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งานวิจัยคน้ควา้อิสระเรือง ปัจจัยทีส่งผลต่อการปฏิเสธการยอมรบัการซือตวัชมภาพยนตร ์จาก

แอปพลิเคชันของโรงภาพยนตร์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษา
ความสมัพนัธข์องการรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูค้วามง่าย ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด(4Ps) และการรบัรู ้
คุณลักษณะของนวัตกรรมกับการปฏิเสธการยอมรบัการซือตัวชมภาพยนตร ์จากแอปพลิเคชันของโรง
ภาพยนตร  ์โดยเก็บขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามออนไลน ์กับกลุ่มเป้าหมายทีเคยมาใชบ้ริการโรง
ภาพยนตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทงัหมด 419 คน โดยส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 
21-30 ปี มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี อาชีพพนกังานบรษัิทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลีย 40,001 ขนึไป  

ผลการวิจับพบว่า ปัจจัยการรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูค้วามง่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) และการรบัรูค้ณุลกัษณะของนวตักรรม มีความสมัพนัธแ์บบผกผนั กบัการปฏิเสธการยอมรบัการซือ
ตัวชมภาพยนตร์ ผ่านแอปพลิเคชันของโรงภาพยนตร  ์หมายความว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายมีการรับรูถ้ึง
ประโยชน ์และความง่ายของแอปพลิเคชนัสงู เช่น แอปพลิเคชนัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย ประหยดัเวลา 
มีความสะดวกรวดเรว็ สามารถชาํระเงินไดห้ลายช่องทาง ก็มีโอกาสทีจะปฏิเสธการซือตวัชมภาพยนตรผ์า่น
แอปพลิเคชนัตาํ รวมถึงการรบัรูปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) และคณุลกัษณะของนวตักรรมสงู 
เช่น แอปพลิเคชนัมีความพรอ้มในการใชง้าน มีรูปแบบหนา้ตาทีทนัสมยั หรือสอดคลอ้งกบั Life Style ของ
ตวัเอง สามารถใชว้างแผนการเดินทางล่วงหนา้ได ้มีความรวดเรว็กว่าซือตัวชมภาพยนตรท์ีตูจ้าํหน่าย ก็มี
โอกาสทีจะปฏิเสธการซือตวัชมภาพยนตรผ์่านแอปพลิเคชนัตาํเช่นกนั 
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This research was aimed to examine the relationships between perceived usefulness, 

perceived ease of use, marketing mix (4Ps), perceived characteristics of innovation, and refusal 

to purchase the ticket from movie ticket booking application. The research adopted online 

questionnaires to collect data from 419 respondents who were moviegoers in Bangkok 

Metropolitan region. Most of the respondents were females, 21-30 years of age, bachelor’s 

degree education, private company officers with monthly income over 40,001 baht. 
 The findings showed that perceived usefulness, perceived ease of use, Marketing Mix 

(4Ps), and perceived characteristics of innovation factors were inversely significantly correlated 
to refusal to buy the ticket via movie ticket booking application. This meant that if the respondents 

had high-level perception of usefulness and ease of use including instant access to information, 

less time-consuming, convenient and speed of processing time, various payment methods, they 

were less likely to refuse to buy the ticket from movie ticket booking application. This also meant 

that if they had high-level perception of marketing mix (4Ps) and innovation characteristics 

including ready-to-use features, modern-design interfaces, correspondence with users' lifestyle, 

capacity to plan the trip in advance, and quicker service compared to the one via vending 

machine, they were less likely to refuse to purchase the ticket from movie ticket booking 

application. 

 


