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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
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใชสถิติ t-test และสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งหากพบความแตกตางระหวางตัวแปร จะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี
ของ LSD และใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานไม
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แตกต า งกั น ส ว นการยอมรั บ และการใช เ ทคโนโลยี ด า นความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance
Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน
(Facilitating Condition) มีผลตอการยอมรั บรานผามานออนไลนที่ไม มีหนาร าน 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
โลกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วกวาในอดีต อาจมีเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้นไดเสมอ เพราะมีการเกิดขึ้นของ
ดิจิทัล อิ นเตอรเ น็ต และสมารทโฟน โลกที่เ คยมีร ะยะทางและเวลาเปนอุ ปสรรคไดพังทลาย กลายเปนโลก
ไรพรมแดน นํามาสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในหลายมิติ
ผลพวงจากระยะทางและเวลาที่หดสั้นลงหลังการเกิดขึ้นของดิจิทัลที่เห็นไดชัด คือ คนกลางแบบเดิมตก
อยูในสถานะลําบาก ตองเรงปรับตัวกันยกใหญ แตคนกลางคนใหมที่เห็นโอกาสจากชองวางใหมก็ไดถือกําเนิดขึ้น
ยกตัวอยางเชน ในอดีตหากตองการใชบริการรานผามาน อาจตองเสียเวลา และคาใชจายในการเดินทางตระเวน
หาหลาย ๆ ที่ เพื่อเลือกรานที่ถูกใจที่สุด แตในวันนี้เทคโนโลยีทําใหสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงเขาเว็บไซต
Google แลวคนหาคําวาผามาน คุณจะเจอรานผามานออนไลนมากมาย สงผลใหรานผามานเกาแกในชุมชนถูก
ทําลาย (Disrupt) โดยรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน
ดังนั้น ในฐานะที่ผูวิจัยเปนหุนสวนรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน จึงอยากทําการศึกษาเรื่องการ
ยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และจะนําผลการวิจัยนี้ไป
พัฒนากลยุทธขององคกร เพื่อสรางประสบการณที่ดี (Customer Experience) และตรงใจลูกคาใหไดมากที่สุด
อนาคตจะไดไมเปนผูที่ถูกทําลาย (Disrupt) และเปนผูที่อยูรอดในอุตสาหกรรมนี้ตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามลักษณะประชากร
3. เพื่อศึกษาการยอมรับและการใชเทคโนโลยี ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance
Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence)
และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) ที่มีผลตอการยอมรับรานผามาน
ออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
2. ตัวแปรที่ ศึกษา แบ งเปน 2 กลุ มตัวแปรดั งนี้ ตั วแปรอิ สระ 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 ขั้นรับรู (Awareness) ขั้นสนใจ
(Interest) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นทดลอง (Trail) และขั้นยอมรับ (Adoption)
3. ระยะเวลาการดําเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สมมติฐานการวิจัย
1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่แตกตางกัน นาจะทําใหการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานแตกตางกัน
2. การยอมรั บ และการใช เ ทคโนโลยี
ด า นความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance
Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence)
และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) นาจะมีผลตอการยอมรับราน
ผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง การยอมรั บ ร า นผ า ม า นออนไลน ที่ ไ ม มี ห น า ร า น ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง การยอมรั บ ร า นผ า ม า นออนไลน ที่ ไ ม มี ห น า ร า น ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากร
3. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง การยอมรั บ และการใช เ ทคโนโลยี ด า นความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ
(Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social
Influence) และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) ที่มีผลตอการยอมรับ
รานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
กระบวนการยอมรับเทคโนโลยี (Adoption Process)
Roger and Shoemaker (1971) อธิบายถึงกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีวา เปนกระบวนการทาง
จิตใจของแตละบุคคล เริ่มตนตั้งแตการใหความสนใจในความรูใหม ๆ มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งใหม ๆ ที่
เกี่ ยวข อ งกั บ นวั ตกรรมหรื อเทคโนโลยี นั้ น ตลอดจนถึ ง การรู สึก ยอมรั บเทคโนโลยี นั้ นอย างเป ด เผย ได แ บ ง
กระบวนการยอมรั บ ออกเป น 5 ขั้ น ตอน คื อ (1) ขั้ น รั บ รู (Awareness)
(2) ขั้ น สนใจ (Interest)
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(3) ขั้นประเมินผล (Evaluation) (4) ขั้นทดลอง (Trail) และ (5) ขั้นยอมรับ (Adoption) ซึ่งแตละขั้นตอน
มีความหมาย และนิยามดังตอไปนี้
1. ขั้นรับรู (Awareness) เปนขั้นแรกที่บุคคลนั้นมีการรับรูขอมูล หรือไดรับทราบขอมูล รวมถึง
แนวคิดใหม ๆ แตยังไมมีรายละเอียดที่แนชัด การรับรูนั้นอาจเกิดขึ้นโดยความบังเอิญดวยการกระทําตาง ๆ ใน
การใชชีวิตประจําวัน (นาตยา ศรีสวางสุข, 2558)
2. ขั้นสนใจ (Interest) เปนขั้นที่บุคคลจะรูสึกสนใจในนวัตกรรมนั้นทันทีที่เขาเห็นวาตรงกับปญหาที่
เขาประสบอยู หรือตรงกับความสนใจ และจําเริ่มหาขอเท็จจริงและขาวสารมากขึ้น โดยอาจสอบถามจากเพื่อน
ซึ่งไดเคยทดลองทํามาแลว หรือเสาะหาความรูจากผูที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมนั้นเพื่อสนองตอบความรูของตนเอง
(กนกวรรณ คนฟู และคณะ, 2556)
3. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นที่บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลองนึกวาถา
ยอมรับเทคโนโลยีนั้นมาใชแลวจะเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบันหรืออนาคตหรือไม จะใหผลคุมคากับการ
เสี่ยงหรือไม (อรทัย เลื่อนวัน, 2555 อางใน ศักรินทร ตันสุพงษ, 2557)
4. ขั้นทดลอง (Trail) เปนขั้นที่ใชวิทยาการใหม ๆ นั้น กับสถานการณตนเอง เปนการทดลอง
บางสวนกอนเพื่อจะไดดูวาผลลัพธและประโยชนที่จะไดรับดีจริงอยางที่คิดไวในขั้นประเมินหรือเปลา ซึ่งผลการ
ทดลองจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับตอไป (สุดารัตน เสงี่ยมชื่น, 2558)
5. ขั้นยอมรับ (Adoption) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมไปใช
อยางเต็มที่ ไมใชเพียงเล็กนอยเหมือนในขั้นทดลอง ในขั้นนี้เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นไดงายใน
ขั้นอื่น ๆ ความสําคัญของขั้นนี้อีกอยางคือ การพิจารณาผลในขั้นทดลอง (Trail) (หลักศิลา คงทรัพย, 2554)
ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use
of Technology หรือ UTAUT)
Venkatesh et al. (2003) ไดพัฒนาแบบจําลอง UTAUT เพื่อใชอธิบายการยอมรับการใชเทคโนโลยี
ของแตละบุคคล ซึ่งเกิดจากการผสมผสานทฤษฏีการยอมรับทั้ง 8 ทฤษฎีเขาดวยกัน ไดแก (1) ทฤษฎีการกระทํา
ตามหลักเหตุและผล (TRA) (2) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) (3) ทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยี (TAM)
(4) แบบจําลองการใชประโยชนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (MPCU) (5) ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม
(IDT) (6) แบบจํ าลองทฤษฎีแ รงจู งใจ (MM) (7) ทฤษฎีปญ ญาทางสังคม (SCT) และ (8) ทฤษฎี ผสมผสาน
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)
ซึ่งปจจัยหลักทั้ง 4 ตัวแปร มีความหมาย และนิยามดังตอไปนี้
1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) เปนความเชื่อสวนบุคคลที่เชื่อ
วาระบบจะเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลนั้นได หรือจะชวยใหบรรลุผลประโยชนที่ตั้งเปาหมายไว ซึ่งจะมี
ความหมายเชนเดียวกับ การรับรูประโยชน (Perceived Usefulness) ของทฤษฎี TAM (Technology
Acceptance Model) (นาตยา ศรีสวางสุข, 2558)
2. ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) คือ ความคาดหวังของผูใชงานว า
เทคโนโลยีที่ใชนั้น ใชงานไดงาย ไมจําเปนตองใชความพยายามมากนักในการใชงาน และไมนานนักจะเกิดความ
ชํานาญในการใชงาน (วิริยาภรณ เตชะกฤตธีรพงศ, 2558)
3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) คือ ระดับการรับรูของแตละคนถึงความสําคัญตอระบบ
ใหม ๆ ที่ควรใชในเทคโนโลยีในการทํางาน การที่พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งมีผลตอพฤติกรรม และทัศนคติของอีก
คนหนึ่ง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทางที่สังคมยอมรับ (สุทธาทิพย สุธาวา, 2559)
4. สภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) คือ สิ่งที่สนับสนุน
หรืออํานวยความสะดวก ใหเกิดการใชงานบริการแบบพรอมเพยทั้งทางดานเทคนิคและสภาพแวดลอมตาง ๆ
ชวยใหเกิดการใชงานไดงาย การแนะนําวิธีการใชงาน และความชวยเหลือในการแกปญหาการ ใชงาน (พิมพ
พรรณ สุวรรณศิริศิลป, 2559)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จิรวัฒน วงศธงชัย (2555) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยดานการรับรูที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีบารโคด
สองมิติ ของผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย พบวา ผูใชงานกลุมเนอเรชั่นวายที่มีเพศ และอาชีพที่แตกตางกัน ทําให
การยอมรับในเทคโนโลยีบารโคดสองมิติโดยรวมไมแตกตางกัน
นาตยา ศรีสวางสุข (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ และ
ระดั บการศึกษา ทําใหการยอมรั บแอปพลิเคชั่ นมายโมในการทําธุ รกรรมทางการเงิน ผานโทรศัพท เคลื่ อนที่
โดยรวมไมแตกตางกัน
ปฐมภูมิ วิชิตโชติ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการใชงาน
โปรแกรม GLPI ของพนักงานบริษัทในเครือวาลีโอ โดยอาศัยทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยี (UTAUT) ของ
Venkatesh เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย พบวา อายุที่แตกตางกัน ทําใหความตั้งใจในการใชงาน
โปรแกรม GLPI ไมแตกตางกัน
พิมพพรรณ สุวรรณศิริศิลป (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบ
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) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลที่สงผลตอทัศนคติตอการ
โฆษณาสินคาโดยใชเฟซบุก ไลฟเปนอันดับที่ 3 รองจากปจจัยดานการรับรูดานความสนุกสนาน และปจจัยดาน
ความเคยชิน (Habit) ตามลําดับ
อรทัย เลื่อนวัน (2555) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา
กรมการพัฒนาชุมชนศูนยราชการแจงวัฒนะ โดยศึกษาดานการรับรูความงายตอการใชงาน และดานการรับรู
ประโยชน พบวา สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
ดานไมแตกตางกัน
อาทิตย เกียรติกําจร และ ภูมิพร ธรรมสถิตเดช (2557) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
เทคโนโลยี : กรณีศึ กษาการใชเทคโนโลยี 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 เปนการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว ระยะเวลาการดําเนินการศึกษาวิจัย
เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ที่เปน
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่สนใจรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน 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
เปรี ย บเที ย บเป น รายคู โ ดยใช สถิ ติ LSD และใช การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression) กับตัวแปรการยอมรับและการใชเทคโนโลยี ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance
Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence)
และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) ที่มีผลตอการยอมรับรานผามาน
ออนไลนที่ไมมีหนาราน 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
การยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมี
หนารานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ขั้นรับรู (Awareness) ขั้นสนใจ (Interest)
ขั้นประเมิ น ผล (Evaluation) ขั้นทดลอง (Trail) และขั้น ยอมรับ (Adoption) พบว า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และคา S.D. เทากับ 0.647 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขั้นทดลอง (Trail) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมาคือ ขั้นประเมินผล (Evaluation)
ขั้นยอมรับ (Adoption) ขั้นรับรู (Awareness) และขั้นสนใจ (Interest) ตามลําดับ
การยอมรับและการใชเทคโนโลยี
ผลการวิ เ คราะห ข อมู ลค า เฉลี่ ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการยอมรั บ และการใช เ ทคโนโลยี
ประกอบดวย ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม
(Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช
งาน (Facilitating Condition) พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ยอมรับและการใชเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และคา S.D. เทากับ 0.615
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน
(Facilitating Condition) ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1
สวนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน
2. การยอมรั บ และการใช เ ทคโนโลยี ด า นความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance
Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน
(Facilitating Condition) มีผลตอการยอมรั บรานผามานออนไลนที่ไม มีหนาร าน ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาการยอมรั บ ร า นผ า ม า นออนไลน ที่ ไ ม มี ห น า ร า น ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อภิปรายผลเปนรายดานไดดังนี้
1.1 ขั้นรับรู (Awareness) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวาประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครอาจยังไมมีความจําเปนตองซื้อที่อยูอาศัยใหม จึงไมซื้อผามานใหม ทําใหยังไมมีความรูลึกซึ้ง
เกี่ยวกับเนื้อหาหรือคุณประโยชนของรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน รูแคเพียงวามีรานแบบนี้เกิดขึ้นจากการ
ไดยินคนอื่นพูดถึง หรือจากการรับชมสื่อโฆษณา แตยังไมถึงขั้นสนใจจนตองไปสืบคนขอมูลเพิ่มเติม สอดคลอง
กับแนวคิดของ Roger and Shoemaker (1971 อางใน นาตยา ศรีสวางสุข, 2558) กลาววา ขั้นรับรู
(Awareness) เปนขั้นแรกที่บุคคลนั้นมีการรับรูขอมูล หรือไดรับทราบขอมูล รวมถึงแนวคิดใหม ๆ แตยังไมมี
รายละเอียดที่แนชัด การรับรูนั้นอาจเกิดขึ้นโดยความบังเอิญดวยการกระทําตาง ๆ ในการใชชีวิตประจําวัน
1.2 ขั้นสนใจ (Interest) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวาประชาชนในเขต
กรุง เทพมหานครเริ่ ม ใฝใ จใครรู ใครเห็นเกี่ ยวกั บ รานผาม า นออนไลน ที่ ไมมี ห นา ร า น และพยายามหาข อ มู ล
เนื่องจากมีความจําเปนตองซื้อผามานใหม และดวยความที่เปนคนทันสมัย จึงชอบคนหาขอมูลรานออนไลน
มากกวาการเดินหารานผามานดวยตนเอง ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Roger and Shoemaker (1971 อาง
ใน กนกวรรณ คนฟู และคณะ, 2556) กลาววา ขั้นสนใจ (Interest) เปนขั้นที่บุคคลจะรูสึกสนใจในนวัตกรรมนั้น
ทันทีที่เขาเห็นวาตรงกับปญหาที่เขาประสบอยู หรือตรงกับความสนใจ และจําเริ่มหาขอเท็จจริงและขาวสารมาก
ขึ้น โดยอาจสอบถามจากเพื่อนซึ่งไดเคยทดลองทํามาแลว หรือเสาะหาความรูจากผูที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมนั้น
เพื่อสนองตอบความรูของตนเอง
1.3 ขั้นประเมินผล (Evaluation) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวาประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครชอบพิจารณาขอมูลตาง ๆ อยางละเอียดกอน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการใชบริการราน
ผามานออนไลนที่ไมมีหนารานเปนสิ่งที่ดี และมีประโยชนจริง กอนตัดสินใจวาจะทดลองใชหรือไม ทั้งนี้สอดคลอง
กับแนวคิดของ Rogers (1983 อางใน อรทัย เลื่อนวัน, 2555 อางใน ศักรินทร ตันสุพงษ, 2557) กลาววา ขั้น
ประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นที่บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลองนึกวาถายอมรับเทคโนโลยีนั้นมา
ใชแลวจะเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบันหรืออนาคตหรือไม จะใหผลคุมคากับการเสี่ยงหรือไม
1.4 ขั้นทดลอง (Trail) มีร ะดั บความคิดเห็ นอยูใ นระดับ มาก เป นไปได วา ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครอยากทดลองใชบริการออกแบบผามาน ประเมินราคาออนไลนฟรี กอนนัดวัดพื้นที่ และเลือก
วัสดุตัดเย็บจริงที่บานลูกคา ซึ่งผลจากการทดลองจะเปนตัวชี้วัดในการตัดสินใจวาจะปฏิเสธหรือยอมรับตอไป

11
ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Rogers (1995 อางใน สุดารัตน เสงี่ยมชื่น, 2558) กลาววา ขั้นทดลอง (Trail)
เปนขั้นที่ใชวิทยาการใหม ๆ นั้น กับสถานการณตนเอง เปนการทดลองบางสวนกอนเพื่อจะไดดูวาผลลัพธและ
ประโยชนที่จะไดรับดีจริงอยางที่คิดไวในขั้นประเมินหรือเปลา ซึ่งผลการทดลองจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับตอไป
1.5 ขั้นยอมรับ (Adoption) มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เปนไปไดวาประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครสวนใหญยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ขั้นยอมรับ (Adoption) เปนอยางดี
เปนขั้นสุดทายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร หลังจากลองใชแลวไดผลลัพ ธเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้
สอดคลองกับแนวคิดของ หลักศิลา คงทรัพย (2554) กลาววา ขั้นยอมรับ (Adoption) เปนขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมไปใชอยางเต็มที่ ไมใชเพียงเล็กนอยเหมือนในขั้นทดลอง ในขั้นนี้เกี่ยวของ
กับพฤติ กรรมที่สามารถสัง เกตเห็ นได งา ยในขั้ นอื่น ๆ ความสําคัญ ของขั้น นี้อี กอย างคื อ การพิ จารณาผลใน
ขั้นทดลอง (Trail)
2. ผลการเปรี ยบเที ย บการยอมรั บร า นผ า ม า นออนไลน ที่ไ ม มีห น า ร า น ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากร อภิปรายผลไดดังนี้
2.1 ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี เ พศที่ แ ตกตา งกั น ทํ า ให ก ารยอมรั บ ร า นผ า ม า น
ออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ นาตยา ศรีสวางสุข (2558) ศึกษา
เกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ :
กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศที่แตกตางกัน ทําใหใชงานแอปพลิเคชั่นมายโมใน
การทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไมแตกตางกัน
2.2 ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี อายุ ที่แ ตกตา งกั น ทํ า ให ก ารยอมรั บ ร า นผ า ม า น
ออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปฐมภูมิ วิชิตโชติ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาการใชงานโปรแกรม GLPI ของพนักงานบริษัทในเครือวาลีโอ
พบวา อายุที่แตกตางกัน มีความตั้งใจในการใชงานโปรแกรม GLPI ไมแตกตางกัน
2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับรานผามาน
ออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรทัย เลื่อนวัน (2555) ศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชนศูนยราชการแจงวัฒนะ โดย
ศึกษาดานการรับรูความงายตอการใชงาน และดานการรับรูประโยชน พบวา สถานภาพที่แตกตางกัน ทําใหการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศไมตางตางกัน
2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหยอมรับรานผามาน
ออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ นาตยา ศรีสวางสุข (2558) ศึกษา
เกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ :
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กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับ
แอปพลิเคชั่นมายโมในการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยรวมไมแตกตางกัน
2.5 ประชาชนในเขตกรุง เทพมหานครที่มีอาชีพ ที่ แตกตา งกั น ทํ าใหการยอมรับรานผา มาน
ออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ จิรวัฒน วงศธงชัย (2555) ศึกษา
เกี่ยวกับ ปจจัยดานการรับรูที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีบารโคดสองมิติ ของผูใชงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย
พบวา ผูใชงานกลุมเนอเรชั่นวายที่มีอาชีพที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับในเทคโนโลยีบารโคดสองมิติโดยรวมไม
แตกตางกัน
2.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับ
รานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานไมแตกตางกัน ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรทัย เลื่อนวัน (2555)
ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชนศูนยราชการ
แจงวัฒนะ โดยศึกษาดานการรับรูความงายตอการใชงาน และดานการรับรูประโยชน พบวา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนที่แตกตางกัน ทําใหการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทุกดานไมแตกตางกัน
3. ผลการศึ ก ษาการยอมรั บ และการใช เ ทคโนโลยี ด า นความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ
(Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม
(Social Influence) และสภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) ที่มี
ผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลเปน
รายดานไดดังนี้
3.1 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) มีผลตอการยอมรับราน
ผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงใหเห็นวา หากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครใชบริการรานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานแลวพบวามีประสิทธิภาพเกินกวาที่คาดหวังไว จะ
ส ง ผลให เ กิ ด การยอมรั บ ร า นผ า ม า นออนไลน ที่ ไ ม มี ห น า ร า น
ทั้ ง นี้ ส อดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
อาทิ ต ย เกี ย รติ กํ า จร และ ภู มิพ ร ธรรมสถิ ตเดช (2557) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป จจั ย ที่ มี อิท ธิพ ลต อ การยอมรั บ
เทคโนโลยี : กรณีศึ กษาการใชเทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้อยูภายใตแบบจําลองทฤษฎีการยอมรับและการใชเทคโนโลยี
(UTAUT) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี Interactive Whiteboard มากที่สุด คือ ปจจัยดาน
ความคาดหวังดานประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)
3.2 ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ไมมีผลตอการยอมรับรานผามาน
ออนไลน ที่ ไ ม มี ห น า ร า น ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีความคาดหวังวารานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานจะตองมีระบบที่เขาใจงาย ไมตองใชความ
พยายามสูงในการใชงาน แตหากไมเปนดังที่คาดหวังไว ก็ไมไดสงผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนา
ราน ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 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) มีผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนา
ราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงใหเห็นวา การรับรูวาบุคคลรอบขางเคยใชบริการรานผามาน
ออนไลนที่ไมมีรานแลวไดผลลัพธที่ดี ทําใหรูสึกสนใจ อยากหาขอมูลเพิ่มเติม และมีสวนทําใหกลาแสดงออกวา
ยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธาทิพ ย สุธาวา (2559) ศึกษา
เกี่ยวกับ การยอมรับเฟซบุก ไลฟเพื่อเปนชองทางโฆษณาสินคาแกผูบริโภค พบวา ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม
(Social Influence) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลที่สงผลตอทัศนคติตอการโฆษณาสินคาโดยใชเฟซบุก ไลฟเปนอันดับที่
3 รองจากปจจัยดานการรับรูดานความสนุกสนาน และปจจัยดานความเคยชิน (Habit) ตามลําดับ
3.4 สภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) มีผลตอการ
ยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงใหเห็นวา ประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครในปจจุบันมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน ในสวนของอุปกรณทางดานเทคโนโลยีแทบ
ทุกคน สงผลใหเกิดการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ทั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิมพพรรณ
สุวรรณศิริศิลป (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย พบวา
ปจจัยดานสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) เปนปจจัยที่สงผลตอการ
ยอมรับและใชงานบริการแบบพรอมเพย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
1. ลักษณะประชากรที่แตกตางกัน ไมทําใหการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานแตกตางกัน
ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑหรือคิดกลยุทธจึงไมตองจําแนกแบงตามลักษณะประชากร เนื่องจากการยอมรับราน
ผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นไดทุกเพศ ทุกอายุ ทุกสถานภาพ
ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และทุกรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูแลว
2. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) สงผลตอการยอมรับรานผามาน
ออนไลนที่ไมมีหนาราน ดังนั้นตองใหความสําคัญในเรื่องการบริการและการอํานวยความสะดวกแกลูกคาใหมาก
ที่สุด โดยที่ลูกคาไมตองเดินทางมาที่ราน สามารถพูดคุยผานทางออนไลนกอนจะนัดหมายวัดพื้นที่ประเมินราคา

14
จริงที่บานลูกคาอีกที สรางระบบติดตอสอบถาม 24 ชั่วโมง พัฒนาสื่อขอมูลตาง ๆ นําเสนอกระดานรีวิวจาก
ลูกคาจริงใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดความคาดหวังในประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) สงผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน
ดัง นั้น ต องใหค วามสําคั ญกั บการนํา เสนอรีวิ วจากลู ก คา ในหลายรูป แบบ เช น วิ ดี โอสัม ภาษณลูก ค าผูใ ชจริ ง
แคมเปญบอกตอความรูสึกผานเฟซบุก หรือแคมเปญ Friend gets friend เปนตน และอาจสรางคอนเทนต
สื่อสารกับกลุมลูก คาผูที่ใหค วามสําคัญกั บภาพลักษณดวย วาเปนร านผา มานออนไลนเหมาะกับคนทั นสมั ย
มีสินคาหรูหรา คุณภาพสูง พรอมบริการระดับพรีเมียม
4. สภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) สงผลตอการยอมรับราน
ผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ดังนั้นควรมีรานบนหลาย ๆ แพลตฟอรม เพื่อใหเหมาะสมกับอุปกรณอํานวย
ความสะดวกที่ลูกคามี เชน คอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือ และทางรานควรสรางสิ่งอํานวยความสะดวกให
ลูกคา เชน คูมือการใชงาน ลําดับขั้นตอนการสั่งซื้อผามานผาน ผังเว็บไซต หรือผังเพจเฟซบุก ควรมีทีมงานและ
สื่อใหความรูเรื่องประเภทของผามาน การเลือกผามานใหเขากับการตกแตงบานสไตลตาง ๆ เพื่อชวยใหลูกคามี
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงานรานผามานออนไลนที่ไมมีหนารานครบครันมากที่สุดเทาที่จะทําได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่จะสงผลตอการยอมรับรานผามานออนไลนที่ไมมีหนาราน ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เชน แรงจูงใจดานความชอบ (HM) มูลคาราคา (PV) และความเคยชิน (Habit)
จากทฤษฎี UTAUT2
2. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้เปนเพียงกลุมประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่สนใจรานผามานออนไลน
ที่ไมมีหนารานเทานั้น ซึ่งหากตองการขอมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น ควรจะเลือกกลุมประชากรในการศึกษา
ครั้ง ตอไปที่แตกต างจากเดิม อาจจะต องเพิ่มเปนระดับ ภาคหรือระดั บประเทศ เพื่อใหได รับข อมูลที่มีค วาม
หลากหลาย
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