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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง และการยอมรบัการใช้

แอพพลิเคชั่นของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจาก
นักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง จำนวน 400 ราย สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความถีแ่ละส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-29 ปี มีรายได้น้อยกว่า 
9,000 บาท และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้  ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเคยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงแล้ว โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก ในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เดินทางโดยรถส่วนตัวกับครอบครัว ค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยวต่อครั้งน้อยกว่า  หรือเท่ากับ 2,000 บาท มีแรงจูงใจจากการอ่านรีวิวและจำนวนของผู้ที่เคยไปสถานที่
นั้นๆ โดยแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยวที่เลือกใช้มากที่สุดคือ Facebook.com และเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่
ตลาดสวนไผ่ ลักษณะการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสะดวก รวดเร็ว ความง่ายต่อการใช้งาน การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วน
ครอบคลุม และการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ เป็นปัจจัยในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นของนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดพัทลุง ตามลำดับ 

คำสำคัญ: การยอมรับการใช้เทคโนโลยี, แอพพลิเคชั่น, พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
 

Abstract 
This research purpose was to study tourists’ behavior and application technology 

acceptance in Phattalung Province. Questionnaires were implemented to collect data from 400 
tourists. Additionally, data were statistically analyzed using descriptive statistics including 
percentage, mean, frequency and standard deviation. 
 The results found that the majority of participants were female with 22-29 years earned 
average monthly incomes less than 9,000 baht. Most respondents’ hometown was in south region. 
Most of them have been to Phattalung province. The purpose of travelling was to sightseeing and 
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taking rest. Most of them went with their family by their own car. The total expenses per person 
were less than or equal to 2,000 THB per trip that had travelling motivation from readings and 
reviews by Facebook.com which people used most for travelling application and they chose 
Saunpai Market. However, the results also showed that the application technology acceptance of 
tourists’behavior in Phattalung Province was high. When consideration in each factor, the results 
showed comfort, speed, ease of use, accurate information, entirety, and modernity are factors of 
application technology acceptance respectively. 
Keyword: Technology Acceptance, Application, Tourists’ Behavior 
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1. บทนำ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับเป็นปัจจัยที่ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยสูงสุด (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) โดยรายได้ที ่เกิดจากการท่องเที่ยวในปี 2561 เพิ ่มขึ ้นจากปี 2560 
14.52% ซึ่งเป็นรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย คิดเป็นมูลค่า 
148,432.54 ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติมีการมุ่งเน้นกรอบพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561-2580 ในส่วนของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก หรือ เป็นแม่เหล็กการ
ท่องเที่ยวระดับโลก โดยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การส่งเสริม
การท่องเที่ยวผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเสริมความงามสู่ตลาดระดับสูง การท่องเที่ยว
ทางน้ำ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทย และภูมิภาคไปพร้อมกัน ซึ่งนับเป็นมูลค่า
มากมายที่จะสามารถพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงจัดแคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชน
เติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง  อีก
ทั้งเพื่อเป็นการกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชน  ซึ่งได้นำเสนอ
เป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ “Enjoy Local” เที ่ยวชุมชนได้ลุ ้นได้แต้ม เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่   “SET in the Local” กระตุ้นกลุ่มตลาด MICE จัดประชุม สัมมนาและกิจกรรม 
CSR ในชุมชนและเมืองรอง โดยเน้นการเดินทางในวันธรรมดา “Local Link” เน้นความร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยว
หรือตัวแทนจำหน่ายได้รับสิทธิพิเศษ เช่น สนับสนุนค่าอาหาร เมื่อเสนอขายรายการนำเที่ยวเมืองรอง หรือมีรายการ
นำเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองในรายการเดียวกัน  “Eat Local” ประชาสัมพันธ์อาหารถิ่น ส่งเสริมการใช้วัตถดุิบ
จากท้องถิ่น พร้อมร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมให้มีการขายรายการนำเที่ยวประเภท Local Food Tours การเยี่ยมชม
แหล่งผลิต แหล่งวัตถุดิบด้านอาหาร “Our Local” สร้างสรรค์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมบนพื ้นฐานของ
วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าท้องถิ่น โดยเฉพาะในชุมชนและเมืองรอง 
“Local Heroes - Towards GSTC” กิจกรรม Mobile Clinic เพื ่อการพัฒนาคน สร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนจากองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อ ให้ชุมชนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางภูมิทัศน์และการแข่งขันในอนาคต และ
กิจกรรม “Local Strength” การร่วมมือเชิงบูรณาการกับภาครัฐและเอกชน สร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่อุปทาน 
และสินค้าพร้อมขาย พัฒนาเรื่อง Creative Tourism ในแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายเข้าเมืองรอง  

จังหวัดพัทลุง เป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังแสดงให้เห็น
จากตัวเลขอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรองทั้งประเทศ โดยอัตราการขยายตัวของ
จังหวัดพัทลุงสูงเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด รองจากจังหวัดยะลาและนครศรีธรรมราช (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ภายใต้ต้นทุนชุมชนที่มีอยู่ คือ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษก์ารท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เข้าชุมชน เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุงมี 11 อำเภอ ซึ่ง
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แบ่งลักษณะการท่องเที่ยวได้เป็น “เขา ป่า นา เล” การท่องเที่ยวเชิง “เขา ป่า” ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอป่าบอน อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอศรีนครินทร์ 
อำเภอศรีบรรพต และอำเภอป่าพะยอม จุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ คือการเที่ยวชมน้ำตก ภูเขา และล่องแก่ง 
เนื่องจากพัทลุงมีป่าอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาบรรทัดที่เป็นป่าต้นน้ำ การท่องเที่ยว “นา เล” เป็นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำท่ีสมบูรณ์ และเป็นเมืองมโนราห์ หนังตะลุง ซึ่ง
อยู่ในพื้นที่อำเภอควนขนุน อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว  และอำเภอปากพะยูน (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2561) 

ดังจะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ในแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการนำเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้าถึงเทคโนโลยีกันมากขึ้น อาทิ 
การเข้าถึงข้อมูล   แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลสำหรับการวางแผนเดินทางของนักท่องเที่ยว การค้นหาที่พัก หรือกิจกรรม
ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น YouTube, Line และFacebook ซึ่งเป็น
ช่องทางสังคมออนไลน์หลักที่ผู ้บริโภคเลือกใช้ เป็น 3 ลำดับแรก โดยคิดเป็นร้อยละ 98.8 , 98.6 และ 96.0 
ตามลำดับ (ETDA Thailand, 2562) 

ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว และจังหวัดพัทลุงก็เป็นหนึ่ง
ในเมืองรองทีค่วามพร้อมทางด้านพื้นท่ี  อีกทั้งได้รับความนิยม และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว รวมถึง
ธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับภาคการท่องเที ่ยวมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีความสนใจที ่จะทำการศึกษาเกี ่ยวกับ
แอพพลิเคชั่นท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง เพื่อดูพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นของนักท่องเที่ยว
และเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงให้รองรับการใช้งาน
ของนักท่องเที่ยวได ้
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง 
2. เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัยการศึกษา การยอมรับการใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน

จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 3.1.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
 ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2555) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การประพฤติหรือปฏิบัติของ

นักท่องเที่ยวการแสดงออกในขณะเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นคำพูด การกระทำสีหน้าหรือท่าทาง เช่น การเยี่ยม
ชมแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูป รับประทานอาหาร ซึ่งการแสดงออกนั้นอาจมีรากฐานมาจากอุปนิสัยหรือความต้องการ
พื้นฐานของแต่ละคนที่อาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างหรืออาจมาจากสิ่งแวดล้อม หรือประสบการณ์ที่ได้รับขณะนั้น  

 เอกพัฒน์  สุทำแปง (2545) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที ่ยว หมายถึง การกระทำทุกอย่างของ
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าการกระทำนั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทำนั้นได้
หรือไม่ก็ตาม ก็เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง 
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 3.1.2 การกำหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
 Perreault และ Dorden (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก ่
 1. นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวประเภทนี้มีรายได้ปาน

กลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวท่ีใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ 
 2. นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาดีและมีรายได้

ปานกลาง ถึงสูง มีความช่ืนชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวแบบผจญภัย 
 3. นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ 

ซึ่งมัก ใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่าจะไปท่ีไหน อย่างไร นักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย 

 4. นักท่องเที ่ยวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates Travelers) เป็น
นักท่องเที่ยว ที่มีใจรักการท่องเที่ยวเดินทางอย่างมาก แต่ไม่สนใจการท่องเที่ยว ในระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่จะ
ชอบการเดินทาง ที่ใช้ระยะเวลานานมากกว่า 

 Cohen (1979) ได้เสนอรูปแบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ ดังน้ี 

 1. นักท่องเที ่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เป็นนักท่องเที ่ยวซึ ่งเน้นความสำคัญใน
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการหรือการพักผ่อนทางร่างกาย 

 2. นักท่องเที ่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่
พยายาม หาแนวทางเพื่อลืมความจำเจในชีวิตประจำวัน 

 3. นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเพื่อแสวงหา
ประสบการณ์ที่แท้จริง นักท่องเที่ยวประเภทนี้สนใจศึกษาและได้รับประสบการณท์ี่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้ไป
สัมผัส ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปน ก็ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมต่างๆ ที่
แท้จริงเป็นของสเปน 

 4. นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือ ชอบติดต่อ
พูดคุยกับคนท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของคน
ท้องถิ่น 

 5. นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) นักท่องเที่ยวประเภทนี้ต้องการฝัง
ตัวเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะใช้เวลาอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้เป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวที่มาใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศไทย เช่น 
พัทยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้ชีวิตเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัว การับประทานอาหาร 
การพยายามพูดภาษาท้องถิ่น เป็นต้น 

3.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Kolter. 1997, น.171) เป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเพื่อท่ีจะ

ทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคโดยการตั้งคำถามและคำตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักล
ยุทธ์ทางการตลาด  ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คำถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who, What, Why, Who, When, Where และ How 
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เพื ่อหาคำตอบ 7 ประการหร ือ 7Os ประกอบไปด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, 
Occasions, Outlets และ Operations  

3.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989 อ้างใน ภัทราวดี วงศ์สุเมธ,2556) ซึ่งพัฒนามาจาก

แนวคิดThe Theory of Reasoned Action: TRA โดย TAM จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับหรือ     การตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness)  

 
ภาพที่ 1 Technology Acceptance Model 
ที่มา : http://theorymall.blogspot.com 
  

3.4  กรอบแนวคิด 
   ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิด 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง การยอมรับการใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นส่งผลต่อพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา พฤติกรรมของนักท่องเที ่ยว
ตลอดจนศึกษาถึงการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่น โดยมีวิธีการดังนี้ 

4.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
พฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยว การยอมรับการใช้

เทคโนโลยีแอพพลิเคช่ัน 
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4.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวใน จังหวัดพัทลุง มีจำนวน 1,326,468  คน 
(อ้างอิงสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2561) 

4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
คำนวณจากการใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970: 608) จาก 

ประชากร 1,326,468  คน จึงสุ่มมาทำวิจัย จำนวน 400 คน จากประชากรทั้งหมด 
4.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน แบบสอบถาม 1 ชุด แบง่ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน  
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
  ส่วนท่ี 3 การยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่น 
  ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ  เพื่อพิจารณาปัญหาที่ได้ แล้วนำไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

4.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยดังนี ้ 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม หลังจากน้ันผู้ทำการวิจัย นำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จากหนังสือรายงานทางการ ข้อมูลทางสถิติ บทความผลงานทางวิชาการ 

นิตยสาร วารสาร อินเตอร์เน็ตและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด 
ทฤษฎี และข้อมูลอ้างอิง 

4.4  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการดังข้ันตอนต่อไปนี้ 
  1. นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาทำการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
  2. ทำการลงรหัสแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
  3. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเรจ็รูป SPSS/PC (statistical package for Social 

Science/Personal Computer) 
4.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage)  
  2.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของผู ้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีหาค่าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั ่นของนักท่องเที ่ยว ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย 

(Average) 
  4. ข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด Open-Ended 
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5. สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 238 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 มีอายุระหว่าง 22-29 ปี จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ  44.20  โดยกลุ่มตัวอย่างมี
รายได้น้อยกว่า 9,000 บาท 199 คน คิดเป็นร้อยละ  49.80  และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ จำนวน 365 คน ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 91.20 

2.ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง เป็นดังตารางต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละ ของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง  

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ความถี่ (คน) ร้อยละ 

การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพทัลุงในหนึ่งปีท่ีผ่านมา 
ไม่เคยไป 
เคยไป 

วัตถุประสงค์ในท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่อนใจ   
เพื่อการศึกษาหาความรู ้   
เพื่อธุรกิจ   
อื่นๆ (เพื่อความบันเทิง,ทัศนะศึกษา) 

การเดินทางในการท่องเที่ยวครั้งนี ้
รถส่วนตัว 
รถโดยสารประจำทาง 
อืน่ๆ(ทัวร์นำเที่ยว,รถไฟ,เครื่องบิน)  

บุคคลที่ร่วมเดินทางในการท่องเทีย่วในครั้งนี้ 
ครอบครัว 
เพื่อน 
เพื่อนร่วมงาน 
อื่น ๆ  (แฟน/คนรัก,อาจารย์) 

ค่าใช้จ่ายในท่องเที่ยวในครั้งนี ้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท 
2,001 - 4,000 บาท 
4,001 บาทขึ้นไป 

ปัจจัยในการเลือกสถานท่ีท่องเที่ยวครั้งน้ี 
จำนวนและการรีวิวจากผู้ที่เคยไป 
จำนวนของผู้เช็คอิน 
จำนวนการกดไลค์และกดแชร ์
อื่นๆ (มาด้วยตัวเอง) 

 
98 
302 

 
318 
35 
23 
24 
 

324 
29 
47 
 

211 
108 
39 
42 
 

164 
128 
108 

 
298 
65 
24 
13 

 
24.50 
75.50 

 
79.50 
8.80 
5.80 
6.00 

 
81.00 
7.20 
11.80 

 
52.80 
27.00 
9.80 
10.50 

 
41.00 
32.00 
27.00 

 
74.50 
16.20 
6.00 
3.20 
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ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละ ของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง (ต่อ) 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ความถี่ (คน) ร้อยละ 
แอพพลิเคชั่นใดในการตัดสินใจเลอืกสถานท่ีท่องเที่ยว 

Chillpainai.com 
Tripadvisor.com 
Citymappe.com 
Wongnai.com 
YouTube.com 
Facebook.com 
Instagram.com 

สถานท่ีที่มาท่องเที่ยวครั้งนี ้
ทะเลน้อย 
เรื่องเล่ากับข้าวยามเย็น 
เขาอกทะล ุ
ส้มตำบายพาส 
ตลาดใต้โหนด 
ร้านเดอะเคป 
ควนนกเต้น 
ขนำคอฟฟี ่
ตลาดสวนไผ ่
ปาดิโอ ้
ร้านหลานตาช ู

 
81 
25 
15 
20 
172 
310 
84 
 

135 
50 
33 
29 
176 
29 
42 
53 
260 
60 
108 

 
11.50 
3.50 
2.10 
2.80 
24.30 
43.80 
11.90 

 
13.80 
5.10 
3.40 
3.00 
18.10 
3.00 
4.30 
5.40 
26.70 
6.20 
11.10 

 

ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ในหนึ่งปีที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว 
ในจังหวัดพัทลุงแล้ว จำนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว  
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางโดยรถส่วนตัวจำนวน 
324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 มีลักษณะการเดินทางกับครอบครัวมากท่ีสุด จำนวน 211 คน และกลุ่มเพื่อน จำนวน 
108 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.80 และร้อยละ 27.00 ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000
บาท จำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมา 2,001 – 4,000 บาท จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 
ด้านปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจจากจำนวนและการรีวิวของผู้ที่เคยไป 
จำนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 แอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยวที่เลือกใช้มากที่สุดคือ Facebook.com 
จำนวน 310 คนคิดเป็นร้อยละ 43.80 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดสวนไผ่ จำนวน 260 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และรองลงมาคือ ทีต่ลาดใต้โหนด จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 

3. ผลการศึกษาด้านการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง เป็นดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการยอมรับ การใช้แอพพลิเคชั่นในจังหวัดพัทลุง ภาพรวม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การยอมรับแอพพลิเคชั่น X  
S.D. ระดับ 

ระบบของฟังค์ช่ันใช้งานง่าย 
 

ขั้นตอนการใช้แอพพลิเคชั่นทำได้งา่ยไม่ซบัซ้อน 
 

ระบบของแอพพลิเคชั่นมีความสะดวก รวดเร็ว 
 

เทคโนโลยีมีความทันสมยัสะดวกตอ่การใช้งาน 
 

แอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลที่ถูกต้องแมน่ยำ 
 

แอพพลิเคชั่นมีการอัพเดทข้อมลูอยู่เสมอ 
 

แอพพลิเคช่ันช่วยให้สะดวกในการค้นหา เช่น สถานท่ี
ท่องเที่ยว  เส้นทางและ ร้านอาหาร  เป็นต้น 
 

แอพพลิเคชั่นมีบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวครบถ้วน
ครอบคลมุ 
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลเิคช่ันโดยไม่เสีย
ค่าบริการ 
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลเิคช่ันผ่านสมาร์ทโฟน, 
แอนดรอยด์, ios 
 

ท่านคิดว่าแอพพลิเคช่ันช่วยให้การท่องเที่ยวของท่าน
ง่ายขึ้น 
 

4.25 
 

4.24 
 

4.37 
 

4.37 
 

4.22 
 

4.21 
 

4.32 
 
 

4.22 
 
 

4.37 
 
 

4.42 
 
 

4.38 
 

 

0.71 
 

0.63 
 

0.66 
 

0.63 
 

0.73 
 

0.70 
 

0.66 
 
 

0.65 
 
 

0.62 
 
 

0.64 
 
 

0.63 
 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

 

ภาพรวม 4.21 0.43 มาก 
 

  ลักษณะการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยว สามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นผ่านสตาร์ทโพน, แอนดรอยด์, ios มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  รองลงมา 
แอพพลิเคชั่นช่วยให้การท่องเที่ยวของท่านง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  ระบบของ
แอพพลิเคชั่นมีความสะดวก รวดเร็ว  เทคโนโลยีมีความทันสมัยสะดวกต่อการใช้งานและสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นโดยไม่เสียค่าบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66,0.63,0.62  แอพพลิเคช่ันช่วย
ให้สะดวกในการค้นหา เช่น สถานที่ท่องเที่ยว  เส้นทางและ ร้านอาหาร  เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.32 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ระบบของฟังค์ช่ันใช้งานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.25ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.71 ขั้นตอน
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การใช้แอพพลิเคชั่นทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 แอพพลิเคช่ันให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแม่นยำและแอพพลิเคชั่นมีบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวครบถ้วนครอบคลุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73,0.65 และแอพพลิเคชั่นมีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.21         ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 เป็นลำดับสุดท้าย 
 

6.  อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 22-29 ปี มีรายได้น้อยกว่า 9,000 บาท  และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเดินทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง เป็นการท่องเที่ยวแบบเดินทางไป-กลับ ไม่มีการค้างคืน ทำให้ผู้ที่อาศัยในจังหวัดพัทลุง 
และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวไดอ้ย่างสะดวก อีกทั้งจังหวัดพัทลุง ยังเป็นจังหวัดที่มีค่าครองชีพไม่
สูงมาก การใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งจึงอยู่ในระดับที่ผู้คนส่วนมากเข้าถึงได้โดยง่าย จัดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
แบบประหยัด (Budget Travelers) นักท่องเที่ยวประเภทนี้มีรายได้ปานกลาง แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือ
ท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ และกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือ การเดินทางในครั้งต่อไปว่าจะไปที่ไหน 
อย่างไร นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย  ซึ่งถูกกล่าวถึงไว้ในทฤษฎีของ 
Perreault และ Dorden (1979) เรื่องรูปแบบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  

การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง สามารถอภิปรายผลตามแนวคิด 6W1H ได้ดังนี้ 1) 
Who – ใครคือลูกค้า ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-29 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีเคยเดินทาง
มาท่องเที่ยว   ในจังหวัดพัทลุงแล้ว ในช่วงหนึ่งปีท่ีผ่านมา นั่นแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่
ในภาคใต้ 2) What – อะไรคือ สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
เดินทางท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื ่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
ท่องเที่ยวอําเภอสวนผึ้งจังหวดราชบุรี ของ สิทธิโชค  จิตต์ประสงค์ ที่พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาอำเภอ
สวนผึ้งส่วนใหญ่คือการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน หย่อนใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
พัทลุงมีความหลากหลาย ทั้งในส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  3) Where – ลูกค้าอยู่ที่ไหน ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดสวนไผ่ และ ตลาดใต้โหนด ซึ่งทั้ง 2 สถานที่นี้จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในวันเสาร์
และวันอาทิตย์ เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น มีการจำลองวิถีชีวิต การจัดแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในตลาดดว้ย 
ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ Cohen (1979) ที่ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ 5 รูปแบบ และหนึ่งในนั้นคือ 
นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวท่ีเดินทา เพื่อแสวงหาประสบการณ์
ที่แท้จริง นักท่องเที่ยวประเภทนี้สนใจศึกษาและได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ ยว ที่ได้ไปสัมผัส 4) 
When – สินค้าจะถูกใช้งานเมื่อไร ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น เกิดเมื่อนักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจเมื่อ
ได้ร ับการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านจำนวนและการรีวิวของผู ้ที ่เคยไปสถานที่นั ้น ๆ ทางสื ่อสังคมออนไลน์ 
นักท่องเที่ยว  จะเกิดความสนใจและปรารถนาที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นๆด้วย ซึ ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว  ทางทะเลในอำเภอขนอม 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช ของรวีวรรณ เพ็ชรคง และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวอําเภอสวนผึ้งจัง
หวดราชบุรี ของสิทธิโชค  จิตต์ประสงค์ ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้และเตรียมข้อมูลการท่องเที่ยวจาก
อินเตอร์เน็ต  5) Why - ทำไมต้องซื้อสินค้าหรือบริการ ผลการวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งไมสู่ง
มากนัก ซึง่จะมีค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ของนักท่องเที่ยวท่ีทำ
การสำรวจ ซึ่งพบว่าสวนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 9,000 บาท  ต่อเดือนและสอดคล้องกับ งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานนกน้ำทะเลน้อย  จังหวัดพัทลุง ของ วรวัตย์ สุวรรณภักดี ที่
กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ จะทำให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งไม่สูงมากนัก เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวในระยะเวลา    ไม่นาน กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงไม่มีความหลากหลายนัก 6) Whom – ใครบ้างที่มีอิทธิพลในการซื้อสินค้า และเกี่ยวข้อง   กับใคร 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการเดินทางเป็นการเดินทางกับครอบครัวมากที่สุด และรองลงมาคือกลุ่มเพื่อน ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลใน
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของรวีวรรณ เพ็ชรคง ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมากับกลุ่ม
ครอบครัวหรือญาติ 7) How - ใช้สินค้าหรือบริการอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถ
ส่วนตัว และแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยวที่เลือกใช้มากที่สุดคือ Facebook.com ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการ
ดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันท่ีต้องการ ความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

การศึกษาการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง เมื่อพิจารณาเป็นรายพบว่า ข้อ
ที่อยู่ในระดับมากคือ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน, แอนดรอยด์, ios รองลงมา แอพพลิเคช่ัน
ช่วยให้การท่องเที่ยวของท่านง่าย ระบบของแอพพลิเคช่ันมีความสะดวก รวดเร็ว  เทคโนโลยีมีความทันสมัยสะดวก
ต่อการใช้งาน และท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นโดยไม่เสียค่าบริการ แอพพลิเคชั่นช่วยให้สะดวกในการ
ค้นหา เช่น สถานที่ท่องเที ่ยว เส้นทางและร้านอาหาร เป็นต้น ระบบของฟังค์ชั ่นใช้งานง่าย ขั ้นตอนการใช้
แอพพลิเคชั่นทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน แอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและแอพพลิเคชั่นมีบริการข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวครบถ้วนครอบคลุม และแอพพลิเคชั่นมีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมออยู่ในลำดับมากเป็นลำดับสุดท้าย  มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่อง Technology Acceptance Model (TAM) ของ Davis (1989) 
ที่กล่าวถึงปัจจัยของการยอมรับเทคโนโลยี 3 ปัจจัย คือการรับรู้ความง่าย  ในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
การรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) และทัศนคติ (Attitude) ซึ่งในท้ายที่สุด ความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีจะส่งอิทธิพลต่อการตั้ งใจใช้และใช้งานจริงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ ของจิรวัฒน์  วงศ์ธงชัย (2555) ที่
พบว่า ความง่ายในการใช้งาน ความมีประโยชน์ ความสนุกในการใช้งาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 

 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.ธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงควรมีการพัฒนาให้ธุรกิจของตนไปอยู่บนแอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมของ

ผู้บริโภค เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อ และช่องทางประชาสัมพันธ์ 
2.ธุรกิจแอพพลิเคชั่นควรมุ่งเน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถเข้าให้

ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งข้อมูลนั้นควรได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ  
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