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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่เคยใช้บริการ Netflix ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 20,000 บาท  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ผู้บริโภค ท่ีมี เพศ สถานภาพสมรส และ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 32.7 
โดยทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค 3) ทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจ ด้านบันเทิง ด้านข้อมูล และ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 31.0 โดยตัวแปรด้านบันเทิง ด้านข้อมูล และ ด้านพักผ่อนหรือ  
หลีกหนี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ ผู้บริโภค ผู้ใช้เน็ทฟลิกซ์ 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study decision making among consumers regarding 
NETFLIX service usage in the Bangkok metropolitan area. The sample size of this study consisted of 
four hundred Netflix users over twenty years of age and live in Bangkok by using a questionnaire as 
research tool.  The results revealed that most of the respondents were female, aged between twenty 
to twenty-nine years of age, with a Bachelor’s degree and single. They were employed and had a 
monthly income less than or equal to 20,000 Baht. 
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The results of these analyses revealed the following : 1) the different personal factors, 
including gender, marital status and education affected decision making in NETFLIX services usage at a 
statistically significant levels of 0.05; 2) The 4C’s of the marketing mix influenced decisions to use 
NETFLIX in Bangkok at 32.7 percent, and all factors had a positive relationship with their decision to 
use the NETFLIX service, with a 0.05 level of statistical significance; the most influential factor was the 
wants of the consumers; 3) The uses and gratification theory in terms of entertainment, information 
and escape influenced decisions to use NETFLIX in Bangkok at 31.0 percent, with a positive 
relationship with their decision to use the NETFLIX service, with statistical significance levels of 0.05 
 
Keywords: Decision, Consumers, Netflix Service Usage 
 

บทน า 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นธุรกิจท่ีไดร้ับความนิยมสงู ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ผลิต

ในประเทศไทย และภาพยนตร์ที่น าเข้ามาฉายจากต่างประเทศ นับเป็นสื่อบันเทิงที่สามารถท าก าไรได้มากมายมหาศาล 
ผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงภาพยนต์ การซื้อแผ่นดีวีดี ร้านเช่าภาพยนตร์ การดูภาพยนตร์ผ่าน
โปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต รวมถึง เว็บไซต์ที่สามารถดูภาพยนตร์ได้ฟรี ท้ังที่ถูกลิขสิทธิ์ และที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ต้องเสีย
ค่าบริการ เพียงแต่จะมีโฆษณาขึ้นมาก่อน ถึงจะชมภาพยนตร์ได้ เป็นต้น 

ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างมาก มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อที่
ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ผู้บริโภคในปัจจุบัน หันมานิยมใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น การท า
ธุรกรรมการเงินออนไลน์ การซื้อสินค้าออนไลน์ การให้บริการจัดส่งผ่านแอปพลิเคช่ัน ธุรกิจการฟังเพลงผ่านมือถือ 
รวมถึงธุรกิจภาพยนตร์ด้วย 

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จึงเกิดธุรกิจการให้บริการในรูปแบบใหม่  คือการให้ผู้บริโภครับชมภาพยนตร์แบบ
ออนไลน์ด้วยระบบสตรีมมิ่ง (Streaming) ผ่านสื่อต่างๆที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ต และ สมาร์ททีวี เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทย ผู้ให้บริการผ่านระบบนี้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ประกอบการ 
รายใหญ่ๆ ได้แก่ iflix, True ID, AIS Play, LINE TV และ Netflix ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้ตา่งก็มีกลยุทธ์ในการท าการตลาด
ที่จูงใจผู้บริโภคให้ใช้บริการของตนเอง อย่างหลากหลาย แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้  

ในปี 2016 Netflix ได้เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ ด้วยอินเทอร์เฟซและหน้าปกเนื้อหาเป็นภาษาไทย 
พร้อมซับไตเติ้ลไทยและมีพากย์ไทยในบางรายการ ท าให้เข้าถึงคนไทยมากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามารถรับชม 
Netflix’s Original Series พร้อมกันกับทุกประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ Netflix สามารถติดตลาดในไทยได้ในเวลา
อันรวดเร็ว โดยดูได้จากยอดกดไลค์เพจ @NetflixTH ซึ่งเป็นเพจของ Netflix ในประเทศไทย ซึ่งมียอดคนติดตามทั้งหมด 
51,530,684 คน (ข้อมูลในวันที่ 26 ตุลาคม 2561)  

ปัจจุบันตลาด Streaming Video มีมูลค่าทั่วโลกรวมกันมากกว่า 5,160 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าในปี 
ค.ศ. 2022 ตลาดจะโตขึ้นเป็น 8,610 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดใหญ่ของธุรกิจนี้อยู่ที่อเมริกาเหนือ แต่ถ้าเจาะตลาด
ลงไป จะพบว่าภูมิภาคที่เติบโตสูงที่สดุคือเอเชียแปซฟิิก โดยมีอัตราผู้ชมวิดิโอบนสมาร์ทโฟนในช่วงปี 2015-2017 เพิ่มขึ้น
ถึง 3 เท่า (Saral.Sun, 2561) ด้วยความพิเศษของวิดิโอสตรีมมิ่ง ผู้ชมสามารถเลือกชมภาพยนตร์ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงมี
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แนวโน้มให้พฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน หันมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนมากขึ้นทั่วโลก และเป็นโอกาสให้ผู้ให้บริการ
ภาพยนตร์บนออนไลน์ (Streamimg Provider) มีช่องทางในการสร้างรายได้และเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น 

แนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ส่งผลกับการท าการตลาดในปัจจุบันด้วย ผู้บริโภคในปัจจุบันชอบที่จะ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง มากกว่าการเช่ือค าโฆษณาจากผู้ประกอบการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
ทั้ง ประโยชน์ ข้อดี และ ข้อเสีย ของแบรนด์อื่นๆ เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ ประกอบการตัดสินใจซื้อ รวมถึง               
การค านึงถึงความคุ้มค่าในแง่ของราคา การใช้ประโยชน์ต่างๆ และความพึงพอใจด้านอารมณ์ ก็น ามาใช้ในการ                
ตัดสินใจซื้อด้วย 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflixของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากธุรกิจนี้สามารถเติบโตในตลาดได้ในระยะยาว เพราะเป็นธุรกิจในรูปแบบใหม่      
คู่แข่งขันน้อยราย และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากข้ึนต่อเนื่อง โดยใช้ปัจจัยที่ค านึงถึงผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางโดยใช้
แนวคิดทางการตลาดแบบ 4C’s และใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ให้ความบันเทิงอันได้แก่ ทฤษฎีเรื่องการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจ เพื่อน ามาศึกษาเรื่องการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการศึกษาสูงสุด 
และการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและมีประชากรอาศัย
อยู่เป็นจ านวนมาก มีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นและการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความสเถียรมากกว่า จึงเหมาะ
แก่การท าวิจัยเพื่อน าข้อมูลและผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายและยังเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจสตรีมมิ่ง (Streaming) น าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม

ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความ

สะดวกในการซื้อ และ การสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสิน ใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape) ด้านเข้า
สั งคม  (Social Interaction) ด้ านยืนยันตั วตน  ( Identify) ด้ านข้อมู ล  ( Inform & Educate) และ ด้ านบัน เทิ ง 
(Entertain) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
   1.2 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกใน

การซื้อ และ การสื่อสาร 
   1.3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี ด้านเข้าสังคม ด้านยืนยัน

ตัวตน ด้านข้อมูล และ ด้านบันเทิง  
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 

มีการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix แตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวก              

ในการซื้อ และการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี ด้านเข้าสังคม  ด้านยืนยันตัวตน 

ด้านข้อมูล และด้านบันเทิงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพ็คเก็จ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2539) ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็น
เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่
ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลต่อการ ก าหนดตลาดเป้าหมาย
รวมทั้งง่ายต่อการวัด มากกว่าตัวแปรอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2541) ได้แบ่งขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

1. การตระหนักถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะ
ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการซึ่งความต้องการหรือปัญหาเกิดขึ้นมาจากความจ าเ ป็น 
(Needs)  

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว 
ล าดับขั้นตอนต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจโดยแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก 
โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ 
บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ได้ท าการประเมินทางเลือกแล้วผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้น
ของการตัดสินใจซื้อ 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการไปแล้วนั้น นักการตลาดต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่
ลูกค้าท าการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับจริงตรงกับท่ีคาดหวังหรือ
สูงกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิด
พฤติกรรมในการซื้อซ้ าหรือบอกต่อ เป็นต้น แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณค่าที่ได้รับจริงต่ ากว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิด
ความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคู่แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริโภคคนอ่ืน  

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4C’s  น าเสนอโดยลูเตอร์บอร์น (Schultz, 
Tannenbaum, & Lauterborn, 1994) ซึ่งมองว่านักการตลาดควรพิจารณาในมุมมอง 4C’s ก่อนแล้วจึงวางแผนออกมา
เป็น 4P’s มองว่าการก าหนดกลยุทธ์ในการท าการตลาด อาจจะไม่ใช้เพียงส่วนประสมการตลาด หรือ 4P’s อีกต่อไป 
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เนื่องจาก ก่อนจะผลิตสินค้าออกขาย ควรศึกษาถึงตลาดเป้าหมาย ทั้งรายละเอียดเรื่องประชากรศาสตร์ วิถีชีวิต นิสัย 
การบริโภค รวมถึง หลักจิตวิทยาเสียก่อน ดังนั้นผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจ าเป็นต้องก าหนดจากมุมมองของลูกค้า
เป็นหลัก เพื่อพัฒนาแผนการตลาด และทิศทางการบริโภคสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคให้ได้ จึงเป็นท่ีมาของการก าหนด
แนวทางโดยใช้หลัก 4C’s ประกอบด้วย  

1. ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Wants and Needs) แทนที่จะผลิตอะไรก็ได้ที่ขายได้แต่ต้องผลิต
อะไรที่ผู้บริโภคต้องการมากกว่า เพราะปลาที่เคยคิดว่าหย่อนเหยื่ออะไรไปก็จะฮุบเสียหมดนั้น ได้เรียนรู้แล้วว่าพวกเขา
ควรจะฮุบเหยื่ออะไร และแบบไหน สินค้าท่ีผลิตออกมานั้นควรเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจะซื้อใช้เพื่อแก้ปัญหาการอยู่รอดของ
พวกเขา (Consumer Solution) แทนท่ีจะเป็นการอยู่รอดของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย 

2. ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) แนวคิดการตั้งราคาเพื่อให้ผู้ผลิตแล้วผู้จัดจ าหน่าย           
อยู่รอดนั้น ต้องเปลี่ยนไปเป็นการตั้งราคาโดยการพิจารณาถึงต้นทุนของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้ได้สินค้ามาใช้              
ซึ่งการตั้งราคานั้นต้องค านวณถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายออกไปก่อนที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น
คา่ใช้จ่ายในเรื่องการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเสียเวลา เป็นต้น 

3. ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) การกระจายสินค้าในทุกๆจุดขายท่ีเป็นไปได้ โดยคิดว่าหาก
จุดขายสินค้ามีมากจะท าให้ผู้บริโภคจะยิ่งซื้อ นั้นก็เป็นเรื่องที่หลงสมัยไปแล้ว ช่องทางการจัดจ าหน่ายสมัยใหม่นั้นต้องคิด
ว่าจะเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้อย่างไร เพราะในตอนนี้ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะซื้อ
ที่ไหน ซื้อมากเท่าไร และซื้อเวลาใดมากกว่าการซื้อตามช่องทางที่ถูกก าหนดขึ้นจากผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย 

4. การสื่อสาร (Communication) วิธีการสื่อสารนั้นแทนที่จะใช้สื่อเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อแบบในอดีตที่
เคยประสบความส าเร็จ ปัจจุบันการสื่อสารต้องพิจารณาทั้งสื่อและสารใดที่ผู้บริโภคจะรับฟัง การตลาดวันนี้ไม่ใช่ว่า
ผู้บริโภคจะยอมฟังในสิ่งที่เราต้องการจะพูดดังเช่นเดิม แต่วันนี้ผู้บริโภคเลือกท่ีจะฟังและไม่ฟัง เลือกที่จะเช่ือและไม่เช่ือ 
ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดจึงควรหันมาให้ความส าคัญในเรื่องการสื่อสารมากกว่าการลดแลกแจกแถม รวมถึงให้
ความส าคัญในการสร้างเรื่องราว สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านสื่อที่ผู้บริโภครับฟังมากกว่า 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Blumler & Katz, 1974) อธิบายว่า ผู้ใช้สื่อจะมีบทบาทที่ส าคัญ
ในการเลือกและบริโภคสื่อ ผู้ใช้สื่อเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่สุด ของขั้นตอนการสื่อสารและเป็นผู้ที่เลือกใช้สื่อเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของตนในการใช้หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าผู้ใช้สื่อ จะเลือกใช้สื่อท่ีสามารถสนองความต้องการของตนเอง 
ก าหนดความพึงพอใจจากการเลือกใช้สื่อไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี (Escape) เป็นการใช้สื่ออิเลคทรอนิคเพื่อหลีกหนีความเป็นจริงสักระยะหนึ่ง เช่น 
การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ต การดูภาพยนตร์จากสถานท่ีถ่ายท าในต่างประเทศ 

2. ด้านเข้าสังคม (Social Interaction) เป็นการใช้ข้อมูลจากสื่อเพื่อใช้ในการเข้าสังคมกับผู้อื่น หรือเป็นหัวข้อ
ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน เช่น ละครทีวี ภาพยนตร์เรื่องดัง  

3. ด้านยืนยันตัวตน (Identify) เป็นการใช้เนื้อหาจากสื่อ ส าหรับการสร้างตัวตนหรือ บุคลิกของผู้บริโภคสื่อ 
เช่น การดูนิตยสารแฟนช่ัน เพื่อเลือกแบบเสื้อผ้าหรือทรงผม การดูภาพยนตร์แนวโรแมนติด เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะ
บุคลิกภาพของตนเอง 

4. ด้านข้อมูล (Inform & Educate) เป็นการใช้สื่อเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวข้อง
กับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การอ่านหนังสือ หรือดูข่าว 

5. ด้านบันเทิง (Entertain) เป็นการใช้สื่อเพื่อความบันเทิง เช่น การฟังดนตรี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้ที่เคยใช้บริการ Netflix ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย  คือ ผู้ที่เคยใช้บริการ Netflix ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณ เพื่ อก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558, 28) และได้
ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มเติม
อีกจ านวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน  

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยใช้วิธีเจาะจงไปยัง Close Group ใน

เฟสบุ๊ค เนื่องด้วยกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มของคนท่ีช่ืนชอบการรับชมภาพยนตร์ และเป็นไปได้สูงว่าเป็นกลุ่มคนที่สนใจ หรือ 
เคยใช้บริการแพ็คเก็จของ Netflix อยู่แล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสม จึงเจาะกลุ่มไปยังหลายๆกลุ่มโดย
การเจาะจงโพสต์ลิงค์ของแบบสอบถามไว้ยัง Closed Group จ านวน 5 กลุ่ม  ดังนี้ 

1. ฉันชอบดูหนัง จ านวนสมาชิก 256,300 คน (https://web.facebook.com/groups/สืบค้นเมื่อ 13 
กุมภาพันธ์ 2562) 

2. NETFLIX LOVER THAILAND จ านวนสมาชิก 87,801 คน (https://web.facebook.com/groups/สืบค้น
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562) 

3. NETFLIX THAI CLUB จ านวนสมาชิก 81,985 คน (https://web.facebook.com/groups/สืบค้นเมื่อ 13 
กุมภาพันธ์ 2562) 

4. กลุ่มย่อยหาคนแชร์ Netflix จ านวนสมาชิก 11,096 (https://web.facebook.com/groups/สืบค้นเมื่อ 
13 กุมภาพันธ์ 2562) 

5. ดูหนังออนไลน์ฟรี 24 ชม. จ านวนสมาชิก 163,124 คน (https://web.facebook.com/groups/ สืบค้น
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562) 

ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งช้ันตามกลุ่มสมาชิกด้วย
วิธีการก าหนดสัดส่วนของจ านวนสมาชิกในแต่ละช้ันภูมิ (Proportional Stratified) เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษา รวม 400 คน ตามตาราง ต่อไปนี้ 
 

ตาราง 1 แสดงสัดส่วนจ านวนกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกใน Close Group 
รายการ กลุ่มตัวอย่าง (คน) รวม 

(คน) ฉันชอบดู
หนัง 

NETFLIX 
LOVER 

THAILAND 

NETFLIX 
THAI 
CLUB 

กลุ่มย่อยหา
คนแชร์ 
Netflix 

ดูหนัง
ออนไลน์ฟรี 

24 ชม. 
จ านวนประชากร 256,300 87,801 81,985 11,096 163,124 600,306 
สัดส่วนของประชากร 
ในแต่ละกลุ่ม 

0.42 0.15 0.14 0.02 0.27 1.00 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ในแต่กลุ่ม 

168 60 56 8 108 400 
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ขั้นที่ 3 วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
นี้ท าให้สะดวกในการเก็บข้อมูลงานวิจัย โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถคลิ๊กไปยังหน้าแบบสอบถามได้ทันที ซึ่งผู้วิจัยจะ
ท าการสุ่มตัวอย่างให้ครบตามจ านวนแบบสอบถาม 400 ชุด 
 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง

ส่วนหนึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย ทางผู้วิจัยได้แบ่ง
ข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมกับข้อมูลที่ต้องการในการประมวลผลการวิจัย ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นข้อค าถามแบบค าตอบหลายตัวเลอืก (Multiple Choices)  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงข้อเดียว ซึ่งในแต่ละข้อค าถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทต่าง ๆ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4Cs เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-
ended Question) แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ  และ 
การสื่อสาร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกเพียงค าตอบเดียว ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบสเกล
การจัดประเภท (Selected Category Scale) โดยให้ความส าคัญ (Importance) และให้ค่าคะแนนหรือ Rating Scale 
ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด 
(Close-ended Question) แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี ด้านเข้าสังคม ด้านยืนยันตัวตน ด้านข้อมูล 
และ ด้านบันเทิง โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Method) โดยแบ่งออกเป็น            
5 ระดับ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้สถิติดังนี ้
   1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การแสดงผลเป็นการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

   1.2 ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ และการตัดสินใจใช้บริการ 
Netflix ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหา           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ ดังนี ้
   2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t - test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น

อิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ เพศ และ สถานภาพสมรส 
   2.2 สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) 

โดยใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการ
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ตรวจสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดับความส าคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้การ
เปรียบ เทียบ เชิงพหุ  (Multiple Comparison) ตามวิธีการ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett-T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่กลุ่มตัวอย่าง 

   2.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแปร ที่เป็นอิสระต่อกัน 

การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณจะเป็นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์ α และ β1  จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้จาก
การค านวณโดยกลุ่มตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ค านวณได้จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ท าให้
สมการดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) และวางแผนจะใช้วิธี 
การเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter Regression ขึ้นไป เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2              
และข้อที่ 3 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 และ เพศชาย จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 อายุ 20-29 ปี จ านวน 258 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีสถานภาพโสด จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ด้านความสะดวกในการซื้อ และ ด้าน
ความต้องการของผู้บริโภค โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 และ 4.21 ตามล าดับ และให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ต้นทุนของผู้บริโภค และ ด้านการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 และ 3.90 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ด้านความ
บันเทิง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 และมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี , ด้านยืนยันตัวตน, 
ด้านข้อมูล และด้านเข้าสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09, 3.85, 3.78 และ 3.67 ตามล าดับ 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflixของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่  ด้านการตัดสินใจ
ใช้บริการ, ด้านการค้นหาข้อมูล, ด้านการประเมินทางเลือก และ ด้านการตระหนักถึงปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98, 
3.95, 3.84 และ 3.80 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส และ ระดับการศึกษา               

ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สังคมไร้เงินสดที่แตกต่างกัน  
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านการสื่อสาร ด้านความ

สะดวกในการซื้อ และ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 32.7 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ด้านบันเทิง, ด้านข้อมูล และ ด้านพักผ่อนหรือ
หลีกหนี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น ร้อยละ 31.0 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน ผลวิจัยพบว่า 
ด้านเพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            

ที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่าเพศชาย เนื่องด้วยในสมัยนี้ สังคมเปิดกว้างมากขึ้น 
ผู้หญิงมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเท่าเทียมกับผู้ชาย ท้ังต าแหน่งงาน และรายได้ ส่งผลให้มีก าลังซื้อได้
มากขึ้น นอกจากนี้ Netflix เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิง ซึ่งจุดเด่นของNetflix คือ การมีซีรีส์ต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้, 
ญี่ปุ่น, อเมริกา, รัสเซีย และประเทศอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ มักจะชื่นชอบการรับชมซีรีส์ โดยเฉพาะ ซีรีส์จาก
ประเทศเกาหลีใต้ มากกว่าผู้ชาย จึงส่งผลให้มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่าผู้ชายด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ ฐิตาภา จุลเสนีย์ (2553) ศึกษา ความเป็นไปได้ของการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ผ่านการดาวน์โหลดทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ผลวิจัยพบว่า เพศหญิงมีความต้องการการบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ต มากกว่า              
เพศชาย 

ด้านอาย ุผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เนื่องด้วยสังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมออนไลน์ ท าให้ทุกช่วงอายุสามารถเข้าถึงเครือข่ายออนไลน์ได้อย่าง
เท่าเทียม รวมถึงการให้บริการของ Netflix เน้นด้านความบันเทิงจึงสามารถดูได้ทุกวัย โดยอ้างอิงตามกลุ่มที่ได้ท าการ
ส ารวจมา  และเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่ จึงไม่พบงานวิจัยเกี่ยวกับ Netflix โดยเฉพาะ ผู้วิจัยจึงเทียบกับ
งานวิจัยที่มีลักษณะสินค้าเป็นรูปแบบออนไลน์ และ ระบบสตรีมมิ่งที่คล้ายกัน พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่ต่างกัน 

ด้านสถานภาพสมรส ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix มากกว่า ผู้บริโภค
ที่มีสถานภาพสมรส หรือ อยู่ด้วยกัน เนื่องจาก การใช้ชีวิตของคนโสด และ คนที่แต่งงานแล้ว มีความแตกต่างกัน ในแง่
ของเวลา โดยที่คนโสดมักจะมีเวลาให้ตัวเองมากกว่า จึงสามารถใช้เวลากับตัวเองได้เป็นเวลานาน ซึ่งการรับชมภาพยนตร์
หรือซีรีส์นั้น มักใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง และเมื่อพิจารณาในแง่ของการใช้ชีวิต คนที่โสดมักเหงากว่าคนที่มีคู่ ซึ่งเป็น
เหตุผลให้ ต้องการหาสื่อที่ช่วยคลายเหงา และเมื่อพิจารณาการอยู่เป็นครอบครัวของคนที่สมรสแล้ว มักมีเด็กอยู่ในบ้าน 
คนที่เป็นผู้ปกครองอาจจะกังวลในเรื่องของเนื้อหาในการน าเสนอภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรง ไม่เหมาะสมกับเด็ก              
ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติ ศรีปราโมช (2560) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้บริการทีวีออนไลน์ : 
ศึกษาเปรียบเทียบ Netflix กับ Iflix ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ โสด มีทัศนคติต่อการบริการออนไลน์             
การรับรู้ถึงการใช้งานง่าย การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ มากกว่า สถานภาพสมรสแล้ว  

ด้านระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกัน 
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้
บริการ Netflix มากกว่าบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เนื่องจาก นักศึกษาท่ียังไม่จบการศึกษา อาจมีเวลาในการ
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รับชมสื่อบันเทิงในรูปแบบภาพยนตร์สตรีมมิ่งที่มากกว่า บุคคลที่ท างานแล้ว โดยส่วนหนึ่งอาจพักอยู่กับเพื่อนในหอพัก
ของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อแพ็คเก็จ เนื่องจากมีคนช่วยหารค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลินี ธเนศศรียานนท์ (2559) ศึกษา “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อประโยชน์
และความพึงพอใจของ ผู้ชมภาพยนตร์ (ท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Media)” พบว่า การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ด้าน 
ภาพยนตร์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน ด้านภาพยนตร์ ที่แตกต่างกัน และ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตาภา จุลเสนีย์ (2553) ศึกษา ความเป็นไปได้ของการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ผ่านการดาวน์
โหลดทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ผลวิจัยพบว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับอนุปริญญา/อาชีวศึกษา มี
ความต้องการ การบริการภาพยนตร์บนอินเทอร์เน็ต มากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี  

ด้านรายได้ ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก Netflix มีราคาแพ็คเก็จส าหรับสมาชิก เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคหลายหลายตาม
ความชอบ และตามลักษณะการใช้งาน โดยค่าบริการมีราคาถูกและจ่ายเป็นรายเดือน เมื่อค านวณแพ็คเก็จเริ่มต้น 280 
บาท เฉลี่ยต่อ1วัน ไม่ถึง 10 บาท จึงไม่ส่งผลกับระดับรายได้มากนัก พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชู
หนู (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ย ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่ต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค, ด้านการสื่อสาร, 
ด้านความสะดวกในการซื้อ และ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค, ด้านการสื่อสาร, ด้านความสะดวกใน
การซื้อ และ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
คิดเป็นร้อยละ 32.7 เนื่องจาก  ส่วนประสมทางการตลาด4Cs เป็นปัจจัยที่ยึดเอาผู้บริโภคเป็นหลักส าคัญ ซึ่งเหมาะกับ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ชอบค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง และเช่ือการโฆษณาของผู้ประกอบการน้อยลง เชื่อข้อมูลของคน
ในโลกออนไลน์มากข้ึน พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติ ศรีปราโมช (2560) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้
บริการทีวีออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบ Netflix กับ Iflix ผลวิจัยพบว่า เมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ถึงความเสี่ยงของบริการนั้นมี
น้อยเทคโนโลยีนั้นปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัว จะท าให้มี เกิดความตั้ งใจใช้บริการมากขึ้นตามไปด้วย และ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นฤมล ยีมะลี (2560) ศึกษาการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ และการสื่อสารแบบปากต่อ
ปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-word of Mouth) ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ และซีรีส์
ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจ
แอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ และซีรีส์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560)  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์ ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการน าเสนอส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญ โดยสามารถอธิบายได้ว่า การที่ผู้บริโภค/ผู้ชมสามารถรับชม
รายการ ได้ทุกท่ีทุกเวลา ง่าย ไม่ยุ่งยาก และสะดวก มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื่อออนไลน์  

สมมติฐานข้อที่ 3 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี ด้านเข้าสังคม 
ด้านยืนยันตัวตน ด้านข้อมูล และ ด้านบันเทิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า 

ด้านบันเทิง, ด้านข้อมูล และ ด้านพักผ่อนหรือหลีกหนี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น ร้อยละ 31.0 เนื่องจาก ภาพยนตร์และซีรีย์ที่มีในรายการของ Netflix นั้น มัก
เป็นเรื่องราวที่เน้นให้ความบันเทิง และ มีการสอดแทรกแง่คิดต่างๆเอาไว้  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
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ประทับใจ พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบกูล จันทรโคลิกา (2553) ศึกษาการเลือกชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์
และความคาดหวังจากการชมภาพยนตร์ไทย ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ 
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ ความพึงพอใจ (Uses and Gratifications) โดยที่ผู้ชมจะเลือกชมภาพยนตร์ประเภทที่
ตอบสนอง ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการเข้าชม ซึ่งผู้ชมภาพยนตร์จากกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มี วัตถุประสงค์
ในการชมภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พริมา ภิญโญลาภะ (2560) ศึกษาอิทธิพล
ของการท าการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภค มักจะนึกถึงการดูภาพยนตร์ ซีรีย์รายการทีวีต่าง ๆ ผ่านบริการ Streaming เมื่อ
ต้องการพักผ่อนหรือผ่อนคลายเสมอ  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. Netflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งรายอื่นๆ ควรท าการสื่อสารทางการตลาด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย            

ที่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด โดยมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี เพื่อทางผู้ประกอบการจะได้สามารถจัดท า
แผนการตลาดให้เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแต่ละด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มระดับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ
ผู้บริโภคเพิม่ขึ้น ดังนี ้

   2.1 ด้านความต้องการของผู้บริโภค ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ โดยเน้นคุณภาพของ
สินค้าและบริการเป็นหลัก  

   2.2 ด้านการสื่อสาร ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เช่น สายด่วนฉุกเฉินให้ลูกค้าที่ใช้บริการ 24 ช่ัวโมง  
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ใช้บริการ  

   2.3 ด้านความสะดวกในการซื้อ ควรพัฒนาปรับปรุงช่องทางการจ าหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการให้มากท่ีสุด เช่นจากท่ีต้องช าระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น เพิ่มเป็นสามารถช าระในร้านสะดวกซื้อได้ทุกที่ เป็นต้น  

   2.4 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ควรจัดแพคเก็จที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ โดยให้ผู้บริโภคมีการรับรู้
ว่า ราคามีความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ และ มีการตั้งราคาเป็นธรรม  

3. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแต่ละด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มระดับการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของ
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

   3.1 ด้านบันเทิง ควรมีการวางแผน หารือกับฝ่ายติดต่อซื้อหนังลิขสิทธิ์กับค่ายหนังใหม่ๆที่มีหลากหลาย            
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาเนื้อหาใหม่ๆ และสร้างภาพยนตร์ของ Netflix เอง ให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
เพิ่มเทคนิคพิเศษของภาพและเสียง ให้เกิดความตื่นเต้น และเกิดความประทับใจ  

   3.2 ด้านข้อมูล ควรมีการเพิ่มรูปแบบรายการอื่นๆ นอกจาก ภาพยนตร์ และซีรีส์ต่างๆ เช่น รายการสารคดี 
รายการเด็ก รายการประวัติศาสตร์ทั่วโลก และอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และเกิดประโยชน์ ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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   3.3 ด้านพักผ่อน หรือ หลีกหนี ควรให้นักการตลาด วางแผนการสื่อสารทางการตลาด กับกลุ่มเป้าหมาย             
ไปในแง่มุมเรื่อง คุณค่า และ ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับเมื่อใช้บริการNetflix หรือ ผู้ให้บริการวิดิโอสตรีมมิ่งรายอื่นๆ 
โดยเฉพาะด้านการพักผ่อน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเสร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์             
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และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยช้ินนี้ 
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