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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากร (3) เพื่อศึกษาการยอมรับและการใชเทคโนโลยี ดานความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน  (Facilitating 

Condition) ที่มีผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใชสถิติ t-test และสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งหากพบความแตกตางระหวางตัวแปร จะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี

ของ LSD และใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนารานไม
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แตกตางกัน สวนการยอมรับและการใชเทคโนโลยี ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 

Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน 

(Facilitating Condition) มีผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ : การยอมรับ ; รานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน 

 

Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the acceptance of online curtain stores 

with no physical stores of people in Bangkok, (2) to study the acceptance of online curtain 

stores with no physical stores of people in Bangkok following the citizen factors and (3) to 

study the acceptance and use of technology in terms of performance expectancy, effort 

expectancy, social influence and facilitating condition that affecting the acceptance of online 

curtain stores with no physical stores of people in Bangkok. The sample group used in this 

research was 400 of people in Bangkok. The questionnaire was used to be a tool for collecting 

the data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The hypotheses were tested by t-test and One-Way ANOVA. If the 

differences were found, they would be compared in pairs by using LSD and Multiple 

Regression. 

The hypothesis result found that the differences in gender, age, marital status, 

educational level, occupation, and monthly income making the acceptance of online curtain 

stores with no physical stores was not different. However, the acceptance and use of 

technology in terms of performance expectancy, social influence and facilitating condition 

affecting the acceptance of online curtain stores with no physical stores of people in Bangkok. 

Keywords : Adoption ; Online Curtain Stores with No Physical Stores 
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บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 โลกวันนี้เปล่ียนแปลงเร็วกวาในอดีต อาจมีเหตุการณไมคาดฝนเกิดข้ึนไดเสมอ เพราะมีการเกิดขึ้นของ

ดิจิทัล อินเตอรเน็ต และสมารทโฟน โลกท่ีเคยมีระยะทางและเวลาเปนอุปสรรคไดพังทลาย กลายเปนโลก 

ไรพรมแดน นํามาสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในหลายมิติ  

 ผลพวงจากระยะทางและเวลาที่หดสั้นลงหลังการเกิดขึ้นของดิจิทัลท่ีเห็นไดชัด คือ คนกลางแบบเดิมตก

อยูในสถานะลําบาก ตองเรงปรับตัวกันยกใหญ แตคนกลางคนใหมท่ีเห็นโอกาสจากชองวางใหมก็ไดถือกําเนิดข้ึน 

ยกตัวอยางเชน ในอดีตหากตองการใชบริการรานผามาน อาจตองเสียเวลา และคาใชจายในการเดินทางตระเวน

หาหลาย ๆ ที่ เพื่อเลือกรานที่ถูกใจที่สุด แตในวันน้ีเทคโนโลยีทําใหสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงเขาเว็บไซต 

Google แลวคนหาคําวาผามาน คุณจะเจอรานผามานออนไลนมากมาย สงผลใหรานผามานเกาแกในชุมชนถูก

ทําลาย (Disrupt) โดยรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน   

 ดังน้ัน ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนหุนสวนรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน จึงอยากทําการศึกษาเรื่องการ

ยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และจะนําผลการวิจัยน้ีไป

พัฒนากลยุทธขององคกร เพื่อสรางประสบการณท่ีดี (Customer Experience) และตรงใจลูกคาใหไดมากที่สุด 

อนาคตจะไดไมเปนผูท่ีถูกทําลาย (Disrupt) และเปนผูท่ีอยูรอดในอุตสาหกรรมนี้ตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามลักษณะประชากร  

3. เพื่อศึกษาการยอมรับและการใชเทคโนโลยี ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 

Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 

และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน  (Facilitating Condition) ท่ีมีผลตอการยอมรับรานผามาน

ออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี ้

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา แบงเปน 2 กลุมตัวแปรดังน้ี ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะประชากร และการ

ยอมรับและการใชเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปดวย ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และสภาพของสิ่ง
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อํานวยความสะดวกในการใชงาน  (Facilitating Condition) ตัวแปรตาม ไดแก การยอมรับรานผามานออนไลน

ที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวย ข้ันรับรู (Awareness) ข้ันสนใจ 

(Interest) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นทดลอง (Trail) และขั้นยอมรับ (Adoption) 

3. ระยะเวลาการดําเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนท่ีแตกตางกัน นาจะทําใหการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานแตกตางกัน 

2. การยอมรับและการใชเทคโนโลยี ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 

Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 

และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน  (Facilitating Condition) นาจะมีผลตอการยอมรับราน

ผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อ ใหทราบถึ งการยอมรับร านผามานออนไลน ท่ี ไมมีหนาร าน ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อ ใหทราบถึ งการยอมรับร านผามานออนไลน ท่ี ไมมีหนาร าน ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากร  

3. เพื่อใหทราบถึงการยอมรับและการใช เทคโนโลยี  ด านความคาดหวั งในประสิทธิภาพ 

(Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social 

Influence) และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน  (Facilitating Condition) ที่มีผลตอการยอมรับ

รานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ 

กระบวนการยอมรับเทคโนโลยี (Adoption Process) 

Roger and Shoemaker (1971) อธิบายถึงกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีวา เปนกระบวนการทาง

จิตใจของแตละบุคคล เริ่มตนตั้งแตการใหความสนใจในความรูใหม ๆ มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งใหม ๆ ที่

เกี่ยวของกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้น ตลอดจนถึงการรูสึกยอมรับเทคโนโลยีนั้นอยางเปดเผย ไดแบง

กระบวนการยอมรับ ออกเปน 5 ขั้นตอน คือ (1) ข้ันรับรู  (Awareness) (2) ขั้นสนใจ (Interest)  
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(3) ข้ันประเมินผล (Evaluation) (4) ขั้นทดลอง (Trail) และ (5) ขั้นยอมรับ (Adoption) ซึ่งแตละขั้นตอน 

มีความหมาย และนิยามดังตอไปนี ้

1. ขั้นรับรู (Awareness) เปนขั้นแรกที่บุคคลนั้นมีการรับรูขอมูล หรือไดรับทราบขอมูล รวมถึง

แนวคิดใหม ๆ แตยังไมมีรายละเอียดท่ีแนชัด การรับรูนั้นอาจเกิดขึ้นโดยความบังเอิญดวยการกระทําตาง ๆ ใน

การใชชีวิตประจําวัน (นาตยา ศรีสวางสุข, 2558)  

2. ขั้นสนใจ (Interest) เปนขั้นท่ีบุคคลจะรูสึกสนใจในนวัตกรรมน้ันทันทีท่ีเขาเห็นวาตรงกับปญหาที่

เขาประสบอยู หรือตรงกับความสนใจ และจําเริ่มหาขอเท็จจริงและขาวสารมากขึ้น โดยอาจสอบถามจากเพื่อน

ซึ่งไดเคยทดลองทํามาแลว หรือเสาะหาความรูจากผูท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมนั้นเพื่อสนองตอบความรูของตนเอง 

(กนกวรรณ คนฟู และคณะ, 2556)  

3. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นที่บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลองนึกวาถา

ยอมรับเทคโนโลยีนั้นมาใชแลวจะเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบันหรืออนาคตหรือไม จะใหผลคุมคากับการ

เสี่ยงหรือไม (อรทัย เลื่อนวัน, 2555 อางใน ศักรินทร ตันสุพงษ, 2557)  

4. ขั้นทดลอง (Trail) เปนขั้นท่ีใชวิทยาการใหม ๆ นั้น กับสถานการณตนเอง เปนการทดลอง

บางสวนกอนเพื่อจะไดดูวาผลลัพธและประโยชนท่ีจะไดรับดีจริงอยางท่ีคิดไวในขั้นประเมินหรือเปลา ซึ่งผลการ

ทดลองจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับตอไป (สุดารัตน เสงี่ยมชื่น, 2558)  

5. ขั้นยอมรับ (Adoption) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมไปใช

อยางเต็มที่ ไมใชเพียงเล็กนอยเหมือนในข้ันทดลอง ในข้ันนี้เกี่ยวของกับพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงายใน

ขั้นอื่น ๆ ความสําคัญของขั้นน้ีอีกอยางคือ การพิจารณาผลในขั้นทดลอง (Trail) (หลักศิลา คงทรพัย, 2554)  

ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use 

of Technology หรือ UTAUT) 

Venkatesh et al. (2003) ไดพัฒนาแบบจําลอง UTAUT เพื่อใชอธิบายการยอมรับการใชเทคโนโลยี

ของแตละบุคคล ซึ่งเกิดจากการผสมผสานทฤษฏีการยอมรับท้ัง 8 ทฤษฎีเขาดวยกัน ไดแก (1) ทฤษฎีการกระทํา

ตามหลักเหตุและผล (TRA) (2) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) (3) ทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยี (TAM) 

(4) แบบจําลองการใชประโยชนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (MPCU) (5) ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม 

(IDT) (6) แบบจําลองทฤษฎีแรงจูงใจ (MM) (7) ทฤษฎีปญญาทางสังคม (SCT) และ (8) ทฤษฎีผสมผสาน

ระหวาง TAM และ TPB (C-TAM-TPB)  และจากการผสมผสานทฤษฏีการยอมรับทั้ง 8 ทฤษฎี ขางตน เกิดเปน

ปจจัยหลัก 4 ประการ ไดแก (1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) (2) ความ

คาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) (3) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และ (4) สภาพของ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) และพบวาความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (BI) ยังมี

อิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยี (UB) โดยมีสวนตัวแปรเสริม/ตัวผันแปร จํานวน 4 ตัวแปร คือ 
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เพศ (Gender) อายุ (Age) ประสบการณ (Experience) และความสมัครใจในการใชงาน (Voluntariness of 

use) ซึ่งสรุปเปนแบบจําลอง UTAUT ดังภาพ 1 

 
ภาพ 1  แบบจําลอง UTAUT (Venkatesh, Morris, Davis and Davis, 2003) 

ซึ่งปจจัยหลักท้ัง 4 ตัวแปร มีความหมาย และนิยามดังตอไปน้ี 

1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) เปนความเช่ือสวนบุคคลท่ีเช่ือ

วาระบบจะเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลนั้นได หรือจะชวยใหบรรลุผลประโยชนท่ีตั้งเปาหมายไว ซึ่งจะมี

ความหมายเชนเดียวกับ การรับรูประโยชน (Perceived Usefulness) ของทฤษฎี TAM (Technology 

Acceptance Model) (นาตยา ศรีสวางสุข, 2558) 

2. ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) คือ ความคาดหวังของผูใชงานวา

เทคโนโลยีที่ใชนั้น ใชงานไดงาย ไมจําเปนตองใชความพยายามมากนักในการใชงาน และไมนานนักจะเกิดความ

ชํานาญในการใชงาน (วิริยาภรณ เตชะกฤตธีรพงศ, 2558)  

3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) คือ ระดับการรับรูของแตละคนถึงความสําคัญตอระบบ 

ใหม ๆ ท่ีควรใชในเทคโนโลยีในการทํางาน การท่ีพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งมีผลตอพฤติกรรม และทัศนคติของอีก

คนหน่ึง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทางที่สังคมยอมรับ (สุทธาทิพย สุธาวา, 2559)  

4. สภาพของส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน  (Facilitating Condition) คือ สิ่งท่ีสนับสนุน

หรืออํานวยความสะดวก ใหเกิดการใชงานบริการแบบพรอมเพยทั้งทางดานเทคนิคและสภาพแวดลอมตาง ๆ 

ชวยใหเกิดการใชงานไดงาย การแนะนําวิธีการใชงาน และความชวยเหลือในการแกปญหาการ ใชงาน (พิมพ

พรรณ สุวรรณศิริศิลป, 2559)  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จิรวัฒน วงศธงชัย (2555) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยดานการรับรูท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีบารโคด

สองมิติ ของผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย พบวา ผูใชงานกลุมเนอเรชั่นวายที่มีเพศ และอาชีพที่แตกตางกัน ทําให

การยอมรับในเทคโนโลยีบารโคดสองมิติโดยรวมไมแตกตางกัน  

นาตยา ศรีสวางสุข (2558) ศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ และ

ระดับการศึกษา ทําใหการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคล่ือนที่ 

โดยรวมไมแตกตางกัน  

ปฐมภูมิ วิชิตโชติ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการใชงาน

โปรแกรม GLPI ของพนักงานบริษัทในเครือวาลีโอ โดยอาศัยทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยี (UTAUT) ของ 

Venkatesh เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย พบวา อายุที่แตกตางกัน ทําใหความต้ังใจในการใชงาน

โปรแกรม GLPI ไมแตกตางกัน  

พิมพพรรณ สุวรรณศิริศิลป (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบ

พรอมเพย พบวา ปจจัยดานสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) เปนปจจัยที่

สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย 

วิริยาภรณ เตชะกฤตธีรพงศ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางาน

รวมกันของบุคลากรในองคการ โดยสรางกลุมปจจัยจากการบูรณาการทฤษฎีพื้นฐาน 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีรวม

ของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (UTAUT) และทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (DPI) พบวา ปจจัยที่ไมมี

ความสัมพันธกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ คือ ปจจัยทางดาน

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) โดยอาจมีสาเหตุมาจากผูตอบแบบสอบถามคอนขางมี

ความรูเกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันเปนอยางดีอยูแลว 

สุทธาทิพย สุธาวา (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับเฟซบุก ไลฟเพื่อเปนชองทางโฆษณาสินคาแก

ผูบริโภค พบวา ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลท่ีสงผลตอทัศนคติตอการ

โฆษณาสินคาโดยใชเฟซบุก ไลฟเปนอันดับที่ 3 รองจากปจจัยดานการรับรูดานความสนุกสนาน และปจจัยดาน

ความเคยชิน (Habit) ตามลําดับ 

อรทัย เลื่อนวัน (2555) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา

กรมการพัฒนาชุมชนศูนยราชการแจงวัฒนะ โดยศึกษาดานการรับรูความงายตอการใชงาน และดานการรับรู

ประโยชน  พบวา สถานภาพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน ทําใหการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทุก

ดานไมแตกตางกัน 

อาทิตย เกียรติกําจร และ ภูมิพร ธรรมสถิตเดช (2557) ศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ

เทคโนโลยี : กรณีศึกษาการใชเทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะ
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แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้อยูภายใตแบบจําลองทฤษฎีการยอมรับและการใชเทคโนโลยี 

(UTAUT) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี Interactive Whiteboard มากที่สุด คือ ปจจัยดาน

ความคาดหวังดานประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง ซึ่งเปนการศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนอยูจริง โดยไม

มีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการเก็บขอมูลเพียงคร้ังเดียว ระยะเวลาการดําเนินการศึกษาวิจัย

เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ที่เปน

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีสนใจรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน โดยสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความ

นาจะเปน ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก  

การวิเคราะหขอมูล  

หลังจากรวบรวมขอมูลครบแลว จึงไดนําขอมูลไปวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS เพื่อหาคาสถิติ ซึ่งไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติ t-test กับตัวแปรดานเพศ และใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กับตัวแปร

ดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งหากพบความแตกตางจะนําไปสูการ

เปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชสถิติ LSD และใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) กับตัวแปรการยอมรับและการใชเทคโนโลยี ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 

Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 

และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน  (Facilitating Condition) ท่ีมีผลตอการยอมรับรานผามาน

ออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจัย  

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะห 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหจํานวนและคารอยละของลักษณะประชากร ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา สวนใหญเปนเพศ
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หญิง อายุนอยกวา 30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / อิสระ รายได

เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 20,000 บาท 

การยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนารานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมี

หนารานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ขั้นรับรู (Awareness) ข้ันสนใจ (Interest)  

ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นทดลอง (Trail) และขั้นยอมรับ (Adoption) พบวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82  และคา S.D. เทากับ 0.647  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขั้นทดลอง (Trail) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมาคือ ข้ันประเมินผล (Evaluation)  

ขั้นยอมรับ (Adoption) ขั้นรับรู (Awareness) และขั้นสนใจ (Interest) ตามลําดับ 

การยอมรับและการใชเทคโนโลย ี

ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี 

ประกอบดวย ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม 

(Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และสภาพของส่ิงอํานวยความสะดวกในการใช

งาน  (Facilitating Condition) พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ยอมรับและการใชเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86  และคา S.D. เทากับ 0.615 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพของส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน  

(Facilitating Condition) ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1 

สวนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนท่ีแตกตางกัน ทําใหการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน 

2. การยอมรับและการใช เทคโนโลยี  ดานความคาดหวั ง ในประสิทธิภาพ (Performance 

Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน 

(Facilitating Condition) มีผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาการยอมรับรานผามานออนไลน ท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายผลเปนรายดานไดดังนี้ 

1.1 ขั้นรับรู (Awareness) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวาประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครอาจยังไมมีความจําเปนตองซื้อท่ีอยูอาศัยใหม จึงไมซ้ือผามานใหม ทําใหยังไมมีความรูลึกซึ้ง

เกี่ยวกับเนื้อหาหรือคุณประโยชนของรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน รูแคเพียงวามีรานแบบน้ีเกิดขึ้นจากการ

ไดยินคนอื่นพูดถึง หรือจากการรับชมสื่อโฆษณา แตยังไมถึงขั้นสนใจจนตองไปสืบคนขอมูลเพิ่มเติม สอดคลอง

กับแนวคิดของ Roger and Shoemaker (1971 อางใน นาตยา ศรีสวางสุข, 2558) กลาววา ขั้นรับรู 

(Awareness) เปนข้ันแรกที่บุคคลนั้นมีการรับรูขอมูล หรือไดรับทราบขอมูล รวมถึงแนวคิดใหม ๆ แตยังไมมี

รายละเอียดท่ีแนชัด การรับรูนั้นอาจเกิดข้ึนโดยความบังเอิญดวยการกระทําตาง ๆ ในการใชชีวิตประจําวัน  

1.2  ขั้นสนใจ (Interest) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวาประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครเร่ิมใฝใจใครรูใครเห็นเก่ียวกับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน และพยายามหาขอมูล 

เนื่องจากมีความจําเปนตองซื้อผามานใหม และดวยความท่ีเปนคนทันสมัย จึงชอบคนหาขอมูลรานออนไลน

มากกวาการเดินหารานผามานดวยตนเอง ทั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ Roger and Shoemaker (1971 อาง

ใน กนกวรรณ คนฟู และคณะ, 2556) กลาววา ขั้นสนใจ (Interest) เปนขั้นท่ีบุคคลจะรูสึกสนใจในนวัตกรรมน้ัน

ทันทีท่ีเขาเห็นวาตรงกับปญหาที่เขาประสบอยู หรือตรงกับความสนใจ และจําเริ่มหาขอเท็จจริงและขาวสารมาก

ขึ้น โดยอาจสอบถามจากเพื่อนซึ่งไดเคยทดลองทํามาแลว หรือเสาะหาความรูจากผูท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมน้ัน

เพื่อสนองตอบความรูของตนเอง  

1.3 ขั้นประเมินผล (Evaluation) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวาประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครชอบพิจารณาขอมูลตาง ๆ อยางละเอียดกอน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการใชบริการราน

ผามานออนไลนท่ีไมมีหนารานเปนส่ิงที่ดี และมีประโยชนจริง กอนตัดสินใจวาจะทดลองใชหรือไม ท้ังนี้สอดคลอง

กับแนวคิดของ Rogers (1983 อางใน อรทัย เลื่อนวัน, 2555 อางใน ศักรินทร ตันสุพงษ, 2557) กลาววา ข้ัน

ประเมินผล (Evaluation) เปนข้ันที่บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลองนึกวาถายอมรับเทคโนโลยีนั้นมา

ใชแลวจะเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบันหรืออนาคตหรือไม จะใหผลคุมคากับการเส่ียงหรือไม  

1.4 ขั้นทดลอง (Trail) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวาประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครอยากทดลองใชบริการออกแบบผามาน ประเมินราคาออนไลนฟรี กอนนัดวัดพื้นท่ี และเลือก

วัสดุตัดเย็บจริงท่ีบานลูกคา ซึ่งผลจากการทดลองจะเปนตัวชี้วัดในการตัดสินใจวาจะปฏิเสธหรือยอมรับตอไป 



11 
 

ทั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ Rogers (1995 อางใน สุดารัตน เสงี่ยมช่ืน, 2558) กลาววา ขั้นทดลอง (Trail) 

เปนขั้นท่ีใชวิทยาการใหม ๆ นั้น กับสถานการณตนเอง เปนการทดลองบางสวนกอนเพื่อจะไดดูวาผลลัพธและ

ประโยชนท่ีจะไดรับดีจริงอยางท่ีคิดไวในขั้นประเมินหรือเปลา ซึ่งผลการทดลองจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ

ตัดสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับตอไป  

1.5 ขั้นยอมรับ (Adoption) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวาประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครสวนใหญยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ขั้นยอมรับ (Adoption) เปนอยางดี 

เปนขั้นสุดทายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร หลังจากลองใชแลวไดผลลัพธเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้

สอดคลองกับแนวคิดของ หลักศิลา คงทรัพย (2554) กลาววา ข้ันยอมรับ (Adoption) เปนขั้นตอนสุดทายของ

กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมไปใชอยางเต็มท่ี ไมใชเพียงเล็กนอยเหมือนในขั้นทดลอง ในขั้นนี้เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงายในขั้นอื่น ๆ ความสําคัญของขั้นนี้อีกอยางคือ การพิจารณาผลใน

ขั้นทดลอง (Trail)  

2. ผลการเปรียบเทียบการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากร อภิปรายผลไดดังน้ี 

2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน ทําใหการยอมรับรานผามาน

ออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ นาตยา ศรีสวางสุข (2558) ศึกษา

เกี่ยวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี : 

กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศที่แตกตางกัน ทําใหใชงานแอปพลิเคชั่นมายโมใน

การทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไมแตกตางกัน  

2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุท่ีแตกตางกัน ทําใหการยอมรับรานผามาน

ออนไลนท่ีไมมีหนารานไมแตกตางกัน ท้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปฐมภูมิ วิชิตโชติ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการใชงานโปรแกรม GLPI ของพนักงานบริษัทในเครือวาลีโอ 

พบวา อายุท่ีแตกตางกัน มีความตั้งใจในการใชงานโปรแกรม GLPI ไมแตกตางกัน  

2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับรานผามาน

ออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรทัย เลื่อนวัน (2555) ศึกษาเก่ียวกับ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชนศูนยราชการแจงวัฒนะ โดย

ศึกษาดานการรับรูความงายตอการใชงาน และดานการรับรูประโยชน  พบวา สถานภาพท่ีแตกตางกัน ทําใหการ

ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศไมตางตางกัน  

2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหยอมรับรานผามาน

ออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ นาตยา ศรีสวางสุข (2558) ศึกษา

เกี่ยวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี : 



12 
 

กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับ

แอปพลิเคชั่นมายโมในการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยรวมไมแตกตางกัน  

2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพท่ีแตกตางกัน ทําใหการยอมรับรานผามาน

ออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน ท้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิรวัฒน วงศธงชัย (2555) ศึกษา

เกี่ยวกับ ปจจัยดานการรับรูที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีบารโคดสองมิติ ของผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

พบวา ผูใชงานกลุมเนอเรชั่นวายที่มีอาชีพที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับในเทคโนโลยีบารโคดสองมิติโดยรวมไม

แตกตางกัน  

2.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับ

รานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรทัย เล่ือนวัน (2555) 

ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชนศูนยราชการ

แจงวัฒนะ โดยศึกษาดานการรับรูความงายตอการใชงาน และดานการรับรูประโยชน  พบวา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือนที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทุกดานไมแตกตางกัน  

3. ผลการศึกษาการยอมรับและการใช เทคโนโลยี  ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

(Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม 

(Social Influence) และสภาพของส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน  (Facilitating Condition) ท่ีมี

ผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลเปน

รายดานไดดังนี้ 

3.1 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) มีผลตอการยอมรับราน

ผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หากประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครใชบริการรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนารานแลวพบวามีประสิทธิภาพเกินกวาที่คาดหวังไว จะ

สงผลให เกิดการยอมรับรานผามานออนไลน ท่ีไม มีหนาราน ท้ัง น้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ  

อาทิตย เกียรติกําจร และ ภูมิพร ธรรมสถิตเดช (2557) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับ

เทคโนโลยี : กรณีศึกษาการใชเทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีอยูภายใตแบบจําลองทฤษฎีการยอมรับและการใชเทคโนโลยี 

(UTAUT) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี Interactive Whiteboard มากที่สุด คือ ปจจัยดาน

ความคาดหวังดานประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)  

3.2 ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ไมมีผลตอการยอมรับรานผามาน

ออนไลน ท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ งแสดงให เห็นวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครมีความคาดหวังวารานผามานออนไลนท่ีไมมีหนารานจะตองมีระบบท่ีเขาใจงาย ไมตองใชความ

พยายามสูงในการใชงาน แตหากไมเปนดังที่คาดหวังไว ก็ไมไดสงผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนา

ราน ท้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิริยาภรณ เตชะกฤตธีรพงศ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการยอมรับการ
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ใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ โดยสรางกลุมปจจัยจากการบูรณาการทฤษฎีพื้นฐาน 

2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (UTAUT) และทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม 

(DPI) พบวา ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรใน

องคการ คือ ปจจัยทางดานความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) โดยอาจมีสาเหตุมาจากผูตอบ

แบบสอบถามคอนขางมีความรูเกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันเปนอยางดีอยูแลว 

3.3 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) มีผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนา

ราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงใหเห็นวา การรับรูวาบุคคลรอบขางเคยใชบริการรานผามาน

ออนไลนที่ไมมีรานแลวไดผลลัพธที่ดี ทําใหรูสึกสนใจ อยากหาขอมูลเพิ่มเติม และมีสวนทําใหกลาแสดงออกวา

ยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธาทิพย สุธาวา (2559) ศึกษา

เกี่ยวกับ การยอมรับเฟซบุก ไลฟเพื่อเปนชองทางโฆษณาสินคาแกผูบริโภค พบวา ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม 

(Social Influence) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลท่ีสงผลตอทัศนคติตอการโฆษณาสินคาโดยใชเฟซบุก ไลฟเปนอันดับที่ 

3 รองจากปจจัยดานการรับรูดานความสนุกสนาน และปจจัยดานความเคยชิน (Habit) ตามลําดับ  

3.4 สภาพของส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน  (Facilitating Condition) มีผลตอการ

ยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครในปจจุบันมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน ในสวนของอุปกรณทางดานเทคโนโลยีแทบ

ทุกคน สงผลใหเกิดการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน ท้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิมพพรรณ 

สุวรรณศิริศิลป (2559) ศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย พบวา 

ปจจัยดานสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) เปนปจจัยท่ีสงผลตอการ

ยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 

1. ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกัน ไมทําใหการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนารานแตกตางกัน  

ดังน้ันการพัฒนาผลิตภัณฑหรือคิดกลยุทธจึงไมตองจําแนกแบงตามลักษณะประชากร  เนื่องจากการยอมรับราน

ผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นไดทุกเพศ ทุกอายุ ทุกสถานภาพ 

ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และทุกรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูแลว 

2. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) สงผลตอการยอมรับรานผามาน

ออนไลนท่ีไมมีหนาราน ดังนั้นตองใหความสําคัญในเรื่องการบริการและการอํานวยความสะดวกแกลูกคาใหมาก

ที่สุด โดยที่ลูกคาไมตองเดินทางมาท่ีราน สามารถพูดคุยผานทางออนไลนกอนจะนัดหมายวัดพื้นที่ประเมินราคา
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จริงท่ีบานลูกคาอีกที สรางระบบติดตอสอบถาม 24 ชั่วโมง พัฒนาสื่อขอมูลตาง ๆ นําเสนอกระดานรีวิวจาก

ลูกคาจริงใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดความคาดหวังในประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) สงผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน 

ดังน้ันตองใหความสําคัญกับการนําเสนอรีวิวจากลูกคาในหลายรูปแบบ เชน วิดีโอสัมภาษณลูกคาผูใชจริง 

แคมเปญบอกตอความรูสึกผานเฟซบุก หรือแคมเปญ Friend gets friend เปนตน และอาจสรางคอนเทนต

สื่อสารกับกลุมลูกคาผูที่ใหความสําคัญกับภาพลักษณดวย วาเปนรานผามานออนไลนเหมาะกับคนทันสมัย  

มีสินคาหรูหรา คุณภาพสูง พรอมบริการระดับพรีเมียม 

4. สภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) สงผลตอการยอมรับราน

ผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ดังนั้นควรมีรานบนหลาย ๆ แพลตฟอรม เพื่อใหเหมาะสมกับอุปกรณอํานวย

ความสะดวกท่ีลูกคามี เชน คอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือ และทางรานควรสรางสิ่งอํานวยความสะดวกให

ลูกคา เชน คูมือการใชงาน ลําดับข้ันตอนการสั่งซื้อผามานผาน ผังเว็บไซต หรือผังเพจเฟซบุก ควรมีทีมงานและ

สื่อใหความรูเรื่องประเภทของผามาน การเลือกผามานใหเขากับการตกแตงบานสไตลตาง ๆ เพื่อชวยใหลูกคามี

สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนารานครบครันมากที่สุดเทาท่ีจะทําได 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีจะสงผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนท่ีไมมีหนาราน ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เชน แรงจูงใจดานความชอบ (HM) มูลคาราคา (PV) และความเคยชิน (Habit) 

จากทฤษฎี UTAUT2  

2. ประชากรท่ีศึกษาครั้งน้ีเปนเพียงกลุมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีสนใจรานผามานออนไลน

ที่ไมมีหนารานเทาน้ัน ซึ่งหากตองการขอมูลท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ควรจะเลือกกลุมประชากรในการศึกษา

ครั้งตอไปที่แตกตางจากเดิม อาจจะตองเพิ่มเปนระดับภาคหรือระดับประเทศ เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความ

หลากหลาย 
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