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บทคดัย่อ 

การวจิยัในครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร ์รูปแบบการใหบ้รกิารของสื่อออนไลน์ 
ปจัจยัการสือ่สารทางการตลาด และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูช้มภาพยนตรท์ีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป ทีเ่คยใชบ้รกิาร
ระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลอย่างน้อย 1 ครัง้ในระยะเวลาทีผ่่านมาไม่เกนิ 
10 เดอืน จ านวน 400 คน เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนน
เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบไค -สแควร์ (Chi-Square) 
ผลการวจิยั พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ สถานภาพโสด อายุ 26 - 36 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี
พนักงานบรษิัทเอกชน / ธุรกจิส่วนตวัและอื่นๆ และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ 20,000 บาท โดยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัเกีย่วกบัปจัจยัดา้นรูปแบบของสื่อออนไลน์ดา้นเน้ือหา ด้านการจดัองคป์ระกอบ 
ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งานมีความส าคญัต่อการใช้บริการจองตัว๋
ภาพยนตร์ออนไลน์อยู่ในระดบัมาก  ปจัจยัการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการให้ข่าวและ
ประชาสมัพนัธ ์และด้านการส่งเสรมิการขายมคีวามส าคญัต่อการใช้บรกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์อยู่ในระดบั
มาก พฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ในกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เขา้
ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง โทรศพัท์มือถือ หรือ 
สมารท์โฟน ซึง่มรีะยะเวลาทีรู่จ้กัและเขา้ใชบ้รกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์มากทีสุ่ดคือ น้อยกว่า 1 ปี  ความถี่ที่
เขา้ใชบ้รกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ในช่วง 10 เดอืนทีผ่่านมามากทีส่ดุคอื 1 ครัง้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั .05 พบว่า 
1. เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้นสถานที่ทีใ่ช้

ระบบอนิเทอรเ์น็ตในการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ 
2. อายุ  รูปแบบของสื่อออนไลน์ดา้นความสะดวกในการใชง้าน  และปจัจยัการสื่อสารทางการตลาดดา้น

การสง่เสรมิการขาย  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้นสถานทีท่ี่
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ใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตในการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์  ดา้นระยะเวลาทีรู่จ้กัและเขา้ใชบ้รกิารการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ และดา้นความถีท่ีเ่ขา้ใชบ้รกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ 

3. ระดบัการศกึษาและรูปแบบของสื่อออนไลน์ดา้นการจดัองคป์ระกอบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้นความถีท่ีเ่ขา้ใชบ้รกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ 

4. อาชพีและรายได ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้น
สถานที่ทีใ่ชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตในการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ และดา้นความถี่ทีเ่ขา้ใช้บรกิารจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ 

5. รปูแบบของสือ่ออนไลน์ดา้นความต้องการเฉพาะของลูกคา้และปจัจยัการสื่อสารทางการตลาดดา้นการ
โฆษณา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ด้านสถานที่ที่ใช้ระบบ
อนิเทอร์เน็ตในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ และด้านระยะเวลาที่รู้จกัและเข้าใช้บริการการจองตั ว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ 

6. รปูแบบของสือ่ออนไลน์ดา้นเน้ือหาและปจัจยัการสือ่สารทางการตลาดดา้นการใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้นระยะเวลาทีรู่จ้กัและเขา้ใชบ้รกิาร
การจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ และดา้นความถีท่ีเ่ขา้ใชบ้รกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ 
 
ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์สือ่ออนไลน์ ตัว๋ภาพยนตร ์
 

Abstract 

The purpose of this research is to study relationship between online medias format, marketing 
communication factors and behavior toward online movie ticket reservation in Bangkok Metropolis and 
Vicinity. The sample of the research consists of 400 moviegoers who are 15 years old and over, have 
used online movie ticket reservation at least 1 time in the past 10 months. The questionnaire is used as a 
tool to collect data. The data was analyzed by the statistical methods of percentage, means, standard 
deviation and the hypotheses were tested by the methods of Pearson’s chi-square. The results of the 
study are as follow: 

The majority of respondents were females with ages from 26-36 years old, single and holding 
Bachelor’s degree, working as the employees in the private companies, having her own businesses, etc., 
with average monthly income less than 20,000 Baht. It is found that the online media patterns; content, 
context, customization and convenience, marketing communications; advertisement, press releases and 
promotions are the factors affecting the respondents behavior to reserve online movie ticket significantly. 
Most of the respondents used the online movie ticket reservation by linking or accessing the systems via 
their mobile or smart phone. They have less than 1 year experience and use online booking movie ticket 
at least 1 time in past 10 months. 
 Result of the hypotheses test at the statistical significance level of .05 were as follow: 
 1. Genders have a significant relationship with places to access online movie ticket reservation.  
 2. Ages, convenience of online medias and sale promotions have a significant relationship with 
places to access online movie ticket reservation, period of understanding to access online movie ticket 
reservation and frequency of using online movie ticket reservation. 
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 3. Education levels and context of online medias have a significant relationship with the frequency 
of using online movie ticket reservation. 
 4. Occupations and Incomes have a significant relationship with places to access online movie 
ticket reservation and the frequency of using online movie ticket reservation. 
 5. Customization of online medias and advertisement have a significant relationship with places to 
access online movie ticket reservation and period of understanding to access online movie ticket 
reservation. 
 6. Content of online medias, publicity and public relations have a significant relationship with 
places to access/use online movie ticket reservation and period of understanding to access/use online 
movie ticket reservation. 
 
Keywords: Relationship, Online Medias, Movie Ticket 
 
บทน า 

ธุรกจิโรงภาพยนตรใ์นปจัจุบนัมกีารพฒันาและเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยจะเหน็ไดจ้ากจ านวนจอภาพยนตร์
ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพฒันาโรงภาพยนตร์ให้เป็นระบบมลัติเพลก็ซ์ รวมถึงมบีรเิวณพื้นทีใ่ห้บรกิาร
ร้านค้าต่างๆ นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์ที่บรกิารเพื่อให้ความบนัเทงิและผ่อนคลายความเครยีดจากปญัหาใน
ชวีติประจ าวนั และดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายไปเกอืบทัว่ทุกมุมโลก 
สง่ผลใหเ้กดิประโยชน์อย่างมากในการใชง้านของประชาชนทัว่ไปทีเ่ขา้ถงึระบบอนิเทอรเ์น็ตเพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ รวมถงึการรบัขอ้มลูและสบืคน้ขอ้มลูขา่วสารต่างไดอ้ย่างรวดเรว็ จงึไดร้บัความนิยมจากประชาชน 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้้วจิยัเหน็ถึงความส าคญัและเกดิความสนใจที่จะท าการศกึษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่าง
รปูแบบการใหบ้รกิารของสือ่ออนไลน์และปจัจยัการสือ่สารทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการ
จองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่จากการศกึษาเบือ้งต้นพบว่า ในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล มกีารเขา้ถงึการบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตมากกว่าภูมภิาคอื่นๆ รวมถงึกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
เป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูใ้ชบ้รกิารโรงภาพยนตรส์งูสดุเป็นล าดบัที ่1 จงึสะทอ้นถงึกลุ่มประชากรสว่นใหญ่ทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพอายุ ระดบัการศกึษาอาชพีและรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ช้บรกิารในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการใหบ้รกิารของสื่อออนไลน์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบ
การจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัการสือ่สารทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจอง
ตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย  
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 - ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  



4 

 

 - รูปแบบการใหบ้รกิารของสื่อออนไลน์ ด้านเนื้อหา ด้านการจดัองค์ประกอบ ดา้นความต้องการ
เฉพาะของลกูคา้ และดา้นความสะดวกในการใชง้าน 
 - ปจัจยัการสือ่สารทางการตลาด ดา้นการโฆษณา ดา้นการใหข้า่วและประชาสมัพนัธ์ และดา้นการ
สง่เสรมิการขาย  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของเครอืภาพยนตรใ์น
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 1. เพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 2. สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 3. อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผู้ใชบ้รกิารใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 4. ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 5. อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 6. รายได้เฉลี่ยมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 7. รูปแบบของสื่อออนไลน์ ด้านเนื้อหามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการระบบการจองตัว๋
ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 8. รูปแบบของสื่อออนไลน์ ด้านการจดัองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการ
จองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 9. รปูแบบของสือ่ออนไลน์ ดา้นความต้องการเฉพาะของลูกคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 10. รปูแบบของสือ่ออนไลน์ ดา้นความสะดวกในการใชง้านของลูกคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 11. ปจัจยัการสือ่สารทางการตลาด ดา้นโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจอง
ตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 12. ปจัจยัการสื่อสารทางการตลาด ด้านประชาสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบ
การจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 13. ปจัจยัการสื่อสารทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการขายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
ระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 41)การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี 
การศกึษา ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และ สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย โดยตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้  
  1) อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
แตกต่างกนั โดยนกัการตลาดจะสามารถใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแบ่งสว่นตลาดได้ 
  2) เพศ (Sex) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัเช่นกนั โดยสตรจีะเป็นเป้าหมาย และเป็นผูบ้รโิภคทีม่อี านาจ
ในการซือ้สงู ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ประเภทใดกต็าม เช่น สนิคา้ส าหรบัผูช้าย หรอืเดก็ กม็กัจะสงัเกตไดว้่าผู้ทีต่ดัสนิใจ
ซือ้มกัเป็นสตรมีากกว่าเพศอื่น 
  3) ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) เป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของนักการตลาด โดยจะใหค้วาม
สนใจกบัจ านวน และลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง เพื่อใชใ้นการพฒันากลยุทธก์ารตลาดให้
เหมาะสมกบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ 
  4) รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income Education and Occupation) ซึง่นับเป็นตวัแปรที่
ส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย มอี านาจซือ้สงู แต่คนที่
มรีายไดป้านกลางถงึต ่า จะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่อาจมคีวามสามารถในการซื้อกไ็ด ้อาจท าใหเ้กดิการสญูเสยี
ลกูคา้ในกลุ่มน้ีไปได ้และปจัจยัดา้นรูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ กอ็าจเป็นเกณฑ์
ในการตดัสนิใจที่ส าคญัไต้นอกเหนือจากปจัจยัด้านรายได้เพยีงอย่างเดยีว และในดา้นของการศกึษา อาชพี และ
รายได้ จะมแีนวโน้มความสมัพันธ์อย่างใกล้ชดิในเชงิเหตุและผล เช่น บุคคลที่มกีารศกึษาต ่า โอกาสที่จะหางาน
ระดบัสงูยาก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า เป็นตน้ 

 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับรูปแบบการให้บริการของส่ือออนไลน์ ภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ 
(Danial A. Tuaber; & Brenda Kienan. 2001: 46) ไดก้ล่าวถงึ 7C กบัความส าเรจ็ของเวบ็ไซตซ์ึง่ประกอบดว้ย  
ดา้นเนื้อหาขอ้มลู (Content) เน้ือหา หรอื ขอ้มูล ถอืเป็นส่วนส าคญัและเป็นหวัใจหลกัอนัดบัหนึ่งของการทีจ่ะท าให้
เวบ็ไซต์ดูน่าสนใจ โดยรูปแบบของขอ้มูล (Content) โดยการท าเวบ็ไซต์ขอ้มูลที่ดปีระกอบไปดว้ย ขอ้มูลใหม่สด
เสมอ ขอ้มลูมคีวามถูกตอ้ง อา้งองิถงึแหล่งทีม่าของขอ้มลู และการจดัการและบรหิารขอ้มลู 
ดา้นการปฏสิมัพนัธห์รอืชุมชนออนไลน์ (Community) คอื การรวมตวัของกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง ทีอ่ยู่ร่วมกนัภายใต ้
สถานทีแ่ห่งหนึ่ง โดยมกีารพูดคุยหรอืกจิกรรมร่วมกนัภายในสถานทีแ่ห่งนัน้ แต่กล่าวถงึการเกดิ Community ใน
โลกออนไลน์ เวบ็ไซต์กถ็อืเป็นบรกิารรูปแบบหนึ่งทีส่ามารถน ามาใชแ้ละสรา้งใหเ้กดิ Community ได ้ซึง่ผูท้ีเ่ขา้มา
อยู่ใน Community ภายในเวบ็ไซต์จะรู้สกึว่า เวบ็ไซต์นัน้ๆ จะเหมอืนกบัสงัคมอีกสงัคมหนึ่งที่สามารถเขา้ไปมี
ปฏสิมัพนัธ์มกีารพูดคุย ท ากจิกรรมต่างๆ กบัคนอื่นๆ ในเวบ็ไซต์นัน้ๆ ได้ ซึง่ทัง้หมดนี้จะก่อใหเ้กดิความสมัพนัธ์
ระหว่างผูใ้ชบ้รกิารทีอ่ยู่ใน Community ของเวบ็ไซตซ์ึง่การมCีommunity ในเวบ็ไซตจ์ะช่วยท าใหเ้วบ็ไซต์มผีูเ้ขา้มา
ใชอ้ย่างต่อเนื่อง, มขีอ้มูล (Content) ทีม่าจากผูใ้ชเ้ขา้มาในเวบ็ไซต์ซึง่ถอืเป็นขอ้มูลทีเ่จา้ของเวบ็ไม่ต้องเป็นผูผ้ลติ 
ท าใหล้ดตน้ทุนและเวลา ในการหาขอ้มลูมาใสใ่นเวบ็ดว้ย ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ีจะเปลีย่นแปลงไปตามรูปแบบและกลุ่มคน
ทีเ่ขา้มาอยู่ใน Community  

ดา้นการพาณิชยห์รอืการคา้ (Commerce) คอื ความสามารถของเวบ็ไซต์ในการรองรบัการซื้อขายสนิค้า
ออนไลน์มผีลท าใหค้นจะใชเ้วลาเปิดดูเวบ็ไซต์นานขึน้ และกลบัมาบ่อยขึน้ซึง่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัเวบ็ไซต์ได ้
เว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ E-Commerce แต่เป็นเวบ็ไซต์แนวอื่นหรอื เว็บไซต์ประเภทใดก็ตาม เช่น เว็บขอ้มูล 
(Content), เวบ็โปรแกรมมิง่, หรอืเวบ็ Community กส็ามารถท า E-Commerce ได ้E-Commerce หรอืการค้า 
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อาจจะเป็นชิน้สว่น (Module) ชิน้หนึ่งทีส่ามารถน าไป เพิม่หรอืเสรมิใหก้บัเวบ็ไซต์ทุกประเภทได ้เพื่อท าใหเ้วบ็ไซต์
มบีรกิาร, มขีอ้มลูทีห่ลากหลายใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารภายในเวบ็ไซต์  

ด้านการจดัองค์ประกอบ (Context) ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จะตดัสนิ ความสามารถของเวบ็ไซต์จาก 
"ความง่ายในการใชง้าน" และ "ความมเีสน่หข์องเวบ็ไซต์" ซึ่งความยากง่ายในการใชง้านถูกแบ่งออกเป็นลกัษณะ
ต่างๆ ดงันี้ เวบ็ไซตด์าวน์โหลดไดอ้ย่างรวดเรว็ หน้าแรกของเวบ็ไซตเ์ขา้ใจง่าย ผูเ้ขา้ชมสามารถเปลีย่นไปทีห่น้าอื่น
ง่ายและรวดเรว็ และ "ความมเีสน่หข์องเวบ็ไซต์" ตดัสนิไดจ้ากองคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ เวบ็ไซต์แต่ละหน้า ดูสะอาด
และมเีน้ือหาไม่อดัแน่นจนเกนิไป, รปูแบบและขนาดของตวัอกัษรตอ้งอ่านรูเ้รื่อง, เวบ็ไซตใ์ชส้แีละเสยีงทีด่ ี

ด้านการสื่อสาร หรือ ช่องทางในการสื่อสารและติดต่อกับผู้ใช้บริการใน เว็บไซต์ (Communication) 
เวบ็ไซต์เป็นช่องทางในการสื่อสารกบัผูใ้ชไ้ดเ้ท่านัน้ แต่จรงิๆ แลว้สิง่ทีม่อียู่ 'ใน เวบ็ไซต์คอื ขอ้มูล (Content) หรอื 
บรกิาร (Service) ซึง่เวบ็ไซตเ์ป็นเพยีงแค่ "ช่องทาง" ในการ "เขา้ถงึ" ขอ้มลูหรอืบรกิารเหล่านัน้ ทางหนึ่งเท่านัน้เอง 
ยงัมอีกีหลายช่องทางทีส่ามารถเลอืกและ น ามา ประยุกตใ์ชเ้พื่อเป็นช่องทางในการทีจ่ะใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูล
ได ้เพราะยิง่มชี่องทางในการสื่อสารกบัผูใ้ชไ้ดม้ากเท่าไร กจ็ะท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูลและบรกิารในเวบ็ไซต ์
ไดม้ากขึน้ 

ดา้นความต้องการเฉพาะของลูกค้า หรอื รูปแบบการให้บรกิารทีส่ามารถ ปรบัแต่งการใช้งานให้มคีวาม
เหมาะสมกับผู้ใช้ (Customization) เนื่องจากเว็บไซต์จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างจาก โดย สามารถ
ปรบัแต่งรปูแบบของ ขอ้มลูใหส้ามารถตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างด ีและยงัสามารถ เขา้ใจพฤตกิรรมของ
ผู้ใช้ได้จากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์โดยการปรบัแต่งเว็บไซต์ให้ตรง กบัความต้องการของผู้ใช้
สามารถปรบัไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การปรบัแต่งขอ้มูลเพื่อการบรกิาร การปรบัแต่งสนิคา้เพื่อการคา้ และการเกบ็
ขอ้มลูของลกูคา้เพื่อการน าเสนอขอ้มลู 

ดา้นความสะดวกในการใชง้าน (Convenience) เป็นการออกแบบเวบ็ไซต์ให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างง่าย
และสะดวก (Web Usability) ซึ่งการท าให้เวบ็ไซต์สามารถใชง้านได้ง่ายและสะดวก จะช่วยท าผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์
สามารถ เขา้ถงึขอ้มลูหรอืบรกิารต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบทุกสว่น 
 แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดและการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ เสรี วงษ์มณฑา 
(2540: 28-29) เป็นการประสมประสานเครื่องมอืสื่อสารการตลาดหลายๆ อย่างเขา้ด้วยกนัอย่างเหมาะสม เพื่อ
ด าเนินการสง่เสรมิการตลาด ซึง่ใหค้วามส าคญักบัวธิกีารสื่อสาร เพื่อการจูงใจทุกรูปแบบ และแสดงบุคลกิภาพของ
สนิคา้อย่างชดัเจน หรอืเป็นกระบวนการของการ พฒันาแผนงานการสื่อสารการตลาดทีต่้องใชก้ารสื่อสาร เพื่อการ
จงูใจหลายรปูแบบกบักลุ่มเป้าหมาย อย่างต่อเน่ือง 
 ลกัษณะของการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ(เสร ีวงษ์มณฑา. 2547: 91) 
 1. เป็นกระบวนการในระยะยาว (Long Run) และต่อเนื่อง (Continuity) 
 2. เป็นการสือ่สารเพื่อการจงูใจ (Persuasive Communication) ซึง่ตอ้งใชก้ารสือ่สาร หลายรปูแบบร่วมกนั 
 3. เป้าหมายของการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ จะเน้นพฤตกิรรมทีต่อ้งการ (DesireBehavior) 
 4. เน้นทุกวธิกีารสือ่สารตราสนิคา้ (All sources of brand contact) 
 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (2541) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคท าการคน้หา การซือ้ 
การใช ้การประเมนิผล การใชส้อย ผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ซึง่คาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา หรอืหมายถงึ 
การศกึษาพฤติกรรม การตดัสนิใจ และ การกระท าของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้ และการใชส้นิค้า นักการตลาด
จ าเป็นตอ้ง ศกึษา และวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคอื 
 1. พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมผีลต่อกลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิ และมผีลท าใหธุ้รกจิประสบ ความส าเรจ็ ถ้า
กลยุทธก์ารตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ 
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 2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคดิทางการตลาดทีว่่า การท าใหล้กูคา้พงึพอใจ 
 ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ1H ซึง่ประกอบไปดว้ย Who? What? Why? Who? 
When? Where? และ How? เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ 7Os ซึ่งประกอบไปด้วย Occupants Objects 
Objectives Organizations Occasions Outlets Operations มตีารางแสดงการใชค้ าถาม 7 ค าถามเพื่อหาค าตอบ  
7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทัง้การใชก้ลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
แสดงการประยุกต์ใช้ 7Os ของกลุ่มเป้าหมายและค าถามที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมผู้บรโิภคเพื่อการวเิคราะห์
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาและท าวจิยัครัง้นี้คอืผูช้มภาพยนตรท์ีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป และเคยใชบ้รกิารระบบ
การจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างน้อย 1 ครัง้ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เกิน              
10 เดอืน ซึง่ไม่ทราบจ านวนแน่นอน จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบ
ประชากรแน่นอนของทาโร่ ยามาเน่ (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2546: 26) โดยก าหนดความเชื่อมัน่ 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้เท่ากบั ร้อยละ 0.05 โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) และเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืใน
การตอบแบบสอบถาม  
 เครื่องมอืและขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมอืหรอืแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการวบรวมขอ้มูลทีไ่ด้จากทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้น ามา
ประยุกต์เป็นลกัษณะขอ้ความในแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนเพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่
ตอ้งการในการประมวลผลการวจิยัครัง้นี้ 
 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามที่มีค าถามแบบปลายปิด 
(Closed-ended Questionnaire) จ านวน 6 ขอ้ 
 สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะรปูแบบการใหบ้รกิารของเวบ็ไซต์ประกอบไปดว้ยดา้นเนื้อหา 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบ ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ และดา้นความสะดวกในการใชง้าน เป็นลกัษณะค าถาม
แบบมาตรสว่นประเมนิค่าตอบ (Likert Scale Questions) โดยมแีบบสอบถามทัง้หมด 17 ขอ้  
 ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัการสื่อสารทางการตลาดประกอบไปด้วย การโฆษณา การให้
ข่าวและประชาสมัพนัธ ์และการส่งเสรมิการขายเป็นลกัษณะค าถามแบบมาตรส่วนประเมนิค่าตอบ (Likert Scale 
Questions) โดยมแีบบสอบถามทัง้หมด 12 ขอ้  
 ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรล์กัษณะค าถามแบบ
ค าถามทีม่หีลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multichotomous Question) จ านวน 3 ขอ้ 
 การวเิคราะหข์อ้มลูเมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามครบตามจานวนของขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยั
ไดด้ าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าเรจ็รูป สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนาประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ชใ้นการ
ทดสอบสมมตฐิาน คอื สถติทิดสอบไค-สแควร ์(Chi-Square)   

เกณฑ์การอภิปรายผลการวจิยั ลกัษณะแบบสอบถามที่ใช้ในระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale) ใหเ้ลอืกตอบแบบสอบถามค่าระดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั ตามเกณฑม์าตรวดัของลเิคริต์ (Liker 
scale) คะแนนทีก่ าหนดจะถูกค านวณออกมาในรปูของค่าเฉลีย่ตามสตูรอนัตรภาคชัน้ และเปลีย่นค่าคะแนนใหเ้หลอื
เพยีง 3 กลุ่ม โดยพจิารณาจากคะแนนของค าตอบ ใชเ้กณฑก์ารค านวณช่วงอนัตรภาคชัน้ตามหลกัการหาพสิยั 
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ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ สถานภาพโสดอายุ 26 - 36 ปีการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน / ธุรกจิสว่นตวัและอื่นๆ และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ 20,000 บาท 
 2. ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่ารูปแบบของสื่อออนไลน์ดา้นเนื้อหา ดา้นการจดัองคป์ระกอบ ด้านความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งานมีความส าคญัต่อการใช้บริการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์อยู่ในระดบัมากทัง้นี้เน่ืองจากแต่เดมิผูช้มตอ้งเดนิทางไปจองตัว๋ที่โรงภาพยนตรซ์ึง่ตอ้งเสยีเวลาการเดนิทาง
จากปญัหาการจราจร แต่ในปจัจุบนัอินเทอร์เน็ตมบีทบาทในชวีิตประจ าวนัมากขึน้เรื่อยๆการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รบัความสนใจมาก ระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์จึง
จ าเป็นต้องมปีระสทิธภิาพทุกด้านทัง้ด้านเนื้อหา การจดัองค์ประกอบ ความต้องการเฉพาะของลูกค้า และความ
สะดวกในการใชง้าน เพื่ออ านวยความสะดวกช่วยใหผู้ช้มไม่ตอ้งเดนิทางมาจองตัว๋เอง และไม่ท าใหเ้สยีเวลาเมื่อรูว้่า
ภาพยนตรท์ีจ่ะรบัชมอาจหมดรอบแลว้ ผูใ้ชบ้รกิารจงึใหค้วามส าคญักบัประสทิธภิาพของรปูแบบสื่อออนไลน์ 
 3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่าปจัจยัการสือ่สารทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณาดา้นการใหข้่าวและ
ประชาสมัพนัธ ์และด้านการส่งเสรมิการขายมคีวามส าคญัต่อการใช้บรกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์อยู่ในระดบั
มากทัง้นี้เนื่องจากภาพยนตร์เป็นสื่อบนัเทงิทีม่คีวามเคลื่อนไหว เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาการสื่อสารขอ้มูลหรอื
ขา่วสารต่างๆ เกีย่วกบัภาพยนตรแ์ละแวดวงบนัเทงิไปยงัผูช้มทางวทิยุ โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ ์และสือ่สิง่พมิพต่์างๆ 
อย่างทัว่ถงึจะท าใหผู้ช้มมขีอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ และปจัจุบนัธุรกจิโรงภาพยนตร์
มกีารแขง่ขนัอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชงิยอดขาย การจดักจิกรรมหรอืการสื่อสารทางการตลาด และการจดัท าโปรโมชัน่ 
มอบส่วนลด สทิธพิเิศษ การแจกและแถมของสมนาคุณให้แก่ผูช้มจงึมคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร
ระบบจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์อย่างมาก 
 4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า สถานทีท่ีใ่ชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตในการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์มากทีสุ่ด
คอื โทรศพัทม์อืถอื/สมารท์โฟนโดยรูจ้กัและเขา้ใชบ้รกิารจองตัว๋ภาพยนตรม์าเป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปีทัง้นี้เน่ืองจากใน
ปจัจุบนัระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตมีให้บรกิารครอบคลุมทุกพื้นที่ ผู้ใช้บรกิารจึงนิยมในการใช้โทรศพัท์มอืถือ / 
สมารท์โฟนเพื่อประโยชน์หลากหลายดา้นมากกว่าแค่การตดิต่อสือ่สาร และหนึ่งในนัน้คอืใชใ้นการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ 
 5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
  5.1 เพศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ด้าน
สถานที่ที่ใช้ระบบอนิเทอร์เน็ตในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ทัง้นี้เนื่องจากสถานทีบ่างแห่ง เช่น อนิเทอร์เน็ต  
คาเฟ่อาจเป็นสถานทีท่ี่เพศหญงิรู้สกึไม่ปลอดภยั และไม่เป็นส่วนตวัจงึมกัไม่เขา้ไปใชบ้รกิาร แต่เพศชายอาจรูส้กึ
สะดวก จงึอาจท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศต่างกนัจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ในสถานทีท่ีแ่ตกต่างกนั 
  5.2 สถานภาพไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์
ดา้นสถานทีท่ีใ่ชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตในการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ ดา้นระยะเวลาทีรู่จ้กัและเขา้ใชบ้รกิาร และดา้น
ความถี่ที่เข้าใช้บริการทัง้นี้เนื่องจากคู่สมรสในกรุงเทพฯและปรมิณฑลบางคู่อาจจ าเป็นต้องแยกกนัอยู่ด้วยเหตุ
จ าเป็นดา้นหน้าทีแ่ละสถานทีท่ างานคนโสดกบัคนทีส่มรสแลว้จงึมพีฤตกิรรมในการไปชมภาพยนตรท์ีโ่รงภาพยนตร์
และใชบ้รกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
  5.3 อายุมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ด้าน
สถานที่ที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ ด้านระยะเวลาที่รู้จกัและเขา้ใช้บริการและด้าน
ความถีท่ีเ่ขา้ใชบ้รกิารทัง้นี้เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัอาจนิยมไปชมภาพยนตรท์ีโ่รงภาพยนตรแ์ตกต่าง
กนั เช่น ช่วงวยัรุ่นหนุ่มสาวอาจชื่นชอบมาก แต่วยักลางคนหรอืผูส้งูอายุอาจชื่นชอบน้อยลงไป และอายุทีแ่ตกต่าง
กนัอาจสะทอ้นความรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงาน ผูท้ีต่ าแหน่งสงูหรอืมภีาระงานมากในแต่ละวนัอาจมเีวลาว่างทีจ่ะ
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ไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แตกต่างกนัจากผู้ที่มีต าแหน่งงานต ่าลงมา ดังนัน้ผู้ที่มีอายุแตกต่างกันจึงมี
พฤตกิรรมการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์แตกต่างกนั  
  5.4 ระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ดา้นสถานทีท่ี่ใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตในการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ และด้านระยะเวลาที่รู้ จกัและเขา้ใช้
บรกิารทัง้นี้เนื่องจากระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใชง้าน บางสื่อออนไลน์ได้
แนะน าขัน้ตอนการใชบ้รกิารพรอ้มภาพประกอบอย่างชดัเจน ผูท้ีต่้องการใชบ้รกิารสามารถเขา้ไปคน้หาและเรยีนรู้
วธิกีารใชง้านของระบบทีม่กีารกล่าวถงึอย่างกวา้งขวางในสื่อสงัคมออนไลน์ต่างๆ ไดโ้ดยง่าย ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจงึมพีฤตกิรรมการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
  5.5 อาชพีมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้น
สถานทีท่ีใ่ชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตในการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์และดา้นความถี่ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารทัง้นี้เนื่องจากอาชพี
สะทอ้นถงึรปูแบบการใชช้วีติ ความสนใจในสือ่บนัเทงิ และเวลาว่างทีจ่ะไปชมภาพยนตรใ์นโรงภาพยนตร ์เช่น ผูท้ีม่ ี
ท าธุรกจิส่วนตวัอาจสามารถบรหิารเวลาส าหรบัการไปชมภาพยนตร์ได้ง่าย บางครัง้อาจไม่จ า เป็นต้องใช้บรกิาร
ระบบการจองตัว๋ ในขณะที่พนักงานบรษิัทซึ่งมเีวลาว่างอย่างจ ากดัอาจนิยมใช้บรกิารมากกว่าเพื่อประหยดัเวลา 
หรือบางอาชีพ เช่น สื่อมวลชนจ าเป็นต้องติดตามกระแสความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงอย่างใกล้ชิด จึง
จ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์เพื่อประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่าง
กนัจงึมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ 
  5.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ด้านสถานที่ที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ และด้านความถี่ที่เข้าใช้บริการ
เนื่องจากเมื่อจองตัว๋ภาพยนตร์ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตแล้ว ผู้ใช้บรกิารต้องน ารหสัไปช าระค่าบรกิารที่เคาน์เตอร์
เซอร์วิสตามที่สะดวก ซึ่งบางแห่งมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นจากค่าตัว๋ภาพยนตร์ ประกอบกับปจัจุบนัมี
เทคโนโลยีการดาวน์โหลดภาพยนตร์มาชมเองที่บ้านได้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าไปชมที่โรงภาพยนตร์ และราคา
ภาพยนตรใ์นรปู DVDมรีาคาถูกลง จงึอาจท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดไ้ม่สงูมากนกัมคีวามถี่ในการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ไม่บ่อยครัง้เท่ากบัผูท้ีม่รีายไดส้งู ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัจงึมพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารแตกต่างกนั 
  5.7 รปูแบบของสือ่ออนไลน์ ดา้นเนื้อหามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจอง
ตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ด้านระยะเวลาที่รู้จกัและเข้าใช้บริการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์และด้านความถี่ที่เข้า ใช้
บรกิารกล่าวคอืหากรปูแบบของสือ่ออนไลน์มกีารแสดงรอบชมภาพยนตรแ์ละโรงภาพยนตรท์ีฉ่ายในปจัจุบนั แสดง
ตัวอย่างภาพยนตร์ แจ้งวันเวลาที่อัพเดทข้อมูลล่าสุดแสดงประเภท เนื้อเรื่องย่อ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ ให้
รายละเอยีดสถานที่ตัง้และแผนทีข่องโรงภาพยนตรอ์ย่างชดัเจนมากขึน้จะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบ
การจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นด้วย ทัง้นี้เนื่องจากผู้ใช้บริการจ าเป็นต้องทราบข้อมูลเหล่านัน้เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ ยิง่ทราบขอ้มูลอย่างละเอยีดครบถ้วนมากเท่าไรแรงจูงใจในการตดัสนิใจจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์กจ็ะเพิม่สงูขึน้ 
  5.8 รปูแบบของสือ่ออนไลน์ ดา้นการจดัองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้นความถีท่ีเ่ขา้ใชบ้รกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์กล่าวคอื หากรูปแบบของ
สื่อออนไลน์มีจดัวางข้อมูลอย่างชดัเจนท าให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วความสบายตาในการอ่านผู้ใช้บริการ
สามารถปรบัขนาดตวัอกัษรทีแ่สดงได ้มกีารแสดงค าแนะน าหรอืวธิกีารใช้ และแสดงแผนผงัของสื่อออนไลน์อย่าง
ชดัเจนเพิม่มากขึน้แลว้จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์เพิม่มากขึน้ดว้ย ทัง้นี้
เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารบางรายอาจยงัไม่ช านาญในการใช้สื่อออนไลน์มากนัก หากการจดัองคป์ระกอบของระบบการ
จองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์มคีวามยุ่งยาก ซบัซอ้น ไม่ชดัเจน ผูใ้ชบ้รกิารอาจเกดิทศันคตทิีไ่ม่ดแีละไม่อยากใชบ้รกิาร
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ตามมา แต่หากมกีารจดัองคป์ระกอบอย่างมปีระสทิธภิาพจะท าใหเ้กดิความสะดวกในการใชง้าน ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะเกดิ
ทศันคตทิีด่แีละอยากใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้  
  5.9 รปูแบบของสือ่ออนไลน์ ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้นสถานทีท่ีใ่ชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตในการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ 
และด้านระยะเวลาที่รู้จกัและเขา้ใช้บรกิารกล่าวคือหากบริการระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์มกีารจดัการ
บรหิารขอ้มูลทีค่รบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค จะท าใหผู้้ใชบ้รกิารเกดิพฤติกรรมการใช้บรกิารระบบ
การจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์มากขึน้ทัง้น้ีเน่ืองจากในยุคปจัจุบนัผูบ้รโิภคมอี านาจในการเลอืกซือ้สงู และแต่ละคนมี
ความต้องการและความชื่นชอบแตกต่างกัน สื่อออนไลน์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความต้องการที่
หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจงมากขึน้ ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะเกดิทศันคตทิีด่แีละ
อยากใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้  
  5.10 รูปแบบของสื่อออนไลน์ ด้านความสะดวกในการใช้งานของลูกค้ามคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ด้านสถานที่ที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการจองตัว๋
ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้นระยะเวลาทีรู่จ้กัและเขา้ใชบ้รกิารและดา้นความถี่ทีเ่ขา้ใชบ้ริการกล่าวคอื หากสื่อออนไลน์มี
ความสะดวกในการใชง้าน ผูใ้ชบ้รกิารจะมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์เพิม่มากขึน้ 
ทัง้นี้เนื่องจากสื่อออนไลน์ที่ใชง้านไดง้่าย สะดวก เขา้ถึงขอ้มูลทีต่้องการได้อย่างรวดเรว็ โดยมขีัน้ตอนการจองที่
เหมาะสมจะช่วยใหผู้ใ้ชง้านประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย จงึท าใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์เพิม่ขึน้ในทุกดา้น  
  5.11 ปจัจยัการสื่อสารทางการตลาด ด้านโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้การใช้
บรกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้นสถานทีท่ีใ่ชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตในการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ และ
ดา้นระยะเวลาทีรู่จ้กัและเขา้ใชบ้รกิารกล่าวคอืหากทางโรงภาพยนตรม์กีารสื่อสาร ขอ้มูล หรอืข่าวสารต่างๆ ไปยงั
ผู้ชมภาพยนตร์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพิมพ์ มากขึน้จะท าให้ผู้ใช้เกดิพฤติกรรมการใช้
บรกิารเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เน่ืองจากระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ถอืเป็นนวตักรรมดา้นความบนัเทงิแบบใหม่ที่
ผูบ้รโิภคบางสว่นอาจยงัไม่รูจ้กัมากพอ และอาจเขา้ใจว่าระบบมคีวามยุ่งยากในการใชง้าน เพราะเกีย่วกบัเทคโนโลยี
อนิเทอรเ์น็ต แต่ถ้าไดท้ราบถงึประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิผ่านสื่อต่างๆกจ็ะหันมาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ทัง้ทีบ่า้น ส านักงาน 
หรอืผ่านโทรศพัทม์อืถอื/สมารท์โฟนและรบีตดัสนิใจมาศกึษาขัน้ตอนการใชบ้รกิารเรว็ขึน้  
  5.12 ปจัจยัการสื่อสารทางการตลาด ด้านการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้นระยะเวลาทีรู่จ้กัและเขา้ใชบ้รกิารและดา้นความถี่ที่
เขา้ใชบ้รกิารกล่าวคอืหากทางโรงภาพยนตรม์กีารเผยแพร่สทิธปิระโยชน์จากการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์และมี
การเผยแพร่ขา่วสาร บรบิทของภาพยนตร ์เช่น การจดั Event เกีย่วกบัภาพยนตรต์ามสถานทีต่่างๆเพิม่มากขึน้จะ
ท าใหผู้้ใชเ้กดิพฤติกรรมการใช้บรกิารเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากก่อนตดัสนิใจจองตัว๋ภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ผูช้มตอ้งแน่ใจว่าเรื่องนัน้ตรงตามความสนใจของตนเอง เป็นภาพยนตรท์ีม่กีระแสตอบรบัทีด่จีากผูช้มทุกกลุ่ม และ
ตอ้งการมัน่ใจว่าการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์มปีระสทิธภิาพช่วยใหเ้กดิความสะดวก สบายและประหยดัค่าใชจ้่าย
ไดจ้รงิหรอืไม่ ดงันัน้การใหข้า่วและประชาสมัพนัธไ์ปยงัผูใ้ชอ้ย่างสม ่าเสมอผ่านสื่อต่างๆ จงึท าใหผู้ใ้ชเ้กดิทศันคตทิี่
ด ีมคีวามมัน่ใจเพิม่ขึน้ สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย  
  5.13 ปจัจยัการสือ่สารทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้นสถานทีท่ีใ่ชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตในการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ดา้น
ระยะเวลาทีรู่จ้กัและเขา้ใชบ้รกิารและดา้นความถีท่ีเ่ขา้ใชบ้รกิารกล่าวคอืหากทางโรงภาพยนตรม์ีการใหส้ว่นลดราคา
ตัว๋ทีจ่องตัว๋ออนไลน์ มอบสว่นลดราคาในการซือ้อาหารและเครื่องดื่ม มอบของแถม / ของทีร่ะลกึ มอบส่วนลดราคา
ในการซือ้ผลติภณัฑ์และบรกิารอื่นเพิม่มากขึน้จะท าใหผู้ใ้ชเ้กดิพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เนื่องจาก
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ปจัจุบนัค่าใชจ้่ายในการอุปโภคบรโิภคปรบัตวัสงูขึน้เรื่อยๆ ผูบ้รโิภคจงึมองหาแนวทางการใชจ้่ายทีป่ระหยดั คุม้ค่า
มากทีส่ดุ และเนื่องจากการชมภาพยนตรเ์ป็นกจิกรรมเพื่อความบนัเทงิทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มสนิคา้สิน้เปลอืง หากมกีารจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการขายทีจ่ะท าใหเ้กดิความประหยดั คุม้ค่าดว้ยการลดราคา แจกของแถม หรอืของรางวลั ผูบ้รโิภค
อาจสนใจและหนัมาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงภาพยนตรค์วรพฒันารูปแบบการใหบ้รกิารของสื่อออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ในดา้นต่างๆ ต่อไปนี้ 

  - ดา้นเนื้อหา ควรพฒันาสื่อออนไลน์ให้มกีารแสดงรอบชมภาพยนตรแ์ละโรงภาพยนตร์ที่ฉายใน
ปจัจุบันอย่างครบถ้วนมีการแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ พร้อมทัง้ให้รายละเอียดสถานที่ตัง้ และแผนที่ของโรง
ภาพยนตรอ์ย่างละเอยีดชดัเจน 

  - ดา้นการจดัองคป์ระกอบ ควรพฒันาสือ่ออนไลน์ใหม้กีารจดัวางขอ้มูลทีช่ดัเจนเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่าง
รวดเรว็เกดิความสบายตาในการอ่านขอ้มลู ผูใ้ชส้ามารถปรบัขนาดตวัอกัษรทีแ่สดงไดเ้พื่อความสะดวกในการอ่าน  

  - ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ ควรพฒันาสื่อออนไลน์ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกรูปแบบไดต้ามต้องการเช่น 
เลอืกภาษาทีแ่สดงในสือ่ออนไลน์ไดม้ากกว่า 1 ภาษาและสามารถบนัทกึประวตักิารใชส้ื่อออนไลน์เพื่อดูขอ้มูลไดใ้น
อนาคตได ้

  - ดา้นความสะดวกในการใชง้าน ควรพฒันาสือ่ออนไลน์ใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หารอบฉาย ชื่อภาพยนตร์
รวมทัง้ข ัน้ตอนในการจองตัว๋ภาพยนตร์ สามารถชมภาพยนตร์ตัวอย่าง และเข้าถึงรายละเอยีดของภาพยนตร์ที่
ประกอบไปดว้ยประเภท เนื้อเรื่องย่อ และบทวจิารณ์ของภาพยนตรไ์ดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ 

2. ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงภาพยนตรค์วรพฒันากลยุทธก์ารสื่อสารทางการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพในแต่
ละดา้นต่อไปนี้ 

- ดา้นการโฆษณา ควรโฆษณาภาพยนตรใ์หม่ทีจ่ะเขา้ฉายทางสือ่โทรทศัน์ และผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 
เช่น twitter facebook รวมทัง้สือ่สิง่พมิพต่์างๆอย่างสม ่าเสมอ 

- ดา้นการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ ์ควรสื่อสารขอ้มูลต่างๆ เช่น ชื่อของภาพยนตร ์โรงภาพยนตร์ที่
ฉาย เวลาฉาย ราคาตัว๋ภาพยนตร์ ฯลฯ การเผยแพร่สทิธปิระโยชน์จากการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์และการ
เผยแพร่ขา่วสาร บรบิทของภาพยนตร ์ 

 -  ดา้นการสง่เสรมิการขาย ควรจดัรายการใหส้ว่นลดราคาตัว๋ทีจ่องออนไลน์มอบสว่นลดราคาในการซือ้
อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ป๊อปคอรน์ น ้าอดัลม ฯลฯมอบของแถม / ของทีร่ะลกึเพื่อดงึดดูใจผูใ้ชบ้รกิาร 

 3. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ควรพฒันาระบบการจองตัว๋ออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงกบั
แอพพลเิคชัน่บนสมารท์โฟนทีห่ลากหลาย เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึสือ่ออนไลน์ของโรงภาพยนตรไ์ดง้่ายและสะดวก
ยิง่ขึน้  

 4. ผูป้ระกอบการควรแบ่งส่วนตลาดของกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิารระบบจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ตาม
ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ซึง่ไดแ้ก่อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเพื่อน าไปสู่การก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาดในจิตใจของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มผ่านรูปแบบการสื่อสาร และกิจกรรมทางการตลาดที่
แตกต่าง 

5. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยงัผู้ชมภาพยนตร์ โดย
กระบวนการของสื่อมวลชนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมกีลยุทธ์ เผยแพร่สื่อออนไลน์ให้ผู้บรโิภคให้รบัทราบขอ้มูล
ขา่วสารเกีย่วกบัภาพยนตรใ์หม่ๆ ทุกประเภท อย่างเหมาะสม ไม่มากจนเกนิไป  
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ประกาศคณูุปการ 
สารนิพนธฉ์บบันี้จะไม่สามารถส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยด ีหากไม่ไดร้บัความอนุเคราะหช์่วยเหลอืจากอาจารย์

ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์คอื ผศ.ดร.กาญณ์ระว ีอนนัตอคัรกุล อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่า
ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลแก้ไขขอ้บกพร่อง ให้ความรู้ ค าแนะน า และแนวทางในการท างานวจิยัที่มคีุณค่า 
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พนิต  กุลศริ ิ และอาจารย ์ ดร.มนู  ลนีะวงศ์ ที่ให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ  และ           
เป็นประโยชน์อย่างยิง่ นบัตัง้แต่เริม่ด าเนินงานจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบันี้  ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ใน
ความกรณุาและเมตตาทีม่แีก่ผูว้จิยัตลอดมา  และขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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