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หนังดีดอทคอมของสมาชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

Factors Influencing the Decision of Members

to View the “NangDee.COM” Website
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บทคัดย่อ

 ก�รวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษ�ลักษณะประช�กรของสม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม (2) เพื่อศึกษ�

พฤติกรรมก�รเข้�ชมเว็บไซต์ของสม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม (3) เพื่อศึกษ�เนื้อห�และก�รออกแบบเว็บไซต์ที่มีผลต่อ

ก�รเข้�ชมของสม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม (4) เพื่อศึกษ�ก�รใช้ประโยชน์ของสม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม ง�นวิจัย

นี้เป็นก�รวิจัยเชิงสำ�รวจ (survey research) ใช้แบบสอบถ�มในก�รเก็บรวมรวมข้อมูลจ�กกลุ่มตัวอย่�งที่เป็นสม�ชิก

เว็บไซต์หนังดีดอทคอมจำ�นวน 376 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณน� ได้แก่ ก�รแจกแจงคว�มถี่ ค่�ร้อยละ ค่�เฉลี่ย ค่�ส่วน

เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น และสถิติอ้�งอิง ได้แก่ t test, F test, Chi-square และ LSD เพื่อเปรียบเทียบร�ยคู่ที่แตกต่�ง

 ผลก�รวิจัยพบว่� กลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่เป็นเพศช�ย มีอ�ยุ 31 ปีขึ้นไป ก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ประกอบ

อ�ชีพพนักง�นบริษัทเอกชน มีร�ยได้ต่อเดือนระหว่�ง 10,001-20,000 บ�ท สถ�นภ�พโสด มีประสบก�รณ์ในก�รเข้�

ชมเว็บไซต์ม�กกว่� 3 ปี ขึ้นไป เข้�ชมเว็บไซต์ 1-3 ครั้งต่อสัปด�ห์ ระยะเวล�ในก�รเข้�ชมต่อครั้งน้อยกว่� 1 ชั่วโมง ช่วง

เวล�ที่เข้�ชม 18.01-24.00 น. สถ�นที่ที่เข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอมส่วนใหญ่ คือ ที่บ้�น และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้�ร่วม

กิจกรรมที่ท�งเว็บไซต์จัดขึ้น

 คอลัมน์ที่สม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอมเปิดรับเป็นประจำ� คือ ข่�วหนัง ส่วนใหญ่มีคว�มสนใจเนื้อห�ข่�วส�ร

เกี่ยวกับภ�พยนตร์ ข้อมูลมีก�รผสมผส�นในทุกรูปแบบ ใช้ภ�ษ�ก่ึงท�งก�ร เนื้อห�มีคว�มถูกต้องน่�เช่ือถือ และกลุ่ม

ตัวอย่�งส่วนใหญ่ต้องก�รให้ปรับปรุงก�รจัดแบ่งหมวดหมู่เนื้อห�เป็นสัดส่วน

 ส่ิงทีท่ำ�ใหส้ม�ชกิเวบ็ไซตห์นังดดีอทคอมสนใจเข�้ชมเวบ็ไซต ์คอื ภ�พนิง่ประกอบ ตอ้งก�รเหน็ข่�วส�รเกีย่วกบั

ภ�พยนตร์ในหน�้แรกม�กทีส่ดุ เมนอูยูต่ำ�แหนง่ด้�นบน โดยสขีองเมนเูรยีบง�่ยกลมกลนืกับเนือ้ห� รปูแบบตวัอกัษรแตล่ะ

คอลัมน์มีขน�ดและสีแตกต่�งกัน และลักษณะก�รออกแบบในแต่ละหน้�ให้อ่�นจบในหน้�เดียว

 สม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอมส่วนใหญ่ เลือกเข้�ชมเว็บไซต์เพื่อคว�มบันเทิง เพลิดเพลิน ผ่อนคล�ย นำ�เนื้อห�

ไปใช้ในก�รตัดสินใจ เช่น เป็นข้อมูลในก�รตัดสินใจชมภ�พยนตร์ และได้รับข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับภ�พยนตร์ที่ไม่เสียค่�

ใช้จ่�ย สิ่งที่สนับสนุนให้มีก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอมม�กที่สุดคือ ด้�นประโยชน์ที่สม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

ได้รับ รองลงม�คือ ด้�นเนื้อห� และก�รออกแบบ ต�มลำ�ดับ

 ผลก�รทดสอบสมมติฐ�น พบว่� ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม คือ ลักษณะประช�กรด้�น

สถ�นภ�พครอบครัว ประสบก�รณ์ในก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม คว�มถี่ในก�รเข้�ชมต่อสัปด�ห์ ระยะเวล�ใน

ก�รเข้�ชมโดยเฉลี่ยต่อครั้ง รูปแบบตัวอักษรในแต่ละคอลัมน์

คำาสำาคัญ:  เว็บไซต์หนังดีดอทคอม / ก�รเข้�ชมเว็บไซต์ / เว็บไซต์ / ก�รตัดสินใจเข้�ชมเว็บไซต์
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Abstract

 In this thesis, the researcher delineates 

(1) the demographical characteristics of <Nang-

dee.com> website members; (2) considers the 

viewing behaviors of the members; (3) examines 

the influence of website design and contents 

on the viewing of members; and (4) studies the 

utilization of the website by the members. 

 In this survey research inquiry, the                

researcher used a questionnaire for collecting 

data from 376 <Nangdee.com> members.  Using 

techniques of descriptive statistics, the research-

er analyzed the data collected in terms of  

frequency distribution, percentage, mean, and 

standard deviation.  Insofar as concerns inferen-

tial statistics, the researcher employed a t test 

technique, F-tests in conjunction with the one-

way analysis of variance (ANOVA) technique, the 

chi-square (2) test, and the least significant dif-

ference (LSD) multiple comparison method. 

 Findings are as follows: 

 The highest proportion of the sample 

population were single males, who were thirty-

one years of age or older, holders of a bachelor’s 

degree, employed as private company employ-

ees, and who earned a monthly income between 

10,001 and 20,000 baht.  

 They had experienced viewing the web-

site for more than three years.  They viewed the 

website from one to three times weekly for 

duration of less than an hour for each viewing 

session in the time slot between 18:01 and 24:00 

hours.  In respect to viewing location, they 

mostly viewed the website at home.  The high-

est proportion did not participate in activities 

hosted by the website. 

 The column to which the website mem-

bers were regularly exposed was the movie news 

column.  The highest proportions were inter-

ested in movie information integrated into all 

forms. While deeming the language used as 

semi-formal, they were of the opinion that con-

tents were accurate and trustworthy.  The high-

est proportion needed improvements in the 

categorizing of contents. 

 In viewing the website, still pictures 

generated interest in viewing the website on the 

part of the members. At the highest level, they 

had need of viewing movie news on the first 

page of the website. The “menu” was located 

on the upper portion of the website.  The colors 

of the menu were simple and harmonized with 

the contents.  The patterns of letters in each 

column differed in size and color.  Design char-

acteristics for all pages were such that each 

column could be completely read in a single 

page. 

 The highest proportion of <Nangdee.

com> members viewed the website so as to 

relax and to be entertained.  They still used the 

contents for decision making by virtue of using 

website information in selecting movies to view.  

They were exposed to movie information gratis.  

At the highest level, the reason they viewed the 

website was the benefits they gained in so doing. 

Next in descending order were the contents and 

design, respectively.  

 In hypothesis testing, the researcher 

found that factors influencing the viewing of the 

website were demographical characteristics in 

the aspects of familial status, <Nangdee.com> 

website viewing experience, weekly viewing 

frequency, mean viewing time per session, and 

the patterns of letters for each column.

Keywords: “NangDee.COM” Website / Website 

Traffic / Website / Deciding Website Traffic
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บทนำา

 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

ซึง่ในทกุภ�คส่วนของสงัคมรวมท้ังก�รดำ�เนินชีวติของคน

ไทยก็ได้นำ�อินเทอร์เน็ตเข้�ม�ใช้ประโยชน์เพิ่มม�กข้ึน

เร่ือย ๆ และคว�ม ก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีก�รสื่อส�ร

ทำ�ให้ผู้คนหันม�ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รติดต่อสื่อส�รผ่�น

เครือข่�ยอินเทอร์เน็ต ลักษณะเนื้อห�ในอินเทอร์เน็ตใน

ยุคน้ีได้แผ่ขย�ยไปถึงแทบทุกหัวข้อคว�มสนใจและก�ร

สื่อส�รของมนุษย์ ซึ่งก�รแลกเปลี่ยนและสร้�งเครือข่�ย

สือ่ส�รต�มหวัขอ้ทีส่นใจรว่มกนัยงัปร�กฏชดัเจนในกลุม่

ข่�ว ที่สม�ชิกของกลุ่มจะอ�ศัยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail) ในก�รส่งข่�วส�รถึงกันเป็นระยะ ๆ (อุบลรัตน์ 

ศิริยุวศักดิ์, 2550, น. 494) 

 ก�รนำ�เสนอข�่วส�รมหีล�ยชอ่งท�ง แตท่ีก่ำ�ลงั

ไดรั้บคว�มนยิมอย�่งแพรห่ล�ย คอื ก�รนำ�เสนอข่�วส�ร

ผ�่นเครอืข่�ยอนิเทอร์เน็ต ทีท่ำ�ใหผู้ร้บัได้รับข�่วส�รอย�่ง

รวดเรว็ รวมทัง้ก�รเปดิรับข�่วส�รด�้นบนัเทงิ ซึง่จะมทีัง้

รปูแบบภ�พ เสยีง มลัตมิเีดยีต�่ง ๆ  ซึง่เพิม่คว�มสนใจใน

ก�รเปิดรับข่�วบันเทิงม�กขึ้น และสถิติเว็บไซต์ข่�ว

บันเทิงที่มีคนเข้�ใช้ง�นม�กท่ีสุด โดยสำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. ร่วมกับบริษัท

ศนูยว์จิยันวตักรรมอนิเทอรเ์นต็ไทย จำ�กดั ไดเ้ปดิเผยผล

สำ�รวจ พบว่� ในปี พ.ศ. 2553 เว็บไซต์ที่มีผู้นิยมเข้�ชม

ม�กที่สุดถึง 38.41% คือ เว็บไซต์หมวดบันเทิง (วันทน� 

คณ�นุรักษ์, 2554, น. 1-2)

 เวบ็ไซต์หนังดีดอทคอม (www.nangdee.com) 

เป็นหนึ่งในเว็บไซต์บันเทิงด้�นภ�พยนตร์ ที่รวบรวม

ขอ้มลูภ�พยนตรท์ัง้ในอดตีและปจัจบุนัไวม้�กม�ย โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับภ�พยนตร์ 

และค�ดหวังว่�จะเป็นเว็บไซต์ ท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับ

ภ�พยนตรท์ีไ่ดร้บัคว�มนยิมม�กทีส่ดุ แตส่ถติกิ�รเข�้ชม

เว็บไซต์หนังดีดอทคอมแบบร�ยเดือนในปี 2016 จ�ก

เว็บไซต์ http://truehits.net/site/summary/index.

php พบว่� จำ�นวนก�รคลิกที่หน้�แรกของเว็บไซต์ใน

เดือนมกร�คม มีจำ�นวนคลิก 774,592 ครั้ง ในเดือน

กุมภ�พันธ์ จำ�นวนคลิก 724,238 ครั้ง ในเดือนมีน�คม 

710,263 ครั้ง และมีก�รเข้�โดยใช้ IP ที่ไม่ซำ้�กันในเดือน

มกร�คม มจีำ�นวน 227,229 ในเดอืนกมุภ�พนัธม์จีำ�นวน 

213,241 และในเดือนมีน�คมมีจำ�นวน 209,241 ต�ม

ลำ�ดับ ซึ่งจ�กสถิติจะเห็นว่�มีจำ�นวนเข้�ชมเว็บไซต์หนัง

ดดีอทคอมนัน้ลดลงทกุเดอืน จ�กคว�มเปน็ม�และคว�ม

สำ�คัญของปัญห�ดังกล่�ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษ�

วเิคร�ะหถ์งึปจัจยัด�้นต�่ง ๆ  ทีม่ผีลต่อก�รเข�้ชมเวบ็ไซต์

หนงัดดีอทคอม เพือ่นำ�ไปใชเ้ปน็ประโยชนแ์ละนำ�ไปเปน็

แนวท�งในก�รพัฒน�เว็บไซต์หนังดีดอทคอมให้ตรงกับ

คว�มต้องก�รของผู้ใช้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษ�ลักษณะประช�กรของสม�ชิก

เว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 2. เพื่อศึกษ�พฤติกรรมก�รเข้�ชมเว็บไซต์ของ

สม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 3. เพือ่ศกึษ�เนือ้ห�และก�รออกแบบเวบ็ไซต์ที่

มีผลต่อก�รเข้�ชมของสม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 4. เพื่อศึกษ�ก�รใช้ประโยชน์ของสม�ชิก

เว็บไซต์หนังดีดอทคอม

ขอบเขตของการวิจัย

 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 ประช�กรที่ใช้ในก�รวิจัยครั้งนี้คือ สม�ชิก

เว็บไซต์หนังดีดอทคอม และจ�กก�รจดบันทึกของ

เว็บไซต์หนังดีดอทคอมเมื่อเดือนพฤษภ�คม 2559 มี

สม�ชิกเว็บไซต์ทั้งหมด 6,127 คน

 กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้

ทำ�ก�รคดัเลอืกกลุม่ตวัอย�่งทีเ่ปน็สม�ชกิเวบ็ไซตห์นงัดดี

อทคอม จำ�นวน 376 คน

 ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

 ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ 

ลักษณะประช�กรของสม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม 

พฤติกรรมก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม เนื้อห�ของ

เว็บไซต์หนังดีดอทคอม ก�รออกแบบเว็บไซต์หนังดีดอท

คอม ก�รใชป้ระโยชนข์องสม�ชกิเวบ็ไซตห์นงัดีดอทคอม

 ตัวแปรต�ม (dependent variable) คือ ก�ร

ตัดสินใจเข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

สมมติฐานการวิจัย

 1. ลักษณะประช�กรของสม�ชิกเว็บไซต์หนังดี 

ดอทคอมที่แตกต่�งกัน มีผลต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดี 

ดอทคอมแตกต่�งกัน
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 2. พฤติกรรมก�รเข้�ชมเว็บไซต์ของสม�ชิก

เว็บไซต์หนังดีดอทคอมที่แตกต่�งกัน มีผลต่อก�รเข้�ชม

เว็บไซต์หนังดีดอทคอมแตกต่�งกัน

 3. เนื้อห�เว็บไซต์หนังดีดอทคอมที่แตกต่�งกัน 

มีผลต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอมแตกต่�งกัน

 4. ก�รออกแบบเว็บไซต์หนังดีดอทคอมที่แตก

ต�่งกนั มีผลตอ่ก�รเข�้ชมเวบ็ไซต์หนังดีดอทคอมแตกต�่ง

กัน

 5. ก�รใช้ประโยชน์ของสม�ชิกเว็บไซต์หนังดี 

ดอทคอมที่แตกต่�งกัน มีผลต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดี 

ดอทคอมแตกต่�งกัน

นิยามศัพท์เฉพาะ

 เว็บไซต์หนังดีดอทคอม หม�ยถึง ท่ีอยู่ของ

เว็บไซต์หนังดีดอทคอม คือ http://www.nangdee.

com เป็นเว็บไซต์บันเทิงออนไลน์ด้�นภ�พยนตร์ท่ีให้

บริก�รข้อมูลด้�นเนื้อห� ข่�วส�รต่�ง ๆ ที่เกี่ยวกับ

ภ�พยนตร์

 สม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม หม�ยถึง ผู้ที่ลง

ทะเบียนกับเว็บไซต์หนังดีดอทคอม โดยกรอกร�ย

ละเอียดอย่�งครบถว้นสมบรูณ์ต�มทีเ่วบ็ไซต์ได้กำ�หนดไว ้

มีอ�ยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้�ชม

เว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 ก�รเข�้ชมเวบ็ไซต ์หม�ยถงึ ก�รกระทำ�ทีแ่สดง

ให้เห็นถึงลักษณะต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็น ก�รดู ก�รฟัง ก�ร

อ่�น หรือก�รเปิดเข้�ม�ที่หน้�ใดหน้�หนึ่งของเว็บไซต์

หนังดีดอทคอม

 พฤติกรรมก�รเข้�ชมเว็บไซต์หม�ยถึงก�ร 

กระทำ�ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของสม�ชิก

เว็บไซต์หนังดีดอทคอมในแง่ของ คว�มถี่ในก�รเปิดรับ 

ระยะเวล�ในก�รเปิดรับ ช่วงเวล�ในก�รเข้�ชมเว็บไซต์

หนังดีดอทคอม

 ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์ หม�ยถึง 

ลักษณะประช�กร พฤติกรรมก�รเปิดรับเว็บไซต์ เนื้อห�

ของเว็บไซต์ ก�รออกแบบเว็บไซต์ และก�รใช้ประโยชน์

ของสม�ชิกเว็บไซต์

 ลกัษณะประช�กร หม�ยถงึ เพศ อ�ย ุก�รศึกษ�

สูงสุด อ�ชีพ ร�ยได้ สถ�นะท�งครอบครัวของสม�ชิก

เว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 เนือ้ห�ของเวบ็ไซต ์หม�ยถึง ข้อมลู ส�ระสำ�คญั 

รูปแบบภ�ษ� คว�มถูกต้องชัดเจนคว�มสมบูรณ์ของ

เนือ้ห� รวมทัง้ก�รปรบัปรงุใหท้นัเหตกุ�รณข์องเนือ้ห�ที่

อยู่ในเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 ก�รออกแบบเว็บไซต์ หม�ยถึง รูปแบบก�รนำ�

เสนอ ก�รจัดหมวดหมู่เนื้อห� ด้วยก�รใช้ภ�พนิ่ง ภ�พ

เคลื่อนไหว ข้อคว�ม วิดีโอ หรือไฮเปอร์เท็กซ์ ม�จัดว�ง

ในเว็บไซต์หนังดีดอทคอมเพื่อให้มีคว�มน่�สนใจ 

 ก�รใช้ประโยชน์ของสม�ชิกเว็บไซต์ หม�ยถึง 

สิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้เข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม และ

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ เช่น ทำ�ให้มีคว�มรู้ด้�นข่�วส�รเกี่ยว

กับภ�พยนตร์เพิ่มม�กขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทร�บลกัษณะประช�กร พฤตกิรรมก�รเข�้ชม 

และก�รใช้ประโยชน์ของสม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 2. ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวท�งในก�รปรับปรุง

เว็บไซต์หนังดีดอทคอมที่ส�ม�รถตอบสนองคว�ม

ต้องก�รผู้เข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม และทำ�ให้ได้รับ

คว�มนิยมเพิ่มม�กขึ้น

 3. ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวท�งในก�รปรับปรุง

เวบ็ไซตห์นงัดดีอทคอมเพือ่ให้ผูเ้ข้�ชมไดรั้บข้อมูลข่�วส�ร 

ตลอดจนคว�มรู้เพิ่มม�กขึ้น

 4. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องก�ร

ศึกษ�ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้�นต่�ง ๆ ที่ส่งผลต่อก�รเข้�

ชมเว็บไซต์ โดยนำ�ผลท่ีได้ม�เป็นแนวท�งก�รศึกษ�เพื่อ

พัฒน�ต่อไป

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ก�รวิจัยครั้งนี้เป็นก�รวิจัยเชิงปริม�ณที่ใช้วิธี

ก�รวิจัยเชิงสำ�รวจ (survey research) โดยใช้

แบบสอบถ�มเป็นเครือ่งมอืในก�รเกบ็รวบรวมข้อมลู โดย

ศึกษ�ถึงปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจเข้�ชมเว็บไซต์หนัง

ดีดอทคอม โดยกลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ศึกษ�ในครั้งนี้คือ 

สม�ชิกเว็บไซต์หนังดีดอทคอม จำ�นวน 376 คน

 ก�รวิจัยคร้ังนี้ ทำ�ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ดำ�เนินก�รในช่วงเดือนธันว�คม 2559 – กุมภ�พันธ์ 

2560 ด้วยก�รแจกแบบสอบถ�มออนไลน์ โดยก�รส่ง

แบบสอบถ�มท�งอีเมล์ของสม�ชิก หลังจ�กท่ีกลุ่ม

ตัวอย่�งได้ตอบแบบสอบถ�มเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงนำ�
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แบบสอบถ�มม�ตรวจสอบคว�มสมบรูณแ์ลว้ดำ�เนนิก�ร 

ดงันี ้ลงรหสัในแบบสอบถ�มและคดัลอกลงในฟอร์มก�ร 

กรอกรหัส โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปในก�รประมวลผล 

ซึ่งมีวิธีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล คือ ก�ร-วิเคร�ะห์ข้อมูลด้วย

สถิติพรรณน� (descriptive statistics) และ ก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้�งอิง (inferential Statistics)

ผลการวิจัย

 จ�กก�รศึกษ�ลักษณะประช�กร สม�ชิกส่วน

ใหญ่เป็นเพศช�ย มีอ�ยุ 31 ปีขึ้นไป ก�รศึกษ�ระดับ

ปริญญ�ตรี ส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพพนักง�นบริษัท

เอกชน มีร�ยได้ต่อเดือนระหว่�ง 10,001-20,000 บ�ท 

และมีสถ�นภ�พโสด 

 ผลก�รทดสอบสมมติฐ�นที่ 1 พบว่� ลักษณะ

ประช�กรด้�นสถ�นภ�พครอบครัว แตกต่�งกันอย่�งมี

นัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ สถ�นภ�พ

ครอบครัวของสม�ชกิเวบ็ไซต์หนงัดีดอทคอมมีผลตอ่ก�ร

เข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 จ�กก�รศกึษ�พฤติกรรมก�รเข�้ชมเว็บไซตห์นงั

ดดีอทคอม สม�ชกิสว่นใหญม่ปีระสบก�รณใ์นก�รเข้�ชม

เวบ็ไซตม์�กกว่� 3 ปขีึน้ไป คว�มถีใ่นก�รเข้�ชม 1-3 ครั้ง

ต่อสัปด�ห์ ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวล�ในก�รเข้�ชมโดยเฉลี่ย 

1 ชั่วโมงต่อครั้ง ในช่วงเวล� 18.01-24.00 น. สถ�นที่ที่

ใช้ในก�รเข้�ชมม�กที่สุดคือ ที่บ้�น

 ผลก�รทดสอบสมมติฐ�นที่ 2 พบว่� พฤติกรรม

ก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอมในด้�นประสบก�รณ์ใน

ก�รเข�้ชมเวบ็ไซต ์คว�มถีใ่นก�รเข�้ชมเวบ็ไซต์ต่อสัปด�ห ์

และระยะเวล�ในก�รเข้�ชมเว็บไซต์ต่อครั้งแตกต่�งกัน

อย่�งมีนัยสำ�คัญ 0.05 นั่นคือ ประสบก�รณ์ในก�รเข้�ชม

เวบ็ไซต์ คว�มถีใ่นก�รเข�้ชมเวบ็ไซต ์และระยะเวล�ในก�ร

เข้�ชมเว็บไซต์มีผลต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 จ�กก�รศึกษ�เนื้อห�ของเว็บไซต์หนังดีดอท

คอม ส่วนใหญ่จะเปิดรับคอลัมน์หรือเนื้อห�ในเว็บไซต์

หนังดีดอทคอม คือ ข่�วหนัง รองลงม�คือกิจกรรมชิง

ร�งวัล เนื้อห�ที่ดึงดูดให้เข้�ชมเว็บไซต์คือ ข้อมูลที่มีก�ร

ผสมสน�นในทุกรูปแบบ ต้องก�รรูปแบบภ�ษ�กึ่ง

ท�งก�ร และเนื้อห�ที่มีคว�มถูกต้อง น่�เชื่อถือ

 ผลก�รทดสอบสมมติฐ�นที่ 3 พบว่� ในด้�น

เนือ้ห�ของเวบ็ไซตห์นงัดดีอทคอมมีก�รเข�้ชมเวบ็ไซต์หนัง

ดีดอทคอมไม่แตกต่�งกัน นั่นคิด เนื้อห�ของเว็บไซต์หนัง

ดีดอทคอมไม่มีผลต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 จ�กก�รศึกษ�ก�รออกแบบเว็บไซต์หนังดีดอท

คอม สิ่งท่ีสม�ชิกส่วนใหญ่ต้องก�รเห็นในหน้�แรกม�ก

ที่สุดคือ ข่�วส�รเกี่ยวกับภ�พยนตร์ ต้องก�รให้ตำ�แหน่ง

ของเมนูอยู่ด้�นบนและมีสีเรียบง่�ยกลมกลืนกับเนื้อห� 

ส่วนใหญ่ต้องก�รให้ลักษณะรูปแบบตัวอักษรแต่ละ

คอลัมน์มีขน�ดและสีแต่งต่�งกัน และต้องก�รให้

ออกแบบในแต่ละหน้�มีลักษณะอ่�นจบในหน้�เดียว

ผลก�รทดสอบสมมตฐิ�นที ่4 พบว่� ก�รออกแบบเว็บไซต์

หนังดีดอทคอม ในส่วนของลักษณะรูปแบบตัวอักษร

แตล่ะคอลมัน ์แตกต�่งกนัอย�่งมนียัสำ�คญัท�งสถติิ 0.05 

นั่นคือ รูปแบบตัวอักษรในแต่ละคอลัมน์มีผลต่อก�รเข้�

ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม

 จ�กก�รศึกษ�ก�รใช้ประโยชน์ของสม�ชิก

เว็บไซต์หนังดีดอทคอม สม�ชิกส่วนใหญ่เลือกเข้�ชม

เว็บไซต์เพื่อคว�มบันเทิง เพลิดเพลิน ผ่อนคล�ย ส่วนใหญ่

นำ�เนือ้ห�ข่�วส�รทีไ่ดจ้�กเวบ็ไซตไ์ปใชใ้นก�รตดัสนิใจ และ

ได้รับข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับภ�พยนตร์ที่ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย

 ผลก�รทดสอบสมมติฐ�นที่ 5 พบว่� ก�รใช้

ประโยชนข์องสม�ชกิเวบ็ไซตห์นงัดดีอทคอม ไมว่�่จะเปน็

ด้�นก�รเลือกเข้�ชมเว็บไซต์เพื่ออะไร ก�รนำ�เนื้อห�

ข่�วส�รที่ได้จ�กเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ และประโยชน์

ด้�นชีวิตประจำ�วันที่ได้รับจ�กก�รเข้�ชมเว็บไซต์ มีก�ร

เข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอมไม่แตกต่�งกัน

 จ�กก�รศึกษ�เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อก�รเข้�

ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม พบว่� ทั้งปัจจัยด้�นเนื้อห� 

ปัจจัยด้�นก�รออกแบบ และปัจจัยด้�นประโยชน์ท่ี

สม�ชิกเวบ็ไซตไ์ดร้บั มกี�รเข�้ชมเวบ็ไซตอ์ยูใ่นระดบัม�ก 

เมือ่พจิ�รณ�เป็นร�ยด�้นแลว้ พบว�่ ปัจจยัท่ีมผีลตอ่ก�ร

เข�้ชมเวบ็ไซตม์�กทีส่ดุคอื ปจัจยัด�้นประโยชนท์ีส่ม�ชกิ

เว็บไซต์ได้รับ รองลงม�คือ ปัจจัยด้�นเนื้อห� และด้�น

ก�รออกแบบ ต�มลำ�ดับ

อภิปรายผลการวิจัย

 ก�รศกึษ�ลกัษณะประช�กรของสม�ชิกเวบ็ไซต์

หนงัดีดอทคอม พบว�่ กลุม่ตวัอย�่งสว่นใหญเ่ป็นเพศช�ย 

มีอ�ยุ 31 ปีขึ้นไป ก�รศึกษ�อยู่ในระดับปริญญ�ตรี ส่วน

ใหญ่ประกอบอ�ชีพพนักง�นเอกชน มีร�ยได้ต่อเดือน

ระหว�่ง 10,001-20,000 บ�ท และมสีถ�นภ�พโสด อ�จ

เป็นเพร�ะคนท่ีไดร้บัก�รศกึษ�ระดบัทีส่งูหรอืมรี�ยไดส้งู
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นั้นมักจะใช้ส่ือมวลชนค่อนข้�งม�กเพ่ือแสวงห�ข้อมูล

ข่�วส�ร รวมทั้งมักจะใช้สื่อม�กกว่�คนที่มีก�รศึกษ�ตำ่�

กว�่ และจ�กผลก�รวจิยัพบว่� สถ�นภ�พครอบครวัมีผล

ต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดีดอทคอม ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฎด้ี�นประช�กรศ�สตร ์(ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 

114-115) ทีว่�่ ปจัจยัด้�นสถ�นะท�งเศรษฐกจิและสงัคม 

ได้แก่ อ�ชีพ ร�ยได้ เชื้อช�ติ ตลอดจนภูมิหลังครอบครัว 

มีอิทธิพลสำ�คัญต่อปฏิกิริย�ของผู้รับส�ร และปัจจัยด้�น

ก�รศึกษ�ว่�คนท่ีมีก�รศึกษ�สูงมักจะใช้สื่อมวลชน

ม�กกว่�คนที่มีก�รศึกษ�ตำ่�กว่�

 ก�รศึกษ�พฤติกรรมก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดี 

ดอทคอม พบว�่ สม�ชกิเวบ็ไซตห์นงัดดีอทคอมสว่นใหญ่

มีประสบก�รณ์ในก�รเข้�ชมเว็บไซต์ม�กกว่� 3 ปีขึ้นไป 

มคีว�มถีใ่นก�รเข�้ชมต่อสปัด�ห ์1-3 ครัง้ต่อสปัด�ห ์ชว่ง

เวล�ที่ใช้เข้�ชมคือ 18.01-24.00 น. โดยส่วนใหญ่เข้�ชม

ที่บ้�น ทั้งน้ีอ�จเป็นเพร�ะคว�มสะดวกในก�รใช้ ซึ่ง

ปัจจุบันก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตทำ�ได้ง่�ยขึ้น ฉะนั้นบ้�น

จึงเป็นที่สะดวกในก�รเข้�ชมเว็บไซต์หรือทำ�กิจกรรม         

ต่�ง ๆ จึงทำ�ให้ช่วงเวล�ดังกล่�วเป็นช่วงเวล�ที่มีก�รเข้�

ชมม�กที่สุดด้วย ซึ่งมีคว�มขัดแย้งกับง�นวิจัยของพัฒน

พงศ์ คงเจริญ (2550) ศึกษ�เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคว�ม

สนใจของวัยรุน่ในก�รเปดิรบัเวบ็ไซต์บนัเทงิ ทีพ่บว�่ กลุม่

ตัวอย่�งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมก�รใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้

สถ�นบริก�ร (อินเทอร์เน็ตค�เฟ่) เป็นสถ�นที่ที่มีก�รใช้

บริก�รม�กที่สุด

 ก�รศึกษ�เนื้อห�ของเว็บไซต์หนังดีดอทคอม 

พบว่� คอลัมน์หรือเน้ือห�ท่ีผู้เข้�ชมเว็บไซต์เปิดรับเป็น

ประจำ� คอื ข�่วหนัง มคีว�มสนใจเนือ้ห�ข�่วส�รเก่ียวกบั

ภ�พยนตร์ ทั้งนี้อ�จเป็นเพร�ะผู้เข้�ชมเป็นผู้เลือกใช้สื่อ

เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของตนและต้ังใจที่จะ

แสวงห�ข่�วส�ร ซึ่งสม�ชิกเว็บไซต์ทร�บอยู่แล้วว่�

เว็บไซต์หนังดีดอทคอมเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับ

ภ�พยนตร์ ดังนั้นจึงมีคว�มต้องก�รข้อมูลข่�วส�รเกี่ยว

กับภ�พยนตร์ในเว็บไซต์นี้ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ

ปจัจยัท่ีมผีลตอ่ก�รเข�้ชมเวบ็ไซต์ (อมุ�วดี สงิหศิว�นนท์, 

2543, น. 63) คือ ปัจจัยด้�นคว�มง่�ยในก�รใช้และก�ร

สือ่คว�มหม�ยในก�รทำ�ง�น คือก�รทำ�ใหค้นทีเ่ข�้ม�แลว้

รู้ได้ทันทีว่�เว็บไซต์นี้เป็นเว็บอะไร เน้นไปท�งด้�นใด 

 ก�รศกึษ�ก�รออกแบบเวบ็ไซตห์นงัดดีอทคอม 

พบว่� กลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่ต้องก�รให้สีของเมนูเรียบ

ง�่ยกลมกลนืกับเนือ้ห� ลกัษณะรปูแบบตวัอกัษรในแตล่ะ

คอลัมน์มีขน�ดและสีต่�งกัน ลักษณะก�รออกแบบใน

แตล่ะหน�้อ�่นจบในหน�้เดยีว ทัง้นีอ้�จเปน็เพร�ะขน�ด

และสีของตัวอักษรมีส่วนช่วยสร้�งคว�มโดดเด่นให้กับ

เนือ้ห�และใหผู้อ้�่นจดจำ�เนือ้ห�ทีอ่�่นไดม้�กขึน้ และถ�้

ห�กสีเมนูใช้สีสันท่ีฉูดฉ�ดเกินไปอ�จจะทำ�ให้คนดูเบ่ือ

ง่�ยจึงทำ�ให้ผู้ใช้ต้องก�รสีท่ีเรียบง่�ยกลมกลืนกับเน้ือห�

ในเว็บไซต์ สอดคล้องกับง�นวิจัยของพัฒนพงศ์ คงเจริญ 

(2550) ศึกษ�เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคว�มสนใจของวัยรุ่น

ในก�รเปิดรับเว็บไซต์บันเทิง พบว่� วัยรุ่นสนใจเทคนิค

ก�รนำ�เสนอของเว็บไซต์บันเทิงที่มีลักษณะกลมกลืนกับ

สแีละเนือ้ห�ของเวบ็ไซต ์และเทคนคิก�รนำ�เสนอเวบ็ไซต์

บันเทิงควรนำ�เสนอทั้งหมดภ�ยในหน้�เพจเดียว

 ก�รศึกษ�ก�รใช้ประโยชน์ของสม�ชิกเว็บไซต์

หนงัดดีอทคอม พบว�่ กลุม่ตวัอย�่งสว่นใหญเ่ลอืกเข้�ชม

เวบ็ไซตห์นงัดดีอทคอมเพือ่คว�มบนัเทงิ เพลดิเพลนิ ผอ่น

คล�ย นำ�เนื้อห�ไปใช้ในก�รตัดสินใจ เช่น เป็นข้อมูลใน

ก�รตดิสนิใจชมภ�พยนตร ์ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกี�รใช้

ประโยชน์และคว�มพึงพอใจ (ก�ญจน� แก้วเทพ, 2547, 

น. 306-307) ที่ว่� ผู้รับส�รจะเป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภท

ต�่ง ๆ  และเลอืกรบัส�รเพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของ

ตนเอง โดยสว่นใหญผู่ร้บัส�รจะมคีว�มตัง้ใจทีจ่ะแสวงห�

ข่�วส�รเพื่อนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในด้�นใดด้�นหนึ่ง 

นอกจ�กนีย้งัสอดคลอ้งกบั แมค็คอม และเบค็เคอร ์(Mc-

Combs and Becker, 1979) ที่ได้กล่�วไว้ว่� บุคคลจะ

เปิดรับข�วส�รจ�กสื่อมวลชน เพื่อตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของตัวเองในเรื่องต่�ง ๆ ดังนี้ เพื่อต้องก�รรู้

เหตุก�รณ์ (surveillance) เช่ือช่วยในก�รตัดสินใจ            

(decision) เพื่อต้องก�รข้อมูลในก�รพูดคุยหรือสนทน� 

(discussion) เพื่อต้องก�รมีส่วนร่วม (participating) 

เพื่อเสริมคว�มเห็น (reinforcement) และเพื่อคว�ม

บันเทิง (entertainment)

 ศึกษ�ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนังดี 

ดอทคอม พบว่� ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์หนัง

ดดีอทคอมมกี�รเข�้ชมเวบ็ไซตอ์ยูใ่นระดบัม�กทกุขอ้ เมือ่

พจิ�รณ�เปน็ร�ยด�้นแลว้ พบว�่ ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ก�รเข�้

ชมเว็บไซต์ม�กท่ีสุดคือ ปัจจัยด้�นประโยชน์ท่ีผู้เข้�ชม

เว็บไซต์ได้รับ รองลงม�คือ ปัจจัยด้�นเนื้อห� และด้�น

ก�รออกแบบ ต�มลำ�ดบั แสดงใหเ้หน็ว�่ ผู้เข�้ชมเวบ็ไซต์

ส่วนใหญ่คำ�นึงถึงประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับจ�กก�รเข้�
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ใช้เว็บไซต์ เช่น ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยในก�รเข้�ใช้บริก�ร 

ประหยัดเวล� รวดเร็ว หรือได้รับข้อมูลข่�วส�รที่สดใหม่ 

สอดคล้องกับง�นวิจัยของ ประไพพรรณ จองศิริ (2553) 

ศึกษ�เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเข้�ชมเว็บไซต์ยอดนิยม

ด้�นข่�วส�ร ที่พบว่� ปัจจัยที่มีผลต่อก�รรับชมเว็บไซต์

ม�กที่สุดคือ ด้�นประโยชน์ที่ผู้เข้�ชมจะได้รับ รองลงม�

คือ ด้�นเนื้อห� และก�รออกแบบต�มลำ�ดับ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กก�รวิจัย

 1. กลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่มีก�รเข้�ชมหน้�

กจิกรรมชิงร�งวลัคอ่นข�้งสงู ดงัน้ัน ควรปรบัปรงุในสว่น

ของกิจกรรมชิงร�งวัลให้มีคว�มน่�สนใจ เพร�ะจะได้ดึง 

สม�ชกิใหเ้ข�้ม�ชม และมส่ีวนรว่มกบัท�งเวบ็ไซตม์�กขึน้

 2. กลุม่ตวัอย�่งสว่นใหญน่ำ�เนือ้ห�ข�่วส�รทีไ่ด้

จ�กเว็บไซต์ไปใช้ในก�รตัดสินใจ ดังน้ัน ควรมีก�ร

ปรับปรุงเนื้อห�ข่�วส�รเก่ียวกับภ�พยนตร์ในเว็บไซต์ให้

มีคว�มถูกต้อง น่�เชื่อถือม�กขึ้น

 3. กลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่ต้องก�รให้ในแต่ละ

หน�้ด�วนโ์หลดไดร้วดเรว็ ดงันัน้ ควรมกี�รปรบัปรงุเร่ือง

คว�มรวดเร็วในก�รด�วน์โหลดของแต่ละหน้� เช่น 

รูปภ�พ วิดีโอให้มีขน�ดเล็กลง

 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีก�รทำ�ซำ้�ในลักษณะเดียวกันนี้ โดย

เปลีย่นกลุม่ตัวอย�่งทีไ่มใ่ชส่ม�ชกิเวบ็ไซตห์นงัดดีอทคอม 

เพร�ะก�รเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่�งจะทำ�ให้เห็นมุมมองหรือ

ปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจเข้�ชมเว็บไซต์ที่ต่�งออกไป

 2. ควรมีก�รทำ�ซำ้�ในลักษณะเดียวกันนี้ โดย

ศึกษ�กลุ่มตัวอย่�งแบบแบ่งกลุ่มต�มอ�ชีพ เพร�ะจะ

ทำ�ให้เห็นมุมมองของแต่ละส�ข�อ�ชีพ

 3. ควรมีก�รทำ�ซำ้�ในลักษณะเดียวกันนี้ โดย

เปลีย่นเวบ็ไซตใ์หม้คีว�มหล�กหล�ยม�กขึน้ เชน่ เวบ็ไซต์

กีฬ� เว็บไซต์ก�รศึกษ� หรือเว็บไซต์บันเทิงอื่น ๆ
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