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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

การใชบ้ริการแพลตฟอร์ม Netflix โดยเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เป็นสมาชิก Netflix จ านวน 400 คน ผลการศึกษา พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 20 - 29 ปี โดยส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีรายไดส่้วนตวัต่อ เดือน 15,001 -30,000 บาท ใชบ้ริการ Netflix ไดแ้ก่ หนงั

แนวสอบสวน (Suspense) มากท่ีสุดรองลงมาคือ “หนังแนววิทยาศาสตร์ (Science Fiction)” “หนังรัก (Love 

Story)” “หนงัต่อสู้ (Action) “หนงัตลก (Comedy)” “หนงัสงคราม (War)” “หนงัชีวิต (Drama)” “หนงัแอนนิเม

ชนั (Animation)” “หนงัสยองขวญั (Horror)” “หนงัอตัชีวประวติั (Biography)” “หนงัอินด้ี (Independent Film)” 

“หนงัคลัท ์(Cult)” และ ”หนงัอีโรติก (Erotic)”  

ด้านความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง โดยรวมมีความพึงพอใจด้านความสะดวกการรับชมมากท่ีสุด 

รองลงมาความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจด้านตวัผลิตภณัฑ์และเน้ือหา และความพึง

พอใจดา้น ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งวิจยั ท่ีมีลกัษณะประชากรในดา้นเพศ ระดบั อายุ ระดบั

การศึกษา และระดบัรายได ้แตกต่างกนั จะมีการใชบ้ริการชมภาพยนตร์ ผา่นแพลตฟอร์ม Netflix ไม่แตกต่างกนั 

ขณะท่ีการใชบ้ริการชมภาพยนตร์ผา่นแพลตฟอร์ม Netflix อิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาดของการใชบ้ริการแพลตฟอร์ม Netflix ของกลุ่มตวัอยา่งวิจยัโดยรวม โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก 

หมายความวา่ การใชบ้ริการชมภาพยนตร์ผา่นแพลตฟอร์ม Netflix สูง จะมีอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดของการใชบ้ริการแพลตฟอร์ม Netflix ทั้งน้ีขนาดความสัมพนัธ์ดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า 



 

ABSTRACT 

This study investigated the influence of personal factors on the marketing mix of the Netflix platform 

service, collecting data from 400 Netflix subscribers. The study found that the sample was more female. Male 

And most of them are aged between 20 and 29 years, and most have a bachelor's degree or equivalent. And 

having a personal income of 15,001 -30,000 baht, using Netflix is the most investigative movies (Suspense), 

followed by "Science Fiction" "Love Story" "Action Movie (Comedy)" "War" "Drama" "Animated Movie 

"Horror" "Biography" "Independent Film" "Cult" and "Erotic Movie". Satisfied with the sample Overall they 

were satisfied with the viewing convenience the most. Followed by marketing promotion satisfaction with the 

product and its content and satisfaction in the results of the hypothesis testing showed that the research samples 

with demographic characteristics in terms of gender, age, education level and different income levels will be 

used for movie viewing services Through the Netflix platform is no different. While the use of the movie service 

via the Netflix platform, the influence of personal factors on the market mix of the overall use of the Netflix 

platform is based on the research sample. The positive correlation means that high use of the Netflix movie 

service will have an influence on personal factors affecting the marketing mix of the Netflix platform service. 

 

บทน า 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์แสดงให้เห็นว่า

เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทในดา้นของส่ิงอ านวยความสะดวก ความผ่อนคลายรวมถึงกิจกรรมยามว่าง ซ่ึง

น ามาประยุกตใ์ชใ้นรูปแบบของความบนัเทิงไม่วา่จะเป็นการรับชมดา้นส่ือ เสียง หรือวิดีโอ ดว้ยการพฒันาของ

ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วและเสถียรภาพมากข้ึน ก่อใหเ้กิดยคุดิจิตอลและพฒันาต่อมาในรูปแบบของสตรีม

ม่ิง (Streaming Video)โดยสตรีมม่ิงคือการรับชมภาพยนตร์ออนไลน์โดยสามารถรับชมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ผ่าน

การดาวน์โหลดของระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ขอ้ดีของการรับชมภาพยนตร์ผ่านการสตรีมม่ิงก็คือผูใ้ช้งาน

สามารถประหยดัค่าหน่วยความจ าของตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัท ์ผา่นการรับชมแบบออนไลน์โดยไม่



จ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดไวล่้วงหน้า ภาพยนตร์สตรีมม่ิงจึงเร่ิมไดรั้บความนิยมสูงข้ึนและช่วยแกปั้ญหาในบาง

ประการ เช่น ประหยดัหน่วยความจ าในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ และยงัช่วยสนับสนุนการรับชม

ภาพยนตร์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิในการเผยแพร่ 

ววิฒันาการของเทคโนโลยใีนยคุดิจิตอล (Digital Evolution) ท าใหเ้กิดการใหบ้ริการรับชมภาพยนตร์ใน

แบบใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งส้ินเชิง เน่ืองจากไม่มีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี หรือช่วงเวลาในการรับชม จึง

เป็นการเพิ่มอิสรภาพในรับชมภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน การชมภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นการสตรีมม่ิงใน

ปัจจุบนัมีผูใ้ห้บริการภาพยนตร์ออนไลน์ในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน เช่น Hollywood HDTV, Iflix, Primetime 

คือตวัอย่างของ Model ธุรกิจแบบใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อการคงอยู่และผลประกอบการของ Model ธุรกิจ

แบบเดิม เช่น Blockbuster และร้านท่ีเปิดใหบ้ริการเช่าแผน่ CD หรือ DVD ภาพยนตร์ รวมถึงส่งผลต่อพฤติกรรม

ภาพรวมต่อผูบ้ริโภคในธุรกิจภาพยนตร์ทุกกลุ่ม ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจเลือกศึกษาผูใ้ห้บริการภาพยนตร์

ออนไลน์แบบวดีีโอสตรีมม่ิง (Video streaming) อบัดนัหน่ึงของประเทศไทย ในปัจจุบนัน้ีไดแ้ก่ แบรนด ์Netflix 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัการใชบ้ริการแพลตฟอร์ม Netflix 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างกับการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผา่นแพลตฟอร์ม Netflix 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์ม Netflix กบัความพึง

พอใจต่อการใหบ้ริการแพลตฟอร์ม Netflix ของกลุ่มตวัอยา่ง 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ือง “ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์ม Netflix ” 

ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎี แนวความคิดตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษา เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการวจิยั ดงัน้ี 

ทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ (Uses and Gratification Theory) 



ในโลกปัจจุบนัแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ มีการพฒันาเอกลกัษณ์และการใชป้ระโยชน์เฉพาะทางมาก

ข้ึนส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีมุ่งเนน้ในการเลือกรับขอ้มูลข่าวสารตามความช่ืนชอบและสนใจของตนเอง

เป็นพิเศษ แสดงให้เห็นวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจจาก

ส่ือ (Uses and Gratifications Theory or UGT) โดยการท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนจะเปิดรับชมส่ือจากช่องทางใดก็ตาม

จะพิจารณาวา่ส่ือหรือเน้ือหานั้นตอบสนองกบัความพึงพอใจของตนเองหรือไม่  

เวนเนอร์ (Wenner, 1985, pp. 171-193, อ้างถึงใน นิลาวณัย์ พาณิชย์รุ่งเร่ือง, 2540, น. 26-27) ยงัวิจยั

เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

Orientational Gratifications หมายถึง การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้านขอ้มูลเพื่อการอา้งอิงเพื่อ

เป็นแรงเสริมย  ้าในความสัมพนัธ์ระหวงับุคคลกบัสังคม (Orientational Gratification) เป็นรูปแบบของความ

ตอ้งการท่ีแสดงออกมา ไดแ้ก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) หรือการไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจ 

(Decisional Utility) 

Social Gratifications การใชข้่าวสารเพื่อเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม เช่น การน าขอ้มูลไปใช้

ในการสนทนากบัผูอ่ื้น ใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อชกัจูง  

Para-Social Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพื่อด ารงเอกลักษณ์ของ

บุคคล หรือเพื่อการอา้งอิงผา่นตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ หรือปรากฏในเน้ือหาของส่ือ  

Para-Orientational Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการลดหรือผ่อน

คลายความตึงเครียดทางอารมณ์หรือเพื่อปกป้องตนเอง เช่น เป็นการใช้เวลาให้หมดไป เพื่อความเพลิดเพลิน

สนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากส่ิงท่ีไม่พึงพอใจอยา่งอ่ืน  

Blumler (1985) ไดจ้  าแนกชุดตวัแปรความพึงพอใจ เป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

 

1.   การหลีกเล่ียง (diversion) ซ่ึงมกัจะออกมาในรูปของการใชส่ื้อเพื่อหลีกเล่ียงปัญหา เพื่อหลีกหนีจาก

งานประจ า และน าไปสู่การผอ่นคลายอารมณ์ เป็นตน้ 



2.    มนุษย์สัมพนัธ์ (personal relations) เช่น เพื่อท่ีจะให้มีเร่ืองราวไปพูดคุยกับผูอ่ื้น หรือเพื่อให้มี

โอกาสไดใ้ชเ้วลาอยูร่่วมกบัคนในครอบครัว 

3.    เอกลกัษณ์ปัจเจกบุคคล (personal identity) เช่น การอา้งอิงบุคคล (personal reference) การคน้หา

ความจริง (reality exploration) และเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาเป็นแรงเสริมย  ้าความเช่ือของตน 

4.    การติดตามข่าวสาร (surveillance)ในส่วนขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัแนวความคิดในเร่ือง

การใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจจากส่ือมวลชน  

แนวคิดการตลาดแบบ 4Ps (4Ps - Marketing Mix) 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนก็เป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีท าให้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ สามารถ

ประสบความส าเร็จ เช่นเดียวกับ Netflix ท่ีใช้แนวคิดทางการตลาดในการแบ่งกลุ่มเป้าหมายการตลาด 

(Consumer Segmentation) คือ STP: Segmentation, Target and Position. ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการท าตลาด

และการสร้างตราสินคา้ (Schiffman L. & Kanuk, L., 2011) เกณฑ์ท่ีนกัการตลาดหรือนกัสร้างตราสินคา้ใชแ้บ่ง

ผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มยอ่ยทางการตลาด ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ส าหรับเคร่ืองมือทางการตลาดนั้น

นกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ แตกต่างกนั แต่เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีไดรั้บการยอมรับและนิยมใชม้ากท่ีสุด

คือ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4องคป์ระกอบ 

โดยรวม คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่ายและกระจายสินค้า (Place) และการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัพบว่า กลยุทธ์การตลาดในยุคออนไลน์เร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลง (Kolter อา้งถึงใน ปิยะชาติอิศรภกัดี, 2559) 

ผลิตภณัฑ ์(Product) จากเดินท่ีเนน้ท่ีคุณสมบติัของผลิตภณัฑห์รือคุณภาพของสินคา้แต่ในยุคปัจจุบนัยงั

ขยายไปยงัสินคา้มีความแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ เช่น ผูบ้ริโภคไม่ไดต้อ้งการแค่รองเทา้เพื่อการสวมใส่ แต่

ตอ้งการรองเทา้ท่ีเหมาะส าหรับการเล่นกีฬาโดยเฉพาะราคา (Price) นอกจากผูบ้ริโภคพิจารณาเปรียบเทียบราคา

สินคา้เพียงอยา่งเดียว แต่ผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญักบัค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายตลอดเส้นทางการซ้ือ (Path of 

Purchasing)เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้ เช่น การดูภาพยนตร์ นอกจากผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายค่าตัว๋หนงัแลว้  



แต่ผู ้บริโภคยงัต้องจ่ายค่าเดินทางเพื่อไปดูในโรงภาพยนตร์ด้วย เป็นต้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) นอกจากผูบ้ริโภคจะยงัคงสนใจโปรโมชัน่การ ลดแลก แจกแถมแลว้ ผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญักบั

การส่ือสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัและภาพลกัษณ์ของสินคา้ ขอ้มูลดงักล่าวจึงตอ้งสามารถเช่ือมโยงเขา้

กบัเหตุผลและความรู้สึกของผูบ้ริโภคได ้การส่ือสารทางอารมณ์ (Emotional Communication)  

กลายมาเป็นตวัแปรใหม่ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากข้ึน และนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

ส่ือสารท่ีสามารถพฒันาไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสินคา้กบัลูกคา้ไดก้ารจดัจ าหน่ายและกระจายสินคา้ 

(Place) หรือความสะดวกในการซ้ือ (Convenience) ผูบ้ริโภคปัจจุบนัจะพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้จากสถานท่ีหรือ

ช่องทางท่ีใหค้วามสะดวกสบายกบัตนเองจากขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การตลาดใหค้วามส าคญักบัการท าความเขา้ใจ

ผูบ้ริโภค  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 จากการแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาเป็นกรอบในการก าหนดแนวคิด

ในการวจิยัไดด้งัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับ

 

Marketing Mix 

 

ด้านราคา (Price) 

ด้านความ

สะดวกรับชม (Place) 
 

การใช้บริการผ่าน

แพลตฟอร์ม 

 

1. เน้ือหาที่ผลิตโดย 

H

1

H

2



 

สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผา่นแพลตฟอร์ม Netflix แตกต่างกนั 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 การใชบ้ริการชมภาพยนตร์ผา่นแพลตฟอร์ม Netflix มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจต่อการใหบ้ริการแพลตฟอร์ม Netflix 

วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดย

จากขอ้มูลส านกังานสถิติแห่งชาติ จ  านวนประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามจงัหวดั ปี พ.ศ. 2562 มีจ านวน 

5,666,264 คน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขนาดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยค านวณจากสูตร Taro 

Yamane ซ่ึงก าหนดก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 และก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนไวท่ี้ร้อยละ 6 

หรือ 0.06 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยศึกษาจากเอกสาร ซ่ึง

จะสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเพื่อใหค้รอบคลุมประเด็นมากท่ีสุด ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลาย

ปิด (Closed Ended Questions) แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด 

ประกอบดว้ย 

 

      -เพศ 



      -อาย ุ

                   -ระดบัการศึกษา 

                                   -ระดบัรายไดส่้วนตวัต่อเดือน 

                          -ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการใชบ้ริการ Netflix ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น 

ค าถามแบบปลายปิดแบบ Rating Scale ไดแ้ก่ 

- ดา้นแหล่งท่ีมาของเน้ือหา 

- ดา้นประเภทของเน้ือหา 

ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการการใชบ้ริการ Netflix ของกลุ่มผูต้อบ 

แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบ Rating Scale ไดแ้ก่ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นความสะดวกในการรับชม 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นตวัผลิตภณัฑแ์ละเน้ือหา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ของ Google Form โดยก่อนการ

เก็บขอ้มูลผูว้ิจยัไดก้  าหนดค าถามเพื่อคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม (Screening Question) ว่า “ท่านเป็นสมาชิก 

Netflix หรือไม่” หลงัจากนั้นท าการเก็บขอ้มูลเฉพาะผูท่ี้เคยใช้บริการ Netflix เท่านั้น โดยให้กลุ่มตวัอย่างเป็น

ผูต้อบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) ซ่ึงท าให้ผูว้ิจ ัยได้ตอบแบบสอบถามท่ีตรงตาม

วตัถุประสงค ์



 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัน้ีใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานในการพรรณนาขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทข่าวสารและรูปแบบการน าเสนอเน้ือหา 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ สถิติวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comprises)  

 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 

รองลงมาไดแ้ก่ เพศชาย จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และไม่ตอ้งการระบุเพศ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.8 ตามล าดบั 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 112 28.0 

หญิง 281 70.3 

ไม่ตอ้งการระบุ 7 1.8 

รวม 400 100.0 

 



ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 29 ปี จ  านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมา

ไดแ้ก่ อาย ุ30 – 39 ปี จ  านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 อาย ุ40 – 49 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ

อาย ุ50 ปีข้ึนไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 

 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20 - 29 ปี 212 53.0 

30 - 39 ปี 103 25.8 

40 - 49 ปี 64 16.0 

50 ปีข้ึนไป 21 5.3 

รวม 400 100.0 

 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.5 รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาโท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.0 และปริญญาเอก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 

 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 52 13.0 

ปริญญาตรี 274 68.5 

ปริญญาโท 69 17.3 



ปริญญาเอก 5 1.3 

รวม 400 100.0 

 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 165 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.3 รองลงมาได้แก่ ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 30,001 – 60,000 บาท 

จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และ 60,001 บาทข้ึนไป จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดบั 

 

       รายไดส่้วนตวัต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

      ไม่เกิน 15,000 บาท 103 25.8 

      15,001 – 30,000 บาท 165 41.3 

      30,001 – 60,000 บาท 79 19.8 

      60,001 บาทข้ึนไป 53 13.3 

รวม 400 100.0 

 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน 1 – 20 คร้ัง จ านวน 173 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาได้แก่ ใช้บริการต่อเดือน 21 – 30 คร้ัง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ใช้

บริการต่อเดือน 41 – 50 คร้ัง จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และใชบ้ริการต่อเดือน 31 – 40 คร้ัง จ านวน 44 

คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 

 



ความถ่ีในการใชบ้ริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใชบ้ริการต่อเดือน 1 – 20 คร้ัง 173 43.0 

ใชบ้ริการต่อเดือน 21 – 30 คร้ัง 133 33.3 

ใชบ้ริการต่อเดือน 31 – 40 คร้ัง 44 11.0 

ใชบ้ริการต่อเดือน 41 – 50 คร้ัง 51 12.8 

รวม 400 100.0 

 

ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการใชบ้ริการ Netflix ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม  

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการใชบ้ริการดา้นแหล่งท่ีมาในประเด็นภาพยนตร์ท่ีผลิตโดย 

Netflix คิดเป็นร้อยละ 3.75 ระดบัมาก รองลงมาในประเด็น ภาพยนตร์ท่ีไม่ไดผ้ลิตโดย Netflix คิดเป็นร้อยละ 

3.72 ระดบัมาก 

 

ประเด็น ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความคิดเห็น 

ภาพยนตร์ท่ีผลิตโดย Netflix 3.75 0.820 ระดบัมาก 

ภาพยนตร์ท่ีไม่ไดผ้ลิตโดย Netflix 3.72 0.769 ระดบัมาก 

รวม 3.74 0.549 ระดบัมาก 

  

ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีการใช้บริการ Netflix ตามประเภทของเน้ือหา ส่วนใหญ่ คือ 

หนังแนวสอบสวน (Suspense) คิดเป็นร้อยละ 3.97 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ หนังแนววิทยาศาสตร์ 



(Science Fiction) คิดเป็นร้อยละ 3.46 อยู่ในระดบัมาก, หนังรัก (Love Story) คิดเป็นร้อยละ 3.46 อยู่ในระดบั

มาก, หนงัต่อสู้ (Action) คิดเป็นร้อยละ 3.28 อยูใ่นระดบัปานกลาง, หนงัตลก (Comedy) คิดเป็นร้อยละ 3.18 อยู่

ในระดบัปานกลาง, หนงัสงคราม (War) คิดเป็นร้อยละ 3.09 อยูใ่นระดบัปานกลาง, หนงัชีวิต (Drama) คิดเป็น

ร้อยละ 2.91 อยู่ในระดบัปานกลาง, หนงัแอนนิเมชนั (Animation) คิดเป็นร้อยละ 2.86 อยู่ในระดบัปานกลาง, 

หนงัสยองขวญั (Horror) คิดเป็นร้อยละ 2.85 อยูใ่นระดบัปานกลาง, หนงัอตัชีวประวติั (Biography) คิดเป็นร้อย

ละ 2.52 อยูใ่นระดบันอ้ย, หนงัอินด้ี (Independent Film) คิดเป็นร้อยละ 2.36 อยูใ่นระดบันอ้ย, หนงัคลัท ์(Cult) 

คิดเป็นร้อยละ 2.28 อยูใ่นระดบันอ้ย และหนงัอีโรติก (Erotic) คิดเป็นร้อยละ 2.02 อยูใ่นระดบันอ้ย 

 

ประเด็น ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความคิดเห็น 

หนงัต่อสู้ (Action) 3.28 1.121 ระดบัปานกลาง 

หนงัแอนนิเมชนั (Animation) 2.86 1.248 ระดบัปานกลาง 

หนงัอีโรติก (Erotic) 2.02 0.969 ระดบันอ้ย 

หนงัตลก (Comedy) 3.18 1.093 ระดบัปานกลาง 

หนงัคลัท ์(Cult) 2.28 0.977 ระดบันอ้ย 

หนงัอินด้ี (Independent Film) 2.36 1.074 ระดบันอ้ย 

หนงัชีวติ (Drama) 2.91 1.190 ระดบัปานกลาง 

หนงัอตัชีวประวติั (Biography) 2.52 1.174 ระดบันอ้ย 

หนงัสยองขวญั (Horror) 2.85 1.403 ระดบัปานกลาง 

หนงัรัก (Love Story) 3.46 1.130 ระดบัมาก 

หนงัแนววทิยาศาสตร์ (Science Fiction) 3.46 1.073 ระดบัมาก 



หนงัแนวสอบสวน (Suspense) 3.97 1.006 ระดบัมาก 

หนงัสงคราม (War) 3.09 1.175 ระดบัปานกลาง 

รวม 2.94 0.537 ระดบัปานกลาง 

 

ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการการใชบ้ริการ Netflix ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม   

ผลการวจิยัพบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการแพลตฟอร์ม 

Netflix ในประเด็น ความพึงพอใจดา้นความสะดวกการรับชม คิดเป็นร้อยละ 4.53 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมาความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด คิดเป็นร้อยละ 4.11 อยู่ในระดบัมาก ความพึงพอใจดา้นตวั

ผลิตภณัฑ์และเน้ือหา คิดเป็นร้อยละ 3.97 อยูใ่นระดบัมาก และความพึงพอใจดา้นราคา คิดเป็นร้อยละ 3.30 อยู่

ในระดบัปานกลาง 

 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการแพลตฟอร์ม 

Netflix 
ค่าเฉล่ีย S.D. 

ร ะ ดั บ ค ว า ม

คิดเห็น 

ความพึงพอใจดา้นราคา  3.30 0.704 ระดบัปานกลาง 

ความพึงพอใจดา้นความสะดวกการรับชม  4.53 0.574 ระดบัมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.11 1.044 ระดบัมาก 

ความพึงพอใจดา้นตวัผลิตภณัฑแ์ละเน้ือหา 3.97 0.472 ระดบัมาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.98 0.478 ระดบัมาก 

 



ผลการวิจยัพบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ Netflix ดา้นราคา ในประเด็น 

ราคาแพคเกจความคมชดัสูงแบบ 4K ดูได ้4 จอ มีความเหมาะสม (ประมาณ 419 บาทต่อเดือน) คิดเป็นร้อยละ 

3.86 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาราคาสมาชิกของ Netflix มีความคุม้ค่า เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 3.75 อยูใ่นระดบั

มาก ราคาแพคเกจมาตรฐานแบบ HD ดูได ้2 จอ มีความเหมาะสม (ประมาณ 349 บาทต่อเดือน) คิดเป็นร้อยละ 

3.02 อยูใ่นระดบัปานกลาง และราคาแพคเกจเร่ิมตน้แบบSD ดูได ้1 จอ มีความเหมาะสม (ประมาณ 279 บาท ต่อ

เดือน) 

 

ประเด็น ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความคิดเห็น 

ราคาสมาชิกของ Netflix มีความคุม้ค่า เหมาะสม 
3

.75 
0.830 ระดบัมาก 

ราคาแพคเกจเร่ิมตน้แบบSD ดูได ้1 จอ มีความเหมาะสม 

(ประมาณ 279 บาท ต่อเดือน) 

2

.59 
0.995 ระดบัปานกลาง 

ราคาแพคเกจมาตรฐานแบบ HD ดูได้ 2 จอ มีความ

เหมาะสม (ประมาณ 349 บาทต่อเดือน) 

3

.02 
0.934 ระดบัปานกลาง 

ราคาแพคเกจความคมชัดสูงแบบ 4K ดูได้ 4 จอ มีความ

เหมาะสม (ประมาณ 419 บาทต่อเดือน) 

3

.86 
1.012 ระดบัมาก 

รวม 
3

.30 
0.704 ระดบัปานกลาง 

 

ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างความสะดวกการรับชม ในประเด็น สามารถรับชมต่อเน่ือง

สามารถเล่น หยุดชั่วคราว และรับชมต่อจากท่ีคา้งไวไ้ด้ คิดเป็นร้อยละ 4.73 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา 

สามารถรับชมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา คิดเป็นร้อยละ 4.63 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สามารถรับชมผ่านโทรศพัท์มือถือ 



Smart Phone ได ้คิดเป็นร้อยละ 4.63 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สามารถรับชมผา่นสมาร์ททีวีได ้คิดเป็นร้อยละ 4.63 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สามารถรับชมผ่านแท็บเลตได ้คิดเป็นร้อยละ 4.50 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สามารถรับชม

ผา่นคอมพิวเตอร์ได ้ คิดเป็นร้อยละ 4.43 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์แบบออฟไลน์

เพื่อรับชมโดยไม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้ได ้ คิดเป็นร้อยละ 4.21อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

ประเด็น ค่าเฉล่ีย S.D. 
ร ะ ดั บ ค ว า ม

คิดเห็น 

สามารถรับชมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 4.63 0.610 ระดบัมากท่ีสุด 

สามารถรับชมต่อเน่ืองสามารถเล่น หยุดชั่วคราว 

และรับชมต่อจากท่ีคา้งไวไ้ด ้
4.73 0.579 ระดบัมากท่ีสุด 

สามารถรับชมผ่านโทรศพัท์มือถือ Smart Phone 

ได ้
4.63 0.734 ระดบัมากท่ีสุด 

สามารถรับชมผา่นแทบ็เลตได ้ 4.50 0.907 ระดบัมากท่ีสุด 

สามารถรับชมผา่นคอมพิวเตอร์ได ้ 4.43 0.950 ระดบัมากท่ีสุด 

สามารถรับชมผา่นสมาร์ททีวไีด ้ 4.63 0.825 ระดบัมากท่ีสุด 

สามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์แบบออฟไลน์เพื่อ

รับชมโดยไม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
4.21 1.031 ระดบัมากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.574 ระดบัมากท่ีสุด 

 



ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่าง ความสะดวกการรับชมการส่งเสริมการตลาด ในประเด็น 

สามารถทดลองรับชมฟรี 1 เดือนเม่ือสมคัรสมาชิกคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 4.11 อยู่ในระดบัมาก รองลงมา 

สามารถสมคัรใชบ้ริการควบคู่กบับริการอ่ืน ๆ เช่นแพคเกจโทรศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 3.39 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ประเด็น ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความคิดเห็น 

สามารถทดลองรับชมฟรี 1 เดือนเม่ือสมคัรสมาชิก

คร้ังแรก 
4.11 1.044 ระดบัมาก 

สามารถสมคัรใชบ้ริการควบคู่กบับริการอ่ืน ๆ เช่น

แพคเกจโทรศพัท ์
3.39 1.217 ระดบัปานกลาง 

รวม 4.11 1.044 ระดบัมาก 

 

ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างตวัผลิตภณัฑ์และเน้ือหา ในประเด็น สามารถเปิดหรือปิดค า

บรรยาย ค าบรรยายภาพ และระบบเสียงทางเลือกส าหรับภาพยนตร์ได ้คิดเป็นร้อยละ 4.44 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

รองลงมา คุณภาพของภาพมีความคมชดัสูง คิดเป็นร้อยละ 4.44 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การดาวน์โหลดและการ

เรียกดูขอ้มูลต่าง ๆ มีความเร็ว คิดเป็นร้อยละ 4.10 อยู่ในระดบัมาก เน้ือหามีความหลากหลายและตอบสนอง

ความตอ้งการในการรับชม คิดเป็นร้อยละ 4.08 อยู่ในระดบัมาก การดาวน์โหลดและการเรียกดูขอ้มูลต่าง ๆ มี

ความเสถียร คิดเป็นร้อยละ 4.07 อยูใ่นระดบัมาก ภาพยนตร์ท่ีไม่ไดผ้ลิตโดย Netflix มีเน้ือหาน่าสนใจ น่าติดตาม 

คิดเป็นร้อยละ 4.01 อยู่ในระดบัมาก ภาพยนตร์ท่ีผลิตโดย Netflix มีเน้ือหาน่าสนใจน่าติดตาม คิดเป็นร้อยละ 

3.90 อยูใ่นระดบัมาก ระบบแนะน าภาพยนตร์ท่ีท่านอาจสนใจมีความถูกใจ คิดเป็นร้อยละ 3.84 อยูใ่นระดบัมาก 

มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ืองต่าง ๆ ถูกตอ้งน่าสนใจครบถว้น เช่น เร่ืองยอ่, รายช่ือนกัแสดงและผูก้  ากบั 

คิดเป็นร้อยละ 3.76 อยู่ในระดับมาก ช่องทาง Facebook : www.facebook.com/NetflixTH มีการให้ข้อมูลท่ี

น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 3.75 อยูใ่นระดบัมาก การใหบ้ริการหลงัการขายมีความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ Call center และ Live chat คิดเป็นร้อยละ 3.28 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

http://www.facebook.com/NetflixTH%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%203.75
http://www.facebook.com/NetflixTH%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%203.75


 

 

 

ประเด็น ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความคิดเห็น 

เน้ือหามีความหลากหลายและตอบสนองความ

ตอ้งการในการรับชม 
4.08 0.786 ระดบัมาก 

ภาพยนตร์ท่ีผลิตโดย Netflix มีเน้ือหาน่าสนใจน่า

ติดตาม 
3.90 0.761 ระดบัมาก 

ภาพยนตร์ ท่ีไม่ ได้ผ ลิตโดย  Netflix มี เ น้ือหา

น่าสนใจ น่าติดตาม 
4.01 0.683 ระดบัมาก 

สามารถเปิดหรือปิดค าบรรยายค าบรรยายภาพและ

ระบบเสียงทางเลือกส าหรับภาพยนตร์ได ้
4.44 0.695 ระดบัมากท่ีสุด 

คุณภาพของภาพมีความคมชดัสูง 4.44 0.623 ระดบัมากท่ีสุด 

การดาวน์โหลดและการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ มี

ความเร็ว 
4.10 0.759 ระดบัมาก 

การดาวน์โหลดและการเรียกดูขอ้มูลต่าง ๆ มีความ

เสถียร 
4.07 0.765 ระดบัมาก 

ระบบแนะน าภาพยนตร์ท่ีท่านอาจสนใจมีความ

ถูกใจ 
3.84 0.823 ระดบัมาก 



มีการให้ข้อมูลเ ก่ียวกับภาพยนตร์เ ร่ืองต่าง ๆ 

ถูกต้องน่าสนใจครบถ้วน เช่น เร่ืองย่อ, รายช่ือ

นกัแสดงและผูก้  ากบั 

3.76 0.878 ระดบัมาก 

การให้บริการหลังการขายมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เช่น ระบบ Call center และ Live 

chat 

3.28 0.921 ระดบัปานกลาง 

ช่ อ ง ท า ง  Facebook : 

www.facebook.com/NetflixTH มีการให้ข้อมูลท่ี

น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ 

3.75 0.848 ระดบัมาก 

รวม 3.97 0.472 ระดบัมาก 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง “อิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการ

แพลตฟอร์ม Netflix สามารถน ามาอภิปรายผลศึกษาไดด้งัน้ี ผลการศึกษาในดา้นการใช้บริการ Netflix ในดา้น

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยูพ่บวา่ มีการใชอ้ยูใ่นระดบัมาก โดย กลุ่มตวัอยา่งมีการใชบ้ริการในประเด็น “ซีรียแ์ละ

ภาพยนตร์ท่ี Netflix ผลิตเอง” และในประเด็น “ซีรียแ์ละภาพยนตร์ท่ี Netflix ไม่ไดผ้ลิตเอง” อยูใ่นระดบัมากดงั

นั่นกล่าวได้ว่าการรับชม Video Streaming ลกัษณะเด่นของแพลตฟอร์ม Netflix คือการผลิตซีรียจ์าก Netflix 

ด้วยตนเอง โดยส าหรับประเทศไทย มี Netflix Original Series สองเร่ืองแรก คือ “เควง้” (The Stranded) และ 

อุบติักาฬ (Shimmers) ซ่ึงเป็นความร่วมมือการร่วมท างานกบัทาง GMM Grammy เบ้ืองหลงัการสร้าง Netflix 

Original Series “เควง้” บริหารงานโดย “คุณเอกชยั เอ้ือครองธรรม ครีเอเตอร์ และกรรมการผูจ้ดัการ บราโว่ 

สตูดิโอ ในเครือจีเอม็เอม็ แกรมม่ี (GMM Grammy) 

สรุปได้ว่าผลการศึกษาของผูว้ิจยัได้รับความสอดคล้องท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างวิจยัมีความนิยมรับชม

ภาพยนตร์และซีรียท่ี์ Netflix ผลิตเอง อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์และซีรียท่ี์ Netflix ไม่ไดผ้ลิตเองนั้น ก็ยงัไดรั้บ



ความนิยมและมีการรับชมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั เก่ียวกบัแนวคิดท่ีกล่าวไดว้่าภาพยนตร์ได้อธิบายถึงความ

บนัเทิ และภาพยนตร์ถือเป็นส่ือมวลชนประเภทหน่ึง เพราะสามารถใชถ่้ายทอดขอ้มูลและข่าวสารไปยงัคนหมู่

มากได้ ผลวิจยัด้านประเภทของเน้ือหาท่ีกลุ่มตวัอย่างวิจยัได้รับความนิยมรับชมภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์ม 

Netflix เป็นอนัดับหน่ึงได้แก่ หนังแนวสอบสวน (Suspense) รองลงมาคือ“หนังแนววิทยาศาสตร์ (Science 

Fiction)” “หนังรัก (Love Story)” “หนังต่อสู้ (Action) และหนังตลก (Comedy) หนังสงคราม (War) หนังชีวิต 

(Drama) หนังแอนนิเมชัน (Animation) หนังสยองขวญั (Horror) หนังอัตชีวประวติั (Biography) หนังอินด้ี 

(Independent Film) หนงัคลัท ์(Cult) และหนงัอีโรติก (Erotic) 

ข้อเสนอแนะ 

1. ส าหรับผูใ้ห้บริการ การวิจยัคร้ังน้ีท าให้เห็นถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ว่ากลุ่มตวัอย่างวิจยัมี

อิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของการใช้บริการแพลตฟอร์ม Netflix ดา้น

ความสะดวกในการรับชมมากท่ีสุดซ่ึงท าให้เห็นถึงการกระจายข่าวสารในการส่ือสารการตลาดของผูใ้ห้บริการ

โดยน าจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตนเองมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางกลยุทธ์ให้สอดรับกบักลุ่มตวัอยา่ง

วจิยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ส าหรับผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการควรให้ความส าคญักบัการใช้บริการดา้นแหล่งท่ีมาของเน้ือหาเพื่อ

ประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ อาทิ เช่น ผูท่ี้รับชมซีรียท่ี์ผลิตเอง หรือผูช่ื้นชอบหนงัประเภทต่าง ๆ เพื่อท าใหเ้กิดตอบ

โจทยแ์ละตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายตามเน้ือหาท่ีเปิดรับไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ส าหรับผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการควรมีการส่งเสริมการตลาดในดา้นต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย อาทิเช่น การ

เพิ่มการจดัโปรโมชัน่ หรือปรับราคาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน และ 

ควรมีการกระจายข่วงสารใหม่ๆ และหมัน่อพัเดตขอ้มูล เพื่อกระตุน้ความรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการ 

4. ส าหรับผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการควรสร้างความพึงพอใจระยะยาวกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการ เพื่อให้เกิดการ

จงรักภกัดีต่อสินค้า จึงน ามาสู่การแนะน าและบอกต่อเป็นการกระจายในวงกวา้ง ส่งผลให้สามารถขยาย

กลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน 



5. ส าหรับเอเจนซ่ีโฆษณา การศึกษาคร้ังน้ีท าให้เห็นถึงความประสบความส าเร็จของส่ือใหม่ ได้แก่ 

Netflix วา่มีประสิทธิภาพเขา้ถึงผูช้มไดง่้าย อนัน าไปสู่การท าใหเ้กิดการวางแผนส่ือโฆษณาผา่นช่องทาง Netflix 

ไดใ้นอนาคต 

ข้อเสนอแนะสาหรับการวจัิยในอนาคต  

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเลือกใชว้ิธีการส ารวจ (Survey 

Research) ซ่ึงไม่ไดมี้การศึกษาแบบเจาะลึก ดงันั้นเพื่อให้การศึกษาในคร้ังต่อไปเพื่อให้มีความชัดเจนและได้

ข้อมูลท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน ควรท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Interview) เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของสมาชิก Netflix ท่ีน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในตวัของผูรั้บสารกลุ่มตวัอยา่งวิจยัอยา่งเดียว ดงันั้นการศึกษาในคร้ัง

ต่อไป อาจจะศึกษาผูส่้งสารหรือผูผ้ลิต หรือการวเิคราะห์เน้ือหา ท่ีเป็นรายละเอียดในแง่การผลิตเพิ่มมากข้ึน 

3. การศึกษาในคร้ังน้ีเน้นศึกษาเพียงผู ้ใช้บริการ Netflix เพียงอย่างเดียวดังนั้ นควรมีการศึกษา

เปรียบเทียบแพลตฟอร์มผูใ้ห้บริการรายอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการศึกษาถึงขอ้แตกต่างอีกทั้งยงัช่วยให้เห็นถึงจุดเด่นจุด

ดอ้ยโอกาสและอุปสรรค เพื่อน าผลจากการศึกษามาพฒันาวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูรั้บสารไดม้ากยิง่ข้ึน 

4. การศึกษาควรขยายไปยงักลุ่มเป้าหมายดา้นการตลาดกลุ่มและอ่ืน ๆ อาทิกลุ่มผูสู้งอายุท่ีใช้ชีวิตใน

บา้น และเป็นกลุ่มท่ีขนาดจ านวนเพิ่มมากข้ึนในสังคมไทย เพื่อให้เกิดการพฒันาและตอบสนองความพึงพอใจ

และความต้องการของผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย อนัน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดไปยงั

กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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