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การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการเยี่ยมชมงานแสดงสินคาดวย

เทคโนโลยีเสมือนจริง มีวัตถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการเย่ียมชม

งานแสดงสินคาดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง 2) ศึกษารูปแบบการสื่อสารผานเทคโนโลยีเสมือนจริงที่มี

ผลตอการเย่ียมชมงานแสดงสินคา 3) ศึกษาเพื ่อการออกแบบและพัฒนาแนวทางในการแสดง

นิทรรศการผานเทคโนโลยีความจริงเสมือน วิธีการดำเนินการวิจัยเปนรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดย

การเก็บขอมูลดวยวิธีการวิจัยเชงิทดลองเบื้องตน ขอบเขตของการศึกษาไดแก กลุมเขารวมการวจิัย 

จำนวน 40 คน มีทักษะดานการใชคอมพิวเตอร มีประสบการณดานการจัดงานแสดงสินคาและกลุมมี

ประสบการณการใชงานเทคโนโลยีเสมือนจริง ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแอปพลิเคชันการจำลองการ

จัดแสดงสินคาดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงผานการใชงาน 2 รูปแบบ คือ ใชงานผานอุปกรณแบบสวม

ศีรษะและการใชงานผานหนาจอคอมพิวเตอร 

ผลการวิจัยพบวา ผูเขารวมการวิจัยเปนเพศชายและเพศหญิง จำนวนเทากัน โดยสวนใหญ  

รอยละ 70 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี, รอยละ 40 อยูในชวงอายุ 41-50 ป และรอยละ 65 

มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเยี ่ยมชมงานการจัด

นิทรรศการแสดงสินคาดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงผานอุปกรณแสดงแบบสวมศีรษะสงผลตอการรับรูถึง

ประโยชน การรับรูถึงความงาย ทัศนคติในการใชงาน ความตั้งใจของพฤติกรรมการใชงาน มากกวา

การใชงานผานหนาจอคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังพบวา การใชงานการเยี่ยมชมงานแสดงสินคาดวย

แอปพลิเคชันจำลองงานแสดงสินคาดวยเทคโนโลยีเสมือนจริงที ่ไดจัดทำขึ้นผูเขารวมการวิจัยให

ความเห็นวา การใชงานผานอุปกรณแสดงแบบสวมศีรษะสามารถเขาชมงานไดอยางสะดวก สามารถ



(ข) 

เขาถึงสื่อ สินคาและบรรยากาศไดมากกวาการใชงานผานหนาจอคอมพิวเตอร ในขณะที่ การใชงาน

ผานหนาจอคอมพิวเตอรมีความแตกตางกับการใชงานผานอุปกรณแสดงแบบสวมศีรษะอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในดานการเขาชมงานไดรวดเร็วกวาและเขาถึงรายละเอียดของสินคาที่จัด

แสดงไดมากกวา 
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The study of Factors of Technology Acceptance affecting Trade Show visits with 

Virtual reality technology aims to 1) study the technology adoption factors that affect 

the visit to the trade show with virtual reality, 2) study the communication patterns 

through virtual technology that affects exhibition visits, and 3) Study the design and 

development of exhibition guidelines through virtual reality technology. Research 

methodology is a quantitative research model that collects data using preliminary 

experimental research methods. The scope of the study included a research group of 

40 people with computer skills, trade show experience, and the group had experience 

using virtual reality technology, located in Bangkok. Use an application to simulate an 

exhibition with virtual reality technology through two applications: using a headset and 

using a computer screen. 

The research results showed that the study participants were male and female, 

with the same number. Most of them, 70 percent had the highest level of education 

with a bachelor's degree, 40 percent were aged 41-50, and 65 percent were employed 

in private companies. The results of the hypothesis testing revealed that visiting 

exhibitions with virtual reality technology through head-mounted display devices 

affected the perception of usefulness, perception of ease of use, attitude to use, 

intention of usage behavior more than using a computer screen. It was also found that 



(ง) 

by using the trade show visit with a virtual trade show simulation application of the 

research participants. Research participants commented that using a head-mounted 

display can make visiting events easier, more accessible to media, products, and the 

environment than through a computer screen. On the other hand, using a computer 

screen is different from using a headset. It was statistically significant at 0.05 in terms 

of faster visits and access to more details of the exhibited products.  
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