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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษา การยอมรบันวตักรรม รูปแบบการด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมการใช้
บรกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูท้ีใ่ชบ้ รกิาร
หรือเคยใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ประเภททดลองใช้หรือประเภทจ่ายค่าสมาชิกชาวไทยที่อาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นผูท้ีต่ดัสนิใจใชบ้รกิารไดด้้วยตนเอง จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติิ
ทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ การทดสอบค่าสถติไิคสแควร ์
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ                   
มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ใช้แผนการให้บริการมาตรฐาน ค่าบริการ  350 บาทต่อเดือน ใช้บริการผ่านเว็บไซต์                  
เน็ตฟลกิซ์ ใช้บรกิารเนื้อหาประเภทแอค็ชัน่ และเหตุผลทีใ่ชบ้รกิารเนื่องจากเนื้อหารายการมคีวามหลากหลาย และ              
มีการยอมรบันวตักรรมทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านความสอดคล้อง ด้านความซบัซ้อน               
ดา้นความสามารถทดลองใชไ้ด ้และดา้นการสงัเกตเหน็ได ้อยู่ในระดบัมาก และรปูแบบการด าเนินชวีติทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ อยู่ในระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศกึษา และสถานภาพ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ์แตกต่างกนั 
 การยอมรบันวตักรรม ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ดา้นความสอดคลอ้ง ดา้นความซบัซอ้น ดา้นการ
ทดลองใช้ได้ และด้านการสังเกตเห็นได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์                    
ดา้นแผนการใหบ้รกิารและค่าสมาชกิรายเดอืน ดา้นช่องทางทีใ่ชบ้รกิาร ดา้นประเภทเนื้อหาทีใ่ชบ้รกิาร และดา้นเหตุผล
ทีใ่ชบ้รกิาร 
 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บรกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลิกซ์ ด้านแผนการให้บรกิารและค่าสมาชกิรายเดอืน และด้ านประเภท
เน้ือหาทีใ่ชบ้รกิาร 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to study innovation adoption, lifestyle and consumer usage behaviour 
on Netflix video streaming service in Bangkok Metropolitan. A self-administered questionnaire was collected 
from 400 Thai Netflix users who decided to use or trial the service themselves and lived in Bangkok 
Metropolitan. Statistical tools for descriptive analysis and inferential analysis were employed including 
frequency, percentage, mean score, standard deviation and Chi-Square.  
 The results showed that most of the respondents were male, aged between 21 to 30 years old, worked 
as employees and had average monthly income between 10,001 to 20,000 baht, graduated a bachelor’s degree 
and single. Most of them also used Netflix Standard Package with 350 monthly fee via Netflix website. The 
most watched content was the action genre and the reason was due to the variety of shows and movies. The 
results demonstrated that respondents had a high level of innovation adoption which consisted of relative 
advantage, compatibility, complexity, trial ability and observe ability. In terms of lifestyle, respondents also had 
a high level of activity, interest and opinion about Netflix video streaming service. 
 The hypothesis results were as follow; 
 Respondents with different demographic such as gender, occupation, monthly income, education and 
marital status demonstrated a significant difference on consumer usage behaviour at the level of 0.05. 
 Innovation adoption in terms of relative advantage, compatibility, complexity, trial ability and 
observability demonstrated a significant relationship towards consumer usage behaviour in terms of plans and 
pricing, channels, genre and reason to use video streaming at the level of 0.05. 
 Lifestyle in terms of activity, interest and opinion demonstrated a significant relationship towards 
consumer behaviour in terms of plans and pricing and genre at the level of 0.05. 
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บทน า 
 ในปจัจุบนั ทางเลือกรูปแบบการรบัชมรายการโทรทศัน์ เพื่อความบนัเทงิมมีากขึน้กว่าในอดตี จากที่เคย
รบัชมรายการโทรทศัน์แบบดัง้เดมิผ่าน 3 ระบบหลกั ไดแ้ก่ ระบบภาคพืน้ดนิ ระบบเคเบลิทวี ีและระบบทวีดีาวเทยีม 
แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง ท าให้เกดิกจิการโทรทศัน์รูปแบบใหม่ ที่เรยีกว่า 
Over the Top (OTT) โดยใหบ้รกิารเวบ็ไซตห์รอืแอพพลเิคชัน่เชงิพาณิชยท์ีท่ าหน้าทีส่ง่เนื้อหารายการหรอืบรกิารวดิโีอ
สตรีมมิ่ง (Video Streaming) ไปสู่ผู้ใช้บริการปลายทางผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น 
โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน แทบ็เลต็ คอมพวิเตอร ์และสมารท์ทวี ีเป็นตน้ 
 จากรายงานเรื่อง สภาพการแข่งขนัและแนวทางการก ากบัดูแลกจิการ Over The Top: OTT พ.ศ. 2560 โดย
ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.)  
พบว่า ตลาดการให้บรกิารวดิโีอสตรมีมิง่ในประเทศไทยยงัอยู่ในระยะเริม่ต้น โดยเริม่มกีารให้บรกิารในปีพ.ศ. 2554 
และปจัจุบนัมผีูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่ในระดบัทีย่งัไม่สงูนกั โดยผูใ้หบ้รกิารวดิโีอสตรมีิง่ในประเทศไทย 
ได้แก่ เน็ตฟลกิซ์ (Netflix), ฮอลลวีูด เอชดทีวี ี(Hollywood HDTV), ฮุค (HOOQ), ไอฟลกิซ์ (iflix) และไลน์ทวี ี(LINE 
TV) เป็นต้น และมีจ านวนผู้ใช้บริการโทรทศัน์แบบ OTT ประมาณ 109,000 คน (Over-the-top (OTT) Internet TV 
Subscription VOD (SVOD) - Active Users: Thailand.  2016: Online) โดยเน็ตฟลกิซม์กีารเปิดตวัอย่างเป็นทางการ
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ในประเทศไทยเมื่อวนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2559 และในปีพ.ศ. 2560 มจี านวนสมาชกิในประเทศไทย 105,645 คน และ
คาดว่าจะมจี านวนสมาชกิเพิม่ขึน้ถงึ 546,341 คนในปีพ.ศ. 2563 (Netflix Streaming Subscribers: Thailand.  2016: 
Online) และจากรายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยช่วงเดอืนมถุินายนถงึกรกฏาคม พ.ศ. 
2560 โดยส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์รมหาชน) ไดอ้ธบิายว่าคนไทยใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อรบัชม
ภาพยนตร์ทางออนไลน์โดยเฉลี่ยร้อยละ 64.3 และใช้อนิเทอร์เน็ตเพื่อความบนัเทงิ เช่น การรบัชมรายการโทรทศัน์ 
ภาพยนตร ์และฟงัเพลงเฉลีย่อยู่ที ่2 ชัว่โมง 18 นาทต่ีอวนั ถงึแมอ้นิเตอรเ์น็ตจะเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนั 
ทว่าผลส ารวจโดย Global Web Index ในไตรมาสทีห่นึ่ง พ.ศ. 2560 พบว่าคนไทยรอ้ยละ 88 ยงัมคีวามตอ้งการรบัชม
เน้ือหารายการแบบเรยีลไทมผ์่านโทรทศัน์ 
 จากขอ้มูลทีก่ล่าวมาขา้งต้น ดว้ยคุณลกัษณะของบรกิารวดิโีอสตรมีมิ่งเน็ตฟลกิซท์ีม่คีวามแตกต่างจากการ
รบัชมรายการต่างๆ ในรูปแบบเดมิโดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถรบัชมเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่องไม่มกีารโฆษณาได้จาก 
ทัว่ทุกมุมโลกผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตทุกระบบปฏบิตักิาร และมกีารพฒันาระบบประมวลผลประวตักิารรบัชม
ที่ช่วยแนะน าเนื้อหารายการที่น่าจะตรงกับความสนใจของผู้ใช้ซึ่งไม่เหมือนกับการรับชมรายการผ่านโทรทศัน์               
รูปแบบเดิม อีกทัง้การใช้บรกิารวิดโีอสตรมีมิง่ยงัหมาะกบัรูปแบบการด าเนินชวีิตของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากคนไทยมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมากจากการพัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทัว่ทุกพื้นที่ และความเร็วอินเตอร์เน็ตที่สนับสนุนให้สามารถใช้วิดีโอสตรีมมิ่งได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ อย่างไรกต็ามปรมิาณการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่ในประเทศไทยยงัอยู่ในระยะเริม่ต้น ผู้วจิยัจงึมคีวาม
สนใจศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ ์ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากคนไทย 
มกีารใชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้ แต่การใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่ในประเทศไทยยงัอยู่ในระยะเริม่ต้นเท่านัน้ ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึความส าคญัในการศกึษาการยอมรบันวตักรรม รูปแบบการด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
วดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้เพื่อใหผู้ท้ี่เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่
สามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนา ปรับปรุงบริการให้
เหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้เพื่อเพิม่โอกาสในการท าธุรกจิ ขยายฐานผูใ้ชบ้รกิารต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา และสถานภาพ 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรบันวตักรรม ได้แก่ ด้านประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ด้านความ
สอดคลอ้ง ดา้นความซบัซอ้น ดา้นความสามารถทดลองใชไ้ด ้และดา้นการสงัเกตเหน็ได ้กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
วดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบการด าเนินชวีติ ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความ
คดิเหน็ กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา และสถานภาพ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซแ์ตกต่างกนั 
 2. การยอมรบันวตักรรม ได้แก่ ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านความสอดคล้อง ด้านความซบัซ้อน               
ด้านความสามารถทดลองใชไ้ด ้และด้านการสงัเกตเหน็ได ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่  
เน็ตฟลกิซข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3. รูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรม 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ ์(2527: 1-10) ได้อธิบายว่าประชากรศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรตาม
ขอบเขตและเนื้อหาสาระทัง้หมด โดยองค์ประกอบของประชากรศาสตร์หรอืคุณลกัษณะของประชากรในด้านต่างๆ 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ทีอ่ยู่อาศยั สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี เชือ้ชาต ิภาษาและศาสนา เป็นตน้ 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 51-57) กล่าวว่า เนื่องจากมลีูกค้าในตลาดอยู่เป็นจ านวนมาก และลูกค้าแต่ละคน            
มีความต้องการแตกต่างกนั จึงต้องมีการแบ่งส่วนการตลาด โดยการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร์              
จะท าใหส้ามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย และง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่นๆ โดยการ
แบ่งส่วนการตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 1) เพศ ผู้หญิงกบัผู้ชายมแีนวโน้มที่จะมทีศันคตแิละ
พฤติกรรมที่ท าให้นักการตลาดสามารถน าลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์                  
บางประเภท 2) อายุ เนื่องจากความชอบ ความต้องการและรสนิยมของแต่ละบุคคลจะเปลี่ยนไปตามวยั 3) อาชพี 
นักการตลาดตอ้งศกึษาว่าสนิคา้และบรกิารของบรษิทัเป็นทีต่อ้งการของกลุ่มอาชพีใด เพื่อใหส้ามารถผลติสนิคา้ไดต้รง
กบัความตอ้งการของกลุ่มคนแต่ละอาชพี 4) รายได ้ความตอ้งการ ความพงึพอใจ ความตอ้งการในผลติภณัฑข์องแต่ละ
บุคคลจะเปลีย่นแปลงไปตามรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 5) ระดบัการศกึษา บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภค
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพทดีกีว่า และราคาสงูกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า 
 จากแนวคดิและทฤษฏขีา้งต้น ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาปจัจยัทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา และสถานภาพ เป็นตวัแปรอสิระ เพื่อรวบรวมลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของผูใ้ชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซใ์นเขตกรุงเทพมหานครไวเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งต้น  และเพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
การใช้บรกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ์ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบันวตักรรม 
 โรเจอร ์(พยตั วุฒริงค.์ 2555: 14; อา้งองิจาก Rogers. 1995) ไดอ้ธบิายว่า นวตักรรมคอืความคดิใหม่ซึง่ถูก
คน้พบหรอืใชเ้ป็นครัง้แรก ถ้าบุคคลมกีารรบัรูถ้งึความใหม่ในแนวคดินัน้ๆ แลว้ แนวคดินัน้กจ็ะเรยีกว่าเป็นนวตักรรม
เช่นกนั และราชบณัฑติยสถาน (ธญัญลกัษณ์ พลวนั; สุพรรษา กุลแก้ว; และ ณัฐสทิธิ ์เกดิศร.ี 2557: 30; อ้างองิจาก 
ราชบณัฑิตยสถาน. 2542) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมไว้ว่า นวตักรรม หมายถึง สิง่ที่เกิดขึ้นใหม่ อาจจะเป็น
ความคิด พฤติกรรม สงัคมใหม่ๆ หรือการรับรู้ในของใหม่ในวฒันธรรมหนึ่ง รวมถึงการค้นพบ  การคิดประดิษฐ์ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงๆ เลก็ๆ น้อยทีเ่กดิขึน้ 
 นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2556: 276) ได้อธบิายถึงคุณลกัษณะของนวตักรรมที่มอีทิธพิลต่ออตัราการยอมรบั
นวตักรรม 5 คุณลกัษณะดงัต่อไปนี้ 1) ประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ (Relative Advantage) คอื ระดบัการรบัรูข้องบุคคล 
ทีร่บัรูถ้งึคุณสมบตัหิรอืขอ้ดขีองผลติภณัฑใ์หม่มากเพยีงพอทีจ่ะทดแทนผลติภณัฑท์ีม่อียู่เดมิ เป็นสิง่ทีด่กีว่า คุณสมบตัิ
ทีด่กีว่า ประโยชน์มากกว่า ถ้าหากผลติภณัฑใ์หม่มขีอ้ดแีละใหป้ระโยชน์ต่อผูใ้ชม้ากเท่าใด กม็โีอกาสทีจ่ะมผีูท้ีย่อมรบั
มากขึ้น 2) ความสอดคล้อง (Compatibility) คือ ระดบัการรบัรู้และเปรียบเทียบได้ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลติภณัฑ์              
ทีต่รงกบัความตอ้งการ มคีุณค่า และน าไปใชง้านไดเ้หมาะสมกบัตวัผูใ้ชเ้อง ถ้าผลติภณัฑใ์หม่มคีวามสอดคลอ้งเขา้กนั
ไดด้กีจ็ะยิง่เพิม่โอกาสใหเ้กดิการยอมรบัในทางบวก 3) ความซบัซอ้น (Complexity) คอื ระดบัความยากในการท าความ
เขา้ใจหรอืใชผ้ลติภณัฑใ์หม่ทีม่ผีลต่อการยอมรบัผลติภณัฑใ์หม่ของผูใ้ช ้ถ้าผลติภณัฑใ์หม่มคีวามซบัซอ้นมากจะสง่ผล
ทางลบต่ออตัราการยอมรบั 4) ความสามารถในการน าไปทดลองใช ้ (Trial Ability) คอื การประเมนิรบัผลติภณัฑ์ใหม่            
ที่สามารถทดลองได้ภายในกฏเกณฑท์ีจ่ ากดั ถ้าผลติภณัฑใ์หม่สามารถทดสอบหรอืทดลองได้อย่างเป็นขัน้ตอนหรอื
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เป็นช่วงๆ ไป ก็จะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถทดลองได้  5) การสังเกตเห็นได้ 
(Observability) คอื ผูใ้ชส้ามารถสงัเกตเหน็ จนิตนาการ และอธบิายถงึคุณสมบตัแิละผลประโยชน์ของผลติภณัฑใ์หมไ่ด้
ง่าย ผลติภณัฑท์ีม่รีะดบัการสงัเกตเหน็ไดม้ากจากสงัคมจะเป็นผลติภณัฑท์ีแ่พร่กระจายไดง้่ายและรบัรูไ้ดง้่าย 
 จากแนวความคดิและทฤษฏขีา้งต้น ผู้วจิยัได้ศกึษาเกี่ยวกบัการยอมรบันวตักรรมวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ์ 
โดยตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื การยอมรบันวตักรรม ไดแ้ก่ ประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ความสอดคลอ้ง ความซบัซอ้น 
ความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และการสงัเกตได้ โดยเลือกศึกษาเป็นตวัแปรอิสระ เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมกับพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีม มิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 แนวคิดเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต 
 คอทเลอร์ (ชูชยั สมทิธไิกร. 2558: 270; อ้างองิจาก Kotler. 2000) ได้ให้ความหมายของค าว่า รูปแบบการ
ด าเนินชวีติ (Lifestyle) หมายถงึ วถิชีวีติของบุคคลทีแ่สดงออกมาในรปูของกจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) 
และความคิดเห็น (Opinions) หรือ มิติเอไอโอ (AIO Dimensions) รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะได้รบั
อทิธพิลจากปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นจติวทิยา และปจัจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของแต่
ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนั 

อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550: 294) ได้กล่าวถึงเทคนิคที่นักวิจยัผู้บริโภคใช้เพื่อศกึษา
รูปแบบการด าเนินชวีติที่เรยีกว่าเอไอโอ (AIO) ซึ่งหมายถึง การวดักจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ
ความเหน็ (Opinions) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 1) A คอื กจิกรรม หมายถึงปฏกิริยิาที่แสดงออก ซึ่งถึงแม้ผู้คนจะเหน็
ปฏกิริยิาที่แสดงออกมา แต่กไ็ม่สามารถเดาเหตุผลของการกระท าได้หมด และไม่มใีครท าการวดัเพื่อหาเหตุผลของ
ปฏกิริยิานี้ 2) I คอื ความสนใจ เป็นความสนใจเรื่องราว เหตุการณ์ หรอืสิง่ของ 3) O คอื ความคดิเหน็ที่บุคคลมต่ีอ
สถานการณ์ทีก่ระตุ้นเรา้ทีม่กีารถามค าถาม ความคดิเหน็จะถูกน าไปใชเ้พื่ออธบิายการแปลความหมาย การคาดคะเน
และประเมนิค่า  
 จากแนวความคดิและทฤษฏขีา้งต้น รูปแบบการด าเนินชวีติ หมายถึง วถิีชวีติ วธิกีารด ารงชพีของแต่ละ
บุคคล การศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติสามารถศกึษาไดโ้ดยใชม้ติเิอไอโอ เพื่อคน้หากจิกรรมทีผู่บ้รโิภคกระท า สิง่ที่
ผูบ้รโิภคสนใจ และมคีวามคดิเหน็ต่อประเดน็ต่างๆ อย่างไร โดยรปูแบบการด าเนินชวีติจะไดร้บัอทิธพิลจากตวัก าหนด
แบบการด าเนินชวีติ และสุดท้ายรูปแบบการด าเนินชวีติจะมีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการบรโิภคและการซื้อของแต่ละ
บุคคล ผูว้จิยัจงึน ามาเป็นพืน้ฐานในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชวีติกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
วดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซโ์ดยใชม้ติเิอไอโอ ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ เป็นตวัแปรอสิระ 
เน่ืองจากรปูแบบการด าเนินชวีติมคีวามเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้และการบรโิภค  
  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 คอทเลอร ์และคณะ (Kotler, P; et al. 2005) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย  
5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) หรอืการรบัรู้ปญัหา (Problem Recognition) 
คอืขัน้ตอนทีผู่บ้รโิภคตระหนึกถงึปญัหาหรอืความต้องการของตนซึง่เกดิจากการทีผู่บ้รโิภคเหน็ถงึความแตกต่างของ
สภาวะทีป่ราถนากบัสภาพแทจ้รงิทีเ่ป็นอยู่ ความต้องการจะถูกกระตุน้จากสิง่กระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) 2) การ
เสาะหาขอ้มลู (Information Search) ผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัการกระตุน้อาจจะเสาะหาขอ้มลูเพิม่ขึน้หรอืไม่กไ็ด ้ถา้แรงขบัของ
ผูบ้รโิภคมมีากและมผีลติภณัฑท์ีเ่ป็นทีพ่งึพอใจอยู่ใกลม้อืผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคมกัจะซือ้ทนัท ีโดยในขัน้นี้ผูบ้รโิภคอาจให้
ความสนใจกบัขอ้มูลมากขึน้เท่าทีต่นนัน้จะหาขอ้มูลได ้หรอือาจจะเสาะหาขอ้มูลอย่างกระตอืรอืลน้ จ านวนการคน้หา
ขอ้มูลขึน้อยู่กบัระดบัของแรงขบั ความยากง่ายในการหาขอ้มูล คุณค่าทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัในการทีม่ขีอ้มลูเพิม่ขึน้ และ
ความพอใจที่ผู้บรโิภคได้รบัจากการเสาะหาขอ้มูล 3) การประเมนิทางเลอืก (Alternative Evaluation) เป็นขัน้ตอนที่
ผู้บริโภคใช้ข้อมูลที่ตนมีอยู่ น ามาประเมินตราผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มตราผลิตภัณฑ์ที่เลือก โดยผู้บริโภคจะไม่ใช้
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กระบวนการประเมนิง่ายๆ เพยีงกระบวนการเดยีวในสถานการณ์ซื้อทุกสถานการณ์ 4) การตดัสนิใจซื้อ (Purchase 
Decision) เป็นการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกสองหรือมากกว่าสองทางเลือก เกิดขึ้นหลังจาก
ผู้บริโภคจัดล าดับความชอบตราผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้วในขัน้ของการประเมินทางเลือกและสร้างความตัง้ใจซื้อ                    
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) หลังจากที่ผู้บริโภคได้ท าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และ                    
ใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคจะแสดงปฏิกิริยาต่อผลิตภัณฑ์ตามความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ถ้าผลิตภัณฑ์
ปฏิบตัิงานได้ดีกว่าที่ผู้บริโภคคาดหวงั ก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ ้าหรือบอกต่อ  เป็นต้น แต่เมื่อใดที่ผลติภณัฑ์
ปฏบิตังิานไดต้ ่ากว่าทีผู่บ้รโิภคคาดหวงั ผูบ้รโิภคกจ็ะเปลีย่นไปใชผ้ลติภณัฑข์องคู่แขง่และมกีารบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภค
คนอื่นๆ  

ชูชัย สมิทธิไกร (2557: 103-108) ได้อธิบายถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ว่าเป็นขัน้ตอนที่ผู้บริโภค               
น าผลิตภัณฑ์มาใช้ประโยชน์ตามที่มุ่งหวัง หรือการรับบริการจากสถานประกอบการ การศึกษาเกี่ยวกับการใช้
ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคสามารถจ าแนกได ้5 ประการ ดงันี้ 1) การใชเ้กดิขึน้เมื่อไร ไดแ้ก่ ช่วงระยะห่างระหว่างการซือ้
กบัการใช ้และเวลาทีก่ารใช ้2) ใชท้ีใ่ด ผูบ้รโิภคมกีารใชผ้ลติภณัฑท์ีใ่ด สถานทีข่องการใชอ้าจจ าแนกไดห้ลายแบบตาม
ประเภทของผลติภณัฑ ์3) ใชอ้ย่างไร ผูบ้รโิภคแต่ละคนอาจมวีธิกีารใชผ้ลติภณัฑช์นิดเดยีวกนัแตกต่างกนั 4) ใชม้าก
เพียงไร ผู้บริโภคแต่ละคนอาจมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน ท าให้สามา รถแบ่งส่วนตลาด                
โดยอาศยัปรมิาณการใช ้(Usage Volume Segmentation) 5) การก าจดัสว่นทีเ่หลอื อาจเกดิขึน้ในระหว่างหรอืหลงัการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้ และในบางกรณีผลิตภัณฑ์นัน้อาจไม่มีส่วนใดที่ต้องก าจัดทิ้งเลยก็ได้ โดยเฉพาะการบริโภค              
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิาร 
 จากแนวคดิและทฤษฏขีา้งตน้ ผูว้จิยัจงึศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซท์ีเ่กดิขึน้ ซึง่อยู่
ในระหว่างขัน้การตัดสนิใจซื้อและขัน้พฤติกรรมหลงัการซื้อในกระบวนการตดัสนิใจซื้อโดยคอทเลอร์และเคลเลอร์                
โดยศกึษาลกัษณะและรูปแบบการใชข้องผู้บรโิภค ได้แก่ แผนการให้และค่าสมาชกิรายเดอืน ช่องทางการใช้บรกิาร 
ประเภทของเนื้อหา และเหตุผลที่ใช้บริการ เป็นตัวแปรตาม เพื่อท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ                    
ทางประชากรศาสตร ์การยอมรบันวตักรรม และรูปแบบการด าเนินชวีติ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
วดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ ์

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธวีจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research)            
มแีบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืการวจิยั ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิ(SPSS) สถติทิี่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบไคสแควร์ เพื่ออธิบาย
ความสมัพันธ์ระหว่างการยอมรับนวตักรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง 
เน็ตฟลกิซ ์
 
ผลการวิจยั 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน 
รายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพโสด 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการยอมรบันวตักรรมในทุกๆ ดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการยอมรบันวตักรรมโดยเรียงจากระดบัค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงที่สุด คือ ด้านความสามารถ
ทดลองได้ รองลงมาคอื ด้านการสงัเกตเหน็ได้ ด้านความสอดคล้อง ด้านประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ และด้านความ
ซบัซอ้น  
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 3. ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการปฏบิตักิจิกรรม ระดบัความสนใจ และระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการปฏบิตักิจิกรรม ระดบัความสนใจ และระดบัความคดิเหน็ 
โดยเรยีงจากระดบัค่าเฉลีย่ทีม่คี่าสงูสดุ คอื ดา้นความคดิเหน็ รองลงมาคอื ดา้นกจิกรรม และดา้นความสนใจ 
 4. พฤติกรรมการใช้บรกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แผนการใหบ้รกิาร
มาตรฐาน ค่าบริการ 350 บาทต่อเดือน ใช้บริการผ่านเว็บไซต์เน็ตฟลิกซ์ ช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุดวนัเสาร์-อาทิตย์ 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการมากที่สุดเวลา 18.01-24.00 น. ใช้บริการในที่พกัอาศยั ใช้บริการเนื้อหาประเภทแอ็คชัน่ และ
เหตุผลทีใ่ชบ้รกิารเน่ืองจากเนื้อหารายการมคีวามหลากหลาย 
 5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้               
ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา และสถานภาพ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ์แตกต่างกนั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มเีพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการวดิีโอสตรมีมิง่เน็ตฟลิกซ์แตกต่างกนั               
เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ ์
ด้านช่องทางที่ใช้บริการ และด้านเหตุผลที่ใช้บริการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั               
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้ป็นบางสว่น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ์ไม่แตกต่างกนั              
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูต้อบบแบบสอบถามทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซแ์ตกต่างกนั 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง                
เน็ตฟลกิซ ์ดา้นแผนการใหบ้รกิารและสมาชกิรายเดอืน และช่องทางทีใ่ชบ้รกิารแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ  
ทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้ป็นบางสว่น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์
แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ด้านแผนการให้บริการและสมาชิกรายเดือน และเหตุผลที่ใช้บริการแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้ป็นบางสว่น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์
แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ด้านแผนการให้บริการและสมาชิกรายเดือน และด้านประเภทของเนื้อหาที่ใช้บริการ               
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้ป็นบางสว่น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์                
แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอ
สตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ด้านช่องทางที่ใช้บริการแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้ป็นบางสว่น 
 สมมติฐานท่ี 2 การยอมรบันวตักรรม ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ดา้นความสอดคลอ้ง ดา้นความ
ซบัซ้อน ด้านการทดลองได้ และด้านการสงัเกตเห็นได้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิง่ 
เน็ตฟลกิซข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การยอมรบันวตักรรมกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นแผนการใหบ้รกิารและค่าสมาชกิรายเดอืน จากผลการ
ทดสอบสมมตฐิานพบว่า การยอมรบันวตักรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นแผนการใหบ้รกิารและ
ค่าสมาชกิรายเดอืน เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า การยอมรบันวตักรรมดา้น ดา้นประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ และดา้นการ



8 
 

สงัเกตเห็นได้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ  ด้านแผนการให้บริการและค่าสมาชิกรายเดือน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวบ้างสว่น 
 การยอมรบันวตักรรมกบัพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านช่องทางที่ใช้บริการ  จากผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า การยอมรบันวตักรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นช่องทางทีใ่ชบ้รกิาร เมื่อพจิารณารายดา้น
พบว่า การยอมรบันวตักรรม ด้านประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ และด้านความสอดคล้อง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม  
การใช้บรกิาร ด้านช่องทางทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไวบ้างสว่น 
   การยอมรับนวตักรรมกับพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านประเภทเนื้อหาที่ใช้บริการ  จากผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า การยอมรบันวตักรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นประเภทเนื้อหาทีใ่ชบ้รกิาร เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า การยอมรับนวัตกรรม ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านความซับซ้อน และด้าน
ความสามารถทดลองใชไ้ด ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นประเภทเนื้อหาทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวบ้างสว่น 
 การยอมรบันวตักรรมกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นเหตุผลทีใ่ชบ้รกิาร จากผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
การยอมรบันวตักรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นเหตุผลทีใ่ชบ้รกิาร เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
การยอมรบันวตักรรม ดา้นประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ และดา้นความซบัซอ้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
ดา้นเหตุผลทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้
บางสว่น 
 สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น                       
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 รูปแบบการด าเนินชวีติ กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร ด้านแผนการใหบ้รกิารและค่าสมาชกิรายเดอืน  จากผล
การทดสอบสมมตฐิานพบว่า รปูแบบการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นแผนการใหบ้รกิาร 
ด้านแผนการให้บรกิารและค่าสมาชกิรายเดอืน เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านความสนใจ และด้านความคดิเห็น               
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นแผนการใหบ้รกิารและค่าสมาชกิรายเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวบ้างสว่น 
 รูปแบบการด าเนินชวีติ กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร ด้านช่องทางที่ใชบ้รกิาร  จากผลการทดสอบสมมตฐิาน
พบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นช่องทางทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 รูปแบบการด าเนินชีวิต กบัพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านประเภทเนื้อหาที่ใช้บริการ จากผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ด้านประเภทเนื้อหาทีใ่ชบ้รกิาร 
เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บริการ ด้านประเภทเนื้อหาที่ใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05 และ 0.001 ตามล าดับ                       
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 รูปแบบการด าเนินชวีติ กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร ด้านเหตุผลที่ใช้บรกิาร  จากผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นเหตุผลทีใ่ชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 
 1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี รายได้ ระดบัการศกึษา และสถานภาพ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซแ์ตกต่างกนั  
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 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิาร ด้านช่องทางการใช้บรกิารแตกต่างกนั  
อาจเนื่องจากเพศชายและเพศหญิงอาจมคีวามถนัดในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยไีม่เหมอืนกนั โดยเพศชายอาจใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวและคอมพิวเตอร์พกพามากกว่าเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงอาจใช้อุปกรณ์อื่นๆ เช่น 
โทรศพัทม์อืถอืสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ ฯลฯ มากกว่า จงึท าใหม้กีารใชผ้่านแอปพลเิคชัน่มาก และผู้ตอบแบบสอบถาม              
ที่มีเพศแตกต่างกัน ยังมีพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ด้านเหตุผลที่ใช้บริการแตกต่างกัน                
อาจเนื่องจากกลุ่มเพศชายตอ้งการการรบัชมเนื้อหารายการแบบต่อเนื่อง และอาจเป็นเพราะเมื่อต้องออกนอกสถานที ่
การรบัชมรายการโดยใช้อนิเตอร์เน็ตจากโทรศพัท์เคลื่อนที่อาจไม่เสถียร จงึท าให้เพศชายใช้บรกิารวดิโีอสตรีม มิ่ง
เนื่องจากสามารถรบัชมเนื้อหาแบบออฟไลน์ได ้ในขณะทีก่ลุ่มเพศหญงิอาจโปรดปรานการดูละคร หรอืซรีีย่ ์เช่น ซรีีย่์
เกาหลมีากกว่าเพศชาย และเนื้อหารายการดงักล่าวอาจมเีฉพาะในวิดโีอสตรมีมิง่เท่านัน้ กจ็ะมกีารใช้บรกิารวดิโีอ               
สตรมีมิง่ เนื่องจากเนื้อหารายการตรงกบัความชอบ สอดคล้องกบังานวจิยัของ เอกพล รุ่งโรจน์กจิกุล (2557) ศกึษา
เรื่อง “พฤติกรรมการใช้งานแอปพลเิคชัน่ไลน์ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม               
ทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านแอปพลเิคชัน่ไลน์แตกต่างกนั 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นแผนการใหบ้รกิารและค่าสมาชกิราย
เดอืนทีใ่ชแ้ตกต่างกนั โดยกลุ่มนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษาเลอืกใชแ้ผนการใหบ้รกิารพืน้ฐาน อตัราค่าสมาชกิ 280 บาท
ต่อเดอืนมากที่สุด กลุ่มที่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และธุรกจิส่วนตวั/ เจ้าของกจิการ เลอืกใช้แผนการ
ให้บริการมาตรฐาน อัตราค่าสมาชิก 350 บาทต่อเดือนมากที่สุด และส าหรับกลุ่มที่ประกอบอาชีพรับราชการ/ 
รฐัวสิาหกจิ เลอืกใช้แผนการใหบ้รกิารพรเีมีย่ม ค่าสมาชกิ 420 บาทต่อเดอืนมากทีสุ่ด อาจเนื่องจากนักเรยีน/ นิสติ/ 
นักศกึษาเป็นกลุ่มทีย่งัไม่มรีายได้ ยงัไม่สามารถหารายได้ได้ด้วยตนเอง การเลอืกใชแ้ผนการใหบ้รกิารทีม่คี่าบรกิาร              
ต ่าทีสุ่ดอาจเหมาะสมกบัก าลงัซือ้ของนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา ในขณะทีก่ลุ่มทีป่ระกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 
กลุ่มทีป่ระกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/ เจา้ของกจิการ และกลุ่มประกอบอาชพีรบัราชการ/ รฐัวหิากจิ มรีายไดแ้ละมอีาชพี
การงานที่มีความมัน่คง จึงเลือกใช้แผนการให้บริการที่มีราคาสูงขึ้นมาตามรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ                
เอกพล รุ่ งโรจน์กิจกุล  (2557) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน่ไลน์ของผู้บริโภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านแอปพลเิคชัน่ไลน์
แตกต่างกนั และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกนั ยงัมีพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตริมมิ่งเน็ตฟลิกซ์               
ด้านช่องทางการใช้บริการแตกต่างกนั อาจเนื่องจากกลุ่มนักเรียน/ นิสติ/ นักศึกษามกีารใช้คอมพิวเตอร์ในการท า
รายงาน ศกึษาคน้ควา้อยู่เป็นประจ า และกลุ่มประกอบอาชพีรบัราชการมกีารใชเ้วลาอยู่กบัคอมพวิเตอรท์ัง้ในทีท่ างาน
และทีพ่กัอาศยัจงึ จงึใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซผ์่านเวบ็ไซต์ ในขณะทีก่ลุ่มพนักงานบรษิทัเอกชน และกลุ่มที่
ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/ เจา้ของกจิการ อาจไม่ไดใ้ชเ้วลาอยู่กบัคอมพวิเตอรม์ากนัก เนื่องจากต้องมกีารออกไป
ท างานนอกสถานทีแ่ละมกีารเดนิทางอยู่เสมอ การใชบ้รกิารผ่านแอปพลเิคชัน่ช่วยใหก้ลุ่มพนักงานบรษิทัเอกชน และ
กลุ่มทีป่ระกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/ เจา้ของกจิการสามารถใชง้านวดิโีอสตรมีมิง่ไดส้ะดวกกว่าการใชง้านผ่านเวบ็ไซต์ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เอกพล รุ่งโรจน์กจิกุล (2557) ศกึษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชง้านแอปพลเิคชัน่ไลน์ของ
ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน
แอปพลเิคชัน่ไลน์แตกต่างกนั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิาร ด้านแผนการให้บรกิารและ               
ค่าสมาชกิรายเดอืนแตกต่างกนั อาจเป็นไปไดว้่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดใ้นระดบัน้อยมกีารเลอืกใชแ้ผนการ
ให้บรกิารพื้นฐานซึ่งมรีาคาถูกที่สุด ในขณะที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เพิม่มากขึ้นมกีารเลือกใช้แผนการ
ใหบ้รกิารมาตรฐาน และพรเีมีย่มทีม่รีาคาสงูขึน้ตามความสามารถในการใช ้และผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อเดอืน
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นเหตุผลทีใ่ชบ้รกิารแตกต่างกนั อาจเนื่องจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามที่มี
รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มกีารใชอุ้ปกรณ์เชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตหลายๆ อุปกรณ์ในชวีติประจ าวนั 
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ท าให้มีการใช้บรกิารเพราะสามารถรบัชมเนื้อหารายการสามารถท าได้ผ่านอุปกรณ์หลายอุปกรณ์ในเวลาเดยีวกนั 
ในขณะทีก่ลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001 ถงึ 20,000 บาท อาจเป็นกลุ่มทีช่ื่นชอบการรบัชม
เน้ือหารายการหลากหลายประเภท แสวงหาความแปลกใหม่จากการรบัชม จงึใชบ้รกิารเน่ืองจากเนื้อหารายการมคีวาม
หลากหลาย สว่นกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 20,001 ถงึ 30,000 บาท อาจเป็นกลุ่มทีต่อ้งมกีาร
เดินทางออกนอกสถานที่ การใช้งานวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มือถืออาจท าใ ห้สิ้นเปลือง
ค่าบรกิารและเปลอืงอนิเตอรเ์น็ต การรบัชมเน้ือหารายการแบบออฟไลน์ไดจ้งึช่วยแกป้ญัหาดงักล่าวได ้และกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 30,001 บาทขึน้ไป อาจเป็นกลุ่มทีใ่หค้วามส าคญักบัประโยชน์และความคุ้ม
ค่าที่คาดว่าจะได้รบัจากการใช้บริการมากจึงใช้บริการเนื่องจากมีความคุ้มค่ากบัราคามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ     
งานวิจยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) ศึกษาเรื่อง “การยอมรบันวตักรรมที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
แอปพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้แตกต่างกนั มพีฤติกรรม            
การซือ้แอปพลเิคชัน่แตกต่างกนั 
 ระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นแผนการ
ใหบ้รกิารและค่าสมาชกิรายเดอืนแตกต่างกนั ดา้นแผนการใหบ้รกิารและค่าสมาชกิรายเดอืน อาจเนื่องจากกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามทีม่กีารศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีอาจมกี าลงัซือ้น้อย จงึใชแ้ผนการใหบ้รกิารทีม่รีาคาถูกทีส่ดุ ในขณะ
ที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอาจเริ่มเป็นกลุ่มที่สามารถหาราย ได้ได้ด้วยตนเอง                         
มีความสามารถในการซื้อเพิ่มมากขึ้น จึงใช้แผนการให้บริการที่มีราคาสูงขึ้น  และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านประเภทของเนื้อหาที่ใ ช้บริการแตกต่างกัน อาจเนื่องจาก                 
ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มอาจมคีวามชื่นชอบเนื้อหารายการทีไ่ม่เหมอืนกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มชัฌมิา 
ศรัทธาพร  (2558) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพล รุ่งโรจน์กิจกุล  (2557) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้งาน
แอปพลเิคชัน่ไลน์ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั    
มพีฤตกิรรมการใชง้านแอปพลเิคชัน่ไลน์แตกต่างกนั 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ ์ดา้นช่อง
การใช้บรกิารแตกต่างกนั อาจเนื่องจากกลุ่มทีม่สีถานภาพสมรส/ หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกนัอยู่ มกีารใช้คอมพวิเตอร์
รวมถงึอนิเตอรเ์น็ตภายในทีพ่กัอาศยัอยู่แลว้ จงึท าใหม้กีารใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซตม์าก แตกต่างจากกลุ่มทีม่สีถานภาพ
โสดทีอ่าจมกีารเดนิทางออกนอกสถานทีอ่ยู่เป็นประจ า การท ากจิกรรมต่างๆ นอกบา้น เช่น การออกไปพบปะสงัสรรค ์
ท าให้ต้องมกีารติดต่อสื่อสารผ่านการใช้โทรศพัท์มอืถือสมาร์ทโฟน หรอืแทบ็เลต็ที่มกีารใช้บรกิารอนิเตอร์เน็ต และ               
มกีารใชบ้รกิารผ่านแอปพลเิคชัน่มาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอมกิา เหมมนิทร ์(2557) ศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรม
การใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์
แตกต่างกนั 
 2. การยอมรบันวตักรรม ได้แก่ ด้านประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ด้านความสอดคล้อง ด้านความซบัซ้อน              
ด้านการทดลองได้ และด้านการสงัเกตเหน็ได้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลิกซ์                
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  
 การยอมรบันวตักรรม กบัพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิง่เน็ตฟลิกซ์ ด้านแผนการให้บริการและ                
ค่าสมาชกิรายเดอืน ผลการวจิยัพบว่า การยอมรบันวตักรรมกรรม ดา้นประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นแผนการใหบ้รกิารและค่าสมาชกิรายเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า อาจเนื่องจาก
ผูใ้ชบ้รกิารแต่ละคนเหน็ประโยชน์ของการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่ทีม่รีูปแบบเนื้อหารายการทีม่คีวามหลากหลาย และ
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สามารถรบัชมเนื้อหารายการได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งเป็นคุณลกัษณะที่แตกต่างจากการรบัรายการโทรทศัน์รูปแบบเดิม    
โดยการเลง็เหน็ถงึประโยชน์ของการใชว้ดิโีอสตรมีมิง่ของผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ มโีอกาสทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะมีพฤตกิรรมการ
เลอืกใชแ้ผนการให้บรกิารทีม่รีาคาสงูขึน้ เพราะมคีวามเป็นไปไดท้ีผู่ใ้ชบ้รกิารจะท าการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัทิีต่นจะ
ได้รบัจากแผนการใช้งานแต่ละแผนการให้บริการตามข้อมูลที่ศึกษา และความคุ้มค่าที่จะได้รบัจากการใช้บริการ                  
เพื่อเลอืกแผนการให้บรกิารที่เหมาะสมกบัตนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) 
ศึกษาเรื่อง “การยอมรบันวตักรรมที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า การยอมรบันวตักรรม ดา้นประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
แอปพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟน และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธรีพงศ์ อุ่นตนัเตยานนท์ (2557) เรื่อง “การยอมรบั
นวัตกรรมมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มในการใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพ              
มหานคร” ที่พบว่า การยอมรบันวตักรรมด้านประโยชน์เชงิเปรียบเทยีบ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บรกิาร
เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต 
 การยอมรบันวตักรรมกรรม ดา้นการสงัเกตเหน็ได ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นแผนการ
ใหบ้รกิารและค่าสมาชกิรายเดอืน ในระดบัต ่า อาจเนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารเลง็เหน็และมคีวามเขา้ใจถงึวธิกีารใชง้าน รวมถงึ
คุณสมบตัพิเิศษของวดิโีอสตรมีมิง่ทีม่คีวามแตกต่างจากการรบัชมเน้ือหารายการแบบเดมิ โดยการทีผู่ใ้ชบ้รกิารมคีวาม
เขา้ใจถงึคุณสมบตัิและประโยชน์ของวดิโีอสตรมีมิ่งทีม่ากขึน้ มโีอกาสทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะมีการพจิารณาเลอืกใช้แผนการ
ใหบ้รกิารในช่วงระดบัราคาทีส่งูขึน้ เพราะมคีวามเป็นไปไดท้ีผู่ใ้ชบ้รกิารจะท าการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัทิีต่นจะไดร้บั
จากแผนการใชง้านแต่ละแผนการใหบ้รกิารตามขอ้มูลทีศ่กึษา และความคุม้ค่าทีจ่ะไดร้บัจากการใชบ้รกิาร เพื่อเลอืก
แผนการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมกบัตนมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ธรีพงศ ์อุ่นตนัเตยานนท ์ (2557) เรื่อง 
“การยอมรบันวตักรรมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้ใชบ้รกิาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า การยอมรบันวตักรรมด้านการสงัเกตเหน็ได้ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บรกิาร
เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต 
 การยอมรับนวัตกรรม ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ                       
ด้านช่องทางที่ใช้บรกิาร ในระดบัต ่า อาจเนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บรกิารแต่ละคนค านึงถึงความสะดวกในการใชง้านวดิโีอ
สตรมีมิง่จากอุปกรณ์เชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตและแผนการใชอ้นิเตอรเ์น็ตทีต่นใชอ้ยู่ และหากผูใ้ชบ้รกิารได้ประโยชน์จาก
การรบัชมเนื้อหารายการบนอุปกรณ์ที่ตนใช้อยู่ได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสที่ผู้ใช้บริการจะมีพฤติกรรม                
การเลอืกรบัชมเนื้อหาผ่านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชัน่เพิม่มากขึน้ เพราะช่องทางทีใ่ชใ้นการรบัชมกจ็ะเปลีย่นแปลงไป
ตามความความสะดวกของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึอุปกรณ์ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่อียู่ในขณะนัน้ และบรกิารวดิโีอสตรมีมิง่มกีาร
ออกแบบมาเพื่อให้สามารถรองรบัการท างานกบัทุกระบบปฏบิตัิการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อยู่แล้ว  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เทอดรัฐ แววศักดิ ์(2556) ศึกษาเรื่อง “การยอมรับนวัตกรรมที่มีความสมัพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ” ที่พบว่า การยอมรับนวัตกรรม                       
ดา้นประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แอปพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน  
 การยอมรบันวตักรรม ด้านความสอดคล้อง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร ด้านช่องทางที่ใช้
บรกิาร ในระดบัต ่ามาก อาจเนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารมกีารใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยทีีส่ามารถเชื่อมต่อกบัระบบอนิเตอรเ์น็ตได้
ในชวีติประจ าวนัอยู่แลว้ ไม่ต้องมกีารเปลีย่นแปลงอุปกรณ์ทีใ่ชง้าน รวมถงึเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชัน่ทีอ่อกแบบมาให้
สามารถรองรบัการใชง้านบนอุปกรณ์ไดห้ลากหลาย ช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชง้านวดิโีอสตรมีมิง่ไดม้ากขึน้ มโีอกาส
ที่ผู้ใช้บรกิารจะมพีฤติกรรมการเลอืกรบัชมเนื้อหารายการผ่านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชัน่ เพิม่มากขึน้ เพราะช่องทาง             
ที่ใช้ในการรบัชมกจ็ะเปลี่ยนแปลงไปตามความความสะดวกของผู้ใช้บรกิาร รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ใชบ้รกิารที่มอียู่ใน
ขณะนัน้ และบริการวิดีโอสตรีมมิ่งมีการออกแบบมาเพื่อให้สามารถรองรบัการท างานกบัทุกระบบปฏิบตัิการของ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตได้อยู่แล้ว สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐวุฒ ิเปรมปราชญ์ (2557) ศกึษาเรื่อง “การ
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ยอมรบันวตักรรมแอปพลเิคชัน่ฟงัเพลงแบบสตรมีมิง่ KKBOX บนสมารท์โฟนของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร” ทีพ่บวา่ 
การยอมรบันวตักรรม ด้านความสอดคล้อง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชแ้อปพลเิคชัน่ฟงัเพลงแบบสตรมีมิง่ 
KKBOX บนสมารท์โฟน  
 การยอมรบันวตักรรม ดา้นประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมี
มิง่เน็ตฟลกิซ์ ด้านประเภทเนื้อหาที่ใช้บรกิาร โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก อาจเนื่องจากผู้ใช้บรกิารเล็งเห็น
ประโยชน์ของการใหบ้รกิารเน้ือหารายการทีม่คีวามหลากหลายเป็นจ านวนมาก เช่น เนื้อหาประเภทแอค็ชัน่ แอนิเมชัน่ 
ตลกขบขนั เป็นต้น ที่ตรงกบัรสนิยมและความชอบเพิม่มากขึ้น มีโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรบัชมเนื้อหา
รายการต่างๆ เพิม่มากขึน้ เพราะผู้ใช้บรกิารมตีวัเลอืกในการรบัชมเนื้อหารายการที่หลากหลายเพิม่ขึน้และตรงกบั
ประเภททีต่นตอ้งการมากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีพงศ ์อุ่นตนัเตยานนท ์(2557) เรื่อง “การยอมรบันวตักรรม 
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า 
การยอมรับนวัตกรรมด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ มีความสัมพันธ์ กับแนวโน้มการใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต 
 การยอมรบันวตักรรม ดา้นความซบัซอ้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ ์
ด้านประเภทเนื้อหาที่ใช้บริการ ในระดบัต ่ามาก อาจเนื่องจากการออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั น่ที่สนับสนุน                
ให้ ผู้ใช้บริการสามารถท าการค้นหาและเลือกรบัชมประเภทเนื้อหารายการที่ตรงกบัความต้องการของตนได้ง่าย                   
มโีอกาสที่ผู้ใช้บรกิารจะมพีฤติกรรมการใช้บรกิารเนื้อหารายการประเภทอื่นๆ เพิม่มากขึน้ เพราะหากเวบ็ไซต์และ
แอปพลิเคชัน่มีการออกแบบที่ยากต่อการใช้งาน ยุ่งยากต่อการเลือกหรือค้นหาเนื้อหารายการที่ต้องการรับชม 
ผูใ้ชบ้รกิารอาจเปลีย่นไปใชผู้ใ้หบ้รกิารรายอื่นทีใ่หบ้รกิารเนื้อหาประเภททีค่ลา้ยกนัแต่ใชง้านไดง้่ายกว่า สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เทอดรฐั แววศักดิ ์(2556) ศึกษาเรื่อง “การยอมรบันวตักรรมที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
แอปพลิเคชัน่ส าหรับสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า การยอมรับนวัตกรรม ด้านความซับซ้อน                        
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แอปพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน 
 การยอมรบันวตักรรม ดา้นความสามารถทดลองใชไ้ด ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมี
มิง่เน็ตฟลกิซ ์ดา้นประเภทเนื้อหาทีใ่ชบ้รกิาร ในระดบัต ่ามาก อาจเนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารมีโอกาสทดลองใชว้ดิโีอสตรมีมิง่ 
และสามารถรบัรูจ้ากการทดลองใชง้านไดว้่ามปีระเภทเนื้อหารายการใหบ้รกิารจ านวนมากและตรงกบัความตอ้งการของ
ตน ซึง่หากผูใ้ชบ้รกิารไดท้ดลองใชบ้รกิารเนื้อหาทีต่รงกบัความต้องการมาก มโีอกาสทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะมพีฤตกิรรมการ
เลือกใช้บริการเนื้อหาประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้น เพราะบริการวิดีโอสตรีมมิ่งมีการคัดสรรเนื้อหารายการที่มีความ
หลากหลาย รวมถึงมกีารพฒันาระบบคุณภาพความคมชดัของภาพและเสยีงที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทดลองใช้
ร่วมกบัการรบัชมเนื้อหารายการทีต่นชื่นชอบได้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) ศกึษาเรื่อง “การ
ยอมรบันวตักรรมที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ”                 
ที่พบว่า การยอมรบันวตักรรม ด้านความสามารถทดลองใช้ได้ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชัน่
ส าหรบัสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 การยอมรับนวัตกรรม กับพฤติกรรมการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ด้านเหตุผลที่ใช้บริการ
ผลการวจิยัพบว่า การยอมรบันวตักรรม ด้านประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร 
ดา้นเหตุผลทีใ่ชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก อาจเนื่องจากผู้ใชบ้รกิารเลง็เหน็ถงึประโยชน์ของการใชง้าน
วดิโีอสตรมีมิง่ และมกีารใชง้านอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อระบบอนิเตอรเ์น็ตในชวีติประจ าวนัอยู่แลว้ ซึง่หากผูใ้ชบ้รกิารเลง็เหน็
ถงึคุณสมบตักิารท างานของวดิโีอสตรมีมิง่ทีแ่ตกต่างจากการรบัชมรายการรูปแบบเดมิมากขึน้ มโีอกาสทีผู่ใ้ช้บรกิาร             
จะมพีฤติกรรมการใช้วดิโีอสตรมีมิง่ด้านเหตุผลที่ใช้บรกิารเพิม่มากขึ้น เพราะผู้ใช้จะได้รบัประโยชน์จากการรับชม
เนื้อหารายการที่มคีวามหลากหลายผ่านอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกนั รวมทัง้สามารถใช้งานเมื่อไม่ได้
เชื่อมต่อระบบอนิเตอรเ์น็ตได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีพงศ ์อุ่นตนัเตยานนท ์(2557) เรื่อง “การยอมรบันวตักรรม 
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มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มในการใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า 
การยอมรับนวัตกรรมด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต  
 การยอมรบันวตักรรม ดา้นความซบัซอ้น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซ ์
ดา้นเหตุผลทีใ่ชบ้รกิาร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า อาจเนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคุน้เคยกบัการใชบ้รกิารวิดโีอ
สตรมีมิง่ร่วมกบัอุปกรณ์เชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตที่ตนมอียู่ ไม่รู้สกึว่าการใช้งานวดิโีอสตรมีมิง่มคีวามยากต่อการเรยีนรู้               
มโีอกาสทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะมพีฤตกิรรมการใชด้า้นเหตุผลทีใ่ชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ เพราะบรกิารวดิโีอสตรมีมิง่เป็นบรกิารที่
เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยเีป็นส่วนมาก มคีวามเป็นไปไดท้ีผู่ใ้ชบ้รกิารจะเลอืกมองหาบรกิารวดิโีอสตรมีมิง่ทีม่คีุณสมบตัิ
แตกต่างจากการรบัเนื้อหารายการแบบเดมิแต่ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเรยีนรูม้ากเกนิไป สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) ศกึษาเรื่อง “การยอมรบันวตักรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้แอปพลเิคชัน่
ส าหรบัสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า การยอมรบันวตักรรม ด้านความซบัซ้อน มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการซือ้แอปพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน 

 3. รูปแบบการด าเนินชวีติ ได้แก่ ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซข์องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  
 รูปแบบการด าเนินชีวิต กับพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านแผนการให้บริการและค่าสมาชิกรายเดือน 
ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ด้านแผนการ
ให้บริการและค่าสมาชกิรายเดือน โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก อาจเนื่องจากผู้ใช้บรกิารที่มคีวามสนใจข่าว
สารบนัเทงิ รวมถึงรบัชมเนื้อหารายการ ภาพยนตร์ต่างๆ ผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์มมาก มโีอกาสที่ผู้ใช้จะเลอืก
แผนการใหบ้รกิารและค่าสมาชกิเพิม่ขึน้ตามความสนใจ เพราะมคีวามเป็นไปไดท้ีผู่ใ้ชบ้รกิารจะมกีารตดิตามข่าวสาร
บนัเทงิต่างๆ ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ทีจ่ะคอยแนะน ารายการใหม่ๆ สทิธปิระโยชน์ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร ทีจ่ะช่วยใหผู้ใ้ช้
สามารถประเมนิและเลอืกแผนบริการที่ตอบโจทย์ตนได้มากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภทัรา เรอืงสวสัดิ ์
(2553) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชวีิต และพฤติกรรมการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า รปูแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 และรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นแผนการใหบ้ริ
การและค่าสมาชกิรายเดอืน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก อาจเน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการใช้
อนิเตอรเ์น็ตเพื่อความบนัเทงิซึง่สามารถตอบสนองรปูแบบการด าเนินชวีติของตนเองมาก มโีอกาสทีผู่ใ้ชจ้ะมพีฤตกิรรม
การการเลอืกแผนการใหบ้รกิารและค่าสมาชกิรายเดอืนเพิม่ขึน้ เพราะบรกิารวดิโีอสตรมีมิง่มกีารออกแบบ มาเพื่อให้
ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ตอบสนองกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนัอยู่แล้ว สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชนัญญา หิรญัยบตัร (2556) ศึกษาเรื่อง 
“รูปแบบการด าเนินชีวิต และความพึงพอใจโดยรวมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการแชทผ่าน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ทีพ่บว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารแชทผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
 รูปแบบการด าเนินชวีติ ด้านกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร ด้านประเภทเนื้อหาทีใ่ช้
บรกิาร โดยมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก อาจเนื่องจากผู้ใช้บรกิารที่เลอืกใช้บรกิารวดิโีอสตรมีมิง่ มพีฤติกรรม              
การใชอ้นิเตอรเ์น็ตเพื่อความบนัเทงิเป็นประจ า หากผูใ้ชบ้รกิารมกีารใชเ้วลาพกัผ่อนไปกบัการรบัชมเน้ือหารายการผา่น
วดิโีอสตรมีมิง่มาก มโีอกาสทีผู่ใ้ชจ้ะมพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารในสว่นของประเภทเนื้อหาทีใ่ชบ้รกิารมากขึน้ เพราะ
วดิโีอสตรมีมิง่มกีารคดัสรรเนื้อหารายการมาน าเสนอเป็นจ านวนมากเพื่อใหต้รงกบัความชอบของผูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ 
และสามารถรบัชมเนื้อหารายการได้ตลอดเวลา สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภัทรา เรืองสวสัดิ ์ (2553) ศึกษาเรื่อง 
“รปูแบบการด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคน” พบว่า
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รูปแบบการด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์  และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
มาลนิี จงส าราญ (2555) ศกึษาเรื่อง “แบบแผนพฤติกรรมการเปิดรบัซรียี์อเมรกินัและอตัลกัษณ์ของกลุ่มผู้ชมไทย” 
พบว่า กลุ่มผูช้มชาวไทยมคีวามตัง้ใจแสวงหาเน้ือหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการในดา้นความบนัเทงิ มกีารก าหนดและ
คดัเลอืกประเภทของเน้ือหาทีต่รงกบัรสนิยมดว้ยตนเอง 

 รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นประเภทเนื้อหาทีใ่ช้
บริการ โดยมีความสมัพันธ์อยู่ในระดับต ่ามาก อาจเนื่องจากผู้ใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งมีพื้นฐานความสนใจด้าน
นวตักรรม และการชมรายการประเภทต่างๆ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตมาก มโีอกาสทีผู่ใ้ชจ้ะมพีฤตกิรรมการเลอืกรบัชม
เน้ือหารายการทีต่รงกบัความสนใจของตนอยู่แลว้เพิม่มากขึน้ เพราะบรกิารวดิโีอสตรมีมิง่มกีารน าเสนอเน้ือหารายการ
ทีม่คีวามหลากหลายเป็นจ านวนมาก มรีะบบการแนะน าเนื้อหารายการทีน่่าจะเหมาะกบัผูใ้ช ้และผูใ้ชบ้รกิารสามารถ
เลอืกรบัชมรายไดต้ามความชอบของตนเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรา เรอืงสวสัดิ ์(2553) ศกึษาเรื่อง “รูปแบบ
การด าเนินชวีติ และพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า รปูแบบ
การด าเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 รูปแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ดา้นประเภทเนื้อหา              
ที่ใช้บริการ โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก อาจเนื่องจากผู้ใช้บริการให้ความส าคญักบัการใช้อินเตอร์เน็ต               
เพื่อความบนัเทงิ และใชเ้วลาพกัผ่อนสว่นใหญ่ไปกบัการรบัชมรายการ ภาพยนตรต่์างๆ มาก มโีอกาสทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะมี
พฤติกรรมการรบัชมเนื้อหารายการประเภทที่ตนชื่นชอบในวดิโีอสตรมีมิง่เพิม่ขึน้ เพราะเนื้อหาที่ให้บรกิารในวดิโีอ
สตรมีมิง่มหีลากหลายประเภทและมจี านวนมาก และมรีะบบแนะน าเนื้อหารายการทีน่่าจะเหมาะกบัผูใ้ช้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ชนัญญา หิรญัยบตัร (2556) ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต และความพึงพอใจโดยรวมที่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารแชทผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” ที่พบว่า 
รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแชทผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวจิยัที่พบว่า รูปแบบเนื้อหารายการต่างๆ ที่น าเสนอในบรกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลิกซ์มีความ
หลากหลาย มีระดับการยอมรับน้อยที่สุด และผลการวิจัยที่พบว่า การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง เช่น                    
ชมภาพยนตร ์รายการโทรทศัน์ การเล่นเกมส ์มรีะดบัการปฏบิตักิารอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารควรร่วมมอื
กบัเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตในการจดัโปรโมชัน่แผนการใหบ้รกิารทีจ่ะช่วยสนบัสนุนการใช้
งานวิดีโอสตรีมมิ่งรับชมทัง้ภาพและเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ให้บริการควรร่วมมือกับค่ายภาพยนตร์ 
ผู้อ านวยการสร้าง ในการผลิตเนื้อหารูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการเพิ่มเนื้อหารายการใหม่ๆ ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เช่น 
ภาพยนตร์ก าลงัฉายในโรงภาพยนตร์ หรอืรายการโทรทศัน์หรอืซรียี์จากต่างประเทศทนัททีี่ออกอากาศในโทรทศัน์  
เพื่อเพิม่ทางเลอืกในการรบัชมเน้ือหาใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
 2. ผลการวิจัยที่พบว่า ช่องทางการช าระค่าบริการรายเดือน เช่น การช าระค่าบริการโดยบัตรเครดิต               
บตัรเดบติ E-Wallet บญัช ีPayPal และการเรยีกเกบ็ผ่านผู้ให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่  มรีะดบัการยอมรบั 
น้อยที่สุด ดงันัน้ผู้ให้บรกิารควรเพิม่ช่องทางในการช าระค่าบรกิารรายเดอืน เช่น การช าระผ่าน Mobile Application 
ของธนาคารต่างๆ การช าระค่าบรกิารทีเ่คาน์เตอร์ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วสิในร้านสะดวกซือ้ เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่                
ทีผู่ใ้ชบ้รกิารมกัเขา้ไปใชบ้รกิารอยู่แลว้ในชวีติประจ าวนั 
 3. ผลการวิจัยที่พบว่า การแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นขณะใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์สามารถท าได้               
ด้วยตนเอง หรอืติดต่อผ่านศูนยช์่วยเหลอื มรีะดบัการยอมรบันวตักรรมอยู่ในระดบัน้อยที่สุด ดงันัน้ผู้ใหบ้รกิารควรมี
การประชุมและสรุปประเด็นปญัหาที่ลูกค้าพบบ่อยๆ และแนวทางการแก้ไขปญัหา อพัเดทปญัหาและวธิกีารแก้ไข              
จากค าถามทีพ่บบ่อยในเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชัน่เพื่อตอบปญัหาใหก้บัผูใ้ชผู้บ้รกิารเบือ้งต้นก่อนทีจ่ะติดต่อพนักงาน 
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รวมถงึการฝึกอบรมพนกังานใหท้ราบวธิกีารแกไ้ขปญัหา โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถตดิต่อพนกังานไดจ้ากทัง้การโทรศพัท์
และการพดูคุยผ่านโปรแกรมแชททัง้ในเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชัน่  
 4. ผลการวจิยัทีพ่บว่า การทดลองใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซส์ามารถท างานร่วมกบัแพลตฟอรม์อื่นๆ 
ที่มอียู่เดมิได้ เช่น ยูทูบ (YouTube) เดลี่โมชัน่ (Dailymotion) ไลน์ ทวี ี(Line TV) ววิ (Viu) ไอฟลกิซ์ (iFlix) เป็นต้น                 
มรีะดบัการยอมรบันวตักรรมอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด และผลการวจิยัทีพ่บว่า ผู้ใช้บรกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการใช้
อนิเตอร์เน็ตสามารถใหค้วามบนัเทงิได้ เช่น การรบัชมรายการโทรทศัน์ออนไลน์ เกมสอ์อนไลน์ เป็นต้น อยู่ในระดบั
น้อยที่สุด และผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความสนใจใน การอ่านวารสาร นิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ              
ที่เกี่ยวขอ้งกบัภาพยนตร์ ละคร ซรียี์ รายการโทรทศัน์ อยู่ในระดบัน้อยที่สุด ดงันัน้ผู้ให้บรกิารจงึควรท าการสื่อสาร
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ โดยเน้นไปทีส่ื่อออนไลน์ประเภท Social Network เช่น การลงบทความเกีย่วกบัภาพยนตร ์
ละคร ซรียี ์รายการโทรทศัน์ในเพจอย่างเป็นทางการในเฟซบุ๊ค เวบ็ไซต์ข่าวสาร การใหบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีงรวีวิเนื้อหา
รายการลงในบล็อก เพื่อให้ผู้ใช้บริการเขา้ถึงประโยชน์และคุณสมบตัิที่จะได้รบัจากการใช้บรกิาร และสร้างความรู้             
ความเขา้ใจต่อบรกิารวดิโีอสตรมีมิง่ เน่ืองจากในปจัจุบนักระแสโลกโซเชยีลสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนจ านวนมาก และ             
มบีทบาทในชวีติประจ าวนัมากขึน้ 
 5. ผลการวจิยัทีพ่บว่า บรกิารวดิโีอสตรมีมิง่เน็ตฟลกิซม์รีะบบประมวลผลจากประวตักิารใชง้าน เพื่อแนะน า
รายการทีต่รงกบัแต่ละบุคคล และแสดงผลการจบัคู่ (Matching) ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบเป็นค่ารอ้ยละ มรีะดบัการยอมรบั
นวตักรรมอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารอาจตอ้งมกีารพฒันาระบบประมวลผลจากประวตักิารใชง้านใหม้คีวาม
เทีย่งตรงกบัรสนิยมในการรบัชมรายการมากยิง่ขึน้ และเพิม่ประเภทเนื้อหารายการใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาถึงความพงึพอใจในการใช้บริการวิดโีอสตรมีมิง่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานต่างๆ   
เพิม่ศกัยภาพในการตอบสนองความตอ้งการแก่ผูใ้ชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เนื่องจากธุรกจิการใหบ้รกิาร 
วดิโีอสตรมีมิง่ในปจัจุบนัมกีารแขง่ขนักนัค่อนขา้งสงู ทัง้คู่แขง่ทีม่อียู่แลว้และคู่แขง่รายใหม่ๆ ทีเ่ขา้สูธุ่รกจิ 
 2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใชบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่จากผูใ้หบ้รกิารหลายๆ ผูใ้หบ้รกิาร เพื่อใหเ้หน็
ขอ้เปรยีบเทยีบในจุดเด่น จุดดอ้ยของแต่ละผูใ้หบ้รกิาร และเป็นประโยชน์ส าหรบัการน ามาปรบัใชใ้นการพฒันากลยุทธ์
ทางการตลาดต่อไป เน่ืองจากในปจัจุบนัมผีูใ้หบ้รกิารวดิโีอสตรมีมิง่เป็นจ านวนมาก และผูใ้ชบ้รกิารมตีวัเลอืกในการใช้
บรกิารมากขึน้ 
 3. ควรท าการศกึษาในเขตต่างจงัหวดั เพื่อให้ทราบแนวทางของผู้ใช้บรกิารได้อย่างครอบคลุมทัง้ประเทศ 
เน่ืองจากในการศกึษาครัง้นี้ ท าการศกึษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้  
  
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอย่างยิง่จาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ 
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง แก้ไขงานวิจยัฉบบันี้ให้มีความสมบูรณ์              
ยิ่งขึ้นรวมทัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี พิริยะกุล รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.ณัฐยา          
ประดิษฐสุวรรณ กรุณาเป็นกรรมการสอบและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามจนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้                 
เสรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์และเจา้หน้าทีใ่นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ครอบครวั ตลอดจนผูท้ีม่ ี
พระคุณทุกท่านทีช่่วยเหลอืใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ในการศกึษา  
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