ีใครเป็นคนคิดริเร่ิม / จดังาน 
 

 
รูปที ่4. 36 ภาพหนา้จอแสดงหนา้ต่างเฟซบุ๊กเพ่ือส าหรับหาขอ้มูลขา่วประชาสมัพนัธ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
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รูปที ่4. 37 ภาพหนา้จอแสดงหนา้ต่างเฟซบุ๊กเพ่ือส าหรับหาขอ้มูลขา่วประชาสมัพนัธ์ (ต่อ) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

รูปภาพแสดงขอ้มูลเมนู Activities Meeting  น าเขา้จาก Google Sheet ในโปรแกรม Glide App 
 

  
รูปที ่4. 38 ภาพหนา้จอแสดง รายละเอียดขอ้มูลในโปรแกรม Glide App 

                                                                           ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 
 

1. ขั้นตอนการใส่วนัท่ี  

2. เวลางานท่ีเชิญเขา้ร่วมจดัเวลาก่ีโมง  

3. สถานท่ีจดั  

4. รูปภาพท่ีตอ้งการใหแ้สดง  

5. รูปภาพแทบ็ท่ี 2  



47 
 

  

 

 
รูปที ่4. 39ภาพหนา้จอแสดง รายละเอียดขอ้มูลในโปรแกรม Glide App ( ต่อ) 

 ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

 

 

หนา้จอแสดงส าหรับเมนู Activities/Meeting 
 

 
รูปที ่4. 40 ภาพหนา้จอแสดง เมนูของ Activities/Meeting 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า  (2565) 
 

 

 

 

 

 



48 
 

  

 

หนา้จอแสดงส่วนประกอบของเมนู Activities/Meeting หนา้หลกั (1) 
 

 
รูปที่ 4. 41 ภาพหนา้จอแสดง ส่วนประกอบของ เมนู Activities/Meeting 

                                                                              ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
 
 

หนา้จอแสดงแทบ็เคร่ืองมือหนา้หลกัเมนู Activities/Meeting (2)   
 

 
รูปที ่4. 42 ภาพหนา้จอแสดง ส่วนประกอบของ เมนู Activities/Meeting (ต่อ) 

                                                                              ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565) 
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หนา้จอแสดงแทบ็เคร่ืองมือหนา้หลกัเมนู Activities Meeting (3)   
 

 
 

รูปที ่4. 43 ภาพหนา้จอแสดง ส่วนประกอบของ เมนู Activities/Meeting (ต่อ) 

                                                                               ทีม่า :ผูจ้ดัท า(2565) 

 
 

หนา้จอแทบ็ 2 ของเมนู Activities/Meeting 
 

 
รูปที ่4. 44 ภาพหนา้จอแสดงแทบ็ 2 ของเมนู Activities/Meeting 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
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รูปที ่4. 45 ภาพหนา้จอแสดงแทบ็ 2 ของเมนู Activities/Meeting (1) 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

จากภาพมุมบนซา้ยมือเป็นสัญลกัษณ์ของการกดกลบัไปหนา้จอแรกของเมนู  
 

 

 
 

รูปที่ 4. 46 หนา้จอแสดงเมนูหนา้หลกั Activities Meeting เสร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565) 
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รูปที ่4. 47 ภาพหนา้จอแสดงขอ้มลูจดัท ารายละเอียด เมนู Note 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

1. ขั้นตอนท่ี 1 กดบวกเพื่อสร้างชีท Note  

2. เป็นการน าลิงก์รูปภาพท่ีตอ้งการใหแ้สดงในหนา้จอหลกัของเมนูโดยน าลิงกม์าจาก 

GooGle  

3. เป็นรูปภาพในแทบ็และรายละเอียด 

4. เป็นการเลือก ลูกเล่นในเมนู  

5. อีเมลล ์  
 

 
รูปที ่4. 48 ภาพหนา้จอแสดงขอ้มลูจดัท า เมนู Note ในโปรแกรม Glide App 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565) 
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รูปที่ 4. 49 ภาพหนา้จอแสดงขอ้มูลจดัท า เมนู Note ในโปรแกรม Glide App  (ต่อ) 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

 

รูปภาพแสดงหนา้หลกัของเมนู Note  
  

  
รูปที ่4. 50 ภาพหนา้จอแสดงหนา้หลกัของ เมนู Note 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
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รูปที่ 4. 51 ภาพหนา้จอแสดงแทบ็เคร่ืองมือหนา้หลกัเมนู Note (ต่อ) 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 
 

 

 
รูปที ่4. 52  ภาพหนา้จอแสดงแทบ็เคร่ืองมือหนา้หลกัเมนู Note (ต่อ) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2565) 
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รูปที่ 4. 53 ภาพหนา้จอแสดงแทบ็เคร่ืองมือหนา้หลกัเมนู Note (ต่อ) 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

 

 

 

 
 

 
                                      รูปที่ 4. 54  ภาพหนา้จอแสดงแทบ็ 2 เมนู Note 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

 
 

 

 

 1.      สัญลกัษณ์มุมล่างซา้ยมือผูจ้ดัท าน ามาจาก GooGle โดยใส่ 

ลิงก ์

  2.      ผูจ้ดัท าไดแ้ทรกขอ้ความเพื่อระบุการใชง้านใหช้ดัเจน 

1. บทัทอน Note  

2. บทัทอน Email  

3. บทัทอน Even Activities  

4. บทัทอน Date  
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รูปที ่4. 55 ภาพหนา้จอแสดงแทบ็ 2 เมนู Note (ต่อ) 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565) 

 

5. บทัทอน   File   สามารถน าไฟลเ์พิ่มใส่ได ้ 

6. บทัทอน Immage  เพิ่มรูปภาพ  

7. บทัทอน แจง้เตือน  

8. บทัทอน Save        
                                                   

                                   รูปภาพหนา้จอหนา้หลกัเมนู Note 

 
รูปที ่4. 56  ภาพหนา้จอแสดงหนา้หลกัเมนู Note เสร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า(2565)  
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ภาพหนา้จอขอ้มูลจาก Google sheet เตรียมท าเมนู จดหมายน าเขา้ (Post New) 
 

 
รูปที ่4. 57  ภาพหนา้จอแสดงขอ้มูลจดัท ารายละเอียด เมนู จดหมายน าเขา้ (Post New) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 
 

 
รูปที ่4. 58  ภาพหนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียด โปรแกรม Glide App 

                  ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565)  
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รูปที ่4. 59  ภาพหนา้จอแสดงหนา้หลกัในส่วนท่ี  1 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 
 

 

 
รูปที ่4. 60  ภาพหนา้จอแสดงรายละเอียดในแทบ็ท่ี 2 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 

ในส่วนท่ี 2   BUTTON ของรายเซ็นและการอนุมติัเขา้ร่วมซ่ึงในส่วนน่ีจะสามารถเซ็นได ้ส่วนแสกน

บาร์โคด้สามารถแสกนไดก้็ต่อเม่ือตอ้งการเขา้ร่วมในรูปแบบ Zoom 
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รูปที ่4. 61  ภาพหนา้จอแสดงหนา้หลกัเมนู จดหมายน าเขา้ เสร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565). 

 

 

 

ภาพหนา้จอขอ้มูลจาก Google sheet  จดัท าเมนู Contact 
 

 
รูปที ่4. 62  ภาพหนา้จอแสดงขอ้มูลจดัท ารายละเอียด เมนู Contact 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
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รูปที ่4. 63  ภาพหนา้จอแสดงขอ้มูลจาก Google sheet เตรียมท าเมนู Contact  ในโปรแกรม Glide App 

ทีม่า :ผูจ้ดัท า (2565) 

 

 

 

    
 

รูปที ่4. 64  ภาพหนา้จอแสดงขอ้มูลจาก Google sheet เตรียมท าเมนู Contact  ในโปรแกรม Glide App (ต่อ) 

ทีม่า :ผูจ้ดัท า (2565) 
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ภาพแสดงหนา้หลกัเมนู Contact  
 

 
รูปที ่4. 65  ภาพหนา้แสดง เมนู Contact แสดงหนา้หลกั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 

 
 

 
รูปที ่4. 66  ภาพหนา้จอแสดงแทบ็  2 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
 

Button Link สามารกดลิงกเ์ขา้ร่วมเพื่อรับข่าวสารของทางสมาคม มีทั้ง Open Chat  และ Line New  
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รูปที ่4. 67 ภาพหนา้จอแสดงหนา้หลกัเมนู Contact  เสร็จสมบูรณ์ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

 

 

 

หนา้จอแสดงตวัเลือกธีมของแอพพลิเคชัน่  
 

 
รูปที ่4. 68  ภาพหนา้จอแสดงตวัเลือกธีมของแอพพลิเคชัน่ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

 

จากภาพเป็นการเลือกสีธีมใหเ้ป็นสีน ้าเงินเขม้หรือใกลเ้คียงสีกรมเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นเอกลกัษณ์สีของ

สมาคม  
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หนา้จอแสดงตวัเลือกการเพิ่มโลโก ้
 

 
รูปที ่4. 69 ภาพหนา้จอแสดงลกัษณะโลโกข้องแอพพลิเคชัน่ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

 

ขั้นตอนการเขา้ใชง้าน 

 
รูปที ่4. 70  ภาพหนา้จอแสดงคิวอาร์โคด้ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565)  

 

สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชัน่ 

รูปหนา้จอตวัเลือกใหก้ดเลือกน าไปไวห้น้าหลกัของสมาทโฟน 
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รูปที ่4. 71 ภาพหนา้จอแสดงตวัเลือกการติดตั้งเขา้ใชง้าน 

ทีม่า:ผูจ้ดัท า (2565) 
 

 
รูปที ่4. 72  ภาพหนา้จอแสดง แอพพลิเคชัน่ Atta Service 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2565) 
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รูปที ่4. 73 ภาพหนา้จอแสดง วธีิการลงทะเบียนเขา้ใชง้านในสมาร์ทโฟน 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 

 

 
รูปที ่4. 74 ภาพหนา้จอแสดงวธีิการใส่ Pin ยนืยนัตวัตน 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 
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รูปที ่4. 75 ภาพหนา้จอแสดง pin ยนืยนัตวัตน 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2565) 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

         ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม

ออนไลน์ Google Form ทั้งหมดจ านวน 21 คน ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของสมาชิก สมาคม

ไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 10 คน และผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวท่ีตอ้งการเขา้มามีบทบาทกบัทาง

สมาคม จ านวน 11 คน จากนั้นน ามาประมวลผลโดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้  
 

         สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี ผลการวเิคราะห์ภายในแบบสอบถาม 1 ชุด จะมีการสอบถามขอ้มูล 

ทั้งหมด 4 ส่วนคือ  

           ส่วนท่ี  1     ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

           ส่วนท่ี  2    ขอ้มูลความสามารถของแอพพลิเคชัน่  ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION  

           ส่วนท่ี  3    ขอ้มูลความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่  ATTA SERVICE MOBILE   

APPLICATION  

           ส่วนท่ี  4    ความคิดเห็นเพิ่มเติม  

 

1) ดา้นเพศ   
ตารางท่ี 4. 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  21 คนสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงจ านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ  66.67  ท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ านวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ  33.33  

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 7 33.33 

หญิง 14 66.67 

รวม 21 100.00 
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2) ดา้นอาย ุ 

ตารางท่ี 4. 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงจ านวนร้อยละจ าแนกดา้นอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
23-27ปี 3 14.29 
28-32ปี 4 19.05 
33-37ปี 8 38.10 

37 ปีข้ึนไป 6 28.57 
รวม 21 100.00 

 

 

 

 

 

         จากตารางท่ี  4.2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  21  คนสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมี

อาย ุ 33-3 7 ปี จ  านวน  8 คน คิด เป็นร้อยละ  38.10  รองลงมาไดแ้ก่  37  ปีข้ึนไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  

28.57  อาย ุ 28- 32  ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 9.05  อาย ุ  23-27   ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  14.29  

ตามล าดบั  

3) ดา้นการศึกษา   
 

 ตารางท่ี 4.3  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงจ านวนร้อยละจ าแนกดา้นการศึกษา  

 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 15 71.43 
ปริญญาโท 6 28.57 
ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 21 100.00 

 

 

 

 
 

 

จากตารางท่ี 4. 3  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  

71.43  และระดบัการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ   28.57  ส่วนปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.00  
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4) ดา้นรายได ้
ตารางท่ี 4.4  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแสดงจ านวนร้อยละจ าแนกตามรายได ้ 

รายไดต่้อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 1 4.76 
10,000-20,000 14 66.67 
20,001-30,000 5 23.81 
30,001-40,000 1 4.76 
40,001-50,000 0 0.00 
มากกวา่ 50,001 0 0.00 

รวม 21 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.4   ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือน   10,000-20,000   บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ   

66.67   รองลงมามีรายได ้  20,001-30,000   บาท คิดเป็นร้อยละ   23.81   ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดต้  ่ากวา่   10,000 บาท และ   30,001-40,000   บาทข้ึนไป มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ   4.76    

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้  40,001-50,000  บาท และมากกวา่ 50,000   คิดเป็นร้อยละ 0.00 บาท 

และ   30,001-40,000   บาทข้ึนไป มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ   4.76    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

รายได ้  40,001-50,000  บาท และมากกวา่ 50,000   คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลความสามารถของแอพพลเิคช่ัน ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION   

             แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัดา้นขอ้มูลความสามารถของแอพพลิเคชัน่ ATTA SERVICE MOBILE 

APPLICATION  มีลกัษณะแบบเลือกตอบวดัระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งระดบั

คะแนนค่าเฉล่ียความคิดเห็น  โดยเลือกขอ้ท่ีตรงกบัความสามารถของแอพพลิเคชัน่มากท่ีสุด  

 

             การแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  

                         ขอ้ค าถามท่ีค านวณค่าเฉล่ีย ซ่ึงก าหนดให้ตอบตามมาตรวดัแบบ Likert – Type – Scale 

นั้นไดก้ าหนดระดบัคะแนน ดงัน้ี ( ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550)   
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มากท่ีสุด                   มีค่าคะแนนเท่ากบั              5 

มาก                           มีค่าคะแนนเท่ากบั              4 

ปานกลาง                  มีค่าคะแนนเท่ากบั              3 

นอ้ย                          มีค่าคะแนนเท่ากบั              2 

นอ้ยท่ีสุด                  มีค่าคะแนนเท่ากบั              1 

ค่าเฉล่ียท่ีค านวณไดน้ ามาแปลความหมายได ้ดงัน้ี ( ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550)  

                              4.50-5.00                  หมายความวา่      มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด   

                              3.50-4.49                  หมายความวา่      มีความพึงพอใจในระดบัมาก        

                              2.50-3.49                  หมายความวา่      มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  

                              1.50- 2.49                 หมายความวา่      มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  

                              1.00-1.49                  หมายความวา่      มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด   

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นกระบวนการการบริการ 

 

จากตารางท่ี  4.5  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นกระบวนการการบริการ โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั   4.65    หากพิจารณารายประเด็นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง สามารถดาวโหลดแอพพลิเคชัน่ผา่นระบบ แอนดรอยด์ , ระบบ IOS คิดเป็น

ด้านกระบวนการการบริการ  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับการ

แปลผล 

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ผา่น

ระบบ แอนดรอยด ์, ระบบ IOS  
4.71 0.55 มากท่ีสุด 

เขา้ใชง้านแอพพลิเคชัน่ไม่ซบัซอ้น

เขา้ถึงการใชง้านไดง่้าย  
4.62 0.58 มากท่ีสุด 

สามารถเขา้ถึงฟังกช์ัน่อ่ืนๆไดอ้ยา่ง

สะดวก  
4.62 0.49 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.65 0.54 มากท่ีสุด 
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ค่าเฉล่ีย   4.71    ส่วนเร่ืองการเขา้ใชง้านแอพพลิเคชัน่ไม่ซบัซ้อนเขา้ถึงการใชง้านไดง่้าย  และสามารถ

เขา้ถึงฟังกช์ัน่อ่ืนไดอ้ยา่งสะดวก มีจ านวนเท่ากนั คิดเป็นค่าเฉล่ีย    4.62 
 

ตารางท่ี 4.6   แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นแอพพลิเคชัน่ 

ด้านแอพพลเิคช่ัน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการแปล

ผล 

มีความไวของการประมวลผลของ

แอพพลิเคชัน่  
4.57 0.49 มากท่ีสุด 

มีการวางต าแหน่งบนหนา้จอต่างๆได้

อยา่งเหมาะสม  
4.52 0.50 มากท่ีสุด 

มีระบบรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล  4.38 0.58 มาก 

มีความน่าเช่ือถือของแอพพลิเคชัน่  4.48 0.50 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.49 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี   4.6   ผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นในดา้นแอพพลิเคชัน่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย

มีค่าเฉล่ีย    4.49   หาก พิจารณารายประเด็นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง  มี

ความไวของการประมวลผลของแอพพลิเคชั่น คิดเป็นค่าเฉล่ีย    4.57    รองลงมา  เร่ืองมีการวาง

ต าแหน่งบนหน้าจอต่างๆได้อย่างหมาะสม  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.52   เร่ือง มีความน่าเช่ือถือของ

แอพพลิเคชัน่ คิดเป็นค่าเฉล่ีย   4.48   เร่ืองมีระบบรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล คิดเป็นค่าเฉล่ีย   4.38  

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการเรียนรู้ 

ด้านการเรียนรู้ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

แปลผล 

แอพพลิเคชัน่สามารถแสดงเน้ือหาและรูปแบบ

ไดอ้ยา่งละเอียด 

ท าใหส้ามารถเรียนรู้และท าความเขา้ใจไดง่้าย 

 

4.33 

 

0.47 

 

มาก 
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สามารถใชง้านแอพพลิเคชัน่ไดด้ว้ยตนเอง  4.29 0.55 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.31 0.51 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7  ผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นในดา้นการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย   4.31   หากพิจารณารายประเด็นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง 

แอพพลิเคชัน่สามารถแสดงเน้ือหาและรูปแบบไดอ้ยา่งละเอียดท าให้สามารถเรียนรู้และท าความเขา้ใจ

ไดง่้าย  รองลงมา คือสามารถใชง้านแอพพลิเคชัน่ไดด้ว้ยตนเอง  คิดเป็นค่าเฉล่ีย  4.29  
 

ส่วนที ่3 ข้อมูลความพงึพอใจในการใช้แอพพลเิคช่ัน ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION  

             แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัดา้นความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่ ATTA SERVICE MOBILE 

APPLICATION  มีลกัษณะแบบเลือกตอบวดัระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั โดยใชเ้กณฑ์การแบ่งระดบั

คะแนนค่าเฉล่ียความคิดเห็น  โดยเลือกขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด  

             การแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  

                        ขอ้ค าถามท่ีค านวณค่าเฉล่ีย ซ่ึงก าหนดให้ตอบตามมาตรวดัแบบ Likert – Type – Scale 

นั้นไดก้ าหนดระดบัคะแนน ดงัน้ี ( ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550)   

มากท่ีสุด                  มีค่าคะแนนเท่ากบั              5 

มาก                          มีค่าคะแนนเท่ากบั              4 

ปานกลาง                 มีค่าคะแนนเท่ากบั              3 

นอ้ย                         มีค่าคะแนนเท่ากบั              2 

นอ้ยท่ีสุด                 มีค่าคะแนนเท่ากบั              1 

ค่าเฉล่ียท่ีค านวณไดน้ ามาแปลความหมายได ้ดงัน้ี ( ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550)  

                              4.50-5.00                  หมายความวา่      มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด   

                              3.50-4.49                  หมายความวา่      มีความพึงพอใจในระดบัมาก        

                              2.50-3.49                  หมายความวา่      มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  

                              1.50- 2.49                 หมายความวา่      มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  

                              1.00-1.49                  หมายความวา่      มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการใชง้านแอพพลิเคชัน่ 

ด้านการใช้งานแอพพลเิคช่ัน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

แปลผล 

ความชดัเจนและตรงประเด็นของการให้

ขอ้มูลพื้นฐาน 
4.52 0.59 มากท่ีสุด 

ความครอบคลุมของการใหข้อ้มูลการ

ประชาสัมพนัธ์ 
4.57 0.49 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.51 0.54 มากท่ีสุด 
  

จากตารางท่ี  4.8   พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ ในดา้นการใชง้านแอพพลิเคชัน่ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย    4.51   หากพิจารณารายประเด็นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความ

พึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความครอบคลุมของการให้ขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นค่าเฉล่ีย    4.57   

รองลงมา เร่ืองความชดัและตรงประเด็นของการใหข้อ้มูลพื้นฐาน โดยมีค่าเฉล่ีย  4.52 

 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเน้ือหาของแอพพลิเคชัน่ 

 

ด้านเนือ้หาของแอพพลเิคช่ัน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

แปลผล 

ความชดัเจนในแอพพลิเคชัน่ 4.48 0.50 มาก 

ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงคข์องการ

น าเสนอ 
4.62 0.49 มากท่ีสุด 

ความส าคญัและทนัสมยัของเน้ือหาในแอพพลิเคชัน่ 
4.43 0.49 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.51 0.49 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.9  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ  ในดา้นเน้ือหาของแอพพลิเคชัน่ โดยรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย   4.51   หากพิจารณารายประเด็นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความพึง

พอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความสอดคล้องของเน้ือหากบัจุดประสงค์ของการน าเสนอ คิดเป็นค่าเฉล่ีย    

4.62   รองลงมาคือเร่ือง ความชดัเจนในแอพพลิเคชัน่โดยมีค่าเฉล่ีย   4.48    เร่ืองความส าคญัและ

ทนัสมยัของเน้ือหาในแอพพลิเคชัน่ ค่าเฉล่ีย   4.43  

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นส่วนประกอบมลัติมีเดีย 

ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย ค่าเฉลีย่  
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการ

แปลผล 

แอพพลิเคชัน่มีฟังกช์ัน่ท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริงและ 

Button  เป็นองคป์ระกอบในการใชง้าน  
4.33      0.56   มาก 

แอพพลิเคชัน่สามารถแสดงขอ้ความรูปภาพไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
4.48      0.50   มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.40          0.53       มาก 

จากตารางท่ี   4.10  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ ในดา้นส่วนประกอบมลัติมีเดีย โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย   4.40  หากพิจารณา รายประเด็นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความพึง

พอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของ แอพพลิเคชัน่สามารถแสดงขอ้ความรูปภาพไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหา ค่าเฉล่ีย   4.48   รองลงมาคือ แอพพลิเคชัน่มีฟังกช์ัน่ท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริงและ Button  เป็น

องคป์ระกอบในการใชง้าน ค่าเฉล่ีย   4.33  

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นตวัอกัษรและสี  

ตัวอกัษรและสี ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการแปลผล 

ความเหมาะสมของรูปแบบอกัษรท่ี

ใชน้ าเสนอ  
4.62 0.49 มาก 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการออกแบบแอพพลิเคชัน่ 

 

จากตารางท่ี   4.12  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ ในดา้นการออกแบบแอพพลิเคชัน่โดย

รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย   4.51   หากพิจารณารายประเด็นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใน

เร่ือง การออกแบบใหแ้อพพลิเคชัน่ใชง้านง่ายสะดวก และวิธีการโตต้อบแอพพลิเคชัน่ ,ความเหมาะสม

ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร

ท่ีใชน้ าเสนอ  
4.62 0.49 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.40 0.53 มาก 

 

จากตารางท่ี   4.11  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ ในดา้นตวัอกัษรและสีโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย   4.40   หากพิจารณารายประเด็นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองของ 

ความเหมาะสมของรูปแบบอกัษรท่ีใชน้ าเสนอ และ เร่ืองความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรท่ีใช้

น าเสนอมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ีย   4.62  

การออกแบบแอพพลเิคช่ัน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับการแปล

ผล 

การออกแบบใหแ้อพพลิเคชัน่ ใชง้านง่าย

สะดวก 
4.52 0.50 มากท่ีสุด 

การเช่ือมโยงเน้ือหาของแอพพลิเคชัน่ 4.48 0.50 มาก 

วธีิการโตต้อบแอพพลิเคชัน่ 4.52 0.50 มากท่ีสุด  

ความเหมาะสมของการออกแบบฟังกช์ัน่การ

ใชง้าน 
4.52 0.50 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.51 0.50 มากท่ีสุด  
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ของการออกแบบฟังก์ชัน่การใชง้าน อยูใ่นระดบัมากเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ีย   4.52  รองลงมาเร่ือง การ

เช่ือมโยงเน้ือหาของแอพพลิเคชัน่  4.48  
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการจดัการแอพพลิเคชัน่ 

การจัดการแอพพลเิคช่ัน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการแปลผล 

การน าเสนอช่ือแอพพลิเคชัน่  4.62 0.49 มากท่ีสุด 

การควบคุมการใชง้าน การกดBUTTON 

BACK  
4.67 0.47 มากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของภาษาในการใช้

แอพพลิเคชัน่ 
4.57 0.49 มากท่ีสุด 

การใชป้ระโยชน์ของแอพพลิเคชัน่  4.62 0.49 มากท่ีสุด 

ความน่าสนใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่  4.81 0.39 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.66 0.47 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี   4.13  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจในดา้นการจดัการแอพพลิเคชัน่ โดยรวม

อยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย   4.66    หากพิจารณารายประเด็นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใน

เร่ือง ความน่าสนใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย   4.81    รองลงมา เร่ือง 

การควบคุมการใชง้าน การกด  BUTTON BACK  โดยมีค่าเฉล่ีย   4.67  การใชป้ระโยชน์ของ

แอพพลิเคชัน่  การน าเสนอช่ือแอพพลิเคชัน่ มีระดบัเท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ีย   4.62     ความเหมาะสมของ

ภาษาในการใชแ้อพพลิเคชัน่   4.5

ส่วนที ่4 ความคิดเห็นเพิม่เติม                                                                                                      

แอพพลิเคชัน่มีฟังกช์ัน่ให้เลือกอาทิเช่น การลงทะเบียนสมคัรสมาชิก, contact , ข่าวสารการ

ประชาสัมพนัธ์   ใหเ้ลือกใชเ้ยอะพอสมควร แต่ถา้มีระบบส่งขอ้ความภายในสมาคมดว้ยก็จะดีมาก



 

  

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลโครงงาน  

 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน   

 
         จากการปฎิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2565 – 6 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา

ทั้งหมด 16 สัปดาห์  ในแผนกผูช่้วยผูจ้ดัการ  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA)  จึงท าใหท้ราบถึง

รายละเอียดและขั้นตอนในการปฎิบติังานจริงของทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว รวมไปถึงงานดา้น

เอกสารต่างๆ อาทิเช่น จดหมายน าเขา้ การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ  ท าใหไ้ดรั้บความรู้และขอ้มูล

ในการใหบ้ริการต่างๆภายในสมาคม  ทั้งน้ีผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงาน ATTA SERVICE MOBILE 

APPLICATION  โดยก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวกต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวและสมาชิก

ในการใชบ้ริการของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว และยิง่ไปกวา่นั้นท าใหก้ารบริการในฝ่ายงานดา้น

บุคคลใหบ้ริการไดอ้ยา่งราบร่ืนและท าใหล้ดอุปสรรคในการใหบ้ริการลดนอ้ยลงและเป็นประโยชน์

ในทางท่ีดีใหก้บัสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว   ทางผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นวา่การจดัท าแอพพลิเคชัน่ 

ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION ออกมาเพื่อท่ีจะช่วยใหก้ารบริการของทางสมาคมนั้นมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถท่ีจะท าใหท้างสมาคมนั้นไดป้ระโยชน์จากแอพพลิเคชัน่ในดา้นอ่ืนๆ

อาทิเช่น ดา้นการจดบนัทึกกิจกรรมต่างๆในสมาคม ดา้นประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ท าใหส้มาชิกในสมาคม

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกยิง่ข้ึน ผูจ้ดัท าไดมี้การจดัท าแบบสอบถาม ในรูปแบบออนไลน์

ทั้งหมด จ านวน 21 ชุด โดยผูใ้หข้อ้มูลคือสมาชิกในสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว และผูป้ระกอบการ

น าเท่ียวท่ีจะเขา้มามีบทบาทในสมาคม
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5.2 สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา  
 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

 
-  ได้เรียนรู้ถึงการปฎิบติังานจริงและกระบวนการต่างในการปฎิบติังานของสมาคมไทย

ธุรกิจการท่องเท่ียว จึงท าให้ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ และไดเ้รียนรู้บทบาท หนา้ท่ี ความส าคญั

ในการปฎิบติังานในส่วนงานของแต่ละฝ่าย  

 
-  ไดเ้รียนรู้การประสานงานการใหบ้ริการกบัผูป้ระกอบการน าเท่ียวท่ีตอ้งการเขา้มามี

บทบาทกบัทางสมาคม  

 
-  มีการเรียนรู้ในการท าเอกสารทางดา้นการเงิน งบประมาณของสมาคมไทยธุรกิจการ

ท่องเท่ียว  

 
- ไดเ้รียนรู้ถึงการช่วยประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารต่างๆ ท่ีทางสมาคมจะเขา้ไปมีส่วนร่วม  

 
-      ไดเ้รียนรู้ในการจดัเตรียมพิมพเ์อกสารวาระการประชุมในแต่ละเดือน  

 
- มีทกัษะในดา้นการส่ือสาร และมนุษยสัมพนัธ์ในการท างานมากข้ึน  

 
-      ฝึกฝนใหมี้ความรอบคอบมากข้ึน และมีการตรวจความถูกตอ้งก่อนเสมอ  

 
-   มีประสบการณ์ก่อนการไปปฎิบติังานจริงเพื่อท่ีสามารถน าไปต่อยอดในอนาคตไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

 
- ฝึกฝนใหมี้ความขยนั อดทน มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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- น าประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้จากการท างานมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  

   

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฎิบติังานสหกิจ  

 

- ขาดความรอบคอบในการตรวจเช็คเอกสาร  

- ติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายงานแผนกอ่ืนผดิพลาด จนท าใหก้ารใหบ้ริการค่อนขา้งล่าชา้   

 

5.3 ข้อเสนอแนะการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา  

 

- เตรียมความพร้อมในดา้นทกัษะการพดู อ่าน และเขียนอยา่งสม ่าเสมอ  

- พยายามมีความชดัเจน มัน่ใจ ในการส่ือสารและใหบ้ริการภายในสมาคม เพื่อลดปัญหา

ในการ ด าเนินงานท่ีผิดพลาด  

- ท าความเขา้ใจกบังานทุกคร้ังท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่ือสารกบั

สมาชิกภายในสมาคม  

 

5.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 
- สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว สามารถน าแอพพลิเคชัน่ATTA SERVICE MOBILE 

APPLICATION ไปใชง้านไดจ้ริงและสามารถน าไปต่อยอดในดา้นการใหบ้ริการอ่ืนๆ 

 

- การจดัท าแอพพลิเคชัน่  ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION  มีฟังกช์ัน่ท่ีใช้

งานไดง่้าย  ขอ้มูลการใหบ้ริการในดา้นๆอ่ืนๆไดน่้าสนใจ  
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- ไดรั้บอนุญาตในการน าขอ้มูลของทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว มาท าเป็นรูปเล่ม

โครงงานได ้

- สมาชิกและผูป้ระกอบการน าเท่ียวสามารถรับทราบข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ท่ี

เก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจุบนัและรับมือเตรียมความพร้อมไดท้นักบั

เหตุการณ์ 

 

 

5.5 ข้อเสนอแนะของโครงงาน (เพิม่เติม)  

 

- การออกแบบแอพพลิเคชัน่ค่อนขา้งใชเ้วลาพอสมควรและตอ้งหาขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัให้

ไดม้ากท่ีสุดบางเน้ือหาก็ท าความเขา้ใจไดย้าก  

-      สมาชิกบางท่านไม่สะดวกในการใชส้มาทโฟนในการจดบนัทึกกิจกรรมต่างๆท าใหไ้ม่

ค่อยตอบโจทยม์ากเท่าท่ีควร 

-      ก่อนจะน าข่าวประชาสัมพนัธ์ต่างๆของทางสมาคมน ามาแสดงในแอพพลิเคชัน่นัน่

จะตอ้งปรึกษาพี่เล้ียงอยา่งละเอียด  

-  บางขอ้มูลหรือบางเน้ือหาตอ้งปรึกษากบัพนกังานพี่เล้ียงก่อนเสมอเพื่อความถูกตอ้งในการ
เผยแพร่ขอ้มูล  
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จดัเตรียมวาระการประชุมให้กบัสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

 

 

 
 

จดัเตรียมชุดตรวจ ATK เพื่อแจกใหก้บัผูป้ระกอบการน าเท่ียว  

 



 
 

  

  
 

จดัท าสรุปบญัชีรายการสั่งซ้ืออุปกรณ์ภายในสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  

 

 

  
 

จดัเตรียมป้ายแทก็กระเป๋าให้กบัสมาชิกของสมาคมเพื่อใชอ้อกทริป  
 

 



 
 

  

 

 

 
ตรวจเช็คความเรียบร้อย ของ ATK ก่อนออกแจกใหก้บัสมาชิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

                                     ภาคผนวก ข 

                                         ตัวอย่างแบบสอบถาม 



 
 

  

แบบสอบถาม 

เร่ือง ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION 
 

ค าช้ีแจง 
            แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใชส้ าหรับด าเนินการจดัท าโครงงานซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง ของคณะศิลปศาสตร์ 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวทิยาลยัสยาม มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าโครงงาน ATTA 

SERVICE MOBILE APPLICATION    ของสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  
              โดยขอ้มูลทั้งหมดจะใชเ้พ่ือประโยชน์ในการท าโครงงานเท่านั้น มิไดน้ าไปใชป้ระโยชนใ์นทางอ่ืน ผูจ้ดัท าจึง

ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามเพราะความคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ท่ีช่วย

ใหโ้ครงงานน้ีส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละกราบขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงันี ้ 

           สว่นท่ี  1     ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

           สว่นท่ี  2    ข้อมลูความสามารถของแอพพลเิคชัน่  ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION  

           สว่นท่ี  3   ข้อมลูความพงึพอใจในการใช้แอพพลเิคชัน่  ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION  

           สว่นท่ี  4   ความคดิเห็นเพิ่มเติม  
 
 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
    
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีถูกตอ้งท่ีสุด   

1.   เพศ   

 �   ชาย                   �   หญิง   

2.   อาย ุ 

  � 23-27 ปี     � 28-32 ปี    � 33-37 ปี   �  37 ปี  ข้ึนไป  

3. การศึกษา  

� ปริญญาตรี         � ปริญญาโท  

� ปริญญาเอก        � อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………… 

 



 
 

  

4. รายไดต้่อเดือน    

� ต  ากวา่ 10,000 บาท            � 10,000-20,000 บาท   

� 20,001-30,000 บาท           � 30,001-40,000 บาท  

� 40,001-50,000 บาท           � มากกวา่ 50,000 บาท  

 

ส่วนที ่2  ข้อมลูความสามารถของแอพพลเิคชัน่  ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION 

               โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓ ในช่องวา่งท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด   

 

5. หมายถึง มากที่สดุ  

4. หมายถึง มาก  

3. หมายถึง ปานกลาง 

2. หมายถึง  นอ้ย 

1. หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  

 

ประเด็น 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านกระบวนการการบริการ  
1.1 สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ผา่นระบบ 

แอนดรอยด์ , ระบบ IOS   
     

1.2 เขา้ใชง้านแอพพลิเคชัน่ไม่ซบัซอ้น เขา้ถึงการ
ใชง้านไดง่้าย   

     

1.3 สามารถเขา้ถึงฟังกช์ัน่อ่ืนๆไดอ้ยา่งสะดวก        
1.4 การใชค้  าสั่งต่างๆในส่วนของเมนูมีความ

สะดวก  
     

2. ด้านแอพพลเิคช่ัน   
2.2 มีความไวในการประมวนผลของแอพพลิเคชัน่        
2.2 มีการวางต าแหน่งขอ้มูลต่างๆบนหนา้จอได้

อยา่งเหมาะสม   
     



 
 

  

            ประเด็น 
            ระดับความเห็น  

5 4 3 2 1 
2.3 มีระบบรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล       
2.4 ความน่าเช่ือถือของแอปพลิเคชัน่       

    3. ด้านการเรียนรู้ (Learn Ability)  
3.1 แอพพลิเคชัน่สามารถแสดงเน้ือหาและรูปแบบ

ไดอ้ยา่งละเอียดท าใหส้ามารถเรียนรู้และท า
ความเขา้ใจไดง่้าย  

     

3.2 สามารถใชง้านแอพพลิเคชัน่ไดด้ว้ยตนเอง       

 

 

 

ส่วนที ่3  ขอ้มูลความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่   ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION  
โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ในช่องวา่งท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด    

 

                                 5      หมายถึง มากท่ีสุด  

4 หมายถึง มาก 

3 หมายถึง ปานกลาง  

2 หมายถึง น้อย  

1 หมายถึง น้อยที่สดุ  

 

 ประเด็น 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการใช้งานแอพพลเิคช่ัน 
1.1 ความชดัเจนและตรงประเด็นของการให้

ขอ้มูลพื้นฐาน   
     



 
 

  

               

                                   ประเด็น 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

3. ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย  
3.1 แอพพลิเคชัน่มีฟังกช์ัน่ท่ีสามารถใชง้านได้

จริง และการใช ้BUTTON เป็น
องคป์ระกอบในการใชง้าน   

     

3.2 แอพพลิเคชัน่สามารถแสดงขอ้ความ 
รูปภาพไดอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา  

     

4.        ตัวอกัษรและสี  
4.1   ความเหมาะสมของรูปแบบของอกัษรท่ีใช้

น าเสนอ   
     

4.2 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรท่ีใช้
น าเสนอ   

     

5. การออกแบบแอพพลเิคช่ัน    
5.1 การออกแบบใหแ้อพพลิเคชัน่ใชง้านง่าย

สะดวก  
     

         ประเด็น 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
1.2 ความครอบคลุมของการใหข้อ้มูลการ

ประชาสัมพนัธ์   
     

2. เนือ้หาของแอพพลเิคช่ัน   
2.1   ความชดัเจนในแอพพลิเคชัน่       
2.2 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงค์

การน าเสนอ   
     

2.3 ความส าคญัและทนัสมยัของเน้ือหาใน
แอพพลิเคชัน่  

     



 
 

  

        ประเด็น 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
5.2 การเช่ือมโยงเน้ือหาของแอพพลิเคชัน่      
5.3 วธีิการโตต้อบแอพพลิเคชัน่       
5.4 ความเหมาะสมของการออกแบบฟังกช์ัน่

การใชง้าน  
     

6. ด้านการจัดการแอพพลเิคช่ัน  
6.1 การน าเสนอช่ือแอพพลิเคชัน่      

6.2 การควบคุมการใชง้าน การกด Button การกด 
Black 

     

6.3 ความเหมาะสมของภาษาในการใช้
แอพพลิเคชัน่  

     

6.4 การใชป้ระโยชน์ของแอพพลิเคชัน่      

6.5 ความน่าสนใจในการใชแ้อพพลิเคชัน่       

 

 

 

ตอนที ่ 4  ความคิดเห็นเพิม่เติม  

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                             

 

 

                                                ภาคผนวก ค 

                                                     บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา  

 

 
 

รูปพนักงานทีป่รึกษา (คุณนภาวรรณ บุญพวง)  

 

โครงงานเล่มนีม้ีประโยชน์ต่อสถานประกอบการหรือไม่  
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 บทคัดย่อ  

 

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว ASSOCIATION 

OF THAI TRAVEL AGENTS  เป็นสมาคม

ภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร มีจุดมุ่งหมายส่งเสริม

และสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการท่องเ ท่ียวท่ี มี

ประโยชน์ เสนอให้สมาชิกทราบทนัเหตุการณ์ แต่

ปัจจุบันทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวอยู่

ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงท าให้การประสานงาน

ค่อนข้างท่ีจะเกิดความล่าช้า  จึงได้มีการจัดท า

แอพพลิเคชั่นเพื่อง่ายต่อการเผยแพร่ข่าวสารและ

ง่ายต่อการติดต่อ  

ผูจ้ ัดท าจึงได้มีแนวคิดในการออกแบบโครงงาน

เร่ือง ATTA SERVICE MOBILE APPLICATION   

เพื่อให้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวไดใ้ห้บริการ

ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น

สมาชิกในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของทางสมาคม

ผู้จ ัดท าได้มีการว ัดผลโดยเก็บข้อมูล รูปแบบ

ออนไลน์จ านวน 21ชุดดา้นการจดัการแอพพลิเคชัน่

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 4.66  รองลงมาคือ 

หัวขอ้ด้านกระบวนการการบริการ มีค่าเฉล่ียรวม  

4.65  ส่วนด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่นและด้าน

เน้ือหาดา้นการออกแบบอยูใ่นเกณฑ์มาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากนั มีค่าเฉล่ียรวม   4.51  

ผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของแอพพลิเคชัน่

น้ีซ่ึงสามารถท าให้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว

เ ป็น ท่ี รู้ จักมาก ข้ึนและได้ประโยช น์ในการ

ใหบ้ริการท่ีพึงพอใจเป็นอยา่งยิ่งรวมทั้งในส่วนของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวได้ประโยชน์ในการ

รับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆกบัทางสมาคมท่ีเป็น

ปัจจุบนั 

 

ค าส าคัญ : ATTA,  SERVICE,   APPLICATION 

 

Abstract 
The Association  Of  Thai Travel Agents (ATTA) 
is a private nonprofit organization that aims to 

mailto:Wrsraaapymmm@gmail.com


 
 

  

promote and support the tourism industry, 
including publicizing helpful tourism 
information for members. The Thai Tourism 
Business Association is in the midst of the 
Covid epidemic situation, and this makes the 
coordination relatively delayed. An 
application has been prepared for easy 
dissemination of news and easy contact. The 
author, presented the idea to design a “Atta 
Service Mobile Application” for the Thai 
Tourism Business Association service to 
provide tour business operators who are 
interested in membership in accessing 
information of the organization. The author 
measured data collecting 21 sets of online 
forms and found that the application   
management had the highest average with a 
total of 4.66, followed by service process 
with a total average of 4.65. The application 
usage and content design were at a high 
level, at  the same total average of 4.51. The 
author recognized the importance of this 
application, which will assist to promote the 
Thai Tourism Association to become highly 
recognized and obtain benefits from 
providing a very satisfying service, one that 
tourism operators can perceive the relevance 
of information from the association. 

 

Keywords: Atta, Service, Application 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล  (2554) ได้วิจัย เ ร่ือง
แนวโนม้การใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ โดยแนวโนม้
การใช้งาน Mobile device อย่างสมาร์ทโฟน
เพิ่มข้ึนอย่างกา้วกระโดดในช่วงไม่ก่ีปีท่ี ผ่านมา 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาโมบายแอพพลิเคชั่น 
และเทคโนโลยีของตวัเคร่ืองโทรศพัท์จาก  ค่าย
ผู ้ผลิตโทรศัพท์โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอด
แอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของบริษทัต่าง ๆ 
ท่ีแข่งขนักนัเพื่อชิงความเป็นหน่ึงในตลาด ดา้นโม
บายแอพพลิเคชั่น ซ่ึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
แบ่งเป็นการพฒันาแอพพลิเคชัน่ระบบปฏิบติัการ
และแอพพลิเคชัน่ Software ท่ีตอบสนองการใช ้
งานบนอุปกรณ์ และด้วยแอพพลิเคชั่นท่ีเพิ่มข้ึน 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้ผูใ้ช้อุปกรณ์ 
เค ล่ือนท่ีมีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่ อ
ตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ท า
ธุรกรรม ทางการเงิน เช่ือมต่อและสืบคน้ขอ้มูลบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ฟังเพลง หรือ
แมแ้ต่ การเล่นเกมส์ซ่ึงมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีท าให้บริษทัชั้นน าดา้นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
หลายแห่งหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โปรแกรม บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยเช่ือว่าจะมี
อตัราการ ดาวน์โหลดเพื่อใชง้านท่ีเติบโตอยา่งเห็น
ไดช้ดั  

 



 
 

  

Konstantinos Semertzidis (2013) ได้
ท าการศึกษาถึงการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ เพื่อ
การเรียนการสอน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเขา้ใจถึง
คุณประโยชน์ของการเรียนการสอนผา่น ระบบโม
บายแอพพลิเคชั่น เพื่อศึกษาปัจจยัในการพฒันา
รูปลกัษณ์ การใชง้านโมบายแอพพลิเคชัน่ เพื่อขจดั
ปัญหาพื้ นฐาน ต่า ง  ๆ  ในการพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชั่นและเพื่อสร้างโมบายแอพพลิเคชั่น 
ใหม่เพื่อการเรียนการสอน วิธีการศึกษาและการ
เก็บขอ้มูลปฐมภูมิดว้ยการพฒันาแอพพลิเคชัน่บน 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และเชิญชวนกลุ่ม
ตัวอย่างใช้งานจริง  ผลการศึกษาพบว่า  ก ลุ่ม
ตวัอยา่งมี ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชัน่การเรียน
การสอนทั้งในดา้นรูปลกัษณ์และการใช้งานอยูใ่น
ระดบัสูง และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการพฒันาโม
บายแอพพลิเคชัน่น้ีมีมากกวา่ท่ีผูว้ิจยัไดค้าดการณ์
ไว ้กล่าวคือ  
เ ป็นการสนับสนุนการเ รียนการสอนโดยไร้
ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีในการศึกษา และ ผูเ้รียนมี ความ
มัน่ใจในการแสดงออกถึงการเรียนรู้มากข้ึน เป็น
ตน้   

 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

เพื่อจดัท าแอพพลิเคชัน่ ATTA SERVICE 

MOBILE APPLICATION ใหก้บัสมาคมไทยธุรกิจ

การท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

 ขั้นตอนการท าเมนู Register   

1. เร่ิมจากการเตรียมขอ้มูลก่อนจดัท า
แอพพลิเคชัน่โดยการเตรียมขอ้มูลหรือ
รายละเอียดต่างๆท่ีตอ้งการมีในแอพพลิเคชัน่
นั้นตอ้งคิดค านึงส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับการใส่ลง
ไปในโปรแกรม Google Sheet  เช่น Log in 
การเขา้ใชง้าน หรือระบบการต่างๆท่ีจ าเป็น
และไดใ้ชง้านตามความตอ้งการ   
2.  หาขอ้มูลและรายละเอียดท่ีตอ้งการจาก

เวบ็ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  
3.  เตรียมขอ้มูลรายละเอียดต่างๆลง  

โปรแกรม Google Sheet  
4. เปิดโปรแกรม Glide App เพื่อท าการ

ออกแบบแอพพลิเคชัน่  
5. หลงัจากนั้นเร่ิมท าการออกแบบ

แอพพลิเคชัน่ มีการเพิ่มบทัทอน ของแต่
ละเมนูประกอบไปดว้ยเมนู Register, 
Inbound Member , Activities Meeting , 
Note, Post ,Contact  

6. ท าการเพิ่มลูกเล่น สไตลก์าร์ดและรูปแบบ
ของเมนู วา่ตอ้งการให้รูปแบบเมนู 
Register นั้นแสดงในรูปแบบไหน และ
ตอ้งการเพิ่มแทบ็ของเมนูนั้นใหมี้ก่ีแทบ็   

7. เมนู Register มีบทัทอนรายละเอียด
เก่ียวกบัการลงทะเบียนและสมคัรสมาชิก    



 
 

  

 

ข้ันตอนการท าเมนู Inbound Member  

จดัเตรียมขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัสถาน

ประกอบการใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง  

1. สอบถามความถูกตอ้งของขอ้มูลกบัพี่เล้ียง
เพื่อความถูกตอ้ง  

2. เปิดโปรแกรม Glide App เพื่อท าการ
ออกแบบแอพพลิเคชัน่  

3. ท าการเพิ่มบทัทอนต่างๆภายในเมนู และการ
แสดงขอ้มูลและลกัษณะของรูปภาพ  เช่น บทั
ทอนมือถือ บทัทอนลิงก ์ 

4. ท าการแยกขอ้มูลแต่ละส่วนในโปรแกรม 
Glide App  
 

ขั้นตอนการท าเมนู Activities Meeting    

1. เตรียมขอ้มูลรายละเอียดเน้ือหาข่าวต่างๆให้
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั  

2.  น าขอ้มูลท่ีเตรียมไวแ้ลว้ ลงใน Google  
Sheet เพื่อท าการออกแบบแอพพลิเคชัน่  

3. เปิดโปรแกรม Glide App เพื่อท าการ
ออกแบบแอพพลิเคชัน่  

4. เช็คความถูกตอ้งของข่าวใหแ้ม่นย  าก่อนท า
การออกแบบ เพิ่มลูกเล่น บทัทอน และ
ลกัษณะท่ีตอ้งการใหรู้ปภาพแสดง   

5.   เช็คสไตลข์องการ์ด ในเมนู  

 

 

ข้ันตอนการท าเมนู Note  

1. คิดเน้ือหาหรือลูกเล่นท่ีตอ้งการ  
2. เพิ่มรายละเอียดลงในโปรแกรม Google 

Sheet   
3. เพิ่มบทัทอนท่ีตอ้งการใหแ้สดงในเมนู  
4. สร้างขนาดของสไตลก์าร์ด และ

ลกัษณะของรูปภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์  

 

 

ข้ันตอนการท าเมนู Post New  

1.  จดัเตรียมเน้ือหารายละเอียดขอ้มูลต่างๆ
ใหถู้กตอ้ง  

2. น าขอ้มูลไปใส่ใน Google Sheet เพื่อท า
การเตรียมออกแบบแอพพลิเคชัน่  

3. เปิดโปรแกรม Glide app เพื่อท าการ
ออกแบบเมนู และเพิ่มลูกเล่นอ่ืนๆ  

4. แทรกบทัทอนท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริงลงไป
ในเมนู  

ข้ันตอนการท าเมนู Contact  

1.  เตรียมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานประกอบการ 
ช่องทางการติดต่อ เวบ็ไซตท่ี์สามารถอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได ้

2.   น าขอ้มูลท่ีเตรียมไปใส่ใน Google Sheet  
3. น าเขา้โปรแกรม Glide app เพื่อท าการ
ออกแบบเมนู  

4. เลือกบทัทอนช่องทางติดต่อ อาทิเช่น มือถือ 
เวบ็ไซต ์เพจต่างๆ พิกดั  



 
 

  

 

ขั้นตอนการออกแบบโลโก้  

1. ออกแบบรูปทรงท่ีตอ้งการในโปรแกรม Canva  
2. เลือกสีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แอพพลิเคชัน่เลือกเป็น
สีกรมเพื่อใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของสถาน
ประกอบการ  

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ  

สมาคมจะได้เป็นท่ี รู้จักกันมากยิ่ง ข้ึน จาก

ส ม า ชิ ก ท่ า น อ่ื น ๆ ท่ี ไ ด้ เ ข้ า ใ ช้ บ ริ ก า ร  

แอพพลิเคชั่นไม่ว่าจะเป็นทางสมาชิกหรือ

ผู ้ประกอบการ ธุร กิจน า เ ท่ียว  สมา ชิกและ

ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

และข่าวสารอัปเดตอยู่เสมอ และสามารถจด

บนัทึกการประชุมในแต่ละคร้ังได้สามารถตอบ

โจทย์กับงานด้านผูจ้ ัดการส่วนบุคคลและฝ่าย

เลขา  

ขอบเขตของโครงงาน 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา    
สอบถามขอ้มูลต่างๆจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
พนกังานท่ีปรึกษา ไดรั้บขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ และ
เวบ็ไซตข์องสมาคมhttps://www.atta.or.th 
2. ขอบเขตดา้นประชากร  

  สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว  (ATTA) 
และผูป้ระกอบการการน าเท่ียว 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2565 - 6 พฤษภาคม 
2565 

4. ขอบเขตดา้นสถานท่ี   
 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. ปฎิบติังานเรียนรู้งานในดา้นท่ีไดรั้บหมายหมาย 
และศึกษาปัญหาเพื่อตดัสินใจในการน ามาเป็น
หวัขอ้ของโครงงาน 

2. ร่างรายละเอียดหวัขอ้โครงงานและน าเสนอแก่
อาจารยท่ี์ปรึกษา ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้ง  

3.  จดัท าออกแบบแอพพลิเคชัน่   
4. ท าแบบสอบถาม และแจกเพื่อประเมินความพึง

พอใจ   
5. ส่งแบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงงาน    
6. รวบรวมเอกสารและจดัท ารูปเล่มเพื่อน าเสนอ

โครงงาน  

สรุปผลโครงงาน   

จากการป ฎิบัติสห กิจ ศึกษาตั้ ง แ ต่ว ัน ท่ี  17 

มกราคม 2565 – 6 พฤษภาคม 2565 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์  ในแผนกผูช่้วย

ผู ้จ ัดการ  สมาคมไทยธุรกิจการท่อง เ ท่ียว 

(ATTA)  จึงท าให้ทราบถึงรายละเอียดและ

ขั้นตอนในการปฎิบติังานจริงของทางสมาคม

ไทยธุรกิจการท่องเท่ียว รวมไปถึงงานด้าน

เอกสารต่างๆ อาทิเช่น จดหมายน าเข้า การ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  ท าให้ได้รับ

ความรู้และขอ้มูลในการให้บริการต่างๆภายใน



 
 

  

สมาคม  ทั้งน้ีผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงาน ATTA 

SERVICE MOBILE APPLICATION  โดย

ก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวกต่อ

ผู ้ประกอบการน าเท่ียวและสมาชิกในการใช้

บริการของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว และ

ยิ่งไปกว่านั้ นท าให้การบริการในฝ่ายงานด้าน

บุคคลให้บริการได้อย่างราบร่ืนและท าให้ลด

อุปสรรคในการให้บริการลดน้อยลงและเป็น

ประโยชน์ในทางท่ีดีให้กบัสมาคมไทยธุรกิจการ

ท่องเท่ียว   ทางผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นว่าการจดัท า

แอพพลิเคชั่น ATTA SERVICE MOBILE 

APPLICATION ออกมาเพื่อท่ีจะช่วยให้การ

บริการของทางสมาคมนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน

และสามารถ ท่ีจะท า ให้ทางสมาคมนั้ นได้

ประโยชน์จากแอพพลิเคชัน่ในดา้นอ่ืนๆอาทิเช่น 

ดา้นการจดบนัทึกกิจกรรมต่างๆในสมาคม ดา้น

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ท าให้สมาชิกในสมาคม

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกยิ่งข้ึน 

ผูจ้ดัท าไดมี้การจดัท าแบบสอบถาม ในรูปแบบ

ออนไลน์ทั้งหมด จ านวน 21 ชุด โดยผูใ้ห้ขอ้มูล

คือสมาชิกในสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 

และผูป้ระกอบการน าเท่ียวท่ีจะเขา้มามีบทบาท

ในสมาคม  

กติติกรรมประกาศ  

การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฎิบติังานในโครงการสหกิจ

ศึกษา ณ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียวตั้งแต่

วนัท่ี 17 มกราคม ถึง   6  พฤษภาคม 2565 ส่งผล

ให้ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ี

มีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี

ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและสนบัสนุน

จากหลายฝ่ายท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการ

จั ด ท า โ ค ร ง ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  ผู ้ จ ั ด ท า

ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมี

ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ีปรึกษาใน

การท าโครงงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจน

ให้การดูแลและให้ความเข้าใจกบัชีวิตของการ

ท างานจริง ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอย่าง

สูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย  
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