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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาอิสระเร่ือง การยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ปลาแดดเดียวออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาการยอมรับนวตักรรม

และประสบการณ์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (2) เพื่อศึกษา

การยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชห้ลกัการคาํนวณของ Taro Yamane ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบ t-test การ

ทดสอบ F-test และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ25 – 40 ปี การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพบริษทัเอกชน และมีรายไดร้ะหวา่ง 25,001 – 35,000 บาท และพบวา่  

(1) ประสบการณ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

(𝐱𝐱� = 4.64) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (2) การยอมรับนวตักรรม มีผล

ต่อกการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝐱𝐱� = 4.53)  เม่ือพิจารณารายดา้น

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น  

 

คําสําคัญ: ประสบการณ์ การยอมรับนวตักรรม การตดัสินใจซ้ือ 
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Purchase Decisions of sun-dried fish in Bangkok 
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Research subject A Study of Innovation Acceptance and Experience Factors 

Affecting Online Purchase Decisions of sun-dried fish in Bangkok. The objective is to (1) To 

study Innovation Acceptance and Experience Factors Classified by personal factors. (2) To 

study Innovation Acceptance and Experience Factors Affecting Online Purchase Decisions of 

sun-dried fish in Bangkok. The sample group used in the research was 402 personnel from 

Consumers in Bangkok. Using the calculation principles of Taro Yamane, using a convenience 

sampling method. The instrument of this research was a questionnaire. The statistics used for 

analysis data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and One-Way 

ANOVA 

The result of the study had found that, the sample population consisted most respondents 

were male, age 25-40 years old, bachelor degree, private company, Monthly income between 

25,001 – 35,000 Bath and found that, (1) experience factor Affecting Online Purchase Decisions 

of sun-dried fish was at the highest level(𝐱𝐱� = 4.64)  When considered in each aspect, it was 

found that every aspect are at the highest level (2) innovation acceptance factor Affecting Online 

Purchase Decisions of sun-dried fish was at the highest level(𝐱𝐱� = 4.53)  When considered in each 

aspect, it was found that every aspect are at the highest level 

Keyword: experience, The Technology Acceptance Model (TAM), Purchase Decisions 



บทนํา 

 ปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ (Social media หรือ Social Network) ไม่วา่จะเป็น Facebook, 

Line, Twitter, Google+, Instagram, YouTube และอ่ืน ๆ กาํลงัเขา้มามีบทบาทสาํคญัในวงกวา้งต่อ

ระบบการส่ือสาร ทาํใหเ้ราสามารถเช่ือมต่อความสัมพนัธ์กนัอยา่งกวา้งขวาง ไม่จาํกดัเวลา สถานท่ี

และอุปกรณ์ นาํพาใหพ้ี่นอ้งเพื่อนฝงูญาติสนิทมิตรสหายมาพบปะเจอะเจอกนั ทาํใหค้นท่ีไม่ชอบ

หรือไม่รู้จกัการใชส้มาร์ทโฟนหนักลบัมาเห็นความสาํคญัของการใชอุ้ปกรณ์ประเภทน้ีมากข้ึน อาจ

เรียกไดว้า่ส่ือสังคมออนไลน์ไดก้า้วเขา้มาเปล่ียนโลกแห่งการส่ือสาร (อรรถพล ถานอ้ย, 2562) 

 เม่ือช่วงปลายเดือน มิ.ย. 2564 มีการเปิดเผยผลการศึกษา 'ฟิวเจอร์ ชอ้ปเปอร์ 2021' (Future 

Shopper 2021) ในประเทศไทย โดย วนัเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย ซ่ึงเป็นเอเยนซีท่ีใหบ้ริการ

ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ขอ้มูล และเทคโนโลยแีบบครบวงจร ช้ีวา่ผูบ้ริโภคชาวไทยกาํลงักา้วข้ึน

เป็นผูน้าํเทรนด์การชอ้ปป้ิงออนไลน์ทัว่โลก การศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยใหธุ้รกิจมองอนาคตไดช้ดั คม 

และกวา้งไกลยิง่ข้ึน เห็นถึงโอกาสมากมายและความทา้ทายท่ีตอ้งเผชิญ ใหแ้บรนดเ์ดินหนา้วางแผน

ธุรกิจและการลงทุนไดอ้ยา่งรอบรู้เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาการยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาการยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดด 

เดียวออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั น่าจะส่งผลต่อการยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์  

 2. ประสบการณ์และการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ีน่าจะส่งผลต่อการยอมรับ

นวตักรรมและประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ 

 



แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการยอมรับนวัตกรรม 

 เป็นทฤษฎีท่ี,คิดคน้โดย Davis,Bagozzi&Warshaw ซ่ึงพฒันามาจากแนวคิดของ (The 

Theory of Reasoned Action: TRA) โดย TAM จะเนน้ การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการ

ยอมรับหรือการตดัสินใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรมใหม่ซ่ึงปัจจยัหลกั,ส่งผลโดยตรงต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยหีรือนวตักรรมของผูใ้ชไ้ดแ้ก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease 

of Use) และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลย ี(Behavioral Intention) (ภทัราวดี วงศสุ์เมธ, 2556)   

มีทั้งส้ิน 3 ปัจจยัไดแ้ก่ 

 การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)  

 การรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness) 

 ทศันคติ (Attitude) 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับคุณภาพระบบสารสนเทศ 

 แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพระบบสารสนเทศ ตามแบบจาํลอง Information System Success 

Model ของ DeLone & Mclean (2003) ซ่ึงใชก้นั อยา่งแพร่หลายในงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัระบบสนเทศ

เพื่อศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศ ประกอบไป ดว้ย 6 ตวัแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกนัไดแ้ก่ คุณภาพ

ขอ้มูล (Information Quality), คุณภาพระบบ (System Quality), คุณภาพการบริการ (Service 

Quality), การใชร้ะบบสารสนเทศ (Information System Use), การตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูใ้ชง้าน (User Satisfaction) และผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefits) โดยท่ี 3 ตวัแปรหลกัคือ คุณภาพ

ขอ้มูล คุณภาพระบบ และคุณภาพการบริการเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อ การใชร้ะบบสารสนเทศ 

และการตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน  

 คุณภาพของขอ้มูล (Content Quality) เป็นการวดัความเป็นส่วนตวั ความเก่ียวขอ้ง ความ

สมบูรณ์ ความปลอดภยั และการเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายของผูใ้ช ้

 คุณภาพของระบบ (System Quality) เป็นการวดัความสามารถในการใช ้ความสามารถใน

การจดัหา ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการปรับตวั และเวลาท่ีใชใ้นการดาวน์โหลด  



 คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เป็นการวดัวา่ผูใ้หบ้ริการมีการให้บริการ และ

สนบัสนุนการใชบ้ริการไดดี้เพียงใด 

 จากศึกษางานวิจยัของ Rahi & Ghani (2018) ไดศึ้กษาเร่ืองความตั้งใชง้าน Internet Banking 

อยา่งต่อเน่ือง โดยผสมผสานกบั แบบจาํลองความสาํเร็จของระบบสารสนเทศของ Delone & 

McLean เขา้กบัทฤษฎีการกาํหนดตนเอง พบวา่ คุณภาพของขอ้มูลในมิติความสมบูรณ์ของเน้ือหา, 

ความทนัเวลาของขอ้มูล และขอ้มูลสามารถ เขา้ใจง่าย และคุณภาพของการบริการในมิติความ

น่าเช่ือถือ, ความตอบสนอง และการเอาใจใส่ของ การบริการ ส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ 

Internet Banking อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Damabi, Firoozbakht & 

Ahmadyan (2018) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจและความ เช่ือมัน่จากการใชง้าน Mobile Banking 

โดยประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองความสาํเร็จของระบบสารสนเทศ DeLone & McLean พบวา่ คุณภาพ

ขอ้มูลและคุณภาพระบบส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชง้าน Mobile Banking 

แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิง

หน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และ

บริการอยูเ่สมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การ

ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

 รูปแบบกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ ผูบ้ริโภค มกัจะผา่น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตระหนกัถึง

ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึง

ผูบ้ริโภคอาจไม่ไดผ้า่นทั้ง 5 ขั้นตอนตามลาํดบัก็ได ้(Philip Kotler and Keller Kevin Lane, 2016) 

ผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

  1. การตระหนกัถึงปัญหา ผูบ้ริโภคจะรับรู้ถึงปัญหาหรือความจาํเป็นในการใชสิ้นคา้

และบริการท่ีไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงกระตุน้ภายในและภายนอก  

  2. การคน้หาขอ้มูล เม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ รับรู้ปัญหาวา่

ตอ้งการอะไร ขั้นต่อไป ผูบ้ริโภคหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้นั้นวา่จะซ้ือท่ีไหน อยา่งไร  

  3. การประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาประเมินผลทางเลือกวา่จะ

ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการใดจากคุณสมบติัของผลประโยชน์ผลิตภณัฑ ์ 



  4. การตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้และบริการนั้น ซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อส่ิง

กระตุน้ต่างๆ  

  5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือเม่ือผูบ้ริโภคใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีซ้ือไปแลว้  

จะเกิดผลสองทาง คือ พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้าและภาพลกัษณ์

ของสินคา้ การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย การ

ตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงั

การซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมี พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั จึงตอ้งอาศยัขอ้มูลต่างๆ ในการ

วิเคราะห์เพื่อสามารถส่งมอบสินคา้และบริการให ้ตรงตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ี

(Theory Of Acceptance Model : TAM) 

- ความง่ายในการใชง้าน 

- ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้าน 

- ทศันคติต่อเทคโนโลย ี

การตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ 

ประสบการณ์ (Experience) 

- คุณภาพของเน้ือหา (Content Quality)  

- คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

- คุณภาพดา้นระบบ (System Quality) 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้



ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคคลท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,527,994 

คน (สาํนกัทะเบียนกลาง,2564) และการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี โดยอา้งอิง

จากสูตรการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งบุคคลท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีการใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชห้ลกัคาํนวณของ Yamane (1967) ท่ีค่าระดบั

ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอ้ยูท่ี่ 5% มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จากการคาํนวณประชากรท่ี 

5,527,994 คน ผลท่ีไดคื้อขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดสาํหรับงานวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 399.9719 

ตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้าํหนดตวัอยา่งเพิ่มรวมทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง เพื่อความเหมาะสม และการสุ่ม

ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling)  

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง การยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.7 อาย ุ25 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.7 ระดบั

การศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.8 อาชีพ บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41.0  

มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.3  

 ประสบการณ์ ดา้นคุณภาพเน้ือหา ดา้นคุณภาพระบบ และการยอมรับนวตักรรม ดา้น

ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดดเดียวออนไลน์ ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และทาํใหต้วัแปรทั้ง 3 ตวัน้ีสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไดร้้อยละ 62.4  และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ±0.207 

 

 

 

 



ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของประสบการณ์และการยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลย ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อปลาแดดเดียวออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประสบการณ์และการยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

b Std. 

Error 

Beta t Sig. F Sig. 

Constant 

คุณภาพเน้ือหา 

คุณภาพการบริการ 

คุณภาพระบบ 

ประโยชน์ท่ีเกดิจากการใช้

งาน 

ทัศนคติต่อเทคโนโลย ี

0.447 

0.338 

-0.047 

0.171 

0.018 

0.392 

0.034 

0.207 

0.058 

0.073 

0.053 

0.063 

0.055 

0.039 

0.338 

-

0.037 

0.161 

0.016 

0.402 

0.045 

2.159 

5.774 

-0.644 

3.250 

0.287 

7.138 

0.881 

0.031 

0.000* 

0.520 

0.001* 

0.774 

0.000* 

0.379 

109.334 0.000* 

R = 0.790, R Square = 0.624, Adjusted R Square = 0.618, SEE = 0.35248  

*sig < 0.05 

Y = 0.447+0.392(ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้าน) +0.338(คุณภาพเน้ือหา)+0.171(คุณภาพ

ระบบ) 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัการยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดด

เดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาการยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

และรายไดต่้างกนั ทาํใหก้ารยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ โดยภาพรวม ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมี

ความเห็นวา่ การท่ีผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนั 

ทาํใหก้ารยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ไม่เหมือนกนั โดยสามารถบ่งช้ีไดว้า่การยอมรับ



นวตักรรมและประสบการณ์ต่างกนั อาจเน่ืองดว้ย แต่ละบุคคลนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ สุนทรีพชัรพนัธ์(อา้งถึงใน ธญัญช์ยา อ่อนคง, 2553) ไดใ้หค้าํอธิบาย

เก่ียวกบั ประชากรศาสตร์วา่ บุคคลแต่ละคนนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งลกัษณะท่ี

มองเห็นไดจ้าก ภายนอกท่ีบุคคลคนอ่ืนสามารถมองเห็นไดแ้ละลกัษณะภายในจิตใจ เช่น เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายได ้สังคมและศาสนา เป็นตน้ ดงันั้นการศึกษาถึงปัจจยัเหล่าน้ีจะทาํใหท้ราบถึง

ลกัษณะส่วนบุคคลไดช้ดัเจนข้ึนอีก ทั้งคนท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัก็อาจจะมี

ลกัษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกนัเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิตาพณัณ์ นิรัตน์ธนฉตัร (2563) 

ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยกีารชาํระเงิน ผา่นระบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) ของผูใ้ชบ้ริการ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ ประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี

มีอายแุตกต่างกนั มีความเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารชาํระเงินผา่นระบบคิวอาร์โคด้ (QR 

Code) การรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นความเขา้ใจง่ายในการใชง้าน ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชง้านจาํแนก

ตามอาย ุมีความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยดีา้นรับรู้ถึงประโยชน์ดา้นความง่ายในการใชง้าน 

ดา้นความตั้งใจท่ีจะใชง้าน ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชด้า้นการนาํมาใชง้านจริง แตกต่างกนั จึง

ยอมรับ สมมติฐานการวิจยั และดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงไม่แตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมติฐานการ

วิจยั 

2. ผลการศึกษาการยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดด

เดียวออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้

ความสาํคญักบัการเทคโนโลยใีนการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความง่ายในการใชง้าน ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้าน ทศันคติต่อเทคโนโลย ีอาจ

เน่ืองดว้ย เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน รับรู้ถึงประโยชนท่ี์เกิดจากการใชง้าน และทศั

คติท่ีดีเทคโนโลย ีผูบ้ริโภคจะเห็นวา่การซ้ือผา่นช่องทางออนไลน์จะมีความสะดวกสบาย มีความ

คุม้ค่า และรวดเร็ว จึงทาํใหเ้ลือกบริโภคผา่นช่องทางออนไลน ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมธา

วณัน์ จนัทมุณี (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นการส่ังอาหารผา่นทาง 

LINE MAN Application กรณีศึกษา: LINE MAN Application พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ รับรู้ถึงความง่าย

และประโยชน์ในการใชง้านของ LINE MAN Application ซ่ึงเม่ือผูใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงประโยชน์ใน

การใชง้าน LINE MAN Application และรู้สึกไดว้า่การใชง้าน LINE MAN Application เป็นไป



อยา่งสะดวกและง่ายดาย และมีทศันคติในการใชง้าน แอปพลิเคชนัเพื่อสั่งอาหารซ่ึงผูใ้ชบ้ริการให้

ความสาํคญัในเร่ืองของความคุม้ค่า และ ความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลใหเ้กิดการเลือกใชบ้ริการดา้น

การสั่งอาหารผา่นทาง LINE MAN Application 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัสาํหรับการยอมรับนวตักรรมและประสบการณ์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนาํผลลพัธ์ท่ีได้

จากการศึกษาวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นเชิงธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

 1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 25 – 40 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญา

ตรี อาชีพ บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรมุ่งทาํ

การตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัทาํงาน และมีกาํลงัซ้ือท่ีระดบักลาง ถึง ระดบัสูง  

 2. จากการศึกษา พบวา่ ประสบการณ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลาแดดเดียวออนไลน์ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจหรือผูท่ี้สนใจขายปลาแดดเดียวออนไลน์ควรให้

ความสาํคญักบั คุณภาพของระบบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดย

ระบบมีความสเถียรในการใชง้าน อาจเลือกใชส่ื้อออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ เขา้ถึงไดง่้าย 

 3. จากการศึกษา พบวา่ การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยส่ีงผลต่อการตดัสินใจซ้ือปลา

แดดเดียวออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจหรือผูท่ี้สนใจขายปลาแดด

เดียวออนไลน์ควรใหค้วามสาํคญักบั ความง่ายในการใชง้าน ซ่ึงส่ือออนไลน์ท่ีผูป้ระกอบการควร

เลือกใชค้วรจะมีลกัษณะช่องทางแสดงการติดตามสินคา้ท่ีง่าย ระบบการซ้ือท่ีไม่ซบัซอ้น 
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