
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

เลขท่ีคำขอ                         .  หมายเลขผูสมัคร 
วัน เดือน ป                        . 

แบบย่ืนคำขอเขารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 

(*) ท่ีอยูท่ีจัดสง
เอกสาร และ

สามารถติดตอได 

 ท่ีอยูปจจุบัน              ท่ีอยูตามทะเบียนบาน       ท่ีอยูสถานท่ีทำงาน  

     /   

C B -     -      รหัสองคกรรับรอง 

เจาหนาท่ีรับคำขอ                                           . 
ตำแหนง                                                       . 

สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพ        ขาราชการ      พนักงานรัฐวิสาหกิจ    
 พนักงานเอกชน     ผูประกอบกิจการสวนตัว    
 นักศึกษา     อ่ืนๆ   พนักงานมหาวิทยาลยั    . 

1. ขอมูลผูย่ืนคำขอเขารับการประเมิน (ผูสมัคร)      หมายเหตุ (*) กรุณากรอกขอมลูใหครบถวน 

เขารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ        บริการการศึกษา วิจยั และภาษา       
สาขา    วิจัยและพัฒนา                         อาชีพ            นักวิจัย                     ชั้น       8        . 

ประวัติผูสมัคร 

1 1 - 0 3 - 2 5 1 5   นาย     นาง      นางสาว          วัน-เดือน-ป(พ.ศ.) เกิด                                                                       อายุ      8       ป    

(*)ชื่อ         ดร.ธงไชย       นามสกุล        สุรินทรวรางกูร                          ศาสนา      พุทธ          สัญชาติ       ไทย       . 
(*)ชื่อ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษ (โปรดระบุตัวพิมพใหญ เวนวรรค 1 ชองระหวางช่ือกับนามสกุล) 
 D R  T H O N G C H A I  S U R I N W A R A N G K O O N          

 

3 - 8 4 0 4 - 0 0 2 7 0 - 3 4 - 7 (*)เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน 

 (*) ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  

ท่ีอยู                            8/46                            หมูท่ี     1     ตรอก/ซอย         -         ถนน        -        .  
1 1 1 1 0 ตำบล/แขวง      บางบัวทอง    อำเภอ/เขต    บางบัวทอง     จังหวัด     นนทบุร ี                          รหัสไปรษณีย 

0 8 7 2 7 6 9 6 1 7 (*)เบอรโทรศัพทมือถือ  - - - - - - - - - เบอรโทรศัพท  

(*) อีเมล          thongchai.su@ssru.ac.th                                                                                                      . 
 

 ท่ีอยูเดียวกับท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูปจจุบัน 

ท่ีอยู                          8/46                       หมูท่ี    1      ตรอก/ซอย             -             ถนน       -         .  
1 1 1 1 0 ตำบล/แขวง      บางบัวทอง     อำเภอ/เขต      บางบัวทอง    จังหวัด      นนทบุร ี                         รหัสไปรษณยี 

0 8 7 2 7 6 9 6 1 7 เบอรโทรศัพทมือถือ  - - - - - - - - - เบอรโทรศัพท  

ท่ีอยูท่ีทำงาน / สถานศึกษา 

ชื่อสถานท่ีทำงาน (ชื่อตามนิติบุคคล)          มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา                                                                   . 
หนวยงาน        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         ท่ีอยู      1                                                                       . 
                                                                หมูท่ี       -         ตรอก/ซอย           -                   ถนน       อูทองนอก            .  

1 0 3 0 0 ตำบล/แขวง        วชิระ      อำเภอ/เขต      ดุสิต     จังหวัด    กรุงเทพมหานคร                            รหัสไปรษณีย 

0 2 1 6 0 1 1 7 4 - ตอ 18 เบอรโทรศัพท  0 2 1 6 0 1 1 7 7 - - โทรสาร 

เว็บไซต        www.ssru.ac.th                                                                                                                                . 
 

2. ขอมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากขอมูลปจจุบันลงไป) 

ลำดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
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1 Ph.D., ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

2 วท.ม. การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

3 วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

3. ประวัติการทำงาน (เรียงจากขอมูลปจจุบันลงไป) 

ลำดับ 
ป พ.ศ. 

ตำแหนง / สังกัด บริษัท / หนวยงาน 
จาก ถึง 

1 2548 ปจจุบัน อาจารย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

2 2547 2547 อาจารย วิทยาลัยรัชภาคย 

3 2544 2546 เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร บริษัทโคโคนัทแลนดแอนดเฮาส จำกัด 

4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรท่ีเคยไดรับ (เรียงจากขอมูลปจจุบันลงไป) 
ลำดับ ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ 

1 หนังสือเชิญเปนกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 หัวหนาชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี ทุน ววน. Fundamental Fund 2566 

3 หัวหนาโครงการวิจัย การพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเท่ียวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี ทุน ววน. FF 2566 

5. ประวัติการอบรม / ประสบการณอ่ืนๆ 

ลำดับ การฝกอบรม ฝกงาน ฝกประสบการณ สถานท่ี 

1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร การพัฒนานักวิจยัเชิงนวัตกรรมและ
สงเสริมคณุวุฒิวิชาชีพนักวิจัยตามกรอบมาตฐานคณุวุฒิวิชาชีพ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

2 โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 

3 โครงการอบรมการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 

6. เอกสารประกอบการย่ืนคำขอเขารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ      

  รูปถายขนาด 1 น้ิว  จำนวน  2  รูป  
  ประวัติการทำงานปจจบัุน (Resume) จำนวน 2 ชุด 
  สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา)  จำนวน 2 ชุด 
  สำเนาทะเบียนบาน (รับรองสำเนา)   จำนวน 2 ชุด      
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา)   จำนวน 2 ชุด        
  หนังสือรับรองการผานงาน  ฉบับจริง พรอมสำเนา 2 ชุด       
  ตัวอยางผลงาน กิจกรรม หรอืรางวัลท่ีเก่ียวของกับการรับรองบุคลากรตามขอบขายท่ีกำหนด (ถามี) 

7. การชำระคาธรรมเนียมในการย่ืนคำขอเขารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*)ผูสมัครมีความประสงค 
 สรางเอกสาร Pay-in Slip ดวยตนเอง โดยสมัครสมาชิกเว็บไซต ลงทะเบียนการประเมิน และเขาไปสรางเอกสาร Pay-in Slip                               
 รับเอกสาร Pay-in Slip ณ องคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองฯ ท่ีสมัครประเมิน  



3 

 

 

 

1. ขอสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ  
1.1. กรณีบาดเจ็บ ระหวางการประเมิน ผูเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยพิสูจนแลววา ไมไดเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูประเมิน หรือ 

เจาหนาที่สอบ ขององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคล องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
1.2. องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ ผูประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สามารถเปล่ียนแปลงขั้นตอน หรือวธิีการประเมินใหมี

ความสอดคลอง และเหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพ เพือ่ใหผูเขารับการประเมินสามารถแสดงสมรรถนะไดตามมาตรฐานอาชีพ  
1.3. หากมีขอสงสัยในขั้นตอนการประเมิน หรือ หลักฐานในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันมสิีทธิระงับ หรือ ถอดถอนผลการ

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนั้นได 

ชองทางการนำเอกสาร Pay-in Slip ไปชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ 
1. ชำระเงินผานเคาเตอร (KTB Teller Payment) คาธรรมเนียม 15 บาทตอรายการ 
2. ชำระเงินผาน KTB ATM คาธรรมเนียมในเขต 10 บาทตอรายการ, นอกเขต 20 บาทตอรายการ 
3. ชำระเงินผาน Internet (KTB NetBank) คาธรรมเนียม 15 บาทตอรายการ 

หมายเหตุ 
- คาธรรมเนียมเปนคาธรรมเนยีมการทำรายการของธนาคารกรุงไทยไมใชคาธรรมเนยีม ที่สถาบันฯ กำหนด 
- กรณีในเอกสาร Pay-in Slip มียอดชำระรวมเกิน 50,000 บาท ตอรายการ คาธรรมเนยีม 15 บาทตอรายการ + 0.1% ของยอดชำระ 

สำหรับเจาหนาท่ี 
 

 ชำระเงินแลว  
      (ลงช่ือเจาหนาท่ี                                            ) 

 บันทึกเขาระบบฐานขอมลูแลว 
      (ลงช่ือเจาหนาท่ี                                            ) 
 

ไดตรวจสอบหลักฐานท่ีใชในการสมัครแลว ถูกตองตรงตามท่ีผูสมัคร
กรอกทุกประการ 
      (ลงช่ือเจาหนาท่ี                                             ) 

การตกลงรับขอมูลขาวสาร 
 

ทานสนใจรับขอมูลขาวสารจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ ไม 
 

   ทานสนใจรับ    ขอมูลขาวสาร   ขอเสนอพิเศษ  
 

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

 
 

ขอกำหนดของผูเขารับการประเมิน 
1. ผูเขารับการประเมิน จะตองแสดงตนกอนเวลานัดหมายเพ่ือขอรับการ

ประเมิน อยางนอย 30 นาที  
2. ผูเขารับการประเมิน จะตองปดเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด 
3. ผูเขารับการประเมิน จะตองเตรียมเครื่องมือ อุปกรณท่ีจำเปนตามแต

กรณี ตามท่ีองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองไดแจงตอผูเขารับการประเมิน 
4. กรณี ท่ีผูเขารับการประเมิน ไมไดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ ครบถวน 

ผูเขารับการประเมิน ยินดีดำเนินการตามความเห็นของผูประเมิน 

5. ผูเขารับการประเมิน สามารถตรวจสอบผลการประเมิน ดวยตนเอง
ผานเว็บไซต  https://tpqi-net.tpqi.go.th/certified-person 

 

 

C B -     -  

บัตรประจำตัวผูเขารับการประเมินสมรรถนะบุคคล 
 
 

                                 นาย     นาง      นางสาว            
                          ชื่อ           ธงไชย                              
                           นามสกุล    สุรินทรวรางกูร                                
                           คุณวุฒิ                                
                                                                                           
วันท่ี        เดือน                     พ.ศ.            . เวลา                          
ณ                                                                                      . 

 
 
 

                                           . 
(ลงลายมือชื่อผูเขารับการทดสอบ) 
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1.4. หากมีขอสงสัยในหลักฐานของการประเมิน สถาบัน หรือ ผูที่สถาบันมอบหมาย หรือ องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ หวัหนาคณะของผู
ประเมินสมรรถนะของบุคคล สามารถใหผูขอเขารับการประเมิน แสดงผลเพิ่มเติม หรือ ถกูประเมินใหมได โดยผูขอเขารับการประเมินเปนผูออกคาใชจายทั้งส้ิน 

1.5. คำตัดสินของ หัวหนาคณะผูประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ใหถือเปนที่ส้ินสุด  

2. นโยบายการรักษาขอมูลสวนบุคคล  
2.1. สถาบันจะใชขอมูลสวนบุคคลเพียงเทาที่จำเปน เชน ชื่อ และ ทีอ่ยูเพือ่ใชในการติดตอใหบริการประชาสัมพันธหรือใหขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้ง สำรวจ

ความคิดเห็นของผูเขารับการประเมินในกิจการ หรือกจิกรรมของ สถาบันฯ เทานั้น 
2.2. สถาบันขอรับรองวาจะไมนำขอมูลสวนบุคคลของทานที่ สถาบันฯ ไดเก็บรวบรวมไวไปขายหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากผูเขารับการประเมินเทานั้น 
2.3. ในกรณีที่สถาบันไดวาจางหนวยงานอื่นเพื่อใหดำเนินการเกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของผูเขารับการประเมิน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิง

สถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ สถาบันเปนตน จะกำหนดใหหนวยงานที่ไดวาจางใหดำเนินการดังกลาว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ของผูเขารับการประเมินและกำหนดขอหามมิใหมีการนำขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสถาบัน 

3. การรับรองขอมูล และ การอนุญาตใหใชขอมูล 
ขาพเจาขอรับรองวา  

- ขอมูลตามท่ีระบุไวในคำขอ รวมท้ังเอกสารและหลักฐานท่ีแนบประกอบการพิจารณาท้ังหมดน้ันเปนความจริงทุกประการ 
- ขาพเจาไดอานและทำความเขาใจ ขอสงวนสิทธิ ขอบเขตความรับผิดชอบ นโยบายรักษาขอมูลสวนบุคคล และยินยอมให 

สถาบันใชขอมูลตามท่ีสถาบันเห็นสมควร 

- ขาพเจาไดชำระคาธรรมเนียมซึ่งเกิดข้ึนจากการดำเนินการตามคำขอน้ีภายในระยะเวลาท่ีสถาบันกำหนด 

 

       ยอมรับขอตกลงและลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
   

 

                                                                                ลงชื่อ                                                        ผูย่ืนคำขอ 

                                                                                              (  ผศ.ดร.ธงไชย  สุรินทรวรางกูร  ) 
                                                                                           วันท่ี    30   /  ม.ค.   /   2566 .         

หากมีขอสงสัย หรอื ตองการสอบถามเพ่ิมเติม ติดตอ สถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ (องคการมหาชน) โทร. 02 035 4900 – 4929 หรือผาน เว็บไซต https://tpqi-net.tpqi.go.th 

 

 

ตารางนัดหมายการประเมิน 
 

วันท่ี รอบการประเมิน ผูประเมิน 
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ตำแหนงงาน :   ผูชวยศาสตราจารย ประจำสาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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พ.ศ. 2548   อาจารยประจำสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ 

    วิทยาลัยรัชตภาคย 

พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547   เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร บริษัทโคโคนัทแลนดแอนดเฮาส จำกัด 

พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543  เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร โรงแรมบางปอวิลเลจ 

 

ประสบการณในดานวิชาการ 
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พ.ศ. 2555 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง การใชเทคโนโลยี 

 สารสนเทศสำหรับการจัดการความรูในองคกรธุรกิจขนาดกลาง 

 



พ.ศ. 2556 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาการใช 

 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการลูกคาสัมพันธขององคกรธุรกิจ : กรณีศึกษา 

 ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2557 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง  แนวทางการพัฒนา  

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสของ 

 กลุมอุตสาหกรรมสินคาการเกษตรท่ีสำคัญในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2558 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง  แนวทางการใช 

 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารในองคกรธุรกิจขนาดกลางในพ้ืนท่ี 

 กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2559 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง  ธุรกจิโรงแรม 

 ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การตลาด 

 และการสง่เสรมิการขาย 

พ.ศ. 2560 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง  แนวทางการ

พัฒนาการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2561 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง  การเพ่ิมศักยภาพ

ทางการแขงขันดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกรุงเทพมหานคร 
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เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรธุรกิจในกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2563 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง  แนวทางการใชแอป
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การขายออนไลนสำหรับผลติภัณฑชุมชนในยุคฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 

พ.ศ. 2564 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาแอป

พลิเคชันการขายออนไลนสำหรับผลิตภัณฑชุมชนในกรุงเทพและปริมณฑล 

พ.ศ. 2565 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง  นวัตกรรมการ

สงเสริมการขายสำหรับวิสาหกิจชุมชนรายยอยในจังหวัดสมุทรสงคราม 

พ.ศ. 2566 ไดรับทุนวิจัย Fundamental Fund 2566 จาก ววน. ในชุดโครงการวิจัย  การพัฒนา

ศักยภาพการทองเท่ียวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ. 2566 ไดรับทุนวิจัย Fundamental Fund 2566 จาก ววน. ในงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาแอป

พลิเคชันประชาสัมพันธการทองเท่ียวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี   
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พ.ศ. 2555 ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในงานวิจัยเรื่อง การใชเทคโนโลยี 
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Abstract 

The objective of this research were to 1) study the current use of mobile 
applications for tourism business in Bangkok, and 2) find guideline for the use of mobile 
applications for tourism business in Bangkok. This research employed quantitative and 
qualitative research methodologies. The research samples were 400 tourists in Bangkok, 
Thailand. These samples were selected by simple random sampling method. The research 
tool for data collection was a questionnaire. Data were analyzed in terms of percentage, 
mean, and standard deviation. The researcher also conducted interviews with 5 executives 
and computer staffs from tourism business in Bangkok. They were selected by purposive 
sampling. The research result revealed that tourism business had gained high benefits from 
the use of mobile applications, especially in terms of customer services. The guidelines for 
the use of mobile applications for tourism business were as follows: 1) the formulation of 
clear policies was required for the use of mobile applications to enhance tourism business 
competitive, 2) mobile applications must be designed and developed in terms of helpful 
information support and ease of use, and 3) appropriate promotion and update information 
for the use of mobile applications must be put in place for tourists.  
 
Keywords: Use, mobile applications, tourism business 
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Introduction 
Tourism has important role in economics of Thailand. There are various tourism 

styles in Bangkok, in terms of history, culture, and nature. These interesting places should be 
improved and promoted for higher quality of service. Thailand government has promoted 
tourism policies in 4 important aspects: 1) digital Thailand 4.0, 2) tourism information 
support via internet, 3) development of human resources in tourism for income increment,  
and 4) corrective registration system for tourism business (Economic Business Research 
Center and Economic Foundations, 2018). 

Mobile devices become a necessary gadget for human in daily lives. There are a large 
amount of mobile phone users at present. People have to connect their mobile phones 
through internet in order to access relevant information in the past, present, and future. The 
information will support them for business direction and decision making. The research in 
the use of mobile application for tourism business will support improvement of information 
service and convenience tools for tourists. 
 
Research Objectives 

The objectives of this research were to: 
1. study the current use of mobile applications for tourism business in Bangkok.  
2. find guideline for the use of mobile applications for tourism business in Bangkok. 

 
Research Scope 
 

Research Methodology 
This research is a mixed method methodology which it composed of qualitative and 

quantitative methodologies. 
 
Research Samples 
Research samples were divided into 2 groups. Research samples in the first group 

were tourists in Bangkok. 400 samples were selected by simple random sampling using Taro 
Yamane’s sampling table. They composed of 200 Thai tourists and 200 foreign tourists. Data 
were collected from this group by questionnaires. Research samples in the second group 
were 5 research samples which they were selected by purposive sampling from executives, 
information technology managers, and computer relevant managers. Data were collected 
from this group by interviewing. 
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Research framework 
This research study and find appropriate guideline for the use of mobile applications 

for tourism business in Bangkok, the research framework was shown in figure 1. The 
collected data will be analyzed by descriptive analyzing method. 
 

 
 

Figure 1: Scope of finding guideline of using mobile applications for tourism business 
 
Tourism business 

Tourism business created main income for Thailand which all Thai people can earn 
money, especially in important and famous tourist’s places. However, slowdown world 
economics, terrorisms, national disasters, and pestilence have a significant effect on tourism 
business in Thailand and around the world.  
 
Application 

Suchada (2010) explained that application composed of mobile and application. 
Mobile is a communication device which human can bring to everywhere and they can use 
it like embedded computer. Application means software which users can use for their works 
via User Interface (UI). 
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Janjira (2014) defined that application means application program which it was 
installed in smartphone and user can download these programs from service providers with 
charges or free. 

To sum up, application or app is a program for support working with mobile phones, 
tablets, and mobile devices. Users can bring these devices with convenience because the 
devices have small size and light weight. 

 
Mobile Application Development 

Thanakrit (2011) explained that mobile application development composes of 5 
steps as the following; 1) study relevant documents and researches, 2) analyze and 
synthesize mobile application design and apply, 3) analyze and synthesize quality 
assessment tool for the mobile application by 3 application and communication experts for  
suggestions, 4) revise mobile application following the comments from 3 experts and ask 
them to perform quality assessment again, and 5) test mobile application by samples of 
users in order to measure user’s satisfaction. 
 
Relevant Research 

Kannika and Thanyalak (2013) studied mobile application for national park tourism. 
This paper revealed that 30 samples of users were satisfied with the use of mobile 
application at the highest level because of convenience, correct information searching. This 
application was a public relation channel for national park in Thailand. 

Somkait, Sakchai and Sompod (2014) studied android application for tourism in 
Kanchanaburi province. They developed the application in order to assist tourists by mobile 
devices in 3 sections: 1) information decision support for place selection, 2) shortest 
travelling route to the destination, and tourist’s location display. They developed the 
application on Androids operating system and connected to GPS and internet. 

Thongchai and Sutha (2017) studied the use of information technology for marketing 
and promotion for hotel business in Bangkok. This paper revealed that suitable marketing 
and promotion combining with information technology will help to increase customer 
quantity and corporate income. 
 
Research Results 

This research results were found that tourists need to use mobile application for 
tourism business at the highest level. They use the application in order to search for tourism 
information, such as famous place, tourism promotion, prices, travelling, and maps. They 
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were satisfied with the use of mobile application for tourism business in Bangkok at a high 
level. However, they need more detail information in terms of service hours, more choices, 
instant alert massaging or e-mail for update information and new recommend destinations 
for tourists, and providing reviewing board after visit. 

Almost of surveyed tourism business develop their mobile applications in 6 steps: 
1) new concept study, improvement for current system, and user’s requirement study, 
2) mobile application design, 3) mobile application development; functional modules and 
user interface programming, 4) prototyping, 5) system testing with different mobile model, 
and 6) system implementation and  maintenance, see figure 2. 
 

 
Figure 2: Mobile application development in tourism business 

 
Conclusion 

The guidelines for the use of mobile applications for tourism business were as 
follows: 1) the formulation of clear policies was required for the use of mobile applications 
to enhance tourism business competitive, 2) mobile applications must be designed and 
developed in terms of helpful information support and ease of use, and 3) appropriate 
promotion and update information for the use of mobile applications must be put in place 
for tourists. 
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Recommendation for further study 
Further study for this topic should focus on the comparison for use of mobile 

applications between specific tourism business, such as airline business, hotel, restaurant, 
etc. Moreover, the further relevant topic is the comparison for use of mobile applications for 
tourism business between famous tourism destination, such as Chiang Mai, Phuket, etc. 
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