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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ในประเทศไทยที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป และเคยพบปัญหาในการใช้บริการมาก่อน รวมทั้งสิ้นจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001-45,000 บาท และมีสถานภาพโสด ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์(Electronic-Service 
Quality) ใน 7 มิติ  ตามทฤษฎี ได้แก่   ด้านความมีประสิทธิภาพ(Efficiency), ด้านความพร้อมของระบบ(System 
availability), ด้ าน ก ารบ ร รลุ เป้ า ห ม าย (Fulfillment), ด้ า น ค ว าม เป็ น ส่ วน ตั ว (Privacy), ด้ าน ก ารต อบ ส น อ ง
(Responsiveness), ด้านการชดเชยความเสียหาย(Compensation) และด้านการติดต่อ(Contact) พบว่าคุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการบรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านความมีประสิทธิภาพและด้านความ
พร้อมของระบบ ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความจงรักภักดีในการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ มีความจงรักภักดีต่อการใช้
บริการสตรีมมิ่งของ Netflix แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ในขณะที่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
และสถานภาพที่แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์(Electronic-Service Quality) ทั้ง 7 มิติตามทฤษฎี มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมิติด้านความพร้อมของระบบ , ด้านการบรรลุ
เป้าหมาย, ด้านความเป็นส่วนตัว,ด้านการตอบสนองและด้านการติดต่อ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
สตรีมมิ่งของ Netflix ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่มิติด้านความมีประสิทธิภาพและด้านการชดเชยความ
เสียหาย มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ในระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ความจงรักภักดี Netflix 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to study the relationship between electronics service quality and 
the loyalty of Netflix streaming users. The sample size of the research was based on four hundred users 
who used Netflix streaming services and experienced service problems. The research tool was a 
questionnaire used for the purpose of data collection. The statistics used for data analysis included 
percentage, mean and standard deviation. The statistics used for the hypothesis testing were based on 
the statistical differences and analyzed using on independent sample t-test, a one-way analysis of 
variance and the Pearson product moment correlation coefficient were applied as the statistical analysis 
tools. SPSS for Windows were utilized for data processing. In terms of the research results, the results of 
the study of demographical characteristics including gender, age, education level, occupation, average 
monthly income and marital status showed that the most of respondents were female, aged between  
thirty-one and forty, held a Bachelor’s degree, worked as private company employees and had a monthly 
income between 30,001-45,000 Baht and single. The overall electronics service quality factors had seven 
dimensions Including efficiency, system availability, fulfillment), privacy, responsiveness, compensation 
and contact found that the opinions of users towards the loyalty factor found that the dimension of 
fulfillment was at the most important level. The dimensions of efficiency and system availability were at 
a very important level. The results of hypothesis testing found that Netflix users of different genders and 
ages demonstrated different loyalties at a 0.05 level of significance, while education level, occupation, 
average monthly income and marital status had no significant difference. In terms of electronic service 
quality in dimensions including system availability, fulfillment, privacy, responsiveness and contact were 
significantly and positively correlated with the loyalty of Netflix users at a 0.01 level of significance at a 
moderate level. While the aspects of efficiency and compensation significantly and positively correlated 
with the loyalty of Netflix users at a low level. 
 
Keywords: Electronics Service Quality, Loyalty, Netflix Streaming 
 

บทน า 
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการให้เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม หนึ่งในนั้นก็คือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไร้สาย จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ETDA ที่ได้เผยแพร่ผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ประเทศไทยปี 2561 พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้นถึง 
10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวัน โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ช่ัวโมง 30 นาทีต่อวัน นอกจากนี้พบว่า คนไทยนิยมใช้โซเชียลมีเดีย อาทิ 
Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip สูงมากถึง 3 ชม. 30 นาทีต่อวัน ขณะที่การรับชมวีดี โอสตรีมมิ่ ง เช่น 
YouTube หรือ Line TV มีช่ัวโมงการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชม.35 นาทีต่อวัน ปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้
สะดวกและมากขึ้นผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เเท็บเล็ต และสมาร์ททีวี  
เป็นต้น จากข้อมูลของ Hoot suite และ Wear social ที่ได้เปิดเผยสถิติการใช้งานดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ในเดือนมกราคม 2018 ที่ผ่านมา พบว่าจากจ านวนประชากร 69.11 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตถึง 57 ล้านคน โดย 
เพิ่มขึ้นถึง 24% ในรอบ 1 ปี โดยมีผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนถึง 71% แล็บท็อปหรือเดสก์ท็อป 25% และใช้งานคอมพิวเตอร์ 12% 

 
ภาพที ่1 ร้อยละของการท ากิจกรรมต่างๆเปรียบเทียบระหว่างวิธีออนไลน์กับออฟไลน์ 

ที่มา : รายงานผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเตอร์เนต็ในประเทศไทย ปี 2561 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร(EDTA) 

 
ในยุคที่ความเร็วของอินเตอร์เน็ตได้พัฒนามาจนถึง 4G และก าลังจะไปถึง 5G ในอนาคตอันใกล้นี้ มีธุรกิจและบริการ

ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าข้ึนอย่างรวดเร็ว และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลของ Disruptive Technology ทั้งในด้านของ
ความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ตัวอย่างเช่น ธุรกิจให้บริการภาพยนตร์สตรีมมิ่ง ท่ีให้บริการภาพยนตร์และเนื้อหาความ
บันเทิงต่างๆ ผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้โดยง่าย และสามารถรับชมภาพยนตร์และเนื้อหาความ
บันเทิงต่างๆ ผ่านทางหน้าจออุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ท าให้
ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้นจากเดิม ไม่จ ากัดแค่เฉพาะการรับชมผ่านทางทีวีหรือจากโรงภาพยนตร์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงท า
ให้ธุรกิจให้บริการสตรีมมิ่งเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก 

Netflix คือบริษัทผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง (Streaming) รายใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการภาพยนตร์ของ
โลกผ่านแพลตฟอร์มทั้งทางแอพพลิเคช่ันและทางเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Netflix 
ผู้ใช้บริการสามารถรับชมเนื้อหาความบันเทิงได้หลากหลายทั้งรายการทีวี ภาพยนตร์ สารคดีที่ชนะรางวัล และอื่นๆ อีก
มากมาย โดย Netflix ให้บริการสตรีมมิ่ง ผ่านระบบรับสมาชิก (Subscription) สมาชิกสามารถรับชมเนื้อหาต่างๆ ทาง 
Netflix ได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเล่น หยุดรับชมช่ัวคราว และกลับมารับชมต่อได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นหรือข้อผูกมัดใดๆ  
ปัจจุบนั Netflix มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 93 ล้านคน ใน 190 ประเทศท่ัวโลก 

จุดเด่นของ Netflix คือคุณภาพของภาพท่ีมีความละเอียดสูงและเนื้อหา(Content)คุณภาพ โดยเฉพาะเนื้อหาที่ทาง 
Netflix ลงทุนสร้างเอง หรือ Original Content ในปี 2018 ทาง Netflix ประกาศใช้งบลงทุนส าหรับ Original Content กว่า 
8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่นิตยสาร The Economist รายงานว่าคาดว่างบลงทุนจะอยู่ที่ราว 12,000 – 13,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมากกว่างบประมาณสร้างคอนเทนต์ของสตูดิโอภาพยนตร์ และสถานีโทรทัศน์ ซึ่งเมื่อต้นทุนสูงขึ้น Netflix 
ได้ประกาศปรับราคาขึ้นใน 40 ประเทศแถบละตินอเมริกาในปี 2017 และอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2019 ที่ผ่านมา 
ปัจจุบัน Netflix มีผู้ใช้บริการในสหรัฐราว 58 ล้านราย ส่วนตัวเลขผู้ใช้งานในประเทศอื่นๆ ท่ัวโลกจากการเปิดเผยในช่วงไตร
มาส 3 ปี 2018 พบว่าสูงกว่า 80 ล้านราย(Dana Feldman, 2018) 
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ส าหรับ Netflix ในประเทศไทยได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2016 โดยปัจจุบันใน 
ประเทศไทยมีผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์จ านวนหลายราย ได้แก่ Netflix, iflix, HOOQ, Primetime และ Hollywood 
HD, Line TV และ Doonee ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายต่างพยายามที่จะสร้างจุดเด่นให้กับตนเองเพื่อให้ผู้ใช้บริการจดจ า และ
แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่ง เนื่องจากในประเทศไทยตลาดภาพยนตร์สตรีมมิ่งเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่ ฐานลูกค้ายังไม่
แข็งแรง ดังนั้น การรักษาฐานลูกค้าเดิมของ Netflix จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทาง Netflix จึงควรหาวิธีที่จะรักษาความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการไว้ แม้ว่าปัจจัยการปรับราคาเพิ่มขึ้นของ Netflix ในสหรัฐอเมริกาจะยังไม่ได้มีผลกระทบต่อการปรับราคาใน
ประเทศไทย แต่ยังคงต้องติดตามต่อไปว่า ทาง Netflix จะปรับราคาค่าสมาชิกในประเทศไทยขึ้นตามหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากท้ังจ านวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเรื่องการปรับราคา อีกทั้งพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในปัจจุบันที่มีความไวต่อราคามาก
ขึ้นและมีความภักดีต่อตราสินค้าน้อยลง พร้อมเปลี่ยนใจไปใช้บริการแบรนด์อื่นได้ตลอดเวลาGilbert (2018) นับเป็นความท้า
ทายของ Netflix ว่าจะสามารถรักษาฐานผู้ใช้บริการของตนเองไว้ได้หรือไม่ และจะมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความจงรั กภักดี
ของผู้ใช้บริการที่จะไม่ท าให้คู่แข่งขันรายใหม่มีโอกาสในการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจาก Netflix ไปได้ จากการพยากรณ์
ตัวเลขบัญชีสมาชิกผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix  ในประเทศไทยปี 2019 ของสถาบันวิจัย Statista ("Estimated 
number of active streaming subscribers to Netflix in Thailand from 2017 to 2020 ")ได้พยากรณ์ว่าในปี 2019 จะ
มีผู้ใช้บริการ Netflix ในประเทศไทยจ านวนประมาณ 358,550 คน 

จากการศึกษาแบบจ าลอง Service Quality Model ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry พบว่าปัจจัยใน
การให้บริการนั้นมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความจงรักภักดีต่อตราสินค้า โดยหากผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
มากก็จะส่งผลให้มีความผูกพันกับตราสินค้ามาก และอาจจะน าไปบอกต่อให้กับคนอ่ืนๆ หรือชักชวนให้มาใช้สินค้าหรือบริการ
ด้วย  ทาง Parasuraman และคณะได้เริ่มท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี 2000 จากแบบจ าลอง Service Quality Model และได้
พัฒนาต่อมาเป็น Electronic-Service Quality Model เพื่อให้เข้ากับบริบทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยปัจจัย 7 
มิติ  โดยแบ่งเครื่องมือในการประเมินออกเป็น  2 ชุด คือ 1.E-S-QUAL เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)ด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน (Efficiency) 2)ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย 
(Fulfillment) 3)ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) และ 4)ด้านความพร้อมของระบบ (System Availability) 2.E-RecS-
QUAL เป็นการวัดคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์หลังการขาย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)ด้านการตอบสนองลูกค้า 
(Responsiveness) 2)ด้านการชดเชยลูกค้าเมื่อเกิดความเสียหาย (Compensation) 3)ด้านการติดต่อ (Contact) หลังการ
ขาย ซึ่งเมื่อกลับมาพิจารณาการให้บริการของ Netflix ที่ใช้ในการติดต่อกับทางผู้ใช้บริการในปัจจุบันซึ่งก็คือทางแพลตฟอร์ม 
ที่เป็นแอพพลิเคช่ันและทางเว็บไซต์ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะสามารถรับรู้ถึงคุณภาพการบริการของ Netflix ได้จากทาง
แพลตฟอร์มนี้  

การศึกษาวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix เพื่อจะท าให้ทราบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลการศึกษาที่ได้จะสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของ Netflix และผู้ให้บริการสตรีมมิ่งรายอื่นๆ และน าผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดในอนาคต รวมถึงการวิจัยนี้ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจให้บริการสตรีมมิ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีของผู้ที่ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix จ าแนกตามลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
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2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ 
Netflix 

3. เพื่อน าเสนอแนวทางในการสร้างความจงรักภักดีต่อผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix และแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix แตกต่างกัน 
2. คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Service Quality) มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของ

ผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ 

การศึกษา เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของ
ประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นๆ และคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน 
จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

ธุรกิจบริการและบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2545) ได้ให้ความหมายของธุรกิจบริการไว้ว่า เป็นธุรกิจ
ที่ด าเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและผลประโยชน์ของธุรกิจ 
โดยน าเสนอสินค้าในรูปแบบการให้บริการกับลูกค้า โดยที่ผู้ให้บริการได้รับรายได้จากผู้ที่ใช้บริการ  ซึ่งผู้ประกอบการด าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบของกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในธุรกิจบริการเป็นปัจจัยส าคัญ  การ
บริการในตลาดการบริการปัจจุบันมีลักษณะเป็นการมุ่งน าเสนอบริการที่มากกว่าความต้องการพื้นฐานที่ผู้ใช้บริการต้องการ 
และยังรวมไปถึงการน าเสนอบริการที่สามารถให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมากมายจนกลายเป็นสังคมบริการที่
น าพาผู้ใช้บริการไปสู่การเรียนรู้ในรูปแบบการด ารงชีวิต ทั้งทางด้านความคิดเห็น ความสนใจและกิจกรรมที่น าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตที่เกี่ยวกับการบริการ(วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2549) 

บริการอิเล็กทรอนิกส์ คือ การน าเสนอการให้บริการให้กับลูกค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบตลาดเสมือนเพื่อใช้
ในการซื้อ-ขายบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยที่ผู้
ให้บริการได้รับรายได้จากผู้ที่ใช้บริการ 

คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service Quality) คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Service Quality) 
หรือ E-SERVQUAL นั้น ได้พัฒนามาจากแบบจ าลองคุณภาพบริการ (Service Quality Model) หรือ SERVQUAL ที่
ศึกษาวิจัยโดย Parasuramanและคณะ (A. Parasuraman, Zeithaml, V. A., & Berry, L. L, 1988; A. Parasuraman, 
Zeithaml, V. A., & Berry, L. L., 1985) แนวคิดคุณภาพการให้บริการ เป็นการรับรู้ช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหวังของลูกค้า และการประเมินประสบการณ์การบริการและคุณภาพการบริการโดยใช้สเกลหลายรายการที่เรียกว่า
แบบจ าลอง SERVQUAL ในงานเขียนทางวิชาการก่อนหน้านี้ของ Parasuraman และคณะ ได้เสนอว่า SERVQUAL เกิดจาก
การเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่าบริษัทควรน าเสนอ (เช่นความคาดหวัง) กับประสิทธิภาพการบริการที่แท้จริงของ  การใช้
ข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเชิงประจักษ์ในหลายภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการบริการของบริษัท(A. Parasuraman, Zeithaml, V. A., & Berry, L. L, 1988) (A. Parasuraman, Berry, L. L., 
& Zeithaml, V. A., 1991) 
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งานวิจัยและงานเขียนทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวัดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่การ
พยายามใช้มาตราวัดของ SERVQUAL ในการวัดคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในการวัด
คุณภาพบริการบนเว็บไซต์ยังคงมีอยู่ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบริการบนเว็บไซต์และการบริการลูกค้าแบบดั้งเดิม 
(Devaraj, 2002; Kim, 2002; Li, 2002) การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกใช้เพื่อทดสอบมาตราวัด 
SERVQUAL และถูกใช้เพื่อวัดการบริการในบริบทต่าง ๆ รวมถึงบริการบนเว็บไซต์ Kuo (2003); (Negash, 2003) การค้าปลีก
ทางอินเทอร์เน็ต(Barnes, 2001; Kaynama, 2000) และธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Zhu, 2002) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนามาตราส่วนเพ่ือวัดคณุภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-SQ) 
ที่มา : (A. Parasuraman, Zeithaml, V. A., & Malhotra, A., 2005) 

 
ในปี 2005 Parasuraman และคณะได้น าหลักของแบบประเมินคุณภาพของการบริการ (SERVQUAL) มา

ประยุกต์ใช้ใหม่เพื่อให้เข้ากับบริบทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการเว็บไซต์
ขึ้นใหม่ โดยแบ่งมาตรวัดออกเป็น 2 ชุด คือ  

1) E-S-QUAL Model เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 4 มิติ ได้แก่ 
1.1 ด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน (Efficiency) หมายถึง การใช้งานง่ายความรวดเร็วในการเข้าถึง

ข้อมูลภายในเว็บไซต์   
1.2 ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) หมายถึง ความสามารถในการท างาน ให้ได้ตาม

เป้าหมายที่ตกลงไว้ 
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1.3 ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึง ระดับความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลพฤติกรรมการ
ใช้งานของลูกค้า 

1.4 ด้านความพร้อมของระบบ (System Availability) หมายถึง การที่ระบบมีเสถียรภาพในการใช้งาน 
สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตลอดเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งาน 

2) E-RecS-QUAL มุ่งเน้นท่ีการวัดคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์หลังการขายใน 3 มิติ คือ 
2.1 ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 
2.2 ด้านการชดเชยลูกค้าเมื่อเกิดความเสียหาย (Compensation) 
2.3 ด้านการติดต่อ (Contact) หลังการขาย 

มาตรวัดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกทดสอบความแม่นย าและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2010 Akinci 
และคณะ (Akinci, Atilgan-Inan, & Aksoy, 2010) ได้ท าการประเมินมาตรวัดคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และการกู้คืน
บริการครั้งใหม่ด้วย E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ในทิศทางที่มุ่งเน้นบริการที่มีองค์ประกอบที่จับต้องได้น้อยกว่าหรือการ
บริการแบบบริสุทธิ์(Pure Service) ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
(Shostack, 1977) ขณะที่การวิจัยก่อนหน้าของ Parasuraman และคณะใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Amazon 
และ Walmart ซึ่งไม่ได้แสดงถึงลักษณะที่แท้จริงของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากคนส่วนใหญ่คิดว่าบริการที่พวก
เขาได้รับ ไม่ได้เป็นไปมากกว่าการเข้าถึงสินค้าและการปฏิบัติตามค าสั่งซื้อ นอกจากนี้ Akinci และคณะยังใช้กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมมากกว่าเดิม โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 13 แห่งในตุรกี 
ผลการวิจัยได้กล่าวว่ามาตรวัด E-S-QUAL ที่ใช้วัดคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์มีความเสถียรมากขึ้น จากการทดสอบ
คุณสมบัติทางการวัด(ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น)ของมาตรวัด และแนะน าว่า E-RecS-QUAL เป็นเครื่องมือที่เหมาะสม
ในการใช้ประเมินการกู้คืนบริการออนไลน์ในการวิจัยผู้ใช้บริการ(Zehir, 2016) พัฒนาการในการศึกษาคุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ยังมีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนามาตรวัดให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจบริการในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวัด
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้าและความจงรักภักดีต่อตราสินค้า Kotler (2000) กล่าวว่า ตราสินค้า 
หมายถึง ช่ือ ค า สัญลักษณ์ การออกแบบ ที่จะบอกว่าสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ เป็นของใคร และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างไร ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ รูปลักษณ์ภายนอกหรือคุณลักษณะ(Attribute), คุณประโยชน์ (Benefit), 
มูลค่า(Value)และบุคลิกภาพของตราสินค้า(Personality) A. Parasuraman, Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1990) กล่าว
ว่า ความภักดีเป็นพฤติกรรมที่ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี ้

1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการนั้นๆ เป็นตัวเลือกแรก ซึ่งสิ่งนี้สามารถ
สะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้บริการ 

2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ การที่ผู้ใช้บริการพูดถึงแต่เรื่องที่ดีเกี่ยวกับผู้
ให้บริการและการบริการรวมถึงแนะน าและกระตุ้นให้บุคคลอื่นสนใจ และมาใช้บริการนั้นซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ความภักดี
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการ 

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือการที่ผู้ใช้บริการไม่มีปัญหาเมื่อผู้ให้บริการปรับขึ้นราคา 
และผู้ใช้บริการยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าที่อ่ืนหากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ 

4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การที่ผู้ใช้บริการร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งอาจร้องเรียน
กับผู้ให้บริการโดยตรง บอกต่อคนอื่น หรือส่งเรื่องไปยังหนังสือพิมพ์ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการวัดการตอบสนองต่อปัญหาของ
ผู้ใช้บริการ 
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เทคโนโลยีสตรีมมิ่งและ Netflix (Streaming Technology and Netflix) การส่งข้อมูลมัลติมีเดีย เช่น เสียง/วิดีโอ
ไปยังในเครือข่าย ในปัจจุบันวิธีการที่นิยมใช้กัน คือ การดาวน์โหลดและการสตรีมมิ่ง วิธีการดาวน์โหลดไม่เพียงแต่ต้องใช้
เวลานานและหน่วยความจ าขนาดใหญ่ แต่ผู้ใช้ยังต้องรอจนกว่าไฟล์ทั้งหมดถูกดาวน์โหลดเสร็จจึงจะสามารถเล่นได้ ในขณะที่
การส่ง เสียง/วิดีโอและสื่ออื่น ๆ โดยวิธีสตรีมมิ่งนั้นใช้การถ่ายโอนข้อมูลเรียลไทม์ไปยังผู้ใช้อย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรอจนกว่าการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากที่
เริ่มต้นสตรีมมิ่งก็สามารถดูได้ วิธีการส่งสตรีมมิ่งการบีบอัดเสียง/วิดีโอและสื่ออ่ืน ๆ ลงในแต่ละแพ็คเกจซึ่งจะถูกถ่ายโอนอย่าง
ต่อเนื่องและเรียลไทม์จากวิดีโอเซิร์ฟเวอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ สามารถเริ่มต้นเล่นด้วยความจุแคชเพียงพอของวิดีโอบน
ไคลเอ็นต์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ในประเทศไทยท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ในประเทศไทยท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่เนื่องจาก

ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงท าการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร )บุญชม 
ศรีสะอาด, 2535(  ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ค านวณได้เท่ากับ 385 คน และเพิ่มการส ารองจ านวนตัวอย่างไว้เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน 4% ของขนาดตัวอย่าง               
400 คน 385 x 4% = 15 คน ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 คน 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ด้วยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามออนไลน์ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) (อังคณา กุลนภาดล, 2557) 
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ google form ในการเก็บข้อมูล โดยใช้ช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และ Line ในการเก็บ
แบบสอบถาม ให้ได้จ านวนตัวอย่างจนครบตามจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการ
สตรีมมิ่งของ Netflix และเคยพบปัญหาในการใช้บริการ 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษา “คุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสมัพันธ์กับความจงรกัภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix” โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended Question) แบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices)  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับค าถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Service Quality) 
มี 7 มิติตามทฤษฎี ผู้วิจัยได้ดัดแปลงค าถามที่ใช้สอบถามจากงานวิจัย E-S-QUAL:A Multiple-Item Scale for Assessing 
Electronic Service Quality (A. Parasuraman, Zeithaml, & Malhotra, 2005) และ Re-assessment of ES-Qual and 
E-RecS-Qual in a pure service setting. (Akinci et al., 2010; A. Parasuraman et al., 2005) ค าถามในส่วนนี้จะใช้
ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ ในรูปแบบ Likert Scale Questions 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับความจงรักภักดีในการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ผู้วิจัยได้ดัดแปลง
ค าถามที่ใช้สอบถามจากงานวิจัย E-S-QUAL : A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality (A. 
Parasuraman et al., 2005) และ Re-assessment of ES-Qual and E-RecS-Qual in a pure service setting. (Akinci 
et al., 2010; A. Parasuraman et al., 2005) ค าถามในส่วนนี้ ใช้ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ ในรูปแบบ 
Likert Scale Questions 
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.75 มีอายุ 31 - 40 ปีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.50 มีสถานภาพโสด จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 มีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 223 คนคิดเป็นร้อยละ 55.75 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์(Electronic-Service Quality) ใน 7 มตามทฤษฎี 
ได้แก่  ด้านความมีประสิทธิภาพ(Efficiency), ด้านความพร้อมของระบบ(System availability), ด้านการบรรลุเป้าหมาย
(Fulfillment), ความเป็นส่วนตัว(Privacy), ด้ านการตอบสนอง(Responsiveness), ด้านการชดเชยความเสียหาย
(Compensation) และด้านการติดต่อ(Contact)ของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix จ านวน 400 คน พบว่าคุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการบรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมาคือด้านความมี
ประสิทธิภาพและด้านความพร้อมของระบบ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 และ 4.14 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ สามารถสรุป
ผลได้ ดังนี ้

ด้านความมีประสิทธิภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดทุกรายข้อ ได้แก่ เมนูต่างๆ ใน Netflix สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 
Netflix สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามการตั้ง รายการภาพยนตร์ใน Netflix ถูกจัดวางอย่างเป็นหมวดหมู่ และค่า ความ
ง่ายในการค้นหารายการภาพยนตร์ใน Netflix 

ด้านความพร้อมของระบบ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในความรวดเร็วในการ log in เข้าสู่ระบบ และทาง Netflix ยังพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชันตลอดเวลามากท่ีสุด 

ด้านการบรรลุเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดในข้อ Netflix สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น 
สมาร์ทโฟน, ทีวี, แท็บเล็ต ได้รับบริการตรงตาม package ที่เลือกใช้ )ระดับความคมชัด , จ านวนหน้าจอที่สามารถรับชมได้, 
การรับชมฟรีในเดือนแรก, การยกเลิก  (และการให้บริการของ Netflix เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ได้ประกาศไว้ 

ด้านความเป็นส่วนตัว ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในความรู้สึกปลอดภัยในการช าระค่าบริการทางแอพพลิเคชันของ Netflix ในระดับ            
มากที่สุด  

ด้านการตอบสนอง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากในข้อ Netflix ตอบสนองต่อค าติ -ชม Netflix ให้ความช่วยเหลือดูแลปัญหาของท่านได้
อย่างรวดเร็ว และ Netflix แจ้งเตือนทันทีเมื่อระบบขัดข้องหรืออยู่ระหว่างปรับปรุง 

ด้านการชดเชยความเสียหาย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากในข้อ Netflix ยินดีชดเชยความเสียหายให้ท่านเมื่อการบริการไม่ได้เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ทาง Netflix แจ้งไว้ และ Netflix เปิดโอกาสให้ท่านสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกรณีได้รับปัญหาในการใช้
บริการ 

ด้านการติดต่อ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญระดับมากในข้อ Netflix  มีช่องทางให้ท่านติดต่อได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ Netflix มี
เจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาทางเทคนิคผ่านช่องทาง Online และท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ Netflix ได้โดยง่าย 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความจงรักภักดีในการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ผลการวิเคราะห์ผลรวม
ด้านความจงรักภักดีในการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านความตั้งใจที่จะเป็นสมาชิกของ Netflix ต่อไปในเดือนหน้า และจะ
แนะน า บอกต่อถึงข้อดีของ Netflix ให้กับผู้อื่น ในระดับมากท่ีสุด 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ

ที่แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix แตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศที่แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อการใช้

บริการสตรีมมิ่งของ Netflix แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีโดยรวมต่อการ
ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความจงรกัภักดี พบว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการสตรีม
มิ่งของ Netflix ในข้อความตั้งใจซื้อ, ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคาและพฤติกรรมการร้องเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ผู้ใช้บริการที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ในข้อพฤติกรรมการบอกต่อ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อการใช้
บริการสตรีมมิ่งของ Netflix  แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีโดยรวมต่อการ
ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความจงรักภักดี พบว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ
สตรีมมิ่งของ Netflix ในข้อความตั้งใจซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
ผู้ใช้บริการที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ในข้อพฤติกรรมการบอกต่อ, ความ
อ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคาและพฤติกรรมการร้องเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความ
จงรักภักดีต่อการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix  แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ความจงรักภักดีโดยรวมต่อการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความจงรักภักดี พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อการ
ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ในข้อในข้อความตั้งใจซื้อ, พฤติกรรมการบอกต่อ, ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคาและ
พฤติกรรมการร้องเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อการ
ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix  แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีโดยรวมต่อ
การใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความจงรักภักดี พบว่าผู้ใช้บริการที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ
สตรีมมิ่งของ Netflix ในข้อในข้อความตั้งใจซื้อ, พฤติกรรมการบอกต่อ, ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคาและพฤติกรรมการ
ร้องเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ที่แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อการ
ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix  แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความจงรักภักดีโดยรวมต่อ
การใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความจงรักภักดี พบว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้ที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ
สตรีมมิ่งของ Netflix ในข้อในข้อความตั้งใจซื้อ, พฤติกรรมการบอกต่อ, ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคาและพฤติกรรมการ
ร้องเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อ
การใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix  แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความจงรักภักดี
โดยรวมในการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความจงรักภักดี พบว่าผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีความจงรักภักดีต่อการใช้
บริการสตรีมมิ่งของ Netflix ในข้อในข้อความตั้งใจซื้อ , พฤติกรรมการบอกต่อ, ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคาและ
พฤติกรรมการร้องเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์(Electronic-Service Quality) ใน 7 มิติ ตามทฤษฎี ได้แก่ ด้าน
ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency), ด้านความพร้อมของระบบ(System availability), ด้านการบรรลุเป้าหมาย(Fulfillment), 
ด้านความเป็นส่วนตัว(Privacy), ด้านการตอบสนอง(Responsiveness), ด้านการชดเชยความเสียหาย(Compensation) และ
ด้านการติดต่อ(Contact)มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix 

2.1 ด้านความมีประสิทธิภาพ  เมื่อพิจารณาพบว่าคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในด้านความมี
ประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน 

2.2 ด้านความพร้อมของระบบ เมื่อพิจารณาพบว่าคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในด้านความพร้อมของ
ระบบ มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดย ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 

2.3 ด้านการบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาพบว่าคุณภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์โดยรวมในด้านการบรรลุเป้าหมาย
มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 

2.4 ด้านความเป็นส่วนตัว เมื่อพิจารณาพบว่าคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในด้านความเป็นส่วนตัว มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 

2.5 ด้านการตอบสนอง เมื่อพิจารณาพบว่าคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในด้านการตอบสนอง  มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 

2.6 ด้านการชดเชยความเสียหาย เมื่อพิจารณาพบว่าคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในด้านการชดเชย
ความเสียหาย มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน 

2.7 ด้านการติดต่อ เมื่อพิจารณาพบว่าคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในด้านการติดต่อมี  ความสัมพันธ์
กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่ง

ของ Netflix สามารถสรุปประเด็นส าคัญและน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีต่อการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาพบว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความจงรักภักดีโดยรวมต่อการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าเพศหญิงมีความตั้งใจที่จะเป็นสมาชิกของ 
Netflix ต่อไปในเดือนหน้ามากกว่าเพศและมีแนวโน้มที่จะประนีประนอมมากกว่าเพศชายในการยื่นร้องเรียนหากพบเจอ
ปัญหาในการให้บริการของ Netflix ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ(สุภัสสร ศรีมนตรี และภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2015) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าเพศที่ต่างกันมีความภักดีในพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์(Electronic-Service Quality) ใน 7 มิติ ตามทฤษฎี มี
ความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีในการใช้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix  

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยด้านความพร้อมของระบบ, ด้านการบรรลุเป้าหมาย, ด้านความเป็นส่วนตัว, ด้าน
การตอบสนอง และด้านการติดต่อ พบว่าคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กันกับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการ Netflix อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในระดับปานกลางและทิศทางเดียวกัน สามารถอธิบายได้ว่า
ผู้ใช้บริการจะให้ความส าคัญกับคุณภาพของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ันที่ให้บริการ ในด้านความพร้อมของระบบต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ันและมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในด้านการบรรลุเป้าหมายผู้ให้บริการต้องสามารถให้บริการตามสัญญาและข้อก าหนดและที่ได้
แจ้งต่อผู้ใช้บริการไว้ และมีการแจ้งผู้ใช้บริการล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง สามารถรองรับการใช้งานได้ในอุปกรณ์ที่
หลากหลาย ในด้านความเป็นส่วนตัวผู้ให้บริการต้องปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริการหรือข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัยและเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(สุชาติ ไตรภพสกุล, 2018) ที่ได้ศึกษาวิจัยแบบจ าลองสมการโครงสร้างคุณภาพบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้ าของลูกค้า: กรณีศึกษาการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า
คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความตั้งใจซื้อซ ้าของลูกค้า และความพึงพอใจของ
ลูกค้าซึ่งมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อความตั้งใจซื้อซ ้า เนื่องจากคุณภาพของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ันที่ให้บริการส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดความตั้งใจซื้อซ้ าหรือเป็นสมาชิกต่อไป ซึ่งความตั้งใจซื้อ
ซ ้าหรือการตัดสินใจเป็นสมาชิกต่อไปนั้นเป็นความภักดีเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ  

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสธ์นาคารกรุงไทยสาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การรักษาความลับ
ข้อมูลลูกค้า ทั้งรหัสผู้ใช้และการใช้รหัสผ่านพิเศษ(OTP) และรหัสเทเลแบงก์ใช้ในการยืนยันการท ารายการเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี โดยจะไม่มีการเก็บข้อมูลในการเข้าใช้งาน สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสามารถใช้บริการระบบ
ธนาคารได้อย่างปลอดภัย 

ในด้านการตอบสนอง Netflix ต้องให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและในด้านการติดต่อ ผู้ให้บริการต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ันที่ให้บริการ มี
ช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ง่าย เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ , Live Chat  
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ(ฉัตรชัย อินทสังข์, 2019) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการรับรู้คุณภาพการ
บริการ: ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการบริการมีผลต่อความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการสื่อสารและการตอบสนองจากผู้ขายต้องสามารถให้ติดต่อได้ตลอดเวลา มี
หลากหลายช่องทางในการสื่อสาร เช่น ทางโทรศัพท์ , อีเมล์, เฟคบุ๊ค, และการตอบสนองอย่างรวดเร็วของร้านค้าบนการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะท าให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของร้านค้าบนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็น
ส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อท่ีรวดเร็ว 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เรวัต แสงสุริยงค์, 2547)ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริการอิเล็กทรอนิกส์ : ตัว
แบบส าหรับการให้บริการสาธารณะไทย จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในตัวแบบสมการโครงสร้างการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์และการบริการที่สร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในตัวแบบแสดงให้เห็นว่าคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อการบริการที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชน หมายความว่า การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพมาก
มีผลท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ความไว้วางใจและเกิดความภักดีซึ่งเป็นการบริการที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ตามมา 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
จากผลการศึกษาคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของ 

Netflix ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างและรักษาความภักดีของ
ผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางไว้ดังน้ี 

1.เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าเพศหญิงมีความภักดีมากกว่าเพศชาย ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ
ผู้ใช้บริการที่เป็นเพศหญิงโดยอาจเพิ่มรายการภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นเพศหญิงให้มากขึ้น 

2. พัฒนาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของแอพพลิเคช่ัน Netflix อยู่เสมอ เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวาง
หมวดหมู่ของรายการภาพยนตร์ เมนูต่างๆ ในแอพพลิเคช่ันให้ดูง่ายขึ้น และสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและ
แสดงผลอย่างถูกต้อง 

3. อาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเวลาการติดต่อทาง live chat และทางโทรศัพท์แบบภาษาไทยให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ติดต่อได้ในวันเสาร์ – อาทิตย์ด้วย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการเยอะ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อเจ้าหน้าท่ีของผู้ใช้บริการ
ในประเทศไทยท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล อาจารย์ที่ปรึกษา

สารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ ในการท าวิจัย ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจและ
แก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้ ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล และอาจารย์ ดร.ล่ าสัน เลิศกุลประหยัด 
เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยและให้
ค าแนะน าและแนวทางในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกท่าน 
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้วยความเมตตาอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้ท าวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา และขอกราบ
ขอบพระคุณในบุญคุณของบิดาและมารดา ที่ได้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนผู้วิจัยให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและมอบโอกาสทางการ
ศึกษาเพื่อเป็นวิชาความรู้ติดตัว ตลอดจนคอยดูแล และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดช่วงเวลาในการศึกษาและท าวิจัยฉบับนี้ 
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