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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการ 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหาและมีระดับ
ความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ .942 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 280 คน และวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 
บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ 1) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และ
ด้านการรับรู้ประโยชน์  2) คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความเป็น
ส่วนตัว และ 3) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และ
ด้านความสะดวกในการใช้งาน โดยร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์
ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 56 ในขณะที่คุณภาพ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตอบสนองความต้องการ และด้านการเข้าถึงการให้บริการ ส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านการจัดองค์ประกอบ และด้านช่องทางในการสื่อสาร ไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 

 The objective of the study was to explore the information technology 
acceptance, e-service quality, and marketing mix from the customer’s perspectives 
affecting the e-satisfaction toward e-ticket application of users in Bangkok. Closed-
ended survey questionnaires were reviewed the validity of content by experts and 
tested for reliability with the overall alpha of .942 and implemented to collect data 
from 280 users who used to book e-ticket via online applications in Bangkok. 
Additionally, data were statistically analyzed by using multiple regressions. 
 The results indicated that the majority of participants were female with  
the age of lower than twenty years.  Most of them were undergraduate students and 
had an average monthly income of lower than 15,000 baht.  The results of 
hypothesis testing revealed that the factors affecting the e-satisfaction toward         
e-ticket application of users in Bangkok at .05 statistically significant levels were  
1) information technology acceptance in terms of perceived ease of use and 
usefulness; 2) e-service quality in terms of credibility and privacy; and 3) marketing 
mix from the customer’s perspectives in terms of customer’s specification and 
convenience.  These factors mutually predicted the e-satisfaction toward e-ticket 
application of users in Bangkok at 56 percent.  While the e-service quality in terms of 
responsiveness and access and the marketing mix from the customer’s perspectives 
in terms of context and communication channels did not affect the e-satisfaction 
toward e-ticket applications of users in Bangkok. 
 
Keywords: Information Technology Acceptance, E-service Quality, Marketing Mix from 
the Customer’s Perspectives, E-ticket Applications  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคปัจจุบันสังคมไทยก าลังก้าวสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยี ความ
เจริญก้าวหน้าของระบบการสื่อสารที่ล้ ายุค ท าให้การเชื่อมโยงจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าให้การติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันเป็นได้อย่างง่ายดาย ความเจริญดังกล่าว
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ดังเช่นการติดต่อเพ่ือพูดคุยหรือเจรจาทางด้านธุรกิจ 
การจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การสั่งซื้อสินค้า จองตั๋วรถ
โดยสาร ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วภาพยนตร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ หรือการส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ทาง
สัญญาณดาวเทียม ซึ่งข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมีการส่งถึงกันเพียงแค่เสี้ยววินาทีก่อให้เกิด
ข้อมูลข่าวสารจ านวนมากเข้าสู่การรับรู้ของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการให้บริการนี้เรียกว่า การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Service) (ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย, 2552) 
 จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างช้า ๆ โดยในปี 2014 โตขึ้นเพียง 8% เมื่อเทียบ
กับปี 2013 ที่ 10%  และ 2012 11%ส่วนจ านวนผู้ใช้สมารท์โฟนทั่วโลกในปี 2014 เติบโตขึ้น 23% 
จากปี 2013 โดยมีผู้ใช้อยู่ 1 พันล้านคน ซึ่งมีการเติบโตที่ช้าลงเมื่อเทียบกับปี 2013 ซึ่งโตจากปี 2012 
อยู่ที่ 27% (Meeker, 2015) อย่างไรก็ตาม จากผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ปี 2557 โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่า ในปี 2556 
ค่าเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 
4.6 ชั่วโมงต่อวัน เพ่ิมข้ึนเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาประมาณ 7.2 ชั่วโมงตอ่วัน หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่า ปัจจุบันนี้ คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวัน เพ่ือใช้งานอินเทอร์เน็ต และยังพบว่า 
อุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Device) ของผู้ตอบแบบส ารวจใช้งานมากที่สุด คือ สมาร์ทโฟนโดย
คิดเป็นร้อยละ 77.1 และมีการใช้งานโดยเฉลี่ย 6.6 ชั่วโมงตอ่วัน ดังแสดงในตารางที่ 1.1  
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ตารางที่ 1.1: อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ร้อยละ เฉลี่ยชั่วโมง/วัน 

- สมาร์ทโฟน 77.1 6.6 

- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 69.4 6.2 

- คอมพิวเตอร์พกพา 49.5 5.3 

- แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 31.1 4.8 

- สมาร์ททีวี 8.4 3.4 

 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2557). ผลการส ารวจพฤติกรรม

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. สืบค้นจาก http://thumbsup.in.th/2014/08/thailand-
internet-user-profile-2014/. 

 
จากกระแสความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนที่เกิดขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา นอกจากจะ

เปลี่ยนแปลงในด้านตัวเครื่องโทรศัพท์ที่ผู้ผลิตต่าง ๆ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดมาแข่งขันกัน 
อีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน คือ การเกิดข้ึนของอุตสาหกรรมแอพพลิเคชั่น จากข้อมูลสถิติ
ของบริษัท Asymco (2014) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางสถิติ พบว่า การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้มี
กว่า 30 ล้านครั้งในแต่ละวัน จึงกล่าวได้ว่า ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นเป็นสินค้าดิจิตอลที่ได้รับความนิยม
มากที่สุด นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดไว้ว่า ธุรกิจพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นในประเทศไทย ใน
ปี2557 จะมีมูลค่า 800 ล้านบาท ซึ่งแอพพลิเคชั่นยอดนิยม ได้แก่ Facebook, Youtube และ 
Twitter สะท้อนถึงพฤติกรรมความนิยมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) บน
โลกโทรศัพท์มือถือ (Mobile) อย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นปัจจัยอิทธิพลทางสังคม (Social Influences) 
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี (อรทัย เลื่อนวัน, 2555) นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กิจกรรมที่ใช้แอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ใช้ในการดาวน์
โหลด ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ หรือเพ่ือความบันเทิงถึงร้อยละ 79.1 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2557)  

ทั้งนี้จากการส ารวจร้านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า โมบาย
แอพพลิเคชั่นไทยถูกจัดอยู่ในประเภทรองรับรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) มากที่สุด โดยมีสัดส่วน
ประมาณ 26.7% ของโมบายแอพพลิเคชั่นไทยทั้งหมด ขณะที่แอพพลิเคชั่นส าหรับความบันเทิง 
(Entertainment) และการศึกษา (Education) มีสัดส่วนอยู่ที่ 20.1% และ 19% ตามล าดับ โดย   

http://thumbsup.in.th/2014/08/thailand-internet-user-profile-2014/
http://thumbsup.in.th/2014/08/thailand-internet-user-profile-2014/
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โมบายแอพพลิเคชั่นไทยในปัจจุบัน ถูกแจกจ่ายให้ดาวน์โหลดฟรีหรือจ าหน่ายในราคาเฉลี่ยประมาณ 
2.1 ดอลลาร์ต่อแอพพลิเคชั่น (ประมาณ 68 บาท) โดยมีสัดส่วนการดาวน์โหลดในรูปแบบฟรีมากถึง 
81.5% 

จากมูลค่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2556 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 3,500 ล้านบาท เป็น
ส่วนของมูลค่าตลาดภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ระบบส่วนแบ่งรายได้จากค่าขายตั๋วหนัง 
ประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดรวม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นมูลค่าตลาดภาพยนตร์ที่
จ าหน่ายผ่านระบบสายหนังในต่างจังหวัด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557) และในปัจจุบันผู้ประกอบการ
ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) ในประเทศไทย มี 2 รายหลัก ๆ ดังนี้ 

1) บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 70 % ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในตลาด เป็นผลมาจาก
การควบรวมกิจการกับ บริษัท อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในปี 2547 ซึ่งมีส่วนแบ่ง
ตลาด ณ ขณะนั้นอยู่ที่ประมาณ 23% ณ สิ้นปี 2557 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
มีแบรนด์ในเครือทั้งสิ้น 6แบรนด์ ได้แก่ (1) เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (2) พาราไดซ์ซีนีเพล็กซ์ (3) อีจีวีซีนีม่า 
(3) เมกาซีนีเพล็กซ์ (4) พารากอนซีนีเพล็กซ์ (5) หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์ (6) เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ 

บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีสาขาในประเทศไทยและกัมพูชา รวมทั้งสิ้น 
77 สาขา 520 โรงภาพยนตร์สามารถรองรับผู้ชมได้ 124,809 ที่นั่ง ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยยังมี
จ านวนโรงภาพยนตร์ต่อจ านวนประชากรอยู่ในระดับต่ า บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) จึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรในปี 2558 อีกจ านวน 50 
- 80 โรงภาพยนตร์และต่อไปอีกอย่างน้อยปีละ 30 - 40 โรงภาพยนตร์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศ (เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, 2558) 

2) บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับ 2 ครองส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 22 เป็นกลุ่มทุนที่ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ในภาคตะวันออก มีการขยายสาขาครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น พัทยา ภูเก็ต เป็นต้น โดยมี
จ านวนโรงภาพยนตร์ 3 แบรนด์ คือ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า, เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า และเอส เอฟ 
ซีเนม่า ซิตี้ รวมทั้งสิ้น 22 สาขา (เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้, 2553) 

นอกจากผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง 2 รายที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีผู้ประกอบการรายย่อยใน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์อีกหลายราย เช่น กลุ่มเซนจูรี่ กลุ่มเมเจอร์ฮอลลีวู้ด และกลุ่ม UMG เป็นต้น ซึ่งมี
ส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 3 (ฝ่ายวิจัย ธนาคารนครหลวงไทย, 2556) 
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ตารางที่ 1.2:  ส่วนแบ่งตลาดผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
 

ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ ส่วนแบ่งตลาด 

- Major Cineplex 75% 

- SF Cinema 22% 

- Century, Hollywood, UMG 3% 

 
ที่มา: ฝ่ายวิจัย ธนาคารนครหลวงไทย. (2556). ส่วนแบ่งตลาดผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์. 

สืบค้นจาก http://www.oknation.net/blog/hellojay/2007/08/21/entry-3. 
 

โดยรูปแบบการแข่งขันนอกจากจะเป็นการเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีภาพและเสียงแล้ว ยัง
เป็นเรื่องการปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับความนิยมที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ของลูกค้า การอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริการของบริษัท โดยทั่วไปผู้บริโภคสามารถ
ซื้อตั๋วหนังได้ที่หน้าจุดจ าหน่ายด้วยตัวเองหรือสามารถโทรเข้ามาจองล่วงหน้าได้ แต่เนื่องจากระบบยัง
มีความล่าช้าในหลายขั้นตอน ท าให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต้องรอคิวเป็นระยะเวลานาน ท าให้ไม่ได้
รับความสะดวกรวดเร็วในด้านการบริการที่ดี แต่ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศในปัจจุบันจึงมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงภาพยนตร์ให้ลูกค้าสามารถ
ท าการจองตั๋วหนังออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ (ฝ่ายวิจัยธนาคารนครหลวงไทย, 2556) 

ทั้งนี้ ในปี 2557 ธุรกิจรับจ้างพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น มีมูลค่าประมาณ 820-850 ล้าน
บาทเติบโตในกรอบร้อยละ 7.4-11.4 จากร้อยละ 17.7 ในปี 2556 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 763.8 ล้านบาท 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557) ดังนั้น ธุรกิจบันเทิงจึงได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวในการจองตั๋วหน้าจุดจ าหน่ายเป็น
ระยะเวลานาน โดยสามารถจองตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ  

ในการด าเนินธุรกิจทางด้านการบริการ เป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงาน
บริการ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกท่ีดีและ
ประทับใจในบริการที่ได้รับ ท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการ จึงเป็นเรื่องส าคัญเพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะน ามาซึ่ง
ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางการตลาด เพื่อความก้าวหน้าและการเติบโตของธุรกิจบริการ
อย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความส าคัญ
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ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการจากผลการวิจัยทางด้านการตลาดจ านวนมากที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
ทางบวกโดยตรงของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีของลูกค้า กล่าวคือ เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจก็
จะน าไปสู่ความภักดีของลูกค้าได้ ซึ่ง Kotler และ Keller (2006, p. 136) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึง
พอใจ เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สินค้าหรือบริการกับความคาดหวัง ถ้า
ผลลัพธ์จากการใช้สินค้าหรือบริการต่ ากว่าความคาดหวังลูกค้าจะมีความรู้สึกไม่พอใจ หากผลลัพธ์
เป็นไปตามความคาดหวังลูกค้าก็พอใจ และหากผลลัพธ์มีค่าเกินความคาดหวังลูกค้าก็เกิดความรู้สึก
พอใจ โดยแนวคิดนี้ได้ถูกน ามาปรับใช้กับความพึงพอใจของผู้บริโภคในระบบอิเล็กทรอนิกส์          
(E-satisfaction) อย่างเช่น Ragavan และ Mageh (2013) ศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของคุณภาพการ
บริการ และความพึงพอใจของลูกค้าในธนาคารภาคเอกชน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระบบคุณภาพบริการ
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมในเชิงบวก และหากผู้ใช้งานเว็บไซต์รับรู้ถึงความพึง
พอใจของตนเองที่มากข้ึน จะก่อให้เกิดความภักดีของผู้ใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance) (Davis, 
1989) เป็นอีกปัจจัยที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ของผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness) และ
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) อีกปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ
หรือการให้บริการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต คือ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service Quality) ซ่ึง
จากผลการวิจัยของ Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1988)  พบว่า คุณภาพของบริการ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ส าคัญมากที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
ได้ เนื่องจากการน าเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ธุรกิจ
พึงกระท าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือสร้างความพึงพอใจและน ามาซึ่งความไว้วางใจและใช้บริการซ้ าของ
ผู้ใช้บริการ  

จากการศึกษาของ Lee และ Wu (2011) ซึ่งศึกษาผลกระทบจากการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ผลต่อการสร้างคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาเว็บไซต์ของสายการบินในประเทศ
ไต้หวัน แสดงให้เห็นว่า ตลาดเว็บไซต์ของสายการบินได้ความนิยมและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา ซึ่งการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และการบริการอิเล็กทรอนิกส์      
(E-service) ได้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าให้มีการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น และผลการศึกษาพบว่า 
ผลที่ได้จากความไว้วางใจและการรับรู้ประโยชน์ก่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้
บริการ  

อีกท้ังปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า (Marketing Mix from Customer’s 
Perspectives) ซึ่งมีความแตกต่างจากส่วนประสมการตลาด แบบดั้งเดิม ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการ 



6 

 

(Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) เป็นแนวคิดทางการตลาดที่ให้ความส าคัญกับมุมมองของผู้ผลิตเป็นหลัก แต่เมื่อสินค้า
และบริการเริ่มมีความเหมือนกันจนยากจะแยกแยะความแตกต่างได้ รวมถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย 
วิธีการท าการส่งเสริมการตลาด หรือการก าหนดราคาขายก็ไม่แตกต่างกัน ท าให้แนวคิดการตลาดแบบ
ดั้งเดิม  ในที่สุดก็ถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดยแนวคิดใหม่ในการท าการตลาดแบบใหม่ที่เน้น
ความส าคัญกับมุมมองของผู้บริโภค ก็เริ่มเข้ามาแทนที่การตลาดแบบดั้งเดิม 4P’s ซึ่งจากผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการซื้อ และ
ด้านความต้องการของผู้บริโภคส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการมากที่สุด (ศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี 
และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557)  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ                
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นจองตั๋ว
ออนไลน์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหรือบริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่สนใจ
สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจบริการด้าน
ภาพยนตร์ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อม่ันและความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
มากที่สุด 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ                
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีขอบเขต
การศึกษาดังนี้ 
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 1.3.1 ขอบเขตุด้านเนื้อหา  
  งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงตัวแปรดังต่อไปนี้ 
  1.3.1.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น 

1.3.1.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า  
 1.3.2 ด้านประชากร  

1.3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  1.3.2.2 ตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากโปรแกรม G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1997) ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจ านวนมาก (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 278 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างเพ่ิมรวมทั้งสิ้นเป็น 280 ตัวอย่าง 
 1.3.3 ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 
 1.3.4 ขอบเขตด้านสถานที่ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้บริการชาวไทยที่
เคยใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

- กลุ่มเขตเมือง 3 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตพญาไท และเขตราชเทวี 

- กลุ่มเขตต่อเมือง 5 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตจตุจักร เขตภาษีเจริญ 
และเขตสวนหลวง  

- กลุ่มเขตชานเมือง 2 เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี และเขตบางบอน  
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 1.4.1 ผลการศึกษาวิจัยนี้ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์และผู้ที่ต้องการศึกษาการจอง
ตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทราบถึง
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น 



8 

 

 1.4.2 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้นักวิจัย หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ทราบแนวทางเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้
เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น  

1.4.3 ผู้ประกอบการธุรกิจการจองตั๋วผ่านระบบแอพพลิเคชั่น สามารถน าข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้ไปปรับปรุง และวางแผนการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจการจองตั๋วผ่านระบบแอพพลิเคชั่น 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการการจองตั๋วผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 1.4.4 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้
ทางด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และกลยุทธ์ทางการตลาด
ในมุมมองของลูกค้าให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ
ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามาก
ที่สุด  
 
1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

แอพพลิเคชั่น (Applications) หมายถึง ซอฟแวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถ
กระท าการบางอย่างได้ตามความต้องการ แอพพลิเคชั่นส าหรับใช้งานบนเครื่องอุปกรณ์พกพา
ทั้งหลาย เรียกว่า โมบายล์ แอพพลิเคชั่น (Mobile Applications) (กนกวรรณ ครินชัย, 2554)  

ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของลูกค้าที่มี
ต่อผู้ให้บริการ และการใช้งานสิ่งอ านวยความสะดวกในระบบแอพพลิเคชั่น ซึ่งเกิดจากการประเมิน
ประสิทธิภาพของคุณภาพบริการโดยรวมทั้งหมดจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของลูกค้าในการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการ และความสะดวกจากระบบแอพพลิเคชั่น (นิธิศ งานเลิศ, 2553) 

ความพึงพอใจต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าท่ีมีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากผู้ขายสินค้าบน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ศุภกานต์ จงธนพิพัฒน์, 2552) ในการศึกษาครั้งนี้ ความพึงพอใจ
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ หรือความแน่ใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ต่อไป รวมถึงมีความคิดทีจ่ะ
แนะน าหรือบอกต่อเพ่ือนหรือคนที่รู้จัก ให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ 
 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Acceptance) หมายถึง 
การตัดสินใจที่จะน าเอาเทคโนโลยีไปใช้อย่างเต็มที่ เพราะคิดว่า เทคโนโลยีนั้นเป็นวิถีทางที่ดีกว่า และ
มีประโยชน์มากกว่า  ระยะเวลาตั้งแต่ขั้นความรู้จนถึงการยืนยันใช้เทคโนโลยีนั้นอาจกินเวลาหลาย ๆ 
ปี (จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย, 2555) ในการศึกษาครั้งนี้ การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง ความตั้งใจของผู้ใช้
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ที่จะใช้งานแอพพลิเคชั่นโดยมีการวางแผนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น และเม่ือ
ผู้ใช้ได้รู้จักหรือทดลองใช้แอพพลิเคชั่นแล้วมักมีความรู้สึกพึงพอใจ 
 การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการใช้งานมากนัก ไม่ซับซ้อนหรือไม่
ต้องการความพยายามในการใช้งานมากเกินไป (สรพรรค ภักดีศรี, 2556) การศึกษาครั้งนี้ การรับรู้ถึง
ความง่ายต่อการใช้งาน ยังหมายถึง ผู้สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ได้
โดยง่าย และแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์มีความง่ายต่อการมองเห็นข้อมูลรายละเอียด
ภาพยนตร์ วัน และเวลาในการจอง รวมทั้งผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ง่าย 

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี (Perceived Usefulness) หมายถึง ปัจจัยที่
ก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ได้อย่างไร และเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย (สิงหะ ฉวีสุข และ
สุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2555) การศึกษาครั้งนี้ การรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ยัง
หมายถึง แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์นั้นช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการท างาน ท า
ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบวันและเวลาในการจอง และได้รับข้อมูลการจองได้เร็ว
ยิ่งขึ้น รวมทั้ง ระบบแอพพลิเคชั่นมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการท างานของบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานขายตั๋ว พนักงานตรวจสอบตั๋ว และผู้บริหาร เป็นต้น  

คุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service Quality) หมายถึง ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการทางออนไลน์โดยแบ่งออกได้เป็น ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 
การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการเข้าถึงการ
ให้บริการ (Access) (Parasuraman et al., 1988) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความสม่ าเสมอและความพ่ึงพาได้ของผู้
ให้บริการ (Barry, 1986) ในการศึกษาครั้งนี้ ความน่าเชื่อถือ ยังหมายถึง ความน่าเชื่อถือของ
แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผู้ใช้งานมีความมั่นใจและเชื่อถือในการท างานของระบบที่มี
ความสามารถในการจองตั๋วภาพยนตร์ได้ถูกต้องแม่นย า  

- การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจในการ
ให้บริการ การพร้อมที่จะให้บริการและการอุทิศเวลา มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการอย่างดี (Barry, 1986) ในการศึกษาครั้งนี้ การตอบสนองความต้องการ ยังหมายถึง 
แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เรื่อง 
การลดระยะเวลาและระยะทางในการซื้อตั๋วได้ ระบบสามารถเพ่ิมศักยภาพในการจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เช่น สามารถค านวณลดต้นทุนส าหรับพนักงานขายตั๋ว เป็นต้น 
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- ความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึง ระดับความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล
พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า (Parasuraman et al., 1988) ในการศึกษาครั้งนี้ ความเป็นส่วนตัว 
หมายถึง แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการ
ปกป้องข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง
แอพพลิเคชั่นกับผู้ใช้งาน  

- การเข้าถึงการให้บริการ (Access) หมายถึง ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการหรือรับ
บริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ซับซ้อนเกินไป ผู้ใช้บริการเสียเวลารอคอยน้อย เวลาที่ให้บริการ
เป็นเวลาที่สะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ และอยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก (Barry, 1986) ใน
การศึกษาครั้งนี้ การเข้าถึงการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนการเข้าสู่แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์มีความง่ายไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลส าหรับตรวจสอบรอบและเวลาของ
ภาพยนตร์ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ การจัดเก็บข้อมูลมีความเหมาะสม ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูล  และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลการจองได้ตลอดเวลา 
 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า (Marketing Mix from Customer’s 
Perspectives) หมายถึง ส่วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย  การจัดองค์ประกอบ (Context) 
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customer’s Specification) ความสะดวกในการใช้งาน 
(Convenience)  และช่องทางในการสื่อสาร(Communication Channels) (Kotler, 2003) 

- การจัดองค์ประกอบ (Context) หมายถึง แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์มี
การจัดองค์ประกอบเนื้อหาไม่อัดแน่นจนเกินไป รูปแบบและขนาดตัวอักษรอ่านเข้าใจง่าย และมีการ
ออกแบบที่ทันสมัยสวยงาม 

- ความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customer’s Specification) หมายถึง 
แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์มีรอบและเวลาที่ต้องการจองเพียงพอกับความต้องการ มี
ระบบสะสมคะแนนแลกของรางวัล สามารถใช้ในการเลือกภาพยนตร์ รอบเวลา และท่ีนั่งได้เองก่อน
ลูกค้าท่ัวไป 

- ความสะดวกในการใช้งาน (Convenience) หมายถึง แอพพลิเคชั่นจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์มีขั้นตอนจองตั๋วที่สะดวกและรวดเร็วสามารถจองตั๋วหนังออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา  

- ช่องทางในการสื่อสาร (Communication Channels) หมายถึง แอพพลิเคชั่นจอง
ตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์มีเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะในการ
ใช้บริการจากผู้ใช้ มีบริการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และยังสามารถช่วยให้
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ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น การ
โทรศัพท์สอบถามข้อมูล เป็นต้น 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษา
ทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวความคิดในการวิจัย และได้นําเสนอ
ดังนี้ คือ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับระบบโมบายแอพพลิเคชั่น 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 สมมติฐานของการวิจัย 
2.9 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 
2.1 วิวัฒนาการเกี่ยวกับระบบโมบายแอพพลิเคชั่น 
 เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
การใช้ชีวิตประจําวัน ซึ่งนอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังสนองตอบความต้องการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทุกท่ีทุกเวลา รวมทั้งความต้องการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application) ในด้านความบันเทิงและการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้านต่าง ๆ ที่มีความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็กอีกด้วย โดยเป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงไร้สาย ทําให้
นักพัฒนาโปรแกรม (Developer) ได้คิดค้น Mobile Application เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้
งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการและตอบสนองความต้องการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
(Application) ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการใช้งาน Mobile Application นั้น ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ ๆ ที่มี
ฟังก์ชั่นการทํางานที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อรูปแบบการใช้งาน Mobile Application ในด้าน
ต่าง ๆ ของผู้ใช้ Mobile Application ในประเทศไทยตามมา 
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 อีกท้ัง การแพร่กระจายและการใช้งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอัตราการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนแปลงจากการใช้งานเพ่ือสื่อสาร
ทางเสียงเพียงอย่างเดียวมาเป็นการใช้บริการด้านข้อมูล หรือ Application เสริมอ่ืน ๆ (non-voice)  
ซึ่งการให้บริการเสริมด้าน Application นี้ จึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่สําคัญสําหรับผู้ประกอบการ
ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ content ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้พัฒนาให้บริการซอฟต์แวร์
ประยุกต์สําหรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เองด้วย โดย Mobile Application หรือ Application 
บนมือถือ หมายถึง โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือทําหน้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดย
ส่วนใหญ่ Application บนมือถือมี 2 ประเภท คือ ใช้ในกิจกรรมด้านบันเทิง (Entertainment 
Application) และใช้ในธุรกรรมเชิงธุรกิจ หรือใช้ในธุรกรรมส่วนตัว (Business Application) ซ่ึง
โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน นอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังสามารถทําหน้าที่ได้เสมือนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องแปลภาษา เครื่องคิดเลข เครื่องจัดการนัดหมาย หรือเครื่องบันทึกช่วยจํา 
(Organizer) อีกด้วย และ Smart Phone ในปัจจุบันเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่อง
ความสามารถในการทํางานคลายกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งจะมีระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) หรือ แพลตฟอร์ม (Platform) ของตัวเอง เช่น Iphone OS (Apple), Blackberry OS 
(RIM), Android OS (Google), Windows Mobile OS (Microsoft) และ Symbian OS (Nokia 
และอ่ืน ๆ)  

สําหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Application ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในระยะแรกนั้น
การใช้โทรศัพท์มือถือจะเน้นไปที่การใช้งานด้านเสียงเพ่ือติดต่อสื่อสารเป็นหลัก แต่หลังจากการพัฒนา
เป็น Smart Phone รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี 
3G ที่ทําให้เกิดการส่งข้อมูลภาพและข้อมูลเคลื่อนไหวทําได้รวดเร็วขึ้น ทําให้เกิดการขยายตัวและ
พัฒนา Application บนมือถือมากข้ึน โดยมีวิวัฒนาการการประยุกต์ใช้งาน เริ่มจาก (Holzer & 
Ondrus, 2011)  

-  SMS Text Messaging: การส่งข้อความสั้นซึ่งเป็น Application พ้ืนฐาน เกิดขึ้น ในปี 
1992 ในประเทศอังกฤษจากการทดลองส่งจากคอมพิวเตอร์มายัง โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากนั้นจึงพัฒนา
ให้สามารถส่งข้อความได้ระหว่าง โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยกันเองในปี 1993 โดยประเทศฟินแลนด์  

-  Download: การดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกิดในปี 1998 โดย
ประเทศฟินแลนด์ เป็นการให้บริการดาวน์โหลดริงโทนโดยบริษัท Radiolinja หรือ Elisa ในปัจจุบัน 

-  Mobile Internet: การเข้าชมเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เกิดในปี 1999 พัฒนา โดย
บริษัท NTT DoCoMo (i-Mode) ของประเทศญี่ปุ่น  

-  Mobile Payment: การชําระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่ม
ทดลองใช้ในประเทศฟินแลนด์ ในปี 1998 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินในการซื้อเครื่องดื่มผ่าน Coca-Cola 
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Vending Machines โดยใช้ SMS Payment และใช้เป็นรูปธรรมครั้งแรกในประเทศฟินแลนด์ในปี
1999 โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชื่อ Globe and Smart  

จากการขยายตัวของระบบ 3G ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทําให้ Application บนมือถือมี
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยเทคโนโลยีในการส่งผ่านข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะต่อไป 
คือ เทคโนโลยี 4G ซึ่งหากมีการประยุกต์ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ มากขึ้น ระบบ 3G อาจไม่เพียง
พอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคบางกลุ่ม ทําให้เกิดแนวคิดของ 4G ซึ่งเป็นระบบ
เครือข่ายแบบ IP Digital Packet  ที่สามารถส่งข้อมูลเสียง ภาพ และอ่ืน ๆ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงและราคาค่าบริการที่ถูก (Holzer & Ondrus, 2011) อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าว ในหลาย ๆ ประเทศยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง และยังไม่มีการออกมาตรฐานระบบนี้อย่างเป็นทางการ  

โดยทิศทางตลาดและการใช้ Application บนมือถือเริ่มได้รับความนิยมและใช้อย่าง
แพร่หลายทั่วโลก ในช่วงท้ายศตวรรษท่ี 19 จากการกําเนิดของ Apple Appstore ซึ่งก่อนหน้านั้น
การใช้ Application บนมือถือเป็นเพียงการดาวน์โหลดเกมส์หรือดาวน์โหลดริงโทนเป็นส่วนใหญ่ โดย
การเกิดขึ้นของ Appstore ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยหลาย ๆ อย่างท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
สื่อสารโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์เพ่ือการสื่อสาร (Holzer & Ondrus, 2011) 
ดังต่อไปนี้  

-  การปรับปรุงรูปแบบการทําธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการ (Operator) กับผู้พัฒนา 
Application (Developer) ทําให้ผู้พัฒนามีโอกาสมีรายได้สูงขึ้น จูงใจให้มีการ พัฒนา Application 
มากขึ้น  

-  การที่เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนา เช่น ความกว้างของ
ช่องสัญญาณการรับ - ส่งข้อมูล หรือ Bandwidth ของประเทศต่าง ๆ ที่มีการขยายการรองรับ
สัญญาณสื่อสารมากข้ึน เพ่ือการใช้รับ – ส่งข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศให้พอเพียงต่อ
การใช้งานประเภทมัลติมีเดียที่ต้องอาศัยความเร็วในการรับส่งข้อมูล ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
Application ที่มีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ  

-  การที่ผู้ใช้เริ่มมีการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่จนถึงจุดที่คุ้นเคยและยอมรับในความ 
สะดวกสบายในการใช้ จนเกิดความต้องการใช้เพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ มากขึ้น เพราะความสะดวกและ
สามารถพกพาได้ทุกที่ 

 
 
 

 



15 

 

ภาพที่ 2.1: แสดงโครงสร้างการให้บริการโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile) 
 

 
หมายเหตุ: D (นักพัฒนา Application), C (ผู้ใช้/ผู้บริโภค) 
ที่มา: Holzer, A., & Ondrus, J. (2011). Mobile application market: A developer’s 

perspective. Telematics and Informatics, 28, 29. 
 

โดยภาพรวม โครงสร้างตั้งแต่การพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) จนไปสู่ผู้ใช้ 
Application ดังภาพที่ 2.1 ซึ่งในอดีตผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นผู้ผูกขาดการกําหนดราคาของ 
Application และจะแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับนักพัฒนา Application ในสัดส่วนที่ต่ํามาก จนทําให้
ไม่จูงใจให้เกิดการพัฒนาที่แพร่หลาย แต่เมื่อเกิด Appstore หรือเว็บไซด์ที่ให้บริการดาวน์โหลด 
Application ออนไลน์ ทําให้สัดส่วนการแบ่งรายได้ระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
นักพัฒนา Application ดีขึ้นกว่าเดิม ทําให้เกิด Application Market Place ของค่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ต่าง ๆ ที่แบ่งสัดส่วนรายได้ให้กับ Developer มากขึ้น ดังนั้น Developer 
จึงมีช่องทางการขาย Application ภายใต้โครงสร้างที่สร้างรายได้ท่ีเป็นประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย 
(Holzer & Ondrus, 2011) สําหรับรูปแบบรายได้จาก Application บนมือถือในปัจจุบันมี
หลากหลายทาง ได้แก่ 

-  การจ่ายตรงจากผู้ใช้ ด้วยการสมัครเป็นสมาชิก (Subscription) หรือจ่ายค่า Application 
เป็นครั้ง ๆ ตามจํานวนการดาวน์โหลด  

-  การได้รายได้จากการโฆษณา เมื่อมีการดาวน์โหลดหรือใช้ Application ฟรีต่าง ๆ 
-  รายได้จากการขายสินค้าต่าง ๆ ผ่าน Application เหล่านั้น  
จากโครงสร้างรายได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกัน ส่งผลให้การขยายของเนื้อหาของ  

Application เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าการดาวน์โหลด Application บนมือถือทั่ว
โลกจะเพ่ิมจาก 7 พันล้านครั้งในปี 2552 เป็นมากกวา 50 พันล้านครั้งในปี 2555 ซึ่งเป็นการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 92 ต่อปี (Sharma, 2010) ดังภาพที่ 2.2  
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ภาพที่ 2.2: แสดงแนวโน้มการดาวน์โหลด Application บนมือถือทั่วโลก  
 

 
 
ที่มา: Sharma, C. (2010). Sizing up the global mobile apps market. Technology & 

Strategy Consulting, 32. 
 

นอกจากนี้ ยังทําให้การขยายตัวของรายได้มีแนวโน้มเพ่ิมจาก 4.1  พันล้านเหรียญ สหรัฐฯ 
เป็น 17.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 62 ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังภาพที่ 2.3  
โดยแต่ละประเทศจะมีลักษณะของ Application ที่นิยมใช้แตกต่างกันตามลักษณะ สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มประเทศท่ีมีการดาวน์โหลดสูงที่สุด คือ กลุ่มยุโรป 
อเมริกาเหนือ และ เอเชีย (Sharma, 2010) 
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ภาพที่ 2.3: แสดงรายได้จากการดาวน์โหลด Application บนมือถือทั่วโลก 
 

 
 
ที่มา: Sharma, C. (2010). Sizing up the global mobile apps market.  
        Technology & Strategy Consulting, 34.  
 

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดไว้ว่า ธุรกิจพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นในประเทศไทย ในปี
2557 จะมีมูลค่า 800 ล้านบาททั้งนี้จากการสํารวจร้านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย
พบว่า โมบายแอพพลิเคชั่นไทยถูกจัดอยู่ในประเภทรองรับรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) มากที่สุด 
โดยมีสัดส่วนประมาณ 26.7% ของโมบายแอพพลิเคชั่นไทยทั้งหมด ขณะที่แอพพลิเคชั่นสําหรับความ
บันเทิง (Entertainment) และการศึกษา (Education) มีสัดส่วนอยู่ที่ 20.1% และ 19% ตามลําดับ 
โดยโมบายแอพพลิเคชั่นไทยในปัจจุบัน ถูกแจกจ่ายให้ดาวน์โหลดฟรีหรือจําหน่ายในราคาเฉลี่ย
ประมาณ 2.1 ดอลลาร์ต่อแอพพลิเคชั่น (ประมาณ 68 บาท) โดยมีสัดส่วนการดาวน์โหลดในรูปแบบ
ฟรีมากถึง 81.5% 

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคาดการณ์ว่า ในปี 2557 ตลาดพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
ไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันกดดันให้
ผู้ประกอบการเอกชนบางส่วน ชะลอการลงทุนพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นใหม่และเลือกที่จะปรับปรุง
โมบายแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่เดิม อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยผลักดันการเติบโตตลาดพัฒนาโมบาย
แอพพลิเคชั่นจากความต้องการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีปัจจัย
สนับสนุนต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคท่ีมีมากขึ้นจากการเปิดให้บริการ 3จี 4จี 
และราคาสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ลดลงสู่จุดที่ผู้บริโภคทุกระดับสามารถจับจ่ายได้มากข้ึน เป็นต้น 
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ส่วนปัจจัยผลักดันตลาดพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นมีสาเหตุจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคชาวไทยซึ่งเพ่ิมขึ้นจากการเปิดให้บริการ 3จี 4จี และการขยายพ้ืนที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้
สายของภาครัฐประกอบกับราคาของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตลดลงสู่จุดที่ผู้บริโภคทุกระดับสามารถ
จับจ่ายได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในวัยกลางคนถึงวัยเกษียณอายุที่หันมาใช้
อุปกรณ์เคลื่อนที่กันมากขึ้น 

อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นน่าสนใจที่คาดว่าเป็นประเด็นสนับสนุนให้โมบายแอพพลิเคชั่นไทย
เติบโตต่อเนื่องในอนาคตทั้งจากปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์ในรูปแบบ
ที่สร้างสรรค์และแตกต่าง การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับบน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลายได้ รวมถึงความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนานักพัฒนาโมบาย
แอพพลิเคชั่น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า Mobile Application นั้น เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดและเติบโตขึ้นพร้อม ๆ 
กับจํานวนผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบริการของ Mobile Application 
นั้น พัฒนาเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระท่ี
หลากหลายรูปแบบอย่างไร้ขีดจํากัดด้านสถานที่และเวลานั้นเอง โดยในเชิงธุรกิจการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของแนวโน้มการใช้งานของผู้บริโภคท่ียอมรับการใช้บริการต่างๆ บนมือถือมากข้ึนนั้น จะ
ก่อให้เกิดการขยายตัวของการทําธุรกิจที่เก่ียวข้องในวงกว้างสําหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ทั้งด้าน Hardware และ Software โดยส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวของนักพัฒนา Application (Developer) ให้เพ่ิมข้ึนและมีการพัฒนา Application ที่มี
ความหลากหลายเข้าสู่ตลาดมากข้ึนด้วย  สําหรับในเชิงสังคม การขยายตัวของการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้งาน Application ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้นั้น ส่งผลให้
เกิดทางเลือกในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นสําหรับผู้บริโภค ทําให้เกิดการลดช่องว่างในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital  Divide) ได้อย่างรวดเร็วในราคาต้นทุนที่ถูกกว่า
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบใช้สายแบบเดิม Application บนมือถือสามารถตอบสนองการใช้ในเชิงที่
เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจและการประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ การ
ประชุม การตรวจสต๊อคสินค้า การส่งงานแบบระยะไกล รวมถึงการใช้งานเพ่ือความบันเทิงต่าง ๆ 
เป็นต้น นอกจากนี้ การพัฒนา Application บนมือถือในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตใน
สังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการแพทย์และด้านการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้บริโภคโดยรวมอย่างมาก (กนกวรรณ ครินชัย, 2554) 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ 
 ลาวัณย์ ยืนนาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผู้นําไลฟ์ สไตล์ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กล่าวว่า 5-6 ปีก่อน เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์พัฒนานวัตกรรมระบบจองตั๋วภาพยนตร์
ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ เพ่ือเป็นช่องทางเพ่ิมความสะดวกสบายให้ผู้ชม โดยปัจจุบันมียอดจอง
ออนไลน์ 5% ของยอดขายตั๋วรวม หรือกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน และด้วยจํานวนผู้ใช้ สมาร์ทโฟน 
กว่า 2 ล้านเครื่องในปัจจุบัน และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ํากว่า 15% ต่อปี อีกทั้งผู้ใช้ 80-90% 
ยังมีโปรไฟล์เป็นกลุ่มคนเมืองอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองเป็นหลักจัดว่าเป็นกลุ่มที่มี
กําลังซื้อสูง ที่สําคัญเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับลูกค้าท่ีดูภาพยนตร์ 

ในยุคที่ก้าวสู่ “โมบาย มาร์เก็ตติ้ง” การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ กลายเป็นเทรนด์ที่กําลัง
มาแรงทําให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ต้องตามกระแสผู้ใช้ ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ มาตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อตอบโจทย์ความ
สะดวกสบายในการซื้อต๋ัวหนังได้ทุกที่ ทุกเวลา เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จึงพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Major 
Movie” โดยเริ่มจาก iPhone ในช่วงกลางปี 2552 ซึ่งหลังเปิดตัวเพียงหนึ่งสัปดาห์ เป็นแอพพลิเคชั่น
ที่ติดอันดับท็อปดาวน์โหลดของ App Store ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนกว่า 2 แสนดาวน์โหลด 

และล่าสุดเมเจอร์ มูฟวี่ พร้อมให้บริการในสมาร์ทโฟนยอดฮิตอย่างแบล็คเบอร์รี (BB) และยัง
สามารถใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือแล้ว ไม่ว่าจะเป็น  Android และ Symbian 
ของโนเกีย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ m.majorcineplex.com 

แอพพลิเคชั่น “เมเจอร์ มูฟวี่” ยังให้บริการเช็ครอบหนัง ดูหนังพรีวิว จองและซื้อตั๋วหนังได้
ทันทีในทุกท่ีทุกเวลา และจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์โดยไม่ต้องโทรศัพท์จองตั๋วผ่าน
คอลล์เซ็นเตอร์ หรือเปิดคอมพิวเตอร์คลิกจองตั๋วหนังผ่านเว็บไซต์เหมือนในอดีตอีกต่อไปเป็นการ
พัฒนานวัตกรรมจองตั๋วหนังให้มาอยู่ในมือผู้ชม ด้วยบริการแบบ One Stop Service ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4: บริการแบบ One Stop Service 
 

 
 

ที่มา: บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด. (2557). สืบค้นจาก 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlpth.majorcineplex&hl=th. 

 
จากจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 26 ล้านคนมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนประมาณ 2 ล้านคน จะเห็นว่า

สัดส่วนต่างกันค่อนข้างมากแต่ผู้ใช้สมาร์ทโฟน ถือเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาและกําลังซื้อสูง เป็น Trend 
Setter ที่น่าสนใจ ซึ่งเมเจอร์มูฟวี่ ได้ศึกษาและเฝ้าดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพ่ือพัฒนาบริการ
นวัตกรรมใหม่ สร้างความสะดวกสบายมารองรับกลุ่มคนเหล่านี้และพบว่าหากเป็นบริการที่ตรงใจ 
ตอบโจทย์ กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นเหมือน Speaker บอกต่อนวัตกรรมให้กลุ่ม Trend Setter ด้วยกัน
ได้รับรู้ต่อโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่เชื่อมโยงผู้คนในเครือข่ายออนไลน์การบอกต่อบริการนวัตกรรม  
ใหม ่ๆ จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วอีกท้ังเป็นข้อมูลที่ได้รับความเชื่อถือเพราะเป็นเรื่องที่ผู้บริโภค
พูดคุยกับผู้บริโภคกันเอง จะทําให้เมเจอร์มูฟวี่ แอพพลิเคชั่นมีกระแสตอบรับที่ดี 

ในปีแรก ๆ ที่เริ่มต้นพัฒนา เมเจอร์ มูฟวี่ แอพพลิเคชั่นบนไอโฟน เทคโนโลยีและโลก
ออนไลน์เรียกว่ายังไม่มีลูกเล่นอะไรใหม่ ๆ แต่ในปี 2553 เกิดกระแสตื่นตัวของ “โซเชียลเน็ตเวิร์ค” 
ดังนั้น ในปี 2554 จะมีการพัฒนาลูกเล่นแอพพลิเคชั่น ให้เชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์คเพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถบอกต่อเกี่ยวกับเรื่องราวและภาพยนตร์ที่ชื่นชอบไปยังกลุ่มเพ่ือน ๆ ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพิ่ม
ความสนุกกับการใช้แอพพลิเคชั่นของเมเจอร์อีกขั้น 
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อีกท้ัง ในอนาคตเชื่อว่าราคาสมาร์ทโฟนจะถูกลง ราคาต่ํากว่า 1 หมื่นบาทให้เลือกซ้ือ
หลากหลายรุ่น ขณะที่โอเปอเรเตอร์มือถือเองต้องการให้มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนจํานวนมากเพ่ือขายแพ็คเกจ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจะเห็นความร่วมมือระหว่างค่ายมือถือ คอนเทนท์ และโอเปอเรเตอร์ใน
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น มากขึ้น 

การพัฒนาเทคโนโลยีมือถือในปัจจุบันที่มี ฟังก์ชันการทํางานเพิ่มขึ้นและการพัฒนาโครงข่าย 
3 จีในอนาคตเชื่อว่าจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในสัดส่วนเท่ากับคอมพิวเตอร์หรือมากกว่า 
ภายใน 5 ปี นับจากนี้จึงถือเป็นโอกาสในการขยายช่องทางการจําหน่ายตั๋วออนไลน์ผ่านทั้งเว็บไซต์
และโทรศัพท์มือถือ ที่น่าจะเติบโตควบคู่กันไป 

และ ล่าสุดเมเจอร์มูฟวี่ ยังให้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านทางไอแพด โดยมีพนักงานเข้าไป
รับออเดอร์กับลูกค้าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในสาขาโรงภาพยนตร์รวมทั้งบริการพิเศษ ช่องทางการซื้อตั๋ว
ชมภาพยนตร์ฟาสท์เลนที่เครื่องจําหน่ายบัตรอัตโนมัติด้วยบัตรเครดิตชิพการ์ดของทุกสถาบันการเงิน
นับเป็นโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทยที่มีระบบซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วยตนเองผ่านบัตรเครดิต 
ใช้เวลาทํารายการเพียง 2 นาที และสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้เช่นเดียวกัน  

อีกค่ายโรงภาพยนตร์อันดับสอง “เอสเอฟ” เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการตลาดใหม่ ๆ ใน
โลกออนไลน์เช่นกันซึ่งผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่าซิตี้ จํากัด กล่าวว่า ได้
เปิดตัว “SF Showtimes In Hand” แอพพลิเคชั่นความบันเทิงรูปแบบใหม่บนโทรศัพท์มือถือที่  
มอบความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล เช็ครอบฉาย ชมภาพยนตร์ตัวอย่างและโปรโมชั่นกิจกรรม   
ต่าง ๆ ของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอสเอฟรวมทั้งการจองบัตรชมภาพยนตร์ โดยสามารถเลือกที่นั่งได้
ทั้งโรงเหมือนมาซื้อตั๋วเองที่หน้าโรงภาพยนตร์ ผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนทุกรุ่นทุกระบบ เป็น
การก้าวสู่โรงภาพยนตร์ที่ให้บริการ Mobile Ticketing สมบูรณ์แบบ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น “SF Showtimes In Hand” ที ่m.sfcinemacity.com หรือที่ App Store สําหรับ 
iPhone และ Android Market ดังภาพที่ 2.5 (Mobile Application, 2010) 
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ภาพที่ 2.5: แสดงแอพพลิเคชั่น SF Showtimes In Hand 

 
 

ที่มา: บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่าซิตี้ จํากัด. (2557). สืบค้นจาก 
        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shoppening.sf&hl=t. 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ้ืนฐานของทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการแพร่กระจายและ
การยอมรับนวัตกรรมนั้น เป็นสิ่งที่นักวิจัยและนักวิชาการหลากหลายด้านให้ ความสนใจและมี
การศึกษาโดยใช้กลยุทธ์ทางการวิจัยด้วยแนวความคิด ทฤษฏี และแบบจําลอง ทางจิตวิทยาสังคม 
เพ่ือใช้ทํานายพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี นําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่การใช้งาน
ของผู้ใช้ เช่น ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) (Ajzen & 
Fishbein, 1980) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) (Ajzen, 1985)  
ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Innovation Diffusion Theory: IDT) (Rogers, 1995) ทฤษฎี
ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory: SOT) (Bandura, 1986) แบบจําลองการจูงใจ 
(Motivational Model) (Cox & Klinger, 1990) แบบจําลองการยอมรับ เทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model: TAM) (Davis, 1989) และทฤษฎี Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh, Morris, Davis และ Davis, 2003) เป็นต้น ที่มุ่งเน้น
ศึกษา ความตั้งใจของผู้ใช้ที่จะใช้ระบบสารสนเทศและพฤติกรรมการใช้งานที่จะเกิดขึ้นตามมา  

Rogers (1995) ยังได้กล่าวถึง 5 ลักษณะที่เป็นพ้ืนฐานขั้นแรกในการทําความเข้าใจการ
กระจายและการรับเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ นั้นคือ ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Innovation 
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Diffusion Theory) (Rogers, 1995) แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model) (Davis, 1989) ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) (Ajzen & 
Fishbein, 1980) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 1985) และ
ทฤษฎี UTAUT (Vankatesh et al., 2003) 

บทความที่เสนอแนะในเรื่องของ แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Davis, 1989) ใน
ลักษณะที่ต้องได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมในบางกรณี เช่น Bagozzi (2007) ได้กล่าวไว้ว่า ขั้นแรกของการ
ตัดสินใจที่จะกระทําการใด ๆ นั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการนําไปสู่ความตั้งใจที่จะกระทําสิ่งนั้นให้
บรรลุเป้าหมาย ก่อให้เกิดความต้องการที่จะทํา และลงมือทําอย่างตั้งใจ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานโดยธรรมชาติ
ของการตัดสินใจ ในขั้นที่สองเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจนี้ เหตุผลหลักและผลของการตัดสินใจ คือ การ
นําเอาศักยภาพที่เก่ียวข้องกับบริบทนั้น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการตัดสินใจ ที่ยังมีอีกหลายตัว
แปรที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี เป็นตัวแปรใหม่ที่มีผลทางด้าน
อารมณ์ความรู้สึกของกลุ่ม สังคม วัฒนธรรมและเป้าหมายหลักของการวิจัยทางด้านพฤติกรรม 
(Bagozzi, 2007, p. 243)  

นอกจากนี้ Bagozzi (2007) ยังได้กล่าวว่าไม่ใช่เฉพาะปัญหาที่มีในแบบจําลอง การยอมรับ
เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมีอยู่ในทฤษฎีการกระทําด้วยเหตูผล (Ajzen & Fishbein, 1980) และทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1985) ที่ต้องได้รับการแก้ไขและรับข้อเสนอแนะให้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ปัญหาดังกล่าวนี้ได้แก่ (1) ในกรอบแนวคิดนี้มีช่องว่างสองจุดที่ต้องพิจารณา 
(2) ขาดการรับฟังการระบุปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness) และการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) จากแนวความคิดอ่ืน ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจ (3) ไม่สนใจมุมมองความคิดเห็นการตัดสินใจของกลุ่ม สังคม และวัฒนธรรมของสังคม (4) 
ขาดประสบการณ์และง่ายเกินไปสําหรับการทําความเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด (5) ติดอยู่
ในกรอบของตนเองมากเกินไปจนไม่ได้พิจารณาระเบียบ หรือกระบวนการในแนวคิดของตนเอง 
(Bagozzi, 2007, p. 245)  

จากความหลากหลายในแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว การวิจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นแนวคิดทฤษฎีของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model) และได้ใช้ทฤษฏี TAM  นี้ มาเป็นแบบจําลองศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)  
แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology  Acceptance  Model) (Davis, 1989) 

ถูกพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen และ 
Fishbein เป็นแบบจําลองท่ีอธิบายเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้งาน โดยเสนอว่าเมื่อ
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ผู้ใช้งานได้รับการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้
งานและระยะเวลาของการใช้งาน หรือการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้       
 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness) ถูกจํากัดความโดย Fred Davis 
ว่า ระดับความเชื่อของบุคคลต่อการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
ตนได้  

2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) Davis ได้ให้คําจํากัดความ
ไว้ว่า ระดับความเชื่อว่าการใช้งานนั้นไม่ต้องการความพยายามในการใช้งาน นั่นคือ ใช้งานง่ายนั่นเอง  

ปัจจุบันนี้การนําเอาแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:   
TAM) เข้ามาใช้ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย เช่น เกี่ยวกับเกม
ออนไลน์ (Wu & Liu, 2007) การเรียนออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Vijayasarathy, 2004 อ้างใน 
กนกวรรณ กาญจนธานี, 2557) และการแบ่งปันข้อมูลท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ (Salwa, 2005 อ้างใน 
สงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ, 2554) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี เป็นแนวคิด
หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักวิจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญ นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีใหม่ออกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้งานและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีต่อไป 
  โดยสิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2012) กล่าวว่า หลักการของ TAM จะศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
หลัก 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปรภายนอก (External Variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived usefulness หรือ PU) การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use หรือ PEOU) และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี TPB ข้างต้น แสดงในรูปของแบบจําลอง ดังรูปที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.6:  แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) (Davis, 
1989) 

 

 
 
ที่มา: Davis, F. D. (1989). Perceived use fullness, perceived Ease of use and user 

acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 329.   
 

จากรูปที่ 2.4 ตัวแปรภายนอก เช่น ข้อมูลประชากร-ศาสตร์ (Demographic) ประสบการณ์ 
(Previous Experience) เป็นต้น มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ปัจจัยที่กําหนดการรับรู้ในแต่ละ
บุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างไร และเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ด้วย ซึ่ง Davis และ Arbor (1989) อธิบายถึง 
การรับรู้ถึงประโยชนที่ได้รับ คือ ระดับความเชื่อเฉพาะบุคคลต่อการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ว่าจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของตนได้ ซึ่งคนที่จะใช้หรือไม่ใช้นั้นอยู่ที่ว่า สิ่งนั้นจะช่วยให้การทํางาน
ของเขาดีข้ึนหรือไม่ และยังรวมไปถึงความรวดเร็วและความถูกต้องที่ทําให้งานมีประสิทธิภาพ (Davis, 
1989) นอกจากนี้ ยังต้องดูถึงการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานของแต่ละบุคคล ถ้าหากเทคโนโลยีที่มี
การใช้งานที่ยากเกินไปก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประโยชน์ต่องานไปด้วย 

การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน คือ ปัจจัยที่กําหนดในแง่ปริมาณหรือความสําเร็จที่
ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือที่คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
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ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้
งานได้รับอิทธิพลจาก ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยที่ผ่าน
มาแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นที่ต้องเพ่ิมตัวแปรอ่ืน ๆ ในแบบจําลอง TAM เพ่ือสามารถสร้างความ
เข้าใจถึงวิธีการอธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพ่ือให้
สามารถอธิบายเหตุผลของบุคคลในการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศ 

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

2.4.1 ความหมายของคุณภาพการให้บริการ  
  นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการ ไว้หลากหลายความหมาย เช่น  
วรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543, หน้า 14-15) คุณภาพการให้บริการ คือ ความสอดคล้องกันของความ
ต้องการของลูกคาหรือผู้รับบริการ   หรือระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันทําให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขา
ได้รับ  

สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550, หน้า 66) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการเป็น
ทัศนคติ ที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ (Tolerance Zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกัน
ออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับ
จากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง 

 Lewis และ Bloom (1983, pp. 99-107) ได้ให้คํานิยามของคุณภาพการให้บริการว่า เป็น
สิ่งที่ชี้วัดถึงระดับการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการว่าสอดคลองกับความ 
ต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (Delivering Service Quality) จึง 
หมายถึงการตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของผู้รับ  

Gronroos (1982, 1990, p. 17 อ้างใน ชัชวาล ทัตศิวัช, 2554) ได้ให้ความหมายของ
คุณภาพการให้บริการว่าคุณภาพจําแนกได้ 2 ลักษณะ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) อัน
เกี่ยวกับผลลัพธ์ หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจากบริการนั้น โดยสามารถวัดได้เช่นเดียวกับการประเมิน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional Quality) เป็นเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการของการประเมิน  

Crosby (1988, p. 15 อ้างใน ชัชวาล ทัตศิวัช, 2554) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ 
เป็นแนวคิดท่ียึดหลักการดําเนินงานบริการที่ปราศจากข้อบกพร่องของผู้ให้บริการและตอบสนองตรง
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ตามความต้องการ ของผู้รับบริการ อีกทั้งยังสามารถทราบความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้
ด้วย  

คุณภาพการให้บริการเป็นมโนทัศน์ในการประเมินของผู้รับบริการโดยทําการเปรียบเทียบ
ระหว่างการบริการที่คาดหวัง (Expectation  Service) กับการบริการที่รับรู้จริง (Perception  
Service) จากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ หรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวังจะส่งผลให้การบริการ
ดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซึ่งจะทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็น
อย่างมาก (Parasuraman et al., 1988, 1990; Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2004, p. 78 และ 
Kotler & Anderson, 1987, p. 102 อ้างใน ชัชวาล ทัตศิวัช, 2554) ผลการศึกษาวิจัยของ
นักวิชาการกลุ่มนี้ ช่วยให้เห็นว่าการประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปใน
รูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่ามีความ
สอดคล้องกันเพียงใด ข้อสรุปที่น่าสนใจอีกหนึ่งประการคือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง 
การให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือผู้บริโภคอย่างสม่ําเสมอ ดังนั้นความ
พึงพอใจของการบริการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทําให้เป็นไปตามความคาดหวัง (Confirm or 
Disconfirm Expectation) ของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคนั่นเอง  

Parasuraman และคณะ (1988) ได้ให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ คุณภาพในการ
ให้บริการนั้น เป็นการมุ่งตอบคําถามสําคัญ 3 ข้อ ประกอบด้วย  

1) คุณภาพการให้บริการคืออะไร (What is Service Quality?)  
2) อะไรคือสาเหตุที่เกิดปัญหาคุณภาพการให้บริการ (What Causes Service Quality 

Problems?)  
3) องค์กรสามารถแก้ปัญหาคุณภาพการให้บริการที่เกิดได้อย่างไร (What Can 

Organizations Do to Solve These Problems?)  
กล่าวสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการ

ตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของ
ผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทํา ผู้รับบริการจะถูกใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความ
ต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการและในรูปแบบที่ต้องการ  

2.4.2 เครื่องมือวัดคุณภาพการให้บริการ  
เครื่องมือวัดคุณภาพการให้บริการ หรือเรียกว่า SERVQUAL ที่ได้รับความนิยมนํามาใช้อย่าง

แพร่หลายนั้นได้แก่ผลงานของ Parasuraman และคณะ (1988) ซึ่งได้พัฒนาเพ่ือใช้สําหรับการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยอาศัยการประเมินพ้ืนฐานการรับรู้ของผู้รับบริการหรือลูกค้า พร้อม
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กับได้พยายามหาคํานิยามความหมายของคุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่กําหนดคุณภาพการ
ให้บริการที่เหมาะสม ผลงานความคิดและการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL 
ของ Parasuraman และคณะ (1988) ได้มาจากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
คุณภาพการให้บริการ 

ในระยะเริ่มแรก Parasuraman และคณะ (1988) ได้มีการกําหนดมิติที่ใช้วัดคุณภาพในการ
ให้บริการ (Dimension of Service Quality) ไว้ 10 มิติ ดังภาพที่ 2.5 
 
ภาพที่ 2.7: มิติที่ใช้วัดคุณภาพการให้บริการ 10 มิติ  

 
 
ที่มา:  Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of 

service quality and Its implications for future research. Journal of Marketing, 
49(4), 47. 
 
มิตขิองคุณภาพการให้บริการ ทั้ง 10 มิติ สามารถหาความหมายของมิติหรือมุมมอง คุณภาพ

การให้บริการ ได้ดังนี้ 
มิติที่ 1 การเข้าถึงบริการ (Access) การเข้ารับบริการเป็นไปด้วยความสะดวก ง่ายและไม่ใช้

เวลารอคอยนานจนเกินไป 
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มิติที่ 2 การติดต่อสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และ
การสื่อความหมาย รวมไปถึงการทําความเข้าใจในเรื่องภาษาท่ีอาจจะแตกต่างกันของลูกค้า  
 มิติที่ 3 สมรรถนะ (Competence) ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความรู้และทักษะทางด้านการจัดการและการติดต่อบุคคล  

มิติที่ 4 ความมีไมตรีจิต (Courtesy) การมีมารยาท ความเคารพ ให้เกียรติผู้อื่น จริงใจ และ
เป็นมิตรในการติดต่อกับบุคคล  

มิติที ่5 ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ความสามารถในการสร้างความเชื่อม่ัน ความน่าเชื่อถือ 
ความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ  

มิติที่ 6 ความไววางใจ (Reliability) มีความสม่ําเสมอในเรื่องของประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือในการให้บริการหรือนําเสนอผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง  
 มิติที่ 7 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ความพร้อมและความเต็มใจในการ
ให้บริการขององค์กรหรือพนักงาน  

มิติที่ 8 ความปลอดภัย (Security) การให้บริการที่ปราศจากอันตราย ความเสี่ยง หรือ ข้อ
กังขาใด ๆ  

มิติที่ 9 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นต้น 
 มิติที่ 10 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Understanding’s Knowing the Customer) การเข้า 
ใจความต้องการของลูกค้า เรียนรู้และตะหนักความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละคน 

ในปี ค.ศ. 1990 ทีมนักวิจัยชุดเดิมคือ Parasuraman, Zeithamal และ Berry (1988) ได้
พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ SERVQUAL โดยมีการสํารวจการใช้เครื่องมือดังกล่าวในองค์กรธุรกิจที่มีการ
ให้บริการแตกต่างกัน ได้แก่ ธุรกิจด้านการซ่อมแซมและบํารุงรักษา ธุรกิจการเงิน โทรศัพท์ทางไกล 
การรักษาความปลอดภัย และการบริการบัตรเครดิต ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ 
SERVQUAL ในครั้งนี้ได้กําหนดปัจจัยหรือเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบริการเหลือเพียง 5 ด้าน 
ดังนี้ (Zeithaml, Parasuraman และ Berry, 1990) 

1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) คือ การแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพที่ทําให้
ผู้ใช้รับความสะดวก ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยข้อ
คําถามที่เก่ียวข้อง 4 ข้อ ได้แก่ บริเวณท่ีให้บริการเข้าใช้สะดวกต่อผู้ใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์มีความ
ทันสมัย วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพดี 

2) ความน่าเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถกระทําตามสัญญาที่แจ้งไว้ว่า
จะให้บริการเกิดข้ึน และสร้างความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความสม่ําเสมอ ซึ่งประกอบด้วยข้อ
คําถามที่เก่ียวข้อง 5 ข้อ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้มีปัญหา จะสนใจแก้ปัญหาให้อย่างจริงจัง สามารถรับรู้ถึง



30 

 

ปัญหาของผู้ใช้อย่างถูกต้อง สามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการตั้งแต่ครั้งแรก สามารถ
ให้บริการได้ตามท่ีแจ้งไว้ ให้บริการได้ตามระยะเวลาที่ได้มีการแจ้งไว้  

3) การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) คือ ความปรารถนาใน
การช่วยเหลือผู้ใช้บริการ และจัดหาบริการมาให้ตามท่ีได้สัญญาตกลงไว้ ซึ่งประกอบด้วยข้อคําถามที่
เกี่ยวข้อง 4 ข้อ ได้แก่ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ได้ตรง
ตามท่ีต้องการ ให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว และมีการแจ้งให้ ผู้ใช้ทราบทุกครั้งเกี่ยวกับการ
ให้บริการ  

4) ความไว้วางใจ (Assurance) คือ การมีความรู้ ความสามารถ และความสุภาพ อ่อนโยน
ของผู้ให้บริการ การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และการสร้างให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อคําถามที่เกี่ยวข้อง 4 ข้อ ได้แก่ ผู้ให้บริการมีความรู้ที่จะตอบปัญหาได้ ผู้ให้บริการ
สามารถอธิบายให้เข้าใจในข้อสงสัยต่าง ๆ ผู้ให้บริการมีพฤติกรรมที่สร้างให้เกิดความ มั่นใจในการ
บริการ และผู้ให้บริการมีกิริยามารยาทสุภาพและเป็นมิตร 

5) การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) คือ การให้ความเป็นห่วงและสนใจผู้มารับบริการแต่ละคน 
และมีความตั้งใจที่จะจัดหาสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการมาตอบสนองได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อคําถามที่ เกี่ยวข้อง 5 
ข้อ ได้แก่ ผู้ให้บริการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการ ผู้ให้บริการเป็น
กันเองกับผู้ใช้ ผู้ให้บริการมีการคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้และผู้ให้บริการเข้าใจถึง ความจําเป็นใน
การมาขอใช้บริการ  

สําหรับเกณฑ์ใหม่ทั้ง 5 ด้านนี้ ได้มีการรวมองค์ประกอบบางด้านที่มีความคล้ายกัน ของ
เกณฑ์เดิมมาไว้ด้วยกัน ซึ่งด้านที่ยังคงใช้เหมือนเดิม มี 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ความน่าเชื่อถือของบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ส่วนเกณฑ์ใหม่ ด้าน
ความไว้วางใจ เป็นการรวมเกณฑ์เดิม 4  ด้าน มาไว้ด้วยกัน คือ ความเชี่ยวชาญ ความมีอัธยาศัย 
ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย ส่วนด้านการเข้าถึงจิตใจ ได้รวมเกณฑ์เดิม 3 ด้านไว้ ด้วยกัน คือ 
การเขัาถึงบริการ การติดต่อสื่อสาร และความเข้าใจลูกค้า  

เครื่องมือ SERVQUAL ที่พัฒนาปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วยข้อคําถามทั้งสิ้นจํานวน 22 ข้อ 
ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ประเมินคุณภาพบริการ 5 ด้าน โดยคําถามแต่ละข้อจะวัดทั้งระดับความคาดหวัง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับของการได้รับบริการตามจริง และแต่ละข้อจะประเมินค่า 7 ระดับ 
(ระดับ 1 - 7) ข้อมูลที่ได้จะนํามาหาค่าความแตกต่างของคะแนนความคาดหวังกับคะแนนบริการที่
ได้รับจริง ซึ่งความแตกต่างของคะแนนจะสามารถบอกระดับของคุณภาพบริการได้ว่าเป็นอย่างไร ผล
ที่ได้จากการประเมินจะช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการ เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ และสามารถนําไป
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
(Parasuraman et al., 1985)  
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การประเมินคุณภาพบริการโดยใช้เครื่องมือ  SERVQUAL  เพ่ือหาความแตกต่าง ระหว่าง
ความคาดหวังของลูกค้า (Service Quality = Perceived Service minus Expected Service) ซ่ึง
สามารถคํานวณในแต่ละด้านของ SERVQUAL ได้ดังนี้  

1) ถ้าคะแนนการรับรู้มากกว่าคะแนนความคาดหวัง (P - E > 0) หมายถึง การส่งมอบ
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และถ้าระดับคะแนนมากขึ้น แสดงว่า คุณภาพบริการจะดีขึ้นตามลําดับ  

2) ถ้าคะแนนการรับรู้น้อยกว่าคะแนนความคาดหวัง (P - E < 0) หมายถึง การส่งมอบ
คุณภาพบริการ อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่ดี และถ้าระดับคะแนนติดลบมากขึ้น แสดงว่าคุณภาพบริการยิ่งลดลง
ตามลําดับ  

3) ถ้าคะแนนการรับรู้เท่ากับคะแนนความคาดหวัง (P - E = 0) หมายถึง การส่งมอบคุณภาพ
บริการที่พอเพียงแล้ว เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ (Parasuraman et al., 1988) 

ในปี ค.ศ. 2005 Parasuraman (Parasuraman et al., 2005) ได้นําหลักของ SERVQUAL   
มาประยุกต์ ใช้กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการ
เว็บไซต์ขึ้นใหม่ที่ชื่อว่า "E-S-QUAL" และ "E-RecS-Qual" และจัดกลุ่มของการวัดคุณภาพของ
เว็บไซต์โดยแบ่งเป็น มิติการวัดคุณภาพ 4 ด้านได้แก่  

1) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้งานง่าย ความรวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูลภายในเว็บไซต์ 

2) การบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) หมายถึงความสามารถในการทํางานให้ได้ตาม
เป้าหมายที่ตกลงไว้ (ผ่านเว็บไซต์) ที่เก่ียวกับการจัดส่งสินค้าและความพร้อมของสินค้าที่จะจัดส่ง  

3) ความสามารถของระบบ (System Availability) หมายถึง เว็บไซต์จะต้องอยู่ในสภาพของ
การพร้อมใช้งานได้เสมอ  

4) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึง ระดับความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล
พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

Borden (1964) ได้ให้ความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ดังนี้ 
C: Convergence การรวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าความสําเร็จของส่วนประสมการตลาด  

สมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์โดด ๆ หรือการขาดพันธมิตร ผลิตภัณฑ์นั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จยาก 
เช่น บริษัท Sony พยายามทําให้ทุกผลิตภัณฑ์รู้จักกันภายใต้ภาษา Sony คือ การมี Memory Stick 
ที่จะใช้เป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ได้ทั้งกล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องพีดีเอ 
เครื่องเล่นวีซีดี หรือ ดีวีดี ซึ่งการรวมเข้ามาด้วยกัน จะทําให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสเติบโตและกลายเป็น
แบรนด์ ที่อยู่ในระดับโลกได้ ถ้ามีการสร้างแบรนด์นั้นอย่างถูกวิธี  
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C: Customer Value คุณค่าสู่ลูกค้าการตลาดสมัยใหม่จะเป็นอะไรที่มากกว่าเดิม อาทิ ใน
อดีตนักการตลาดจะพูดถึง การทําอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจ แต่นับจากนี้ไปนักการตลาดจะต้องคิด 
วิธีการในการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าแทนการคิดเพียงว่าทําให้ลูกค้าพึงพอใจเท่านั้น  

C: Channels หมายถึง ช่องทางการจัดจําหน่ายซึ่งแต่เดิมจะหมายถึง สถานที่ (Place) แต่ 
ในการตลาดสมัยใหม่เป็นเรื่องการบริหารช่องทาง (Channel Management) ทั้งนี้ เพราะว่าปัจจุบัน 
มีช่องทางการจัดจําหน่ายเกิดขึ้นมากมาย และบางครั้งผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ สามารถที่จะนําส่งให้ถึงลูกค้า 
เป้าหมายได้หลายช่องทาง อาทิ ช่องทางการจําหน่ายแบบดั้งเดิม ช่องทางจําหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด 
ช่องทางด้านขายตรง ช่องทางอินเทอร์เน็ต ช่องทางด้านโรดโชว์ หรือการแสดงสินค้า ฯลฯ เป็นต้น 
ดังนั้น แนวคิดสมัยใหม่จึงถือว่าการบริหารช่องทางเป็นเรื่องสําคัญ 
  C: Communication หรือ Integrated Marketing Communication: IMC เป็นการบูรณา
การ การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร หมายถึง จะใช้เครื่องมือทางการตลาดทั้งหมด เช่น 
โฆษณาประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ โบรชัวร์ บิลบอร์ด ฯลฯ 
เป็นต้น เพ่ือสื่อสารทั้ง 4P’s ให้ลูกค้าได้รับรู้ ซึ่งในปัจจุบันจะใช้เทคโนโลยีประสมกับฐานข้อมูลมาช่วย
ใน การจัดทํา IMC ให้มีประสิทธิภาพ อาทิ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) Call Center ที่ 
ให้บริการได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน การมีเว็บไซต์ที่ลูกค้าจะศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ 
ติดต่อบริษัทได้ทางอีเมล การมีโปรแกรมสมาชิกที่จะให้ลูกค้าจงรักภักดี (Loyalty Program) ซึ่งสิ่ง 
เหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าง่ายขึ้นมาก 

ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ในขณะที่นักการตลาดกําลังหาหนทางทําการตลาดให้ตัวเองอยู่รอด
ได้ในทามกลางการแข่งขันทางการตลาด ที่มีความรุนแรงและความกดดันที่มีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นั้น 
แนวคิดใหม่ในการทําการตลาดแบบ 4C’s ก็เริ่มเข้ามาแทนที่การตลาดแบบ 4P’s  

แนวคิดเรื่องการตลาดแบบ 4C’s ดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Advertising Age ซ่ึง
เขียนโดยบ๊อบ ลูเทอบอร์น (Lauterborn, 1990) นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งบ๊อบได้ตีพิมพ์ข้อเขียน
ของเขา ไว้ในหัวข้อเรื่อง “New Marketing Litany; Four P’s Passe; C-words Takeover” ใน
บทความดังกล่าว บ๊อบได้ให้ข้อคิดว่า ทุกวันนี้นักการตลาดกําลังใช้กลยุทธ์การตลาดเก่า ๆ ในโลกที่ไม่
มีอยู่อีกแล้ว บ๊อบกําลังบอกนักการตลาดในยุคนั้นว่า ตลาดที่ตอบรับกับกลยุทธ์ 4P’s นั้นในมุมมอง
ของเขาไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปในโลกนี้ ตลาดในรูปแบบ 4P’s นั้นได้กลายเป็นอดีตไปเสียแล้ว และการที่
บริษัทต่าง ๆ จะอยู่รอดได้หรือไม่นั้น บริษัทควรจะต้องหันมามองตัวเองใหม่ โดยต้องลืมคําว่า 4P’s  
ให้ได้ และแทนที่จะมองในมุมมองของผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่าย นักการตลาดสมัยใหม่ต้องหันมามองใน
อีกมุมคือ มุมมองของผู้ซื้อบ้าง โดยที่บ๊อบได้เสนอแนวคิดในการทําการตลาดในรูปแบบ 4 C’s ของ
เขาเอาไว้ดังนี้ (บุริม โอทกานนท์, 2556)  
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ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Wants and Needs) แทนที่จะผลิตอะไรก็ได้ที่ขาย
ได้ เราคงต้องผลิตอะไรที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่า เพราะปลาที่เราเคยคิดว่าหย่อนเหยื่ออะไรไปก็จะ
ฮุบเสียหมดนั้นได้เรียนรู้แล้วว่าพวกเขาควรจะฮุบเหยื่ออะไร และแบบไหน สินค้าที่ผลิตออกมานั้นควร
จะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจะซื้อ ใช้เพื่อแก้ปัญหาการอยู่รอดของพวกเขา (Consumer Solution) 
แทนที่จะเป็นการอยู่รอดของผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่าย 

ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) แนวคิดการตั้งราคาเพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้
จัดจําหน่ายอยู่รอดนั้นต้องเปลี่ยนไปเป็นการตั้งราคาโดยการพิจารณาถึงต้นทุนของผู้บริโภคท่ีต้องจ่าย
เพ่ือที่จะให้ได้สินค้ามาใช้ ซึ่งการตั้งราคานั้นต้องคํานวณถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายออกไป
ก่อนที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเสียเวลา เป็นต้น  

ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) การกระจายสินค้าในทุก ๆ จุดขายที่เป็นไป
ได้ โดยคิดว่าหากจุดขายสินค้ามีมาก ผู้บริโภคจะซื้อนั้นก็เป็นเรื่องท่ีหลงสมัยไปแล้ว ช่องทางการจัด
หน่ายสมัยใหม่นั้นต้องคิดว่าจะเพ่ิมความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้อย่างไร 
เพราะในตอนนี้ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะซื้อที่ไหน ซื้อมากเท่าไร  และซื้อเวลาใด  มากกว่าการ
ซื้อตามช่องทางที่ถูกกําหนดขึ้นจากผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่าย  

การสื่อสาร (Communication) วิธีการสื่อสารนั้นแทนที่จะใช้สื่อเพ่ือการกระตุ้นการตัดสินใจ
ซื้อแบบในอดีตที่เคยประสบความสําเร็จ แต่วันนี้การสื่อสารต้องมองว่าทั้งสื่อและสารใดที่ผู้บริโภคจะ
รับฟัง  การตลาดวันนี้ไม่ใช่ว่าผู้บริโภคจะยอมฟังในสิ่งที่เราต้องการจะพูดดังเช่นเดิม แต่วันนี้ผู้บริโภค
เลือกที่จะฟังและไม่ฟัง เลือกที่จะเชื่อและไม่เชื่อ  ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงควรหันมาให้
ความสําคัญในเรื่องการสื่อสารมากกว่าการลดแลก แจก แถม แต่ให้ความสําคัญในการสร้างเรื่องราว  
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านสื่อที่ผู้บริโภครับฟังมากกว่า 

แนวคิดใหม่เรื่อง 4 C’s นั้นได้รับการตอบรับจากนักการตลาดทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เป็นอย่าง
ดี  โดยที่ตําราการตลาดที่สอนกันในมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเพิ่มจากแนวคิด การสอนเรื่อง 
การตลาดแบบ 4P’s มาสู่การเพ่ิมเติมมุมมอง  ในการสอนตามรูปแบบแนวคิด 4C’s กันแทบทุกแห่ง
รวมถึงในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย  นอกจากนี้การคิดผลิตสินค้าจากทางโรงงาน การวางแผนการ
ขาย การกระจายสินค้าของผู้ผลิตและจัดจําหน่าย  รวมถึงการวางแผนการสื่อสารของนักโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปสู่แนวคิด 4 C’s กันมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยทิ้งให้แนวคิดท่ี
เคยได้รับความนิยมมายาวนานอย่าง 4P’s นั้นถดถอย เริ่มหดหายกลายเป็นความทรงจําทาง
การตลาดในโลกอดีตไปเสียแล้ว 
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นประเด็นที่คนทั่วไปให้ความสนใจ โดยประเด็นที่มีการศึกษามากที่สุดคือ 
การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในองค์กร (Paul, 1997, p. 1) โดยทั่วไปการศึกษาเก่ียวกับ
ความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติ คือมิติความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) 
และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาใน
มิติความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีผู้กล่าวถึงแนวคิดความพึงพอใจไว้
มากในลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

ความหมายของความพึงพอใจ 
Lock (1984) มองว่าความพอใจต่อการให้บริการหรือความไม่พอใจต่อการให้บริการด้านใด

ด้านหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าได้รับกับสิ่งที่ลูกค้าปรารถนาซึ่งสิ่งที่ลูกค้าได้รับ
นั้นคือระดับต่ําสุดที่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาลูกค้าจะเกิดความพอใจ 
เมื่อไม่มีความแตกต่างระหว่างความปรารถนากับสภาพความเป็นจริงลูกค้าจะเกิดความไม่พอใจต่อ
การให้บริการต่อเมื่อผลลัพธ์ที่ได้จากการให้บริการหรือผลตอบแทนน้อยกว่าที่ต้องการ และถ้าปริมาณ
ความแตกต่างนี้มีมากขึ้นความไม่พอใจก็จะมีมากข้ึนตามลําดับ 
 Mullins (1985, p. 280) กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 
หลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จอันเกิดจาก
มนุษย์ จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคลซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมาย
บางอย่างนั้นแล้วจะเกิดความพอใจ เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเป็นกระบวนการหมุนเวียน
ต่อไปอีก” ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.8: กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

 
 
ที่มา: Mullins, L. J. (1985). Management and organizational behavior. London: Pitman.
  
 Moliner, Tena และ Garcia (2013) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ทํา
การรวมกิจกรรมเก่ียวกับการซื้อสินค้าและบริการความพึงพอใจโดยรวมเป็นตัวบ่งชี้สร้างสัมพันธ์และ
สามารถวัดประสิทธิภาพการรับรู้มีอิทธิพลที่เชื่อถือและความมุ่งมั่น เมื่อทํากิจกรรมรวมกันจบสิ้น 
 สิริรัตน์ ปิติพัฒนพงศ์ (2557) อธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้า
ไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้าน
ลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนั่นเอง 

ศรัณย์ วีสเพ็ญ (2555) ได้นิยามความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้ สิ่งที่ต้องการหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง
ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
หรืออาจหมายถึง ความรู้สึกดังกล่าวที่ดีของบุคคลได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่
ต้องการและคาดหวังความพึงพอใจเป็นความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลย่อมแตกต่างกันอาจจะเนื่องมาจากลักษณะส่วนบุคคลของแต่ละคน 

ธมกร ดุลยปกรณ์ชัย (2556) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมถึงความรู้สึกที่เป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับการตอบสนองความตองการในสิ่งที่ขาด
หายไป โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นได้เน้นเป็นไป
ในทางบวกหรือทางลบ 
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 จากแนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู้สึก ทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นไปในทิศทางบวก ถ้าสิ่งเหล่านั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นได้และเป็นไปตามที่ความคาดหวังไว้ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้น 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Bressolles, Durrieu และ Senecal (2014) ได้ศึกษาการจําแนกผู้บริโภคด้วยคุณภาพการ
บริการและความพึงพอใจในการใช้บริการ ได้ความว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตเริ่มมีระบบมากข้ึนควบคู่กับการพัฒนาของ E-commerce ภายใต้การนําของนักวิจัยและ
ผู้ร่วมงานในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจในบริบทออนไลน์ งานวิจัยนี้จะ
นําเสนอการคาดการณ์การจําแนกความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยใช้คุณภาพการให้บริการ 4 มิติ 
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าบริษัท 1144 จะคัดเลือกเว็บไซต์จากสามอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน (Online 
Travel, Cultural Goods (Books, CDs, DVDs, etc.), and Electronics Goods) ซึ่งจะถูกใช้ใน
การจําแนกประเภทด้วย ซึ่งจะใช้สร้างแบบจําลองการถดถอย สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ 5 กลุ่ม
โดยใช้ความแตกต่างทางด้านความพึงพอใจและคุณภาพบริการ นั่นคือ the ‘Involved’, the 
‘Browsers’, the ‘Fun Seekers’, the ‘Careful’ and the ‘Surfers’ ซึ่งทั้ง 4 มิติของคุณภาพการ
ให้บริการพบว่า มีผลต่อความพึงพอใจ 

Barrera และคณะ (2014) ได้ศึกษา เรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ให้บริการด้วยความแตกต่างทางด้านสังคมและประชากรของผู้ใช้บริการออนไลน์ โดยศึกษาจากสอง
สถานที่ คือ เริ่มจากการศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า คุณภาพของการบริการสามารถเกิดการรับรู้
ที่แตกต่างกันด้วยลูกค้าท่ีแตกต่างกัน ต่อมาในพ้ืนที่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ นักวิจัยบางคนได้ใช้
ข้อมูลลักษณะสังคมออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการอธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมออนไลน์
ของผู้ใช้ การศึกษาในครั้งนี้ ได้วิเคราะห์ว่า คุณภาพการรับรู้ของ E-services มีความแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับข้อมูลลักษณะสังคมออนไลน์ และลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภคออนไลน์ (อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา และความถี่ของการใช้อินเทอร์เน็ต) โดยการตอบสนองที่ได้จากผู้บริโภคออนไลน์ 
267 คน ที่มีประสบการณ์และมีปัญหาในระหว่างการส่งมอบบริการออนไลน์ ผลพบว่า (1) มิติความ
น่าเชื่อถือ คือ สิ่งที่ได้รับการให้ความสําคัญมากท่ีสุด ในขณะที่การให้บริการย้อนหลังมีประสิทธิภาพ
การทํางานที่ต่ําท่ีสุด (2) การรับรู้คุณภาพบริการค่อนข้างเหมือนกันระหว่างกลุ่มผู้ซื้อออนไลน์ที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน (3) ผลที่ได้ไม่มีความแปรปรวน 

Lee และ Wu (2011) ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลกระทบที่ได้รับจากการยอมรับเทคโนโลยี    
ที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาเว็บไซต์ของสายการบินในไต้หวัน     
โดยตลาดเว็บไซต์ของสายการบินได้รับการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ            
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E-commerce และกิจกรรม E-service ได้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าช้อปปิ้งออนไลน์มากข้ึน 
เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอย โดยการศึกษาครั้งนี้สํารวจจาก นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
236 คนที่มีประสบการณ์ในการซื้อต๋ัวสายการบินจาก 30 เว็บไซต์ที่ให้บริการสายการบินที่แตกต่าง
กันในไต้หวัน ผลการศึกษา พบว่า ผลที่ได้จากความไว้วางใจและการรับรู้ประโยชน์ ซึ่งเป็นปัจจัยของ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ และความพึง
พอใจในบริการ 
 จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
การรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านความได้เปรียบเหนือเทคโนโลยีเดิม ความ
สนุกในการใช้งาน ความสอดคล้องกับคุณค่า ความต้องการ และประสบการณ์ในอดีต ความง่ายใน
การใช้งานและความมีประโยชน์ ตามลําดับ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านการยืนยันในเทคโนโลยีและการใช้
งานจริง ตามลําดับ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ ยิ่งไปกว่านั้น
ปัจจัยด้านการรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย โดยปัจจัยการรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับในเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายในด้านความสอดคล้องกับคุณค่า ความต้องการ และประสบการณ์ในอดีต ด้านความง่ายใน
การใช้งาน ด้านความมีประโยชน์ และด้านความสนุกในการใช้งาน ตามลําดับ ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ในเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน อีกท้ังผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ด สองมิติแตกต่างกัน 
 ศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี และนิตนา ฐานิตธนกร (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4’Cs ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4’Fs ปัจจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และ
ปัจจัยกิจกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยกิจกรรมการตลาด ด้านกิจกรรมสิทธิพิเศษ ส่งผล
ต่อความตั้งใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4’Cs  
ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ปัจจัยกิจกรรมการตลาด ด้านการตลาด
เชิงกิจกรรม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4’Fs ด้านการตลาดแบบเพ่ือนหรือปากต่อปาก  
และด้านหน้าตาชื่อเสียง ตามลําดับ โดยที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4’Cs ด้านต้นทุนของ
ผู้บริโภค ด้านการสื่อสาร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4’Fs ด้านการตลาดแบบครอบครัว 
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และด้านการตลาดแบบโชคลางไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จุรีพร ทองทะวัย (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีผู้ให้บริการด้านการพัฒนา
ระบบงาน (Application Development Outsourcing) มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปัจจัยด้านคุณภาพ
การให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงานจากภายนอกองค์การ กรอบ
แนวคิดของงานวิจัยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) และเครื่องมือวัดคุณภาพ
การให้บริการของ Yoon and Hyunsuk (2004) ประกอบด้วย 6 มิติ คือ ความไว้วางใจ (Reliability) 
การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การประกันคุณภาพ (Assurance) ความเข้าอกเข้าใจ 
(Empathy) กระบวนการ (Process) และการศึกษา (Education) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าย
คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานของผู้
ว่าจ้างกลุ่ม SMEs ในภาพรวมคือ ความไว้วางใจ การศึกษาและการประกันคุณภาพ ทั้ง 3 มิตินี้มีผล
ต่อทั้งในด้านการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายของการใช้บริการจากภายนอก นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ว่าจ้างมีทัศนคติทางบวกต่อการใช้บริการจากภายนอกซ่ึงจะมีผลต่อความตั้งใจ
ที่จะใช้บริการด้านการพัฒนาระบบงานจากภายนอกองค์การต่อไปในอนาคต 
 ณัฐวัฒน์ ชื่นอารมณ์ (2551) ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเครื่องดื่ม “กาแฟสด (คอฟ
ฟิโอ) ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง มีอายุ 35 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
หรือห้างร้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท กลุ่มผู้บริโภคร้อยละ 62.2 ด่ืม
รสเอสเปรสโซ่ และเหตุผลหลักที่ซื้อ คือ ต้องการลองสินค้าใหม่และสร้างความสดชื่นร้อยละ 38.2 ซ้ือ
จากซุปเปอร์มาเก็ตหรือห้างสรรพสินค้า และมีความถี่ในการดื่ม 6 – 7 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยที่ผู้บริโภค
มีพฤติกรรมการรับสื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กาแฟสด “คอฟฟิโอ” จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 
เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงได้ดี และได้รับความสนใจสูง ผลการทดสอบสมมติฐานที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศ มีผลต่อสถานที่เลือกซ้ือและความถี่ในการดื่ม อายุมีผลต่อ 
เหตุผลหลักในการซื้อและความถี่ในการดื่ม ระดับการศึกษามีผลต่อเหตุผลหลักในการซื้อ และความถี่
ในการดื่ม อาชีพมีผลต่อเหตุผลหลักในการซื้อและความถี่ในการดื่ม รายได้มีผลต่อเหตุผลหลักในการ
ซื้อ สถานที่เลือกซ้ือและความถี่ในการดื่ม ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อเหตุผลหลักในการซื้อ สถานที่เลือก
ซื้อ และความถี่ในการดื่ม ด้านราคามีผลต่อ เหตุผลหลักในการซื้อและความถ่ีในการดื่ม ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ายมีผลต่อเหตุผลหลักในการซื้อและความถี่ในการดื่ม ด้านส่งเสริมการขายมีผลต่อเหตุผล
หลักในการซื้อ สถานที่เลือกซ้ือและความถี่ในการดื่ม 
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 วราภรณ์ ระหงษ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรงแอมเวย์ของผู้บริโภคในกรุงเทมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรง แอมเวย์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า 1) พฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรงแอมเวย์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้าน 
เหตุผลในการซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรงแอมเวย์ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพราะ
คุณภาพของสินค้ามากท่ีสด ด้านประเภทของสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าประเภทสินค้า
อุปโภคบริโภคมากท่ีสุด ด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้า มีความถ่ีในการซื้อสินค้าไม่
แน่นอนมากท่ีสุด ด้านสถานที่ที่ซื้อสินค้าแอมเวย์ ซื้อสินค้าไม่แน่นอนมากที่สุด ด้านจํานวนเงินที่ซื้อ
สินค้าแอมเวย์ใช้ ประมาณ 501-1000 บาท ต่อครั้ง มากท่ีสุด และจํานวนชิ้นของสินค้าที่ซื้อในแต่ละ
ครั้งผู้บริโภคซื้อสินค้าแอมเวย์จํานวน 2-3 ชิ้น มากที่สุด 

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขาย
ตรงแอมเวย์ โดยภาพรวม พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขาย
ตรงแอมเวย์ แต่พฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรงแอมเวย์ด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อสินค้าแอม
เวย์ ไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน  

3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรง 
แอมเวย์ โดยภาพรวม พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรง แอมเวย์ ส่วนในด้านเหตุผลในการซื้อสินค้า 
แอมเวย์ ด้านประเภทของการซื้อ ด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อและด้านความถี่ในการซื้อสินค้า
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรงแอมเวย์  
 4) ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรง
แอมเวย์ โดยภาพรวม พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขาย
ตรงแอมเวย์ แต่พฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจขายตรงแอมเวย์ ด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแอมเวย์ โดยภาพรวม พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน 
 
2.8 สมมติฐานการวิจัย 
 ในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า มีผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานการ
วิจัย ดังนี้ 
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 2.8.1 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) 
ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  2.8.1.1 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน มี
ผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.8.1.2 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อความ
พึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 2.8.2 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) 
ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  2.8.2.1 คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ มีผลต่อความพึงพอใจ            
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร     

2.8.2.2 คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการ มีผลต่อความพึงพอใจ 
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร   

2.8.2.3 คุณภาพการบริการ ด้านความเป็นส่วนตัว มีผลต่อความพึงพอใจ          
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2.8.2.4 คุณภาพการบริการ ด้านการเข้าถึงการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจ    
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 2.8.3 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า มีผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction)  ใน
การจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้
  2.8.3.1 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านการจัดองค์ประกอบ มีผลต่อ
ความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2.8.3.2 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านช่องทางในการสื่อสาร มีผล
ต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  2.8.3.3 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของ
ลูกค้า มีผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร   

2.8.3.4 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มี
ผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
2.9 กรอบแนวความคิดการวิจัย  

งานวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีกรอบ
แนวความคิดดังนี้ 
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ภาพที่ 2.9: กรอบแนวความคิดการวิจัย 
        

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

ความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ

แอพพลิเคชั่น 
(E-satisfaction toward E-ticket 

Applications) (Bressolles, 
Durrieu & Senecal, 2014) 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Acceptance) (Davis, 1989) 
1. การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) 
2. การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
(Marketing Mix from Customer’s 
Perspectives) (Kotler, 2003) 
1. ด้านการจัดองค์ประกอบ (Context) 
2. ด้านช่องทางในการสื่อสาร  
(Communication Channels) 
3. ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า  
(Customers’ Specification) 
4. ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Convenience)  
 

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service 
Quality) (Parasuraman et al., 1988) 
1. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 
2. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) 
3. ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
4. การเข้าถึงการให้บริการ (Access) 
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 กรอบแนวคิดการวิจัยในข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ ภายใต้
แนวคิดของ Davis (1989) ปจัจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการ ด้านความเป็นส่วนตัว และด้านการเข้าถึงการให้บริการ ภายใต้แนวคิดของ 
Parasuraman และคณะ (1988) และปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านการจัด
องค์ประกอบ ด้านช่องทางในการสื่อสาร ด้านด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความ
สะดวกในการใช้งาน ภายใต้แนวคิดของ Kotler (2003) กับตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ           
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ภายใต้แนวคิดของ 
Bressolles และคณะ (2014) 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษางานวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษา
ค้นคว้าตามลําดับดังนี้ 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 การกําหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด 
(Close-ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือมุ่งศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร   

  
3.2 การกําหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการชาวไทยที่เคยใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นและพักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สามารถทราบ
จํานวนประชากรที่แท้จริงได้  

3.2.2 ตัวอย่าง 
ตัวอย่างสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ

แอพพลิเคชั่นที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่าง (Sample 
Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอย่าง จํานวน 40 ชุด และคํานวณหาค่า Partial R2 เพ่ือ
นําไปประมาณค่าขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตร
ของ Cohen (1997) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจํานวนมากสําหรับการ
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กําหนดขนาดตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย (Howell, 2010 และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) จากการ
ประมาณค่าตัวอย่างโดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.0764263 คํานวณจากค่าตัวอย่าง 

40 ชุด ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.05 จํานวน
ตัวแปรทํานายเท่ากับ 10 อํานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.90 (Cohen, 1962) จึงได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 278 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างเพ่ิมรวมทั้งสิ้นเป็น 280 ตัวอย่าง  
เพ่ือความเหมาะสมในการสุ่มตัวอย่าง   

3.2.3 การสุ่มตัวอย่าง  
 ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 280 ตัวอย่าง ทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยกําหนดพื้นท่ีที่ต้องการศึกษา ได้แก่ 
เขตการปกครองต่าง ๆ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต ซึ่งจะแบ่งเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครออกเป็น 3 กลุ่มเขต ตามเกณฑ์การแบ่งของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ได้ดังนี้ 
 1) กลุ่มเขตเมือง มีทั้งหมด 14 เขต คือ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน 
เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก เขตบางซ่ือ เขตดุสิต เขตพญาไท เขตวังทองหลาง เขตราชเทวี เขตห้วย
ขวาง เขตธนบุรี เขตคลองสาน และเขตดินแดง 
 2) กลุ่มเขตต่อเมือง มีทั้งหมด 26 เขต คือ เขตยานนาวา เขตประเวศ เขตสาทร เขตบางกะปิ 
เขตพระโขนง เขตบางนา เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตบาง
คอแหลม เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตบางกอก
น้อย เขตบางพลัด เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ และเขต
สวนหลวง  
 3) กลุ่มเขตชานเมือง มีทั้งหมด 10 เขต คือ เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขต
ลาดกระบัง เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และเขตหนองแขม 
 ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาวิจัย โดยกําหนดขนาดตัวอย่างจากเขตต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์
ประชากรทั้งหมดที่จะทําการสุ่มตัวอย่าง คือ 280 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-30% (วิเชียร เกตุสิงห์, 
2542, หน้า 27) ได้ 10 เขตการปกครอง จากทั้งหมด 50 เขตการปกครอง คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
เขตการปกครองทั้งหมด ซึ่งจะได้สัดส่วนของเขตการปกครองแต่ละกลุ่มเขต ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1: แสดงการแบ่งเขตและตัวแทนเขตในการสุ่มตัวอย่าง 
  

  
 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก เพื่อ
เลือกตัวแทนในแต่ละกลุ่มเขตตามสัดส่วนที่คํานวณได้ในขั้นตอนที่ 1 ดังนี้ 
 1) กลุ่มเขตเมือง 3 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตพญาไท และเขตราชเทวี 
 2) กลุ่มเขตต่อเมือง 5 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตจตุจักร เขตภาษีเจริญ และ
เขตสวนหลวง  
 3) กลุ่มเขตชานเมือง 2 เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี และเขตบางบอน  
 ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการกําหนดสัดส่วน
ของตัวอย่าง โดยเลือกสุ่มจํานวนตัวอย่างตามสัดส่วนเขตต่าง ๆ จํานวน 28 ชุด เท่า ๆ กัน  
  ขั้นตอนที่ 4 สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแจกแบบสอบถามและทําการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยผู้ใช้บริการการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ในแต่
ละเขตท่ีได้ทําการสุ่มไว้ในขั้นตอนที่ 2 ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ สถานศึกษา สถานที่
ราชการ หน่วยงานเอกชน ห้างสรรพสินค้า และในย่านชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจาย
และได้คําตอบที่น่าเชื่อถือที่สุด นอกจากนี้ ก่อนที่จะแจกแบบสอบถามให้แก่ตัวอย่าง ผู้วิจัยจะเข้าไป
สอบถามเบื้องต้น (Screening Question) เพ่ือให้แน่ใจว่า เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามท่ี

ลําดับที่ 
เขตการปกครอง
แบ่งตามกลุ่มเขต 

จํานวนเขตการ
ปกครอง 

ตัวแทนเขต 
ที่ได้จากการสุ่ม 

จํานวน
ตัวอย่าง 

1 กลุ่มเขตเมือง (14 x 10) ÷ 50 = 3 เขตปทุมวัน  28 
เขตพญาไท  28 
เขตราชเทวี 28 

2 กลุ่มเขตต่อเมือง  (26 x 10) ÷ 50 = 5 เขตบางกะปิ 28 
เขตสะพานสูง 28 
เขตจตุจักร 28 

เขตภาษีเจริญ 28 
เขตสวนหลวง 28 

3 กลุ่มเขตชานเมือง (10 x 10) ÷ 50 = 2 เขตมีนบุรี 28 
เขตบางบอน 28 

รวม 10 280 
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กําหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว ผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างและขอความร่วมมือจาก
ตัวอย่างในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม จนครบจํานวน 280 ตัวอย่าง  
 
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า และ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  
  2) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และนํา
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และนําคําแนะนํามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม 
  3) นําแบบสอบถามที่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 ชุด และนําไปทําการวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) 
  4) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 280 ตัวอย่าง 

3.3.2 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 3.3.2.1 การตรวจสอบเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้าง

ขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ซึ่งมปีระสบการณ์ในด้านการจองตั๋วหนัง
ออนไลน์ รวมถึงการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

คุณเชิญชัย นิยมานุสร กรรมการผู้จัดการโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน บริษัท 
ชัยนันท์-บาพลี พาร์คแลนด์ จํากัด  

คุณวิชัย บรรพบุรุษ รองผู้อํานวย การฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท อิมแพ็คบางกอก
แลนด์ จํากัด 

คุณจรูญศักดิ์ ทัพเจริญ ผู้จัดการแผนกโครงสร้างสารสนเทศและปฏิบัติการ บร ิษัท 

ไทยวาโก ้จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรง

กับเรื่องที่จะทําการศึกษา 
  3.3.2.2 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไป
ทดสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความเข้าใจตรงกัน และตอบคําถามได้ตามความเป็น
จริงทุกข้อรวมทั้งข้อคําถามมีความน่าเชื่อถือทางสถิติ วิธีการทดสอบกระทําโดยการทดลองนํา
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แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น 
จํานวน 40 ตัวอย่างหลังจากนั้น จึงนําแบบสอบถามท่ีทดลองทําแล้ว ไปตรวจสอบคําตอบในแบบสอบ 
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยใช้สถิติ และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ของคําถามในแต่ละด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังในตารางที่ 3.2 
 
ตารางที ่3.2: แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม  
 

ปัจจัย 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ข้อ (n=40) ข้อ (n=280) 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    8  8  

- การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน  4 0.883 4 0.848 

- การรับรู้ประโยชน์  4 0.805 4 0.818 

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 17  17  

- ความน่าเชื่อถือ  5 0.802 5 0.812 

- การตอบสนองความต้องการ  4 0.818 4 0.761 

- ความเป็นส่วนตัว  4 0.897 4 0.867 

- การเข้าถึงการให้บริการ  4 0.854 4 0.783 

กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 16  16  

- ด้านการจัดองค์ประกอบ  4 0.821 4 0.820 

- ด้านช่องทางในการสื่อสาร  4 0.777 4 0.788 

- ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า  4 0.780 4 0.735 

- ด้านความสะดวกในการใช้งาน  4 0.897 4 0.817 

ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น 

5 0.947 5 0.884 

ค่าความเชื่อม่ันรวม 46 0.942 46 0.925 

 

เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 0<α<1 ค่า
ความเชื่อมั่นสําหรับงานวิจัยประเภทต่าง ๆ โดย Nunnally (1978 อ้างใน มินท์ธิตา ถึงฝั่ง, ศรีรุ่งรัตน์ 
สุดสมบรณ์ และวิษณุ สุมิตสวรรค์, 2556) เสนอว่า 

ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.7 สําหรับงานวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) 
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ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.8 สําหรับงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 

ค่า (α) มากกว่าและเท่ากับ 0.9 สําหรับการตัดสินใจ (Important Research) 
ผลจาการวัดค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเมื่อนําไปใช้กับกลุ่ม

ทดลองจํานวน 40 ชุด มีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.942 โดยคําถามแต่ละ
ด้านมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.777 - 0.947 และกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 280 ชุด มีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.925 โดยคําถามแต่ละด้านมีระดับความเชื่อมั่นอยู่
ระหว่าง.735 - .867 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค ของแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีค่าความ
เชื่อมั่นตามเกณฑ์ของ Nunnally (1978) สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ลําดับต่อไปได้  

การหาค่าสัมพันธ์ของคําถามที่เป็นมาตรวัดอันตรภาค โดยสูตรของ Cronbach ซึ่งคํานวณ
ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่า ทุก ๆ ข้อคําถาม ควรจะมีค่าความเชื่อม่ันใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ค่าความ
เชื่อมั่นที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามและจํานวนข้อคําถาม กล่าวคือ ถ้าข้อ
คําถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันสูงหรือจํานวนข้อคําถามมีมาก ค่าของความน่าเชื่อถือก็จะมีค่าสูง 
นั่นคือ ถ้าได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต่ํา ก็ควรจะเพ่ิมข้อถามให้มากข้ึน โดยข้อคําถามที่
เพ่ิมข้ึนมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับข้อคําถามเดิม ก็จะทําให้ค่าความเชื่อมั่นลดลงได้ 
นอกจากนี้ ความยากง่ายของแบบสอบถาม สภาพการให้ตอบแบบสอบถาม การเดา ความคาบเกี่ยว
ของคําถามต่าง ๆ ล้วนแต่มีผลต่อความเชื่อมั่นของการทดสอบแบบสอบถามและการเก็บ
แบบสอบถามในครั้งนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2550) โดยผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของแบบสอบถามด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายในของข้อคําถามจากแบบสอบถาม 40 ชุด แสดงได้
ตามตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3: ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของข้อคําถาม (n = 40) 
 

ข้อคําถาม 

ค่า 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use: EOU) 

1. แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ใช้งานง่าย 0.714 
2. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนการจองตั๋วใช้เวลาไม่นาน 0.649 
3. แอพพลิเคชั่นง่ายต่อการค้นหาข้อมูลภาพยนตร์ วันและเวลาในการจองตั๋ว 0.689 
4. ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นท่านไม่จําเป็นต้องใช้ความความจําหรือพยายาม                   0.589 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) 
5. แอพพลิเคชั่นช่วยปรับปรุงวิธีการจองตั๋วของท่านให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 0.343 
6. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ผู้ใช้มีเวลาเพิ่มข้ึนเพ่ือไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ 0.683 
7. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ท่านสามารถจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
0.456 

8. ท่านคิดว่า แอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ 

0.602 

ความน่าเชื่อถือ (Credibility: CL) 
9. ท่านได้ตั๋วภาพยนตร์ดังที่ท่านต้องการ (เรื่อง วัน เวลา และท่ีนั่ง) ผ่าน

แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ 
0.547 

10. ขั้นตอนการชําระเงินของแอพพลิเคชั่นมีความถูกต้องแม่นยําไม่มีผิดพลาด 0.751 
11. แอพพลิเคชั่นมีการอัพเดทข้อมูลที่ถูกต้อง 0.831 
12. แอพพลิเคชั่นเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ 0.548 
13. แอพพลิเคชั่นมีรายละเอียดข้อมูลสําหรับติดต่อ (ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่) 0.479 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ): ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของข้อคําถาม (n = 40) 
 

ข้อคําถาม 

ค่า 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness: RP) 
14. แอพพลิเคชั่นสามารถเปลี่ยนข้อมูลการจอง (เรื่อง วัน เวลา และท่ีนั่ง) ก่อนการ

ชําระเงิน 
0.695 

15. แอพพลิเคชั่นสามารถบันทึกประวัติการใช้งาน และแสดงข้อมูลต่างๆ ย้อน หลัง
ได้ 

0.461 

(ตารางมีต่อ) 

16. แอพพลิเคชั่นสามารถตรวจสอบรอบและเวลาที่ต้องการจองได้ 0.638 
17. แอพพลิเคชั่นสามารถลดขั้นตอนในการจองตั๋วและชําระเงินได้ 0.637 

ความเป็นส่วนตัว (Privacy: PV) 
18. ในแอพพลิเคชั่นปรากฏสัญลักษณ์และข้อความที่แสดงถึงการรักษาข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้ใช้บริการ 
0.512 

19. ท่านคิดว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ 0.683 
20. ท่านคิดว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนําไปใช้ร่วมกับข้อมูลของบุคคล

อ่ืน 
0.683 

21. ท่านคิดว่า แอพพลิเคชั่นมีความปลอดภัยของข้อมูลที่รับหรือส่ง ระหว่าง 
     ผู้ใช้งานและระบบแอพพลิเคชั่น 

0.769 

การเข้าถึงการให้บริการ (Access: AC) 
22. ท่านคิดว่า การล็อกอินเข้าระบบมีความสะดวกรวดเร็ว 0.694 
23. แอพพลิเคชั่นมีอุปกรณ์รองรับในการเข้าถึงระบบได้หลากหลาย เช่น สมาร์ท 

โฟน แท็บเล็ต เป็นตัน 
0.788 

24. ท่านคิดว่า ข้อมูลวิธีการใช้บริการที่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่นเพียงพอ และตรง
ตามความต้องการ 

0.821 

25. ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยผ่านช่องทาง 
     ต่างๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ เป็นต้น 

0.625 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ): ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของข้อคําถาม (n = 40) 
 

ข้อคําถาม 

ค่า 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

(ตารางมีต่อ) 

ด้านการจัดองค์ประกอบ (Context: CT)  
26. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน 0.59 
27. แอพพลิเคชั่นมีการจัดองค์ประกอบเนื้อหาไม่อัดแน่นจนเกินไป รูปแบบและ

ขนาดตัวอักษรอ่านเข้าใจง่าย   
0.556 

28. แอพพลิเคชั่นมีการออกแบบที่ทันสมัยสวยงาม 0.605 
29. แอพพลิเคชั่นใช้โทนสีดึงดูดความน่าสนใจ และกระตุ้นความรู้สึกให้ต้องการใช้  
     บริการ 

0.738 

ด้านช่องทางในการสื่อสาร (Communication Channels: CN) 
30. แอพพลิเคชั่นมีเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษ 0.607 
31. แอพพลิเคชั่นมีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากผู้ใช้ 0.498 
32. แอพพลิเคชั่นมีบริการให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 0.419 
33. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น การ   
     โทรศัพท์สอบถามข้อมูล ฯลฯ 

0.654 

ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customers Specification: CS) 
34. แอพพลิเคชั่นมีรอบและเวลาที่ต้องการจองเพียงพอกับความต้องการ 0.881 
35. แอพพลิเคชั่นมีระบบสะสมคะแนนแลกของรางวัล 0.436 
36. ท่านสามารถใช้ในการเลือกภาพยนตร์ รอบเวลา  และที่นั่งได้เองก่อนลูกค้า

ทั่วไป 
0.767 

37. ท่านคิดว่า การใช้แอพพลิเคชั่นสบายกว่าการต่อแถวซื้อตั๋วด้วยตัวเอง 0.588 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Convenience: CV) 
38. ท่านสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตนเอง 0.516 
39. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนจองตั๋วที่สะดวกและรวดเร็ว 0.68 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ): ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของข้อคําถาม (n = 40) 
 

ข้อคําถาม 

ค่า 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

43. ท่านแน่ใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่นนี้ต่อไป 0.783 
44. ท่านคิดจะแนะนําเพ่ือนของท่านให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้ 0.761 
45. ท่านรู้สึกว่า ท่านตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้ 0.825 
46. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจกับการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชั่น 

0.776 

ค่าความเชื่อม่ันรวม 0.741 
 

 
จากตารางที่ 3.3 สรุปได้ว่า เครื่องมือที่ใช้มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.741 ถือว่าอยู่ในระดับสูง 

เนื่องจากมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมของทุกข้อคําถามกับ
คําถาม (Corrected Item-Total Correlation) พบว่า ทั้ง 46 ข้อ มีค่า 0.419 - 0.881 ซึ่งมีค่าสูงทุก
คําถาม แสดงว่าข้อคําถามนั้นกับคําถามทุกข้อมีความสัมพันธ์กัน (Vaus, 2014) ไม่ควรตัดคําถามข้อ
ใดข้อหนึ่งออก  
 

3.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน  
280 ชุด โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Convenience: CV)  
40. ท่านสามารถจองตั๋วหนังออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง 0.64 
41. ท่านสามารถใช้งานระบบแอพพลิเคชั่นได้ทุกท่ีทุกเวลา 0.559 
ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น 
(E-satisfaction toward E-ticket Applications: EA) 
42. ท่านคิดท่ีจะใช้แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์บ่อยข้ึน 0.732 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่น โดยใช้คําถามปลายปิด (Closed-ended Question) ซึ่งลักษณะของคําถามมี 5 ข้อ ดัง
ตารางที่ 3.4 
 
ตารางที ่3.4: แสดงตัวแปร ระดับการวัดข้อมูล และเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม สําหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
 

ตัวแปร ระดับการวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 

1. เพศ Nominal 1 = ชาย 
2 = หญิง 

2. อายุ Ordinal 1 = ต่ํากว่า 20 ปี 
2 = 20 – 25 ปี 
3 = 26 – 30 ปี 
4 = 31 – 35 ปี 
5 = 36 – 40 ปี 
6 = 46 – 50 ปี 
7 = 51 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา Nominal 1 = ต่ํากว่ามัธยมปลาย/ปวช. 
2 = มัธยมปลาย/ปวช. 
3 = อนุปริญญา/ปวส. 
4 = ปริญญาตรี 
5 = ปริญญาโท 
6 = ปริญญาเอก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่3.4 (ต่อ): แสดงตัวแปร ระดับการวัดข้อมูล และเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม สําหรับข้อมูลทั่วไปของ  
     ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร ระดับการวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 
4. อาชีพ Nominal 1 = นักเรียน/นักศึกษา 

2 = เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 
3 = พนักงานบริษัทเอกชน  
4 = ข้าราชการ  
5 = พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
6 = แม่บ้าน/พ่อบ้าน                       
7 = อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 

5. รายได้ Ordinal 1 = ต่ํากว่า 15,000 บาท 
2 = 15,001 – 25,000 บาท 
3 = 25,001 – 35,000 บาท 
4 = 35,001 – 45,000 บาท 
5 = 45,001 – 55,000 บาท 
6 = 55,001 บาท ขึ้นไป 

 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น โดยใช้มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) 
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ของ ลิเคอร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
 1) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น โดยแสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ 5 ระดับ ประกอบด้วย
คําถาม 2 ข้อข้อละ 5 ข้อย่อย    
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 2) คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น โดยแสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ 5 ระดับ ประกอบด้วย
คําถาม 4 ข้อข้อละ 5 ข้อย่อย   
 3) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น โดยแสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ 5 ระดับ 
ประกอบด้วยคําถาม 4 ข้อข้อละ 5 ข้อย่อย   
 4) ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น โดยแสดง
เกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ 5 ระดับ ประกอบด้วยคําถาม 5 ข้อย่อย   
 
ตารางที่ 3.5: แสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ สําหรับคําถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
 

(ตารางมีต่อ) 

 

 

 

คําถาม มาตรวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม แหล่งอ้างอิง 
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
1. แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ใช้งานง่าย 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

Bressolles, Durrieu 
& Serecal  (2014) 

2. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนการจอง
ตั๋วใช้เวลาไม่นาน 
3. แอพพลิเคชั่นง่ายต่อการค้นหา
ข้อมูลภาพยนตร์ วันและเวลาใน
การจองตั๋ว 
4. ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นท่าน
ไม่จําเป็นต้องใช้ความความจําหรือ
พยายาม 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ปรับปรุงจาก สิริสุดา 
รอดทอง (2556) 
Wu & Chen (2005) 
 

Wu & Chen (2005) 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D4%C3%D4%CA%D8%B4%D2%20%C3%CD%B4%B7%CD%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D4%C3%D4%CA%D8%B4%D2%20%C3%CD%B4%B7%CD%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ): แสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ สําหรับคําถามเกี่ยวกับการยอมรับ 
    เทคโนโลย ี
 

(ตารางมีต่อ) 

 

คําถาม มาตรวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม แหล่งอ้างอิง 

- การรับรู้ประโยชน์ 
5. แอพพลิเคชั่นช่วยปรับปรุงวิธีการ
จองตั๋วของท่านให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
6. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ผู้ใช้มีเวลา
เพ่ิมข้ึนเพ่ือไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ 
7. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ท่านสามารถ
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8. ท่านคิดว่า แอพพลิเคชั่นนี้มี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการจอง
ตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
ปรับปรุงจาก Wu & 
Chen (2005) 
ปรับปรุงจาก Wu & 
Chen (2005) 
Wu & Chen (2005) 
 
 
กฤติยา เสตะพันธุ 
(2553) 

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
- ความน่าเชื่อถือ  
9. ท่านได้ตั๋วภาพยนตร์ดังที่ท่าน
ต้องการ (เรื่อง วัน เวลา และที่นั่ง) 
ผ่านแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
 
ปรับปรุงจาก Barrera, 
Garcia & Moreno 
(2014) 
 

10. ขั้นตอนการชําระเงินของ
แอพพลิเคชั่นมีความถูกต้องแม่นยํา
ไม่มีผิดพลาด 

 Barrera, Garcia & 
Moreno (2014) 
 

11. แอพพลิเคชั่นมีการอัพเดท
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 

 ปรับปรุงจาก Barrera, 
Garcia & Moreno 
(2014) 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ): แสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ สําหรับคําถามเกี่ยวกับการยอมรับ 
    เทคโนโลย ี
 

(ตารางมีต่อ) 

 

คําถาม มาตรวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม แหล่งอ้างอิง 

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
- ความน่าเชื่อถือ 
12. แอพพลิเคชั่นเป็นที่รู้จักและ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ
13. แอพพลิเคชั่นมีรายละเอียด
ข้อมูลสําหรับติดต่อ (ชื่อ เบอร์
โทรศัพท์ และที่อยู่) 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ระพีพรรณ ศรีศรัณยกุล 
(2555) 
 
 
ระพีพรรณ ศรีศรัณยกุล 
(2555) 

- การตอบสนองความต้องการ     
14. แอพพลิเคชั่นสามารถเปลี่ยน
ข้อมูลการจอง (เรื่อง วัน เวลา และ
ที่นั่ง) ก่อนการชําระเงิน 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

ปรับปรุงจาก ณัฐฐา 
หงษ์แก้ว (2555) 
 

15. แอพพลิเคชั่นสามารถบันทึก
ประวัติการใช้งาน และแสดงข้อมูล
ต่างๆ ย้อนหลังได้ 

 ปรับปรุงจาก ณัฐฐา 
หงษ์แก้ว (2555) 
 

16. แอพพลิเคชั่นสามารถ
ตรวจสอบรอบและเวลาที่ต้องการ
จองได้ 

 Lee & Wu (2011) 
 

17. แอพพลิเคชั่นสามารถลดขั้น 
ตอนในการจองตัว๋และชําระเงินได้ 

 Lee & Wu (2011) 
 

- ความเป็นส่วนตัว  Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

18. ในแอพพลิเคชั่นปรากฏ
สัญลักษณ์และข้อความที่แสดงถึง
การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการ 

 Barrera, Garcia & 
Moreno (2014) 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ): แสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ สําหรับคําถามเกี่ยวกับการยอมรับ 
    เทคโนโลย ี
 

(ตารางมีต่อ) 

 

คําถาม มาตรวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม แหล่งอ้างอิง 

- ความเป็นส่วนตัว 
19. ท่านคิดว่า ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ 
20. ท่านคิดว่า ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจะไม่ถูกนําไปใช้ร่วมกับ
ข้อมูลของบุคคลอ่ืน 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
Barrera, Garcia & 
Moreno (2014) 
Barrera, Garcia & 
Moreno (2014) 
 

21. ท่านคิดว่า แอพพลิเคชั่นมีความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่รับหรือส่ง 
ระหว่างผู้ใช้งานและระบบ
แอพพลิเคชั่น 

 อิทธิพล สาระชาติ 
(2553) 

- การเข้าถึงการให้บริการ     
22. ท่านคิดว่า การล็อกอินเข้า
ระบบมีความสะดวกรวดเร็ว 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ปรับปรุงจาก 
กนกวรรณ นาสมปอง 
(2555) 

23. แอพพลิเคชั่นมีอุปกรณ์รองรับ
ในการเข้าถึงระบบได้หลากหลาย 
เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 

 ปรับปรุงจาก 
กนกวรรณ นาสมปอง 
(2555) 

24. ท่านคิดว่า ข้อมูลวิธีการใช้
บริการที่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่น
เพียงพอ และตรงตามความต้องการ 

 อิทธิพล สาระชาติ 
(2553) 

 
25. ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการ
ได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ 
โทรศัพท์ เป็นต้น 

 ปรับปรุงจาก จุรีพร 

ทองทะวัย (2555) 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ): แสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ สําหรับคําถามเกี่ยวกับการยอมรับ 
    เทคโนโลย ี
 

(ตารางมีต่อ) 

 

คําถาม มาตรวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม แหล่งอ้างอิง 

ส่วนประสมการตลาด 
- ด้านการจัดองค์ประกอบ  

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

 

26. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนการใช้
งานที่ไม่ซับซ้อน 
 
27. แอพพลิเคชั่นมีการจัด
องค์ประกอบเนื้อหาไม่อัดแน่น
จนเกินไป รูปแบบและขนาด
ตัวอักษรอ่านเข้าใจง่าย   

 ปรับปรุงจาก  
Rodriquez & Trujillo 
(2014) 
ปรับปรุงจาก Lee & 
Wu (2011) 

28. แอพพลิเคชั่นมีการออกแบบที่
ทันสมัยสวยงาม 

Interval ปรับปรุงจาก ศุภกานต์ 
จงธนพิพัฒน์ (2552)  

29. แอพพลิเคชั่นใช้โทนสีดึงดูด
ความน่าสนใจ และกระตุ้น
ความรู้สึกให้ต้องการใช้บริการ 

 ปรับปรุงจาก Barrera, 
Garcia & Moreno 
(2014) 

 

- ด้านช่องทางในการสื่อสาร 
30. แอพพลิเคชั่นมีเวอร์ชั่นที่เป็น
ภาษาไทยและอังกฤษ 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
ปรุงปรังจาก ธิภัทรา 
เพ็งจันทร์ (2554) 

 

 

31. แอพพลิเคชั่นมีช่องทางรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการใช้บริการจาก
ผู้ใช้ 

 ปรับปรุงจาก ศุภกานต์ 
จงธนพิพัฒน์ (2552) 

 

32. แอพพลิเคชั่นมีบริการให้
คําแนะนําที่เหมาะสมกับปัญหาที่
อาจจะเกิดข้ึน 

 จุรีพร ทองทะวัย 
(2555) 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ): แสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ สําหรับคําถามเกี่ยวกับการยอมรับ 
 

(ตารางมีต่อ) 

 
 

คําถาม มาตรวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม แหล่งอ้างอิง  
- ด้านช่องทางในการสื่อสาร 
33. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ท่าน
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น การโทรศัพท์
สอบถามข้อมูล ฯลฯ 

 
Interval 

 
5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
ปรุงปรังจาก ธิภัทรา 
เพ็งจันทร์ (2554) 

- ด้านความต้องการเฉพาะของ
ลูกค้า 
34. แอพพลิเคชั่นมีรอบและเวลาที่
ต้องการจองเพียงพอกับความ
ต้องการ 
35. แอพพลิเคชั่นมีระบบสะสม
คะแนนแลกของรางวัล 
36. ท่านสามารถใช้ในการเลือก
ภาพยนตร์ รอบเวลา  และที่นั่งได้
เองก่อนลูกค้าท่ัวไป 
37. ท่านคิดว่า การใช้แอพพลิเคชั่น
สบายกว่าการต่อแถวซื้อตั๋วด้วย
ตัวเอง 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
 
ปรับปรุงจาก ศักดิพัฒน์ 
วงศ์ไกรศรี (2556) 
 
ปรับปรุงจาก ระพี
พรรณ ศรีศรัณยกุล 
(2555) 
กรษภร ดุสิตพันธ์ 
(2551) 
ปรับปรุงจาก Lee & 
Wu (2011) 

- ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
38. ท่านสามารถติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นได้ด้วยตนเอง 
39. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนจองตั๋วที่
สะดวกและรวดเร็ว 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
ธนัชพร จินดามณีโรจน์ 
(2556) 
ปรับปรุงจาก ศุภกานต์ 
จงธนพิพัฒน์ (2552) 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%B9%D1%AA%BE%C3%20%A8%D4%B9%B4%D2%C1%B3%D5%E2%C3%A8%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ): แสดงเกณฑ์ในการวัดระดับความสําคัญ สําหรับคําถามเกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยี 

 

 
 
 
 
 
 

  คําถาม  มาตรวัด เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม แหล่งอ้างอิง 

40. ท่านสามารถจองตั๋วหนัง
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 
41. ท่านสามารถใช้งานระบบ
แอพพลิเคชั่นได้ทุกท่ีทุกเวลา 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

อิศราวดี ทองอิน, 
ปราณี วงศ์จํารัส, 
อังสนา ธงไชย และธน
พรรณ กุลจันทร์ 
(2553) 
นุชจรินทร์ ศรีสุวรรณ์ 
(2553) 

ความพึงพอใจ 
42. ท่านคิดท่ีจะใช้แอพพลิเคชั่น
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์บ่อยขึ้น 
43. ท่านแน่ใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่น
นี้ต่อไป 
 
44. ท่านคิดจะแนะนําเพ่ือนของ
ท่านให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้ 
45. ท่านรู้สึกว่า ท่านตัดสินใจไม่ผิด
ที่เลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้ 
46. โดยภาพรวม ท่านมีความพึง
พอใจกับการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Interval 5= เห็นด้วยมากที่สุด 
4= เห็นด้วยมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2= เห็นด้วยน้อย 
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
Rodriquez & Trujillo 
(2014) 
ปรับปรุงจาก 
Bressolles, Durrieu 
& Serecal  (2014) 
ปรับปรุงจาก กนก 
วรรณ ครินชัย (2554) 
ศุภกานต์ จงธนพิพัฒน์ 
(2552) 
ปรับปรุงจาก Lee & 
Wu (2011) 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D8%AA%A8%C3%D4%B9%B7%C3%EC%20%C8%C3%D5%CA%D8%C7%C3%C3%B3%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
 โดยผู้วิจัยใช้การแปลผลจากการคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณความกว้างของอันตรภาค
ชั้นจากสูตร (อัจฉรา พจนา, 2550) ดังนี้ 
 
 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =   
 
 แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม (ศิริชัย กาญจนวาสี,  
2547)  ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่า 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่า 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่า 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่า 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่า 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิจัยในเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 3.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดย
กําหนดกลุ่มตัวอย่าง 280 ตัวอย่าง เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้ว ทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนต่อไป 
 3.4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลมาจากการค้นคว้า และเก็บ
รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ หนังสือทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ 
และวารสารต่าง ๆ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

3.4.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเริ่มตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2558 ถึง 25 
กรกฎาคม 2558  

3.4.4 หลังจากได้รับแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และความ
สมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดก่อนที่จะนําไปวิเคราะห์ เพ่ือความถูกต้องสมบรูณ์ 

3.4.5 นําผลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 

ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด -  ข้อมูลที่มีค่าต่ําสุด  =            5 – 1     = 0.80 

         จํานวนช้ัน                                   5 
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3.5 วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

เมื่อผู้วิจัยได้แบบสอบถามครบตามจํานวนที่กําหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยจึงทําการตรวจสอบความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก แล้วจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาจัด
ระเบียบกลุ่มข้อมูล ลงรหัส นําไปบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS Version 15 .0) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

3.5.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการการ

จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นํามา
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) นําเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือ
ใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทําการวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ  

 แบบสอบถามส่วนที่ 2, 3 และ 4 เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นํามาวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Tendency) โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และวัดการกระจาย (Measure of Variation) โดยหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) นําเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา 

3.5.2 ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) เพ่ืออธิบายถึงการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

 1) ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 คือ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร โดยการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามจํานวน 1 ตัว 
กับตัวอย่างอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ในกรณีท่ีตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัวโดยที่
ทั้งตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงปริมาณท่ีมีระดับการวัดแบบช่วง (Interval) หรือแบบ
อัตราส่วน (Ratio Scale) (นิคม ถนอมเสียง, 2550) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 3.6: สมมติฐานในการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
1. การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

Multiple Regression 
Analysis 

2. การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Multiple Regression 
Analysis 

3. ความน่าเชื่อถือส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

Multiple Regression 
Analysis 

4. การตอบสนองความต้องการส่งผลต่อความพึงพอใจในการจอง
ตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Multiple Regression 
Analysis 

5. ความเป็นส่วนตัวส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

Multiple Regression 
Analysis 

6. การเข้าถึงการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Multiple Regression 
Analysis 

7. การจดัองค์ประกอบส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Multiple Regression 
Analysis 

8. ช่องทางในการสื่อสารส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Multiple Regression 
Analysis 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.6 (ต่อ): สมมติฐานในการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

9. ความต้องการเฉพาะของลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Multiple Regression Analysis 

10. ความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อความพึงพอใจในการจอง
ตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Multiple Regression Analysis 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-statisfaction) ในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 280 ชุด คิดเป็นอัตราการ
ตอบกลับ 100% โดยมีค่าความเท่ียงของตัวแปรแต่ละด้าน ระหว่าง 0.827 – 0.964 ซึ่งมีระดับความ
เชื่อมั่นสูง แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ (สรายุทธ กันหลง, 2555) จึงสามารถนําผลไป
วิเคราะห์ในขั้นต่อไป สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผู้วจิัยได้
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบสมมติฐานและนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ดังนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และ
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
 4.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สรุปได้ตาม
ตารางและคําอธิบายต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 101 36.1 
หญิง 179 63.9 

รวม 280 100.0 
 
 จากผลจากศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 179 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.9 รองลงมาคือ เพศชาย มีจํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 
 
ตารางที่ 4.2: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 20 ปี 85 30.4 
20 - 25  ปี 69 24.6 
26 - 30  ปี 40 14.3 
31 - 35  ปี 31 11.1 
36 - 40  ปี 28 10.0 
41 - 45  ปี 23 8.2 
51 ปีขึ้นไป 4 1.4 

รวม 280 100.0 

  
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี มีจํานวน 85 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมาคือ อายุ 20 - 25  ปี มีจํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 อายุ 26 - 
30 ปี มีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 อายุ 31 - 35 ปี มีจํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1
อายุ 36 - 40 ปี มีจํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  อายุ 41 - 45  ปี มีจํานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.2 และอายุ 51 ปีขึ้นไป มีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ํากว่ามัธยมปลาย/ ปวช. 14 5.0 
มัธยมปลาย/ ปวช. 9 3.2 
อนุปริญญา/ ปวส. 4 1.4 
ปริญญาตรี 197 70.4 
ปริญญาโท 54 19.3 
ปริญญาเอก 2 0.7 

รวม 280 100.0 
 
 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรมีีจํานวน 
197 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 รองลงมาคือ ปริญญาโท มีจํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ต่ํากว่า
มัธยมปลาย/ ปวช. มีจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 มัธยมปลาย/ ปวช. มีจํานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.2 อนุปริญญา/ ปวส. มีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และปริญญาเอก มีจํานวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.4: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/ นักศึกษา  144 51.1 
เจ้าของธุรกิจ/ อาชีพอิสระ 19 6.8 
พนักงานบริษัทเอกชน 84 30.0 
ข้าราชการ 9 3.2 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 5.0 
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน                       2 0.7 
อ่ืนๆ  8 2.9 

รวม 280 100.0 
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 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา มีจํานวน 
144 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.0 เจ้าของธุรกิจ/ อาชีพอิสระ มีจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ข้าราชการ มีจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 อาชีพอ่ืน ๆ มีจํานวน 8 
คน ร้อยละ 2.9 และแม่บ้าน/ พ่อบ้าน มีจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.5: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 15,000 บาท 111 39.6 
15,000 – 25,000 บาท 81 29.8 
25,001 – 35,000 บาท 33 11.8 
35,001 – 45,000 บาท 29 10.4 
45,001 - 55,000 บาท 12 4.3 
55,001 บาท ขึ้นไป 14 5.0 

รวม 280 100.0 

  
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ํากว่า 15,000 

บาทมีจํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 
บาท มีจํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีจํานวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 11.8 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีจํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 55,001 บาท ขึ้นไป มีจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 - 
55,000 บาท มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  4.3 ตามลําดับ 
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4.2 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า  

 วิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
ตารางที่ 4.6: ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่

ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน    
1. แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ใช้งานง่าย 4.14 0.719 มาก 
2. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนการจองตั๋วใช้เวลาไม่นาน 4.02 0.747 มาก 
3. แอพพลิเคชั่นง่ายต่อการค้นหาข้อมูลภาพยนตร์ วันและ

เวลาในการจองตั๋ว 
4.21 0.746 มาก 

4. ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นท่านไม่จําเป็นต้องใช้ความ
ความจําหรือพยายาม 

4.09 0.773 มาก 

รวม 4.12 0.619 มาก 
การรับรู้ประโยชน์    
5. แอพพลิเคชั่นช่วยปรับปรุงวิธีการจองตั๋วของท่านให้

ทันสมัยยิ่งขึ้น 
4.10 0.721 มาก 

6. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ผู้ใช้มีเวลาเพิ่มขึ้นเพ่ือไปทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ 

4.13 0.765 มาก 

7. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ท่านสามารถจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.08 0.746 มาก 

8. ท่านคิดว่า แอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการใน
การจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์และผู้บริหาร เป็นต้น 

4.21 0.731 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
    ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ 
             อิเล็กทรอนิกส์  และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
 

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
รวม 4.13 0.596 มาก 

ความน่าเชื่อถือ    
9. ท่านได้ตั๋วภาพยนตร์ดังที่ท่านต้องการ (เรื่อง วัน เวลา 

และท่ีนั่ง) ผ่านแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ 
4.20 0.719 มาก 

10. ขั้นตอนการชําระเงินของแอพพลิเคชั่นมีความถูกต้อง
แม่นยําไม่มีผิดพลาด 

4.06 0.764 มาก 

11. แอพพลิเคชั่นมีการอัพเดทข้อมูลที่ถูกต้อง 4.18 0.692 มาก 
12. แอพพลิเคชั่นเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจาก

ผู้ใช้บริการ 
4.079 0.7241 มาก 

13. แอพพลิเคชั่นมีรายละเอียดข้อมูลสําหรับติดต่อ (ชื่อ 
เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่) 

3.94 0.810 มาก 

รวม 4.09 0.561 มาก 
การตอบสนองความต้องการ    
14. แอพพลิเคชั่นสามารถเปลี่ยนข้อมูลการจอง (เรื่อง วัน 

เวลา และท่ีนั่ง) ได้ตลอด ก่อนการชําระเงิน 
3.94 0.755 มาก 

15. แอพพลิเคชั่นสามารถบันทึกประวัติการใช้งาน และ
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ย้อนหลังได้ 

3.87 0.847 มาก 

16. แอพพลิเคชั่นสามารถตรวจสอบรอบและเวลาที่ต้องการ
จองได้ 

4.20 0.720 มาก 

17. แอพพลิเคชั่นสามารถลดขั้นตอนในการจองตั๋วและชําระ
เงินได้ 

4.01 0.805 มาก 

รวม 4.00 0.598 มาก 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ             

อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
 

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ความเป็นส่วนตัว    

18. ในแอพพลิเคชั่นปรากฏสัญลักษณ์และข้อความท่ี
แสดงถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

3.75 0.849 มาก 

19. ท่านคิดว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ 

3.74 0.856 มาก 

20. ท่านคิดว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูก
นําไปใช้ร่วมกับข้อมูลของบุคคลอ่ืน 

3.83 0.846 มาก 

21. ท่านคิดว่า แอพพลิเคชั่นมีความปลอดภัยของข้อมูล
ที่รับหรือส่ง ระหว่างผู้ใช้งานและระบบ
แอพพลิเคชั่น 

3.83 0.823 มาก 

รวม 3.79 0.713 มาก 

การเข้าถึงการให้บริการ    
22. ท่านคิดว่า การล็อกอินเข้าระบบมีความสะดวกรวดเร็ว 3.99 0.755 มาก 
23. แอพพลิเคชั่นมีอุปกรณ์รองรับในการเข้าถึงระบบได้

หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 
4.24 0.769 มากที่สุด 

24. ท่านคิดว่า ข้อมูลวิธีการใช้บริการที่ปรากฏบน
แอพพลิเคชั่นเพียงพอ และตรงตามความต้องการ 

4.11 0.734 มาก 

25. ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา
หรือข้อสงสัยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ 
เป็นต้น 

3.90 0.803 มาก 

รวม 4.06 0.596 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านการจัดองค์ประกอบ    
26. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน 3.99 0.750 มาก 
27. แอพพลิเคชั่นมีการจัดองค์ประกอบเนื้อหาไม่อัดแน่น

จนเกินไป รูปแบบและขนาดตัวอักษรอ่านเข้าใจง่าย   
3.93 0.739 มาก 

28. แอพพลิเคชั่นมีการออกแบบที่ทันสมัยสวยงาม 4.00 0.688 มาก 
29. แอพพลิเคชั่นใช้โทนสีดึงดูดความน่าสนใจ และกระตุ้น

ความรู้สึกให้ต้องการใช้บริการ 
3.95 0.702 มาก 

รวม 3.97 0.580 มาก 
ด้านช่องทางในการสื่อสาร    
30. แอพพลิเคชั่นมีเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษ 4.21 0.762 มาก 
31. แอพพลิเคชั่นมีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้

บริการจากผู้ใช้ 
3.78 0.853 มาก 

32. แอพพลิเคชั่นมีบริการให้คําแนะนําท่ีเหมาะสมกับ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

3.76 0.832 มาก 

33. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น การโทรศัพท์สอบถามข้อมูล ฯลฯ 

4.09 0.782 มาก 

รวม 3.96 0.632 มาก 

ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า    
34. แอพพลิเคชั่นมีรอบและเวลาที่ต้องการจองเพียงพอกับ

ความต้องการ 
4.08 0.748 มาก 

35. แอพพลิเคชั่นมีระบบสะสมคะแนนแลกของรางวัล 3.75 0.929 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
36. ท่านสามารถใช้ในการเลือกภาพยนตร์ รอบเวลา และที่

นั่งได้เองก่อนลูกค้าทั่วไป 
4.09 0.844 มาก 

37. ท่านคิดว่า การใช้แอพพลิเคชั่นสบายกว่าการต่อแถวซื้อ
ตั๋วด้วยตัวเอง 

4.13 0.844 มาก 

รวม 4.01 0.630 มาก 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน    
38. ท่านสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตนเอง 4.24 0.716 มากที่สุด 
39. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนจองตั๋วที่สะดวกและรวดเร็ว 4.22 0.673 มาก 
40. ท่านสามารถจองตั๋วหนังออนไลน์ผ่านระบบ

แอพพลิเคชั่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
4.18 0.763 มาก 

41. ท่านสามารถใช้งานระบบแอพพลิเคชั่นได้ทุกท่ีทุกเวลา 4.16 0.800 มาก 

รวม 4.20 0.594 มาก 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็ก 
ทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

4.14 0.50 มาก 

  
 จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.14 สามารถแยกพิจารณาแต่ละ
ปัจจัย ดังนี้ 

การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.12 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ด้วยมาก แอพพลิเคชั่นง่ายต่อการค้นหาข้อมูลภาพยนตร์ วันและเวลาในการจองตั๋ว ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด 4.21 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ใช้งานง่าย ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.14 รองลงมา คือ ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นท่านไม่จําเป็นต้องใช้ความความจําหรือพยายาม 
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ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย  4.09 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนการจองตั๋วใช้เวลาไม่นาน ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.02 

การรับรู้ถึงประโยชน์ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.13 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก 
ท่านคิดว่า แอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์และผู้บริหาร 
เป็นต้น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.21 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นช่วยให้ผู้ใช้มีเวลาเพ่ิมข้ึนเพ่ือไป
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.13 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นช่วยปรับปรุงวิธีการจองตั๋ว
ของท่านให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.10 รองลงมา แอพพลิเคชั่นช่วยให้ท่านสามารถจอง
ตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.08 

ความน่าเชื่อถือ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก ท่านได้
ตั๋วภาพยนตร์ดังที่ท่านต้องการ (เรื่อง วัน เวลา และท่ีนั่ง) ผ่านแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.20 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นมีการอัพเดทข้อมูลที่ถูกต้อง ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.18 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ใช้บริการ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.079 รองลงมา คือ ขั้นตอนการชําระเงินของแอพพลิเคชั่นมีความ
ถูกต้องแม่นยําไม่มีผิดพลาด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นมีรายละเอียด
ข้อมูลสําหรับติดต่อ (ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่) ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.94 

การตอบสนองความต้องการ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.00 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
มาก แอพพลิเคชั่นสามารถตรวจสอบรอบและเวลาที่ต้องการจองได้ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.20 
รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นสามารถลดขั้นตอนในการจองตั๋วและชําระเงินได้ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.01 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นสามารถเปลี่ยนข้อมูลการจอง (เรื่อง วัน เวลา และท่ีนั่ง) ได้ตลอด 
ก่อนการชําระเงิน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.94 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นสามารถบันทึกประวัติการใช้
งาน และแสดงข้อมูลต่างๆ ย้อนหลังได้ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.87 

ความเป็นส่วนตัว ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.79 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก 
ข้อมลูส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่ถูกนําไปใช้ร่วมกับข้อมูลของบุคคลอื่น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3.83 รองลงมา คือ ลูกค้าคิดว่า แอพพลิเคชั่นมีความปลอดภัยของข้อมูลที่รับหรือส่ง ระหว่างผู้ใช้งาน
และระบบแอพพลิเคชั่น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.83 รองลงมา คือ ในแอพพลิเคชั่นปรากฏสัญลักษณ์
และข้อความที่แสดงถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.75 
รองลงมา คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.74 
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การเข้าถึงการให้บริการ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก
ที่สุด แอพพลิเคชั่นมีอุปกรณ์รองรับในการเข้าถึงระบบได้หลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็น
ต้น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.24 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก ข้อมูลวิธีการใช้บริการที่ปรากฏ
บนแอพพลิเคชั่นเพียงพอ และตรงตามความต้องการ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.11 รองลงมา คือ 
การล็อกอินเข้าระบบมีความสะดวกรวดเร็ว ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.99 รองลงมา คือ ลูกค้าสามารถ
ติดต่อผู้ให้บริการได้ทันทีเม่ือเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ เป็นต้น 
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.90 

ด้านการจัดองค์ประกอบ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก 
แอพพลิเคชั่นมีการออกแบบที่ทันสมัยสวยงาม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.00 รองลงมา คือ  
แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.99 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่น
ใช้โทนสีดึงดูดความน่าสนใจ และกระตุ้นความรู้สึกให้ต้องการใช้บริการ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.95 
รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นมีการจัดองค์ประกอบเนื้อหาไม่อัดแน่นจนเกินไป รูปแบบและขนาด
ตัวอักษรอ่านเข้าใจง่าย  ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.93 

ด้านช่องทางในการสื่อสาร ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.96 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
มาก แอพพลิเคชั่นมีเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.21 รองลงมา 
คือ แอพพลิเคชั่นช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น การโทรศัพท์สอบถามข้อมูล 
ฯลฯ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นมีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้
บริการจากผู้ใช้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.78 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นมีบริการให้คําแนะนําที่เหมาะสม
กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.76 

ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.01 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยมาก การใช้แอพพลิเคชั่นสบายกว่าการต่อแถวซื้อตั๋วด้วยตัวเอง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
4.13 รองลงมา คือ ลูกค้าสามารถใช้ในการเลือกภาพยนตร์ รอบเวลา และท่ีนั่งได้เองก่อนลูกค้าท่ัวไป 
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.09 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นมีรอบและเวลาที่ต้องการจองเพียงพอกับความ
ต้องการ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.08 รองลงมา คือ แอพพลิเคชั่นมีระบบสะสมคะแนนแลกของรางวัล 
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.75 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
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เห็นด้วยมากที่สุด ลูกค้าสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตนเอง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.24 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนจองตั๋วที่สะดวกและรวดเร็ว ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด 4.22 รองลงมา คือ ลูกค้าสามารถจองตั๋วหนังออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.18 รองลงมา คือ ลูกค้าสามารถใช้งานระบบแอพพลิเคชั่นได้ทุกท่ี
ทุกเวลา ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.16 
 
4.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ

แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์

ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางที่ 4.7: ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น x  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ท่านคิดท่ีจะใช้แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์
บ่อยข้ึน 

3.97 0.778 มาก 

2. ท่านแน่ใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่นนี้ต่อไป 3.98 0.759 มาก 
3. ท่านคิดจะแนะนําเพ่ือนของท่านให้ใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นนี้ 
4.05 0.856 มาก 

4. ท่านรู้สึกว่า ท่านตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นนี้ 

4.01 0.810 มาก 

5. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจกับการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

4.06 0.760 มาก 

รวม 4.01 0.656 มาก 
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จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.01 โดยพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก 
ในเรื่องโดยภาพรวม ลูกค้ามีความพึงพอใจกับการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.06 รองลงมา คือ ลูกค้าคิดจะแนะนําเพ่ือนของลูกค้าให้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นนี้ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.05 รองลงมา คือ ลูกค้ารู้สึกว่า ลูกค้าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกใช้
บริการแอพพลิเคชั่นนี้ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.01 รองลงมา คือ ลูกค้าแน่ใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่นนี้
ต่อไป ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.98 รองลงมา คือ ลูกค้าคิดที่จะใช้แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์บ่อยขึ้น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 
 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ด้าน ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 4 
ด้าน และปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานครโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 Sig.  หมายถึง  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 R2  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
 S.E.  หมายถึง  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 B  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่

    เขียนในรูปคะแนนดิบ 
 Beta (  ) หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยแบบคะแนนมาตรฐาน 
 t  หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใช้การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของ
     สมการแต่ละค่าท่ีอยู่ในสมการ 
 Tolerance หมายถึง  สัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ด้วยตัว
     แปรอื่นๆ  
 VIF  หมายถึง  ค่าท่ีสภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมี 
     ความสัมพันธ์กัน 
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ตารางที่ 4.8: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction)  
                 ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด 
                 กรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัย 
ความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน

ระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

S.E. B   t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที ่ 0.233 0.314 - -1.351 0.178 - - 
การรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้งาน 

0.060 0.127 0.120 2.122 0.035* 0.496 2.015 

การรับรู้ประโยชน์ 0.064 0.229 0.209 3.602 0.000* 0.470 2.128 
คุณภาพการให้บริการ        
- ความน่าเชื่อถือ 0.074 0.202 0.173 2.744 0.006* 0.398 2.510 
- การตอบสนองความ

ต้องการ 
0.069 -0.027 -0.024 -0.390 0.697 0.402 2.490 

- ความเป็นส่วนตัว 0.048 0.110 0.119 2.297 0.022* 0.583 1.716 
- การเข้าถึงการให้บริการ 0.068 0.022 0.020 0.319 0.750 0.414 2.417 
ส่วนประสมการตลาด
ในมุมมองของลูกค้า  

       

- การจัดองค์ประกอบ 0.065 0.051 0.045 0.784 0.434 0.479 2.089 
- ช่องทางในการสื่อสาร 0.059 -0.015 -0.015 -0.260 0.795 0.495 2.020 
- ความต้องการเฉพาะ

ของลูกค้า 
0.060 0.026 0.198 3.435 0.001* 0.477 2.097 

- ความสะดวกในการใช้
งาน 

0.059 0.159 0.144 2.693 0.008* 0.548 1.825 

R2=0.560, F=36.505, *p<0.05  
 
 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน (Sig. = 0.035) การ
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รับรู้ประโยชน์ (Sig. = 0.000) ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความน่าเชื่อถือ (Sig. = 
0.006) ด้านความเป็นส่วนตัว (Sig. = 0.022) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้าน
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Sig. = 0.001) และด้านความสะดวกในการใช้งาน (Sig. = 0.008) 
ในขณะที่ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยคุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการเข้าถึงการให้บริการ ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านการจัดองค์ประกอบ และด้านช่องทางในการสื่อสาร 
 เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-
satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ประโยชน์ (   = 0.209) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า (  = 
0.198) ความน่าเชื่อถือ (   = 0.173) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านความ
สะดวกในการใช้งาน (   = 0.144) ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้งาน (   = 0.120) และปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความเป็นส่วนตัว (   = 
0.119) ตามลําดับ 
 นอกจากนี้ สัมประสิทธิ์การกําหนด (R2 = 0.560) แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความง่ายต่อการ
ใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเป็น
ส่วนตัว ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้าน
ความสะดวกในการใช้งาน  มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 56.0 ที่เหลืออีกร้อยละ 44.0 
เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น 
 เมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันจะทําให้เงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยที่ว่า ตัว
แปรอิสระทุกตัวต้องเป็นอิสระกันไม่เป็นจริง จึงทําให้เกิดปัญญาที่เรียกว่า Multicollinearity การเกิด
ปัญหา Multicollinearity จะทําให้สัมประสิทธิ์ความถดถอยเปลี่ยนไปเมื่อมีตัวแปรอิสระในสมการ
เพ่ิมข้ึน และทําให้สัมประสิทธิ์ความถดถอยมีเครื่องหมายตรงข้ามกับท่ีควรจะเป็น  
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)  
 ดังนั้น ก่อนนําตัวแปรอิสระใดๆ เข้าสู่สมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระก่อนว่าแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 วิธี ได้แก่ 

 1) การตรวจสอบจากค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 
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 2) การตรวจสอบจากค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 
 
Tolerance  ของ  Xi  =  1 – Ri

2 
VIF  ของ  Xi  =  1/Tolerance   

หรือ    Xi  =  1/1-Ri
2   

 
 ค่า Tolerance มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ถ้าค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระ
จากกัน แต่ถ้าค่า Tolerance เข้าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ 
 หาค่า VIF มีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ต้องตัดตัวแปรนั้นออกจากสัมการถดถอย เพราะตัวแปร
อิสระนั้น ๆ มีลักษณะของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 
2555)  
 ผลการตรวจสอบ Multicollinearity พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระในการศึกษา
ครั้งนี้ มีค่าเท่ากับ 0.477 - 0.583 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.40 (Allison, 1999) และค่า VIF ของตัวแปร
อิสระมีค่าเท่ากับ 1.716 - 2.510 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5  แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
(Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013) 
  จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (Independent) 10 
ด้าน ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
(X1) และด้านการรับรู้ประโยชน์ (X2) คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความ
น่าเชื่อถือ (X3) ด้านการตอบสนองความต้องการ (X4) ด้านความเป็นส่วนตัว (X5) และด้านการเข้าถึง
การให้บริการ (X6) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจัด
องค์ประกอบ (X7) ด้านช่องทางในการสื่อสาร (X8)  ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า (X9) และด้าน
ความสะดวกในการใช้งาน (X10) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (Ý) สามารถเขียนให้อยู่ใน
รูปสมการเชิงเส้นตรงที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพ่ือทํานาย
ความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 
 

Ŷ   =  0.314 + 0.127X1 + 0.229X2 + 0.202X3+ 0.110X5+ 0.026X9+ 0.159X10 

 

 จากสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าว จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์ (B) ของปัจจัยการรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้งาน เท่ากับ 0.127 ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ เท่ากับ 0.229 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้าน
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ความน่าเชื่อถือ เท่ากับ 0.202 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นส่วนตัว เท่ากับ 0.110 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า เท่ากับ 0.026
และปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน เท่ากับ 0.159 ซ่ึง
มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก ถือว่า มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ  
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน 
 
4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ในกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 4.1 

จากภาพที่ 4.1 ผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัย
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกค้า สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ใน
การจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ 1) ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ถึงความง่าย
ต่อการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ 2) ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความ
น่าเชื่อถือ และด้านความเป็นส่วนตัว และ 3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้าน
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน โดยร่วมกันพยากรณ์ความพึง
พอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตอบสนองความ
ต้องการ และด้านการเข้าถึงการให้บริการ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านการจัด
องค์ประกอบ และด้านช่องทางในการสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจอง
ตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 



84 

 

ภาพที่ 4.1: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 
 จากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       * หมายถึง มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.5 
        หมายถึง มีอิทธิพล/ มผีล 
        หมายถึง ไม่มีอิทธิพล/ ไม่มผีล 
 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

การรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งาน (   = 0.120*) 

การรับรู้ประโยชน ์(   = 0.209*) 
 

 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

ความน่าเช่ือถือ (   = 0.173*) 
 การตอบสนองความตอ้งการ  (  = -0.024) 

 ความเป็นส่วนตัว (   = 0.119*) 
 

 

การเข้าถึงการใหบ้ริการ (   = 0.020) 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

ด้านการจัดองค์ประกอบ (   = 0.045) 

ด้านช่องทางการส่ือสาร (   = -0.015) 

ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า (   = 0.198*) 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน (   = 0.144*) 

ความพึงพอใจ (E-satisfaction) ใน

การจองต๋ัวภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน

ระบบแอพพลิเคชั่น 
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ตารางที่ 4.9: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-
satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น
ของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ยอมรับสมมติฐาน 

2. การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการ
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

3. ความน่าเชื่อถือส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจอง
ตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

4. การตอบสนองความต้องการส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) 
ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

5. ความเป็นส่วนตัวส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจอง
ตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

6. การเข้าถึงการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ใน
การจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

7. การจัดองค์ประกอบส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการ
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
8. ช่องทางในการสื่อสารส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ใน
การจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

9. ความต้องการเฉพาะของลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-
satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น
ของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

10. ความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) 
ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การวิจัยครั้งมีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา จ านวน 280 คน 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Statistics Version 22.0 สถิติที่ใช้ส าหรับข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) คามถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) และสถิติท่ีใช้ส าหรับข้อมูลเชิงอ้างอิงเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าทีส่่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 280 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.9 มีอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.4 
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.4 มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.4 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.6  
 5.1.2 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คือ การ
รับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองความต้องการ ความ
เป็นส่วนตัว การเข้าถึงการให้บริการ ด้านการจัดองค์ประกอบ ด้านช่องทางในการสื่อสาร ด้านความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารแต่ละปัจจัย มีระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.79 – 4.20 เรียงล าดับได้ดังนี้ 
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 ล าดับที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 
4.20 เมื่อพิจารณาถึงข้อย่อย ด้านส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการ
ใช้งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องของความสะดวกในการใช้งาน สามารถติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นจองตั๋วหนังได้ด้วยตนเอง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.24 
 ล าดับที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และสว่นประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.13 เมื่อ
พิจารณาถึงข้อย่อยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ประโยชน์พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องของแอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์และผู้บริหาร ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 
 ล าดับที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 
4.12 เมื่อพิจารณาถึงข้อย่อยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องของแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการค้นหาข้อมูลภาพยนตร์ 
วันและเวลาในการจองตั๋ว ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 
 ล าดับที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.09 เมื่อ
พิจารณาถึงข้อย่อยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญในเรื่อง ท่านได้ตั๋วภาพยนตร์ดังที่ท่านต้องการ (เรื่อง วัน เวลา และท่ีนั่ง) ผ่าน
แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20 
 ล าดับที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเข้าถึงการให้บริการ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
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จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.06 
เมื่อพิจารณาถึงข้อย่อยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเข้าถึงการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่อง แอพพลิเคชั่นมีอุปกรณ์รองรับในการเข้าถึงระบบได้หลากหลาย 
เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.24 
 ล าดับที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.01 
เมื่อพิจารณาถึงข้อย่อย ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่นสบายกว่าการต่อแถวซื้อตั๋วด้วย
ตัวเอง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.13 
 ล าดับที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านการตอบสนองความต้องการ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.00 เมื่อ
พิจารณาถึงข้อย่อย คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตอบสนองความต้องการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่อง แอพพลิเคชั่นสามารถตรวจสอบรอบและเวลาที่ต้องการจองได้ ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20 
 ล าดับที่ 8 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้า ด้านด้านการจัดองค์ประกอบ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 3.97 เมื่อ
พิจารณาถึงข้อย่อย ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านด้านการจัดองค์ประกอบ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่อง แอพพลิเคชั่นมีการออกแบบที่ทันสมัยสวยงาม ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.00 
 ล าดับที่ 9 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้า ด้านช่องทางในการสื่อสาร มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 3.96 เมื่อ
พิจารณาถึงข้อย่อย ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านช่องทางในการสื่อสาร พบว่า 
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ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่อง แอพพลิเคชั่นมีเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษ ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 
 ล าดับที่ 10 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านความเป็นส่วนตัว มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาถึง
ข้อย่อย คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความเป็นส่วนตัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกน าไปใช้ร่วมกับข้อมูลของบุคคลอ่ืน ที่ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.83 

5.1.3 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์
ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณาถึงข้อย่อย
ด้านความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่อง โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจกับการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06 
 
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear 
Regression) จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 280 คน สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Acceptance) ด้านต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1.1 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการ
ใช้งาน (Perceived Ease of Use) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานที่ 1.2 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
(Perceived Usefulness) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service Quality) ด้านต่าง ๆ มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 2.1 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความน่าเชื่อถือ
(Credibility) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร   
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความน่าเชื่อถือ (Credibility) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
  สมมติฐานที่ 2.2 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตอบสนองความ
ต้องการ (Responsiveness) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานที่ 2.3 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร  
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
  สมมติฐานที่ 2.4 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเข้าถึงการให้บริการ
(Access) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเข้าถึงการให้บริการ (Access) ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า (Marketing Mix on 
Customer’s Perspectives) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้  
  สมมติฐานที่ 3.1 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านการจัด
องค์ประกอบ(Context) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า ส่วนประสมการตลาด
ในมุมมองของลูกค้าด้านการจัดองค์ประกอบ (Context) ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  สมมติฐานที่ 3.2 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านช่องทางในการ
สื่อสาร (Communication Channels) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่า ส่วนประสมการตลาด
ในมุมมองของลูกค้าด้านช่องทางในการสื่อสาร (Communication Channels) ไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานที่ 3.3 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า (Customer’s Specification) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า ส่วนประสมการตลาด
ในมุมมองของลูกค้าด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customer’s Specification) ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3.4 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านความสะดวกในการ
ใช้งาน (Convenience) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า ด้านความสะดวกใน
การใช้งาน (Convenience) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากสมมติฐานข้อที่ 1-3 ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  มี 6 ตัวแปร คือ ปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) (ß = .209) ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้าน
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customer’s Specification) (ß = .198) ปัจจัยคุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ (Credibility) (ß = .173) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Convenience) (ß = .144) ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) (ß = .120) ปัจจัย
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) (ß = .119) ตามล าดับ โดยที่
ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ด้าน
การเข้าถึงการให้บริการ (Access) และปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านการจัด
องค์ประกอบ (Context) และด้านช่องทางในการสื่อสาร (Communication Channels) ไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
5.3 การอภิปรายผล 
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ได้โดยง่าย ไม่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการใช้งานมากนัก หรือไม่ต้องการ
ความพยายามในการใช้งานมากเกินไป (สรพรรค ภักดีศรี, 2556) นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ยังช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการท างาน ท าให้พนักงานและผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหาข้อมูลภาพยนตร์ ตรวจสอบวันและเวลาในการจองตั๋วภาพยนตร์ และได้รับข้อมูลการ
จองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ท างานของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานขายตั๋ว พนักงานตรวจสอบตั๋ว และผู้บริหาร เป็น
ต้น ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
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ด้านการรับรู้ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย นอกจากนั้น 
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Lee และ Wu (2011) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบที่ได้รับจากการยอมรับ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาเว็บไซต์ของสายการบินใน
ไต้หวัน ซึ่งพบว่า ผลที่ได้จากความไว้วางใจและการรับรู้ประโยชน์ ซึ่งเป็นปัจจัยของการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสัมพันธ์ทางบวกกับ คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจในบริการ 
 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) และด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ใช้งานมี
ความมั่นใจและเชื่อถือในการท างานของระบบแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ที่มี
ความสามารถในการจองตั๋วภาพยนตร์ได้ถูกต้องแม่นย า และมีระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและการปกป้องข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูล
ระหว่างแอพพลิเคชั่นกับผู้ใช้งาน ดังนั้น คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ และ
ด้านความเป็นส่วนตัว จึงมีความส าคัญส าหรับผู้ใช้บริการ ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Barrera, Garcia และ Moreno (2014) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ให้บริการที่มีความแตกต่างทางด้านสังคมและประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการออนไลน์ โดยผล
พบว่า มิติความน่าเชื่อถือ เป็นมิติที่มผีลต่อคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 
 ส่วนคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)  
และด้านการเข้าถึงการให้บริการ (Access) ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ อาจจะมีความรู้สึกว่า ขั้นตอนการเข้าสู่แอพพลิเคชั่นจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ มีความซับซ้อน  ซึ่งอาจจะท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้การเข้าสู่ระบบ 
และการใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น จึงท าให้คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการและด้านการเข้าถึงการให้บริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีพร ทองทะวัย (2555) ทีศ่ึกษาเรื่อง 
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กรณีผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบงาน (Application Development 
Outsourcing) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความไว้วางใจการศึกษาและการประกัน
คุณภาพ มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานของผู้ว่าจ้างกลุ่ม 
SMEs 
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 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า (Customers Specification) และ ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Convenience) 
มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากแอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ มีรอบและเวลาที่ต้องการ
จองเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงมีระบบสะสมคะแนนแลกของรางวัล สามารถใช้
ในการเลือกภาพยนตร์ รอบเวลา  และที่นั่งได้เองก่อนลูกค้าทั่วไป ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก
ในการใช้งาน สามารถจองตั๋วหนังออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วตลอด 24 
ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี และนิตนา ฐานิตธนกร 
(2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4’Cs ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4’Fs 
ปัจจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และปัจจัยกิจกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดแบบ 4’Cs ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านการจัดองค์ประกอบ (Context) และด้าน
ช่องทางในการสื่อสาร (Communication Channels) ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์มีการจัดองค์ประกอบ
เนื้อหาที่อัดแน่นจนเกินไป รวมถึงมีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากผู้ใช้ที่ค่อนข้าง
จ ากัด  และการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางโทรศัพท์ บางครั้งมีการรอสายนาน จึงท าให้ส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านการจัดองค์ประกอบ และด้านช่องทางในการสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรยศ ยิ่งบุญ (2558) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และ
ด้านความสบาย และปัจจัยความผูกพันของลูกค้า ด้านการสร้างความซื่อสัตย์และความจริงใจส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส่วนปัจจัยด้าน
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านการติดต่อสื่อสารด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ 
ด้านการสร้างความมั่นใจและด้านการสร้างความภูมิใจไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์
สินเชื่อของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เนื่องจากประเภทของธุรกิจที่
แตกต่างกัน จึงท าให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าท่ีต้องใช้ให้เกิดความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือจองแตกต่างกัน 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการน าผลงานวิจัยไปใช้ดังนี้ 
 1) จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่าย
ต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ (Credibility) และด้านความเป็นส่วนตัว 
(Privacy) และปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
(Customers Specification) และด้านความสะดวกในการใช้งาน (Convenience) เป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
0.05 ดังนั้น ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการท าธุรกิจแอพพลิเคชั่นการจองตั๋วชม
ภาพยนตร์ ผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการพัฒนาส่งเสริมและให้
ความส าคัญในปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นจองตั๋วหนังได้ด้วยตนเอง และด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
เนื่องจากการใช้แอพพลิเคชั่นสบายกว่าการต่อแถวซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ด้วยตัวเอง 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ประโยชน์ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาพยนตร์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
แอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้ใช้บริการในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์และผู้บริหาร ส่วนด้านการรับรู้ความ
ง่ายต่อการใช้งาน ควรให้ความส าคัญในเรื่องของแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการค้นหาข้อมูลภาพยนตร์ วัน
และเวลาในการจองตั๋ว เนื่องจากผู้บริโภคนั้นจะรับข้อมูลข่าวสารและพิจารณาว่าแอพพลิเคชั่นมี
ประโยชน์ ท าให้สามารถยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นนี้ได้ 
 และปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาพยนตร์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญด้านการสร้างน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้บริโภคให้
ความส าคัญในเรื่องที่ได้ตั๋วภาพยนตร์ดังที่ต้องการ (เรื่อง วัน เวลา และท่ีนั่ง) ผ่านแอพพลิเคชั่นจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ และด้านความเป็นส่วนตัว ผู้บริโภคใหค้วามส าคญัในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่
ถูกน าไปใช้ร่วมกับข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะ
ผู้บริโภคต้องการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เป็นความลับ โดยอนุญาตให้บุคคลผู้
มีสิทธิเท่านั้น ที่จะเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลได้ ซึ่งต้องมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับและ
ต้องไม่เปิดเผยกับผู้ไม่มีสิทธิ เมื่อท าธุรกรรมในการซื้อหรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 
 2) จากผลการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการสร้างรูปแบบธุรกิจในการให้บริการ
แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์หรือบริการที่มีลักษณะเดียวกัน อาทิเช่น แอพพลิเคชั่นจองตั๋วรถ 
แอพพลิเคชั่นจองห้องพักโรงแรม หรือจองตั๋วตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาล เป็นต้น โดยปัจจัยที่
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มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น สามารถสรุปและ
น าไปก าหนดนโยบาย การวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพ  

 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาอื่นที่มีความเก่ียวข้องกัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ
ประเด็นส าหรับการท าวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

1) ควรศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นจองตั๋วชม 
ภาพยนตร์ออนไลน์ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะสามารถรับฟังและวิเคราะห์ผลความต้องการของ
ลูกค้าได้โดยตรงและสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าและการบริการให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้ามากข้ึน 
 2) ควรมีการขยายพ้ืนที่ในการท าการวิจัยแอพพลิเคชั่นจองตั๋วชมภาพยนตร์ออนไลน์ เพ่ือให้
ได้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เพราะปัจจุบันความเจริญของส่วนภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้มีการพัฒนารูปแบบ
การใช้ชีวิตที่คล้ายๆ กับพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นต้น 
 3) ควรศึกษาถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ หลายตัวแปรที่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต้น อาทิ ทัศนคตขิองผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น แรงจูงใจ (Motivational 
Model) ปัจจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน์หรือปัจจัยกิจกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจใน
การใช้บริการแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ พฤติกรรมการใช้งาน (Habit) ปัจจัยอิทธิพลทางสังคม (Social 
Influence) หรือรูปแบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Model of PC Utilization) ที่ยังไม่มีผู้ศึกษาในไทย
มากนัก เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการที่เพ่ิมมากข้ึน 
 4) ควรศึกษาถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจองตั๋ว ให้รองรับกับโรงภาพยนตร์ที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น เพื่อรองรับกับความสะดวกสบายของผู้บริโภคและธุรกิจผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น
ที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน และเพ่ือรองรับกับการเติบโต และการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน อาทิเช่น 
การเพ่ิมภาษาอ่ืน ๆ ในแอพพลิเคชั่น หรือด้านความสะดวกในการใช้งาน สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่น
จองตั๋วหนังได้ด้วยตนเอง เป็นต้น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสมการตลาดในมุมมอง

ของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีคุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ(E-
satisfaction)ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาBA715: Independent Studyของนักศึกษาระดับปริญญา
โท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-ICT) เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทางผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ ในการให้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยที่ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษาเท่านั้น   

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ มา ณ โอกาสนี้   

             นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 
 
1. เพศ 
  1) ชาย    2) หญิง 
2. อายุ   

 1) ต่ ากว่า 20 ปี   2) 20– 25 ปี   3) 26– 30 ปี  
  4)31 –35 ปี    5) 36 –40 ปี   6) 41– 45 ปี  
  7) 46 – 50 ปี   8) 51 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  

 1) ต่ ากว่ามัธยมปลาย/ปวช.   2) มัธยมปลาย/ปวช.   
 3) อนุปริญญา/ปวส.    4) ปริญญาตรี    
 5) ปริญญาโท     6) ปริญญาเอก 
 

ชุดที่ ............... 
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4. อาชีพ 
 1) นักเรียน/นักศึกษา   2) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  
 3) พนักงานบริษัทเอกชน  4) ข้าราชการ   
 5) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  6) แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
 7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................... 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1) ต่ ากว่า 15,000 บาท  2) 15,000 – 25,000 บาท  
 3) 25,001 – 35,000 บาท  4) 35,001 – 45,000 บาท   
 5) 45,001 - 55,000 บาท  6) 55,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว  
              โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด   
4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง   
2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance) 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยเห็นด้วย                                         

มากที่สุดน้อยที่สุด                                          
การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน(Perceived Ease of Use: EOU) 

1. แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ใช้งานง่าย (5) (4) (3) (2) (1) 
2. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนการจองตั๋วใช้เวลาไม่นาน (5) (4) (3) (2) (1) 

3. แอพพลิเคชั่นง่ายต่อการค้นหาข้อมูลภาพยนตร์วันและเวลาในการจองต๋ัว (5) (4) (3) (2) (1) 

4. ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นท่านไม่จ าเป็นต้องใช้ความความจ าหรือ 
   พยายาม 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) 
5. แอพพลิเคชั่นช่วยปรับปรุงวิธีการจองตั๋วของท่านให้ทันสมัยยิ่งขึ้น (5) (4) (3) (2) (1) 

6. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ผู้ใช้มีเวลาเพิ่มข้ึนเพ่ือไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ (5) (4) (3) (2) (1) 

7. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ท่านสามารถจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

8. ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการจองตั๋ว 
   ภาพยนตร์ออนไลน์ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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ส่วนที่ 3 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว  
              โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
 
5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด   
4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง   
2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-service Quality) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย                  เห็นด้วย                                         
มากที่สุด                 น้อยที่สุด                                          

ความน่าเชื่อถือ (Credibility: CL) 

9. ท่านไดต๋ั้วภาพยนตร์ดังที่ท่านต้องการ (เรื่อง วัน เวลา และท่ีนั่ง) ผ่าน
แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

10. ขั้นตอนการช าระเงินของแอพพลิเคชั่นมีความถูกต้องแม่นย าไม่มีผิดพลาด (5) (4) (3) (2) (1) 

11. แอพพลิเคชั่นมีการอัพเดทข้อมูลทีถู่กต้อง (5) (4) (3) (2) (1) 
12. แอพพลิเคชั่นเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ (5) (4) (3) (2) (1) 

13. แอพพลิเคชั่นมีรายละเอียดข้อมูลส าหรับติดต่อ (ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่  
     อยู่) 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การตอบสนองความต้องการ(Responsiveness: RP) 

14. แอพพลิเคชั่นสามารถเปลี่ยนข้อมูลการจอง (เรื่อง วัน เวลา และท่ีนั่ง) ได้
ตลอด ก่อนการช าระเงิน 

(5) (4) (3) (2) (1) 

15. แอพพลิเคชั่นสามารถบันทึกประวัติการใช้งาน และแสดงข้อมูลต่าง ๆ   
     ย้อนหลังได้  

(5) (4) (3) (2) (1) 

16. แอพพลิเคชั่นสามารถตรวจสอบรอบและเวลาที่ต้องการจองได้ (5) (4) (3) (2) (1) 
17. แอพพลิเคชั่นสามารถลดขั้นตอนในการจองตั๋วและช าระเงินได้ (5) (4) (3) (2) (1) 

ความเป็นส่วนตัว (Privacy: PV) 
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คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-service Quality) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย                  เห็นด้วย                                         
มากที่สุด                 น้อยที่สุด                                          

18. ในแอพพลิเคชั่นปรากฏสัญลักษณ์และข้อความที่แสดงถึงการรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

19. ท่านคิดว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ (5) (4) (3) (2) (1) 

20. ท่านคิดว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกน าไปใช้ร่วมกับข้อมูลของ  
     บุคคลอื่น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

21. ท่านคิดว่า แอพพลิเคชั่นมีความปลอดภัยของข้อมูลที่รับหรือส่ง ระหว่าง
ผู้ใช้งานและระบบแอพพลิเคชั่น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การเข้าถึงการให้บริการ(Access: AC) 

22. ท่านคิดว่า การล็อกอินเข้าระบบมีความสะดวกรวดเร็ว (5) (4) (3) (2) (1) 
23. แอพพลิเคชั่นมีอุปกรณ์รองรับในการเข้าถึงระบบไดห้ลากหลาย เช่น 

สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น 
(5) (4) (3) (2) (1) 

24. ท่านคิดว่า ข้อมูลวิธีการใช้บริการที่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่นเพียงพอ และ 
     ตรงตามความต้องการ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

25. ท่านสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ เป็นต้น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 
ส่วนที่ 4 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว

ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว  
              โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด   
4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง   
2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
(Marketing Mix onCustomer’s Perspectives) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดว้ย                  เห็นด้วย                                         
มากที่สุด                น้อยที่สุด                                          

ด้านการจัดองค์ประกอบ(Context: CT) 

26. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน (5) (4) (3) (2) (1) 
27. แอพพลิเคชั่นมีการจัดองค์ประกอบเนื้อหาไม่อัดแน่นจนเกินไป รูปแบบ

และขนาดตัวอักษรอ่านเข้าใจง่าย   
(5) (4) (3) (2) (1) 

28. แอพพลิเคชั่นมีการออกแบบทีท่ันสมัยสวยงาม (5) (4) (3) (2) (1) 

29. แอพพลิเคชั่นใช้โทนสีดึงดูดความน่าสนใจ และกระตุ้นความรู้สึกให้ 
     ต้องการใช้บริการ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านช่องทางในการสื่อสาร (Communication Channels: CN) 

30. แอพพลิเคชั่นมีเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยและอังกฤษ (5) (4) (3) (2) (1) 
31. แอพพลิเคชั่นมีช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากผู้ใช้ (5) (4) (3) (2) (1) 

32. แอพพลิเคชั่นมีบริการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (5) (4) (3) (2) (1) 

33. แอพพลิเคชั่นช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เช่น การ
โทรศัพท์สอบถามข้อมูล ฯลฯ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านความต้องการเฉพาะของลูกค้า(Customers Specification: CS) 
34. แอพพลิเคชั่นมีรอบและเวลาที่ต้องการจองเพียงพอกับความต้องการ (5) (4) (3) (2) (1) 

35. แอพพลิเคชั่นมีระบบสะสมคะแนนแลกของรางวัล (5) (4) (3) (2) (1) 

36. ท่านสามารถใช้ในการเลือกภาพยนตร์ รอบเวลา  และที่นั่งได้เองก่อน 

     ลูกค้าท่ัวไป 
(5) (4) (3) (2) (1) 

37. ท่านคิดว่า การใช้แอพพลิเคชั่นสบายกว่าการต่อแถวซื้อตั๋วด้วยตัวเอง (5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน(Convenience: CV) 

38. ท่านสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตนเอง (5) (4) (3) (2) (1) 

39. แอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนจองตั๋วที่สะดวกและรวดเร็ว (5) (4) (3) (2) (1) 
40. ท่านสามารถจองตั๋วหนังออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นได้ตลอด 24 
     ชัว่โมง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

41. ท่านสามารถใช้งานระบบแอพพลิเคชั่นได้ทุกท่ีทุกเวลา (5) (4) (3) (2) (1) 
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ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว  
              โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมากที่สุด   
4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยปานกลาง   
2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นที่ท่าน เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 

** ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ** 
 

ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น 
(E-satisfaction toward E-ticket Applications: EA) 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย                   เห็นด้วย                                         
มากที่สุด                 น้อยที่สุด                                          

42. ท่านคิดทีจ่ะใช้แอพพลิเคชั่นจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์บ่อยขึน้ (5) (4) (3) (2) (1) 

43. ท่านแน่ใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่นนี้ต่อไป (5) (4) (3) (2) (1) 

44. ท่านคิดจะแนะน าเพ่ือนของท่านให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้ (5) (4) (3) (2) (1) 
45. ท่านรู้สึกว่าท่านตัดสินใจไมผ่ิดที่เลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้ (5) (4) (3) (2) (1) 

46. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจกับการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน 
     แอพพลิเคชั่น 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล   นาย อัครเดช ปิ่นสุข 
 
อีเมล    bliss.sk@msn.com 
 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2556 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   

             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2551 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

               โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
                                                        จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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