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ภสัรวดี จนัทรีเลก็1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 และประภสัสร วิเศษประภา3 

 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตคุณภาพของระบบสารสนเทศ และ การตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกของแอปพลิเคชัน่
วิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ 
รูปแบบการด าเนินชีวิต และคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกของ
แอปพลิเคชัน่วิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  
ผูท่ี้ใชบ้ริการวิดีดอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  านวน 400 คน  
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเพียงเลก็นอ้ยอายรุะหว่าง 18-25ปี 
รองลงมาคือช่วงอายรุะหว่าง 26-35 ปี และช่วงอายท่ีุมากกว่า 35 ปีมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั อาชีพอิสระ นกัเรียน นกัศึกษา 
ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอ่ืน  ๆมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 15,000-25,000 บาท 
รองลงมาคือ รายไดใ้นช่วงต ่ากว่า 15,000 บาท รายไดใ้นช่วง 25,000-35,000 บาทตามล าดบั และรายไดม้ากกว่า 
35,000 บาท 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้นอารมณ์ออนไลน์ ดา้นความต่อเน่ือง 
ดา้นประสิทธิภาพสารสนเทศ ดา้นความบนัเทิงออนไลน์ รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 
ดา้นความคิดเห็น และคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มูล ดา้นคุณภาพการบริการมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็กฟลิกซข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคญั : พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน,์ รูปแบบการด าเนินชีวิต, คุณภาพของระบบสารสนเทศ , 
การตดัสินใจซ้ือ 
1ภสัรวดี จนัทรีเลก็ นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ โครงการ Sunday program รุ่นท่ี 11 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ ์อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study are 1  )to study online consumer behavior, lifestyle and information 
system quality purchase decision membership of netflix application 2) to study online consumer behavior, 
lifestyle and information system quality influence decision of purchasing  membership of netflix application 
The result of this research was derived from online questionnaire surveys completed by 400 respondents 
 The results showed that The most of respondents were male a little more than female, aged 
between 18-25 years next age between 26-35 years and age over 35 years least , occupation of private 
company employees next private business/freelance student and other least and the average of monthly 
income is between 15,000-25,000 bath next the average of monthly income is less than 15,000 bath and 
the average of monthly income is between 25,000-35,000 bath and more than 35,000 bath 
 The hypothesis showed that online consumer behavior online emotion, flow, effectiveness of 
information content and online entertainment, lifestyle activities interests and opinions, information 
system quality system quality information quality and service quality influence decision of purchasing  
membership of netflix application with the level of significance at 0.05 
 
Keywords : online consumer behavior, lifestyle, information system quality,purchasing 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศท าใหบ้ริการวิดีโอสตรีมม่ิง(Video Streaming )ไดรั้บความ
นิยมข้ึนเร่ือยๆ ดว้ยแนวคิดท่ีตอบสนองรูปแบบการใชชี้วิตของผูค้นสมยัใหม่ท่ีตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว 
และไม่อดทนต่อการรอคอย ประกอบกบัความเร็วอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม ท าให้
ช่องทางการดูภาพยนตอ์อนไลน์ เป็นช่องทางท่ีเขา้กบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั ซ่ึงวดีิโอ
สตรีมม่ิง เป็นการเผยแพร่สญัญาณดิจิทลัท่ีประกอบไปดว้ย เสียง ภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงส่งมาจากเคร่ืองแม่ข่าย 
ผา่นทางอินเทอร์เน็ตไปรับเคร่ืองไคลเอน็ต(์Client  )เพื่อเปิดรับไดท้นัทีอยา่งต่อเน่ืองตามเวลาจริง ในทาง
ธุรกิจเรียกว่า Video on Demand (VOD ) 

ปรากฏการณ์วิดีโอสตรีมม่ิงในประเทศไทยนั้น ในปี พ .ศ . 2558 ไดเ้กิดผูใ้หบ้ริการภาพยนตอ์อนไลน์ 
โดยผา่นการสตรีมม่ิง(Streaming )อยา่งถูกลิขสิทธิท ไม่ต ่ากว่าสิบราย รวมถึงในลกัษณะท่ีผดิลิขสิทธิท อีกจ  านวนมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  
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ในสหรัฐอเมริกาปีค .ศ . 2007 ดว้ยอิทธิพลของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซ่ึงเน็ตฟลิกซเ์ป็นธุรกิจให้
เช่า -ยื มดีวีดีผา่นทางไปรษณีย ์เน็ตฟลิกซไ์ดรู้ปแบบใหม่เป็นการใหบ้ริการใหเ้ช่าดูวีดีโอแบบ สตรีมม่ิงผา่น
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงสามารถดูผา่นอุปกรณ์ใดก็ไดท่ี้สามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต โดยมีการเก็บสมาชิกรายเดือน จน
ปัจจุบนั เน็ตฟลิกซ ์กลายเป็นผูใ้หบ้ริการ Video on Demand อนัดบั 1 ของสหรัฐฯ ในปี 2015 ดว้ยยอด
สมาชิกกว่า 40 ลา้นคน ซ่ึงในไตรมาสแรกปี 2562 ว่าท ารายไดไ้ดก้ว่า 4,500 ลา้นเหรียญสหรัฐ บนสถิติ
ผูส้มคัรท่ีช าระค่าบริการทัว่โลก 148 ลา้นราย โดยในไตรมาส 1 มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนมากเป็นประวติัการณ์ถึง 
9.6 ลา้นราย เพ่ิมข้ึน 16 %จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้โดยท่ีเน็ตฟลิกซม์ีการเปิดตวัอยา่งเป็นทางการใน
ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม พ .ศ . 2559 ในปีพ .ศ . 2560 มีจ  านวนสมาชิกในประเทศไทย 105,645 คน 
และ คาดว่าจะมีจ  านวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนถึง 546,341 คนในปีพ .ศ . 2563  ( Netflix Streaming Subscribers : 
Thailand .2016 :Online  )และจากรายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี พ.ศ .
2561 โดยส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค ์์กรมหาชน  )ไดอ้ธิบายว่าคนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือรับชม ภาพยนตร์ทางออนไลน์โดยเฉล่ียร้อยละ 76.2 และใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือความบนัเทิง 
เช่น การรับชมรายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และฟังเพลงเฉล่ียอยูท่ี่ 2ชัว่โมง 35 นาทีต่อวนั ถึงแมอิ้นเทอร์เน็ต
จะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั ทว่าผลส า รวจโดย Global Digital 2019 พบว่าคนไทยในวยัผูใ้หญ่
ร้อยละยงัคงรับส่ือโทรทศัน ์98 

จากการศึกษาขอ้มูล เน่ืองจากคนไทยมีการใชง้านอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน และในปัจจุบนัมี
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีากข้ึนท าใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยรับชมรายการ
โทรทศัน์แบบดั้งเดิมหรือรับชมภาพยนตใ์นโรงภาพยนตด์ว้ยคุณลกัษณะของบริการวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟ
ลิกซท่ี์มีความแตกต่างจากการ รับชมรายการต่างๆ ในรูปแบบเดิมโดยผูใ้ชบ้ริการสามารถรับชมเน้ือหา
รายการอยา่งต่อเน่ืองไม่มกีารโฆษณาไดจ้าก ทัว่ทุกท่ีผา่นอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในทุก
ระบบปฏิบติัการ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาพฤตกิรรมการใชบ้ริการวดีิโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ ์ของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากคนไทย มีการใชง้านอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน แต่การใชบ้ริการ
วิดีโอสตรีมม่ิงในประเทศไทยยงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้เท่านั้น ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเลง็เห็นถึงความสาคญัใน
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ รูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของระบบสารสนเทศและการ
ตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกของแอปพลิเคชัน่วิดีโอสตรีมม่ิงเน็ต ฟลิกซข์องผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

(1) เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์รูปแบบการด าเนินชีวิตคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศ และ การตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกของแอปพลิเคชัน่วิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์อง
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ รูปแบบการ
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ด าเนินชีวติ และคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกของแอปพลิเคชัน่
วดีิโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวจิยั 

(1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการแอปพลิเคชัน่
วิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ ์(2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา หมายถึง ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคออนไลน์  รูปแบบการด าเนินชีวติ, คุณภาพของระบบสารสนเทศ  และการตดัสินใจซ้ือแผนบริการ
สมาชิกของแอปพลิเคชัน่วิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร (3)ขอบเขตดา้น
ระยะเวลา ส าหรับระยะเวลาในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเร่ิมตน้แต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2562 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

(1) ท าใหท้ราบถึงปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือแผนบริการของแอป
พลิเคชนัวิดีอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อนัเป็นประโยชนต่์อผูใ้หบ้ริการ
วิดีโอสตรีมม่ิง ท่ีจะปรับปรุงและพฒันาบริการใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายได ้(2) ผูป้ระกอบการธุรกิจวดีิโอ
สตรีมม่ิงและแอปพลิเคชนั สามารถน าผลวิจยัเร่ืองการรับรู้ประโยชน์ ดา้นการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั ไปใช้
ในการวางแผนดา้นการส่ือสารการตลาดและการสร้างความ เขา้ใจเก่ียวกบัการใชบ้ริการ 
 
นยิามศัพท์ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคออนไลน์ (Online Consumer Behavior  )หมายถึง พฤติกรรมของผู ้ ใชบ้ริการ
เน็ตฟลิกซท่ี์มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงเมื่อใชบ้ริการระบบออนไลน์ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบั
การซ้ือแผนบริการสมาชิก ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคออนไลน์ ประกอบไปดว้ย ดา้นอารมณ์ออนไลน์ (Online Emotions  )ดา้นความต่อเน่ือง( Flow  )
ดา้นประสิทธิภาพของสารสนเทศ( Effectiveness of Information Content )และดา้นความบนัเทิงออนไลน์
(Online Entertainment  )โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ดา้นอารมณ์ออนไลน์ (Online Emotions  )หมายถึง อารมณ์ของผูใ้ชบ้ริการ หรือผูบ้ริโภคมี
ความรู้สึกต่อการใชง้านแอปพลิเคชัน่อยา่งไร รวมถึงความพึงพอใจในการเลือกชมเน่ือหาในแอปพลิเคชัน่
ไดอ้ยา่งอิสระ 

ดา้นความต่อเน่ือง  ( Flow  )หมายถึง ความสนใจในส่ิงรอบขา้งของผูบ้ริโภคขณะใชง้าน
แอปพลิเคชัน่ 

ดา้นประสิททธิภาพของสารสนเทศ  ( Effectiveness of Information Content  )หมายถึง ขอ้มูล
รายละเอียดของเน้ือหามีความถูกตอ้ง ชดัเจน รวมถึงมีการอพัเดทแอปพลิเคชัน่ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
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ดา้นความบนัเทิงออนไลน์  ( Online Entertainment   )หมายถึง การใชง้านแอปพลิเคชัน่ท าให้
ผูบ้ริโภครู้สึกเพลิดเพลิน รู้สึกผอ่นคลาย 
 รูปแบบการใชชี้วิต ( Lifestyle  )หมายถึง  วิถีการด าเนินชีวติของบุคคล โดยท่ีลกัษณะของพฤติกรรม
ต่าง ๆ จะเป็นตวับ่งบอกถึง รูปแบบการด าเนินชีวติ ในแต่ละแบบ รวมทั้งพฤติกรรมการเขา้สงัคม  รูปแบบ
การด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัดา้น
สงัคมและวฒันธรรม ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ในการวิจยัคร้ังน้ี 
รูปแบบการด าเนินชีวิต มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ กิจกรรม (Activities  )ความสนใจ ( Interests  )และความ
คิดเห็น ( Opinions  )โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 กิจกรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลท่ีก  าหนดว่าบุคคลใชเ้วลาว่างของเขาท าอะไร กีฬาชนิด
ไหนท่ีเขาสนใจ มีการออกไปนอกบา้นมากนอ้ยแค่ไหน หรืออยูบ่า้นมากนอ้ยเพียงใด เร่ืองของการพบเพื่อน
พบญาติกิจกรรมมีวตัถุประสงคอ์ะไรและคุณค่าท่ีเป็นจริงคืออะไร 
 ความสนใจ หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสนใจใส่ใจแบบต่อเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงความสนใจเป็นตวับ่ง
ช้ีใหเ้ห็นกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลท่ีเขาชอบกระท า บุคคลจะสนใจในส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีเขาชอบ 
 ความคิดเห็น หมายถึง ค  าตอบของบุคคลท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน ในลกัษณะการตีความ 
คาดหวงั และประเมินผล 
 คุณภาพของระบบสารสนเทศ หมายถึง คุณภาพของ ระบบสารสนเทศท่ีเหมาะกบัการใชง้าน ตรง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยผลิตจากขอ้มูลท่ีเป็น ความจริงและทนัสมยั สามารถเขา้ถึงระบบขอ้มูล
สารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการวจิยัคร้ังน้ี คุณภาพของระบบสารสนเทศประกอบดว้ย คุณภาพ
ระบบโครงสร้าง คุณภาพขอ้มูล คุณภาพบริการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 คุณภาพระบบโครงสร้าง ( System Quality  )หมายถึง คุณภาพของกระบวนการท ์ างานของ ระบบ
สารสนเทศ โดยสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ใชง้านง่าย เหมาะสม กบัการ
น าเสนอขอ้มูล (Tam and Oliveira, 2016(  

ดา้นคุณภาพของขอ้มูล (Information Quality  )หมายถึง คุณภาพของขอ้มูล โดยขอ้มูล สารสนเทศ
ตอ้งมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ครบถว้น สมบูรณ์ ถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ โดย ขอ้มูลสารสนเทศท่ี
น าเสนอ ส่ือความหมายง่ายต่อการเขา้ใจ  
 ดา้นคุณภาพบริการ ( Service Quality  )หมายถึง เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบมีความเช่ือถือไดใ้นการ
แกปั้ญหาทางดา้น ระบบงาน ความมัน่ใจในทกัษะการท์ างานของเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบ และความสามารถ
ในการ แกปั้ญหาระบบไดต้ามระยะเวลาท่ีก  าหนดหรือในทนัทีท่ีตอ้งการ รวมทั้งการท่ีเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบ
มี ความรู้เก่ียวกบัการใชง้านระบบเป็นอยา่งดี เอาใจใส่ใจ เต็มใจใหค้วามช่วยเหลือ และอธิบายใหผู้ใ้ช ้เขา้ใจ
เมื่อผูใ้ชร้ะบบไม่เขา้ใจการใชง้าน 
 ความพึงพอใจของผูใ้ช้ ( User Satisfaction  )หมายถึง การวดัความพึงพอใจ หรือ การ ตอบสนองของ
ผูใ้ชง้านต่อขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบสารสนเทศ 
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 การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนในการเลือกซ้ือแผนบริการสมาชิกของผูใ้ชบ้ริการเน็กฟลิกซ ์ซ่ึง
กระบวนการในการเลือกซ้ือแผนบริการสมาชิกมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการ
อยูเ่สมอ โดยจะเลือกสินคา้หรือบริการ ตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 
 
แนวคดิและทฤษฎ ี

1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ หมายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นให้

ผูบ้ริโภคสามารถตอบโตก้บัผูข้ายได ้โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์แบ่งอกเป็น 4ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้น

อารมณ์ออนไลน์ กล่าวคือ การใชอ้ารมณ์ซ่ึงเนน้การตอบสนองทางอารมณ์ของผูบ้ริโภคต่อโฆษณาและ

บทบาทของอารมณ์ดา้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ดา้นความต่อเน่ือง กล่าวคือ ความต่อเน่ืองเป็นสภาวะ

ทางดา้นความตระหนกัรู้ท่ีเกิดจากบุคคลท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีรู้สึกพึงพอใจ และท าใหรู้้สึกเพลิดเพลิน

ในการใชง้าน ดา้นประสิทธิภาพของสารสนเทศ กล่าวคือ ประสิทธิภาพของสารสนเทศมาจากการแสดงผล

ขอ้มูลบนเวป็ไซตท่ี์มีระดบัความถูกตอ้งของขอ้มูล ซ่ึงมีความสมบูรณ์เก่ียวขอ้งกนัและมกีารปรับปรุงวนัท่ี

ใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ และดา้นความบนัเทิงออนไลน์ กล่าวคือ ประสทิธิภาพของเวบ็ไซตข้ึ์นอยูก่บัความรู้สึก 

ของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเยีย่มชมว่ามคีวามรู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเตน้หรือพึงพอใจมากเพียงใด (Richard & 

Chebat,2016) 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง วิถีชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของกิจกรรม 

ความสนใจ และความคิดเห็น ซ่ึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ 

ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของแต่ละ

บุคคลแตกต่างกนั (Kotler,2000) โดย Antonides and Raaij (1998) ใหค้วามหมายของ กิจกกรม กล่าวคือ 

การแสดงออกอยา่งเด่นชดั เป็นส่วนก าหนดว่าบุคคลใชเ้วลาของเขาไปกบัอะไร มีงานอดิเรกหรือสนัทนา

การอะไร ดา้นความสนใจ กล่าวคือ ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่างๆดว้ยความพอใจและใหค้วามส าคญั

กบัส่ิงนั้นเป็นระดบัความน่าต่ืนเตน้ท่ีเกิดข้ึน และดา้นความคิดเห็น กล่าวคือ การแสดงออกทางความคิดบน

พ้ืนฐานของค่านิยมท่ีมีต่อตนเองและสภาพแวดลอ้มเป็นค าตอบของแต่ละบุคคลในการตอยสนองต่อส่ิงเร้าท่ี

เกิดข้ึน 

3. คุณภาพระบบสารสนเทศ หมายถึง คุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีเหมาะกบัการใชง้าน ตอ้ง

ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้คุณภาพของระบบสารสนเทศจึงพิจารณาไดจ้าก ประโยชน์ใชส้อย ความง่าย

ต่อการใชง้าน ความง่ายในการเขา้ถึง โดยคุณภาพระบบสารสนเทศจะประกอบไปดว้ย คุณภาพระบบ 
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คุณภาพขอ้มูล และคุณภาพการบริการ โดยคุณภาพระบบ กล่าวคือ ความสมบูรณ์ เขา้ใจง่าย ความปลอดภยั

ของระบสารสนเทศท่ีน ามาใหบ้ริการ คุณภาพขอ้มูล กล่าวคือ ระบบมีความเหมาะสมกบัการใชง้าน ความ

พร้อมใชง้านง่าย ความน่าเช่ือถือ ความเร็วในการตอบสนอง และคุณภาพการบริการ กล่าวคือ ส่ิงท่ีสมัผสัได ้

การรับประกยั ความเร็วในการตอบสนอง (DeLone & McLean,2003) 

4. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึงขั้นตอนในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยพิจารณาในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกระบวนการตดัสินใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิด และดา้นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทาง

กายภาพ (Schiffman & Kanuk,1994) และ พิษณุ จงสถิตวฒันา กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือเป็นกระบวนการใน

การบริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยเูสมอในชีวิตประจ าวนั การ

ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ณัฎฐนนัท ์พิธิวตัโชตกุล(2558) การยอมรับเทคโนโลยโีทรศพัทม์ือถือ การตลาดผา่นส่ือออนไลน์และ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยโีทรศพัทม์ือถือดา้นการรับรู้ประโยชน์
จากการใชง้านดา้นการรับรู้ความง่ายการใชง้าน ดา้นการรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน การตลาดผา่นส่ือออนไลน์
ดา้นโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ดา้นประสิทธิภาพสารสนเทศส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 วรรณิกา จิตตินรากร(2559) การยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผา่นช่องทางออนไลน์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรับ
เทคโนโลย)ีความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความเส่ียง( และ พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ออนไลน์)ดา้นอารมณ์ออนไลน์และดา้นประสิทธิภาพสารสนเทศ( ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
บริษทัขายตรงผา่นช่องทางออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 วรท แสงสว่างวฒันะ(2558) รูปแบบการด าเนินและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
ออกก าลงัการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายในเขตกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจ ไดแ้ก่แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอกส่งผลต่อการตดัสินใชบ้ริการสถานท่ีออนก าลงักาย 
และรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นการแสดงออกทางความคิด ส่งผลต่อการตดัสินใจตดัสินใจใชบ้ริการท่ีออก
ก าลงัการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการสถานท่ีออกก าลงักายในเขตกรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
 กิตติวฒัน์ จิตรวตัร)2559( ปัจจยัการซ้ือสินคา้ออนไลน์และคุณภาพเวป็ไซตท่ี์ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตล์าซาดา้ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์
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คุณภาพบริการการชอปปิงออนไลน์ และคุณภาพเวป็ไซตส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซต์
ลาซาดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงทเพ คิดเป็นร้อยละ 65.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 ฐิตาภรณ์ ปานวชรัคม และชวลัลกัษณ์ คุณิกรกิจ(ม.ป.ป) การยอมรับนวตักรรม รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต และพฤติกรรมการใชบ้ริการวดีิโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพ ผลการศึกษา 
พบว่า การยอมรับนวตักรรม ดา้นประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ดา้ยความสอดคลอ้ง ดา้นความซบัซอ้น ดา้นการ
ทดลองใชแ้ละดา้นการสงัเกตเห็นได ้มคีวามสพัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้น แผนการใหบิ้การและ
ค่าสมาชิกรายเดือน ดา้นช่องทางท่ีใช ้และรูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ดา้ความสนใจ ดา้นความ
คิดเห็น มีความสมัพนัธกบั พฤติกรรมการใชบ้ริการวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซด์า้นแผนการใหบ้ริการและค่า
สมาชิกรายเดือน และดา้นประเภทเน้ือหาท่ีใชบ้ริการ 
 เมทินี จนัทร์กระแจะ(2558) คุณภาพระบบสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารผา่นโทรศทัพเ์คล่ือนท่ีของประชาชนในเขตกรุงเทพ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยั
ดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพการบริการ และดา้นความพึงพอใจของผูใ้ช ้และปัจจยัการ
ยอมรับเทคโนโลย ีดา้นความคาดหวงัในการพยายาม การอ  านวยความส าดวกและการไวว้างใจ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารผา่นโทรศทัพเ์คล่ือนท่ีของประชาชนในเขตกรุงเทพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
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กรอบแนวความคดิ 
  

    ตวัแปรอิสร        ตวัแปรตาม 
                 ม 

          
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
(1) พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกของแอปพลิเคชัน่

วิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ ์ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั (2) รูปแบบการด าเนินชีวติ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกของแอปพลิเคชัน่วิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั (3) คุณภาพของระบบสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการ
สมาชิกของแอปพลิเคชัน่วดีิโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 
 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ (Online consumer behavior) 
 ดา้นอารมณ์ออนไลน์ )Online Emotions) 

 ดา้นความต่อเน่ือง )Flow) 

 ดา้นประสิทธิภาพของสารสนเทศ )Effectiveness of 

Information Content) 

  ดา้นความบนัเทิงออนไลน์)Online Entertainment) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
 รูปของกิจกรรม )Activities)  

 ความสนใจ )Interests) 

 ความคิดเห็น )Opinions) 
 

 

การตดัสินใจซ้ือแผนบริการ
สมาชิกของแอปพลิเคชัน่วิดีโอ
สตรีมม่ิงงเน็ตฟลิกซ์ (Purchase 
Decision through video 
Streaming Netflix) 

คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information system quality) 
 คุณภาพของระบบ )System Quality) 

 คุณภาพของขอ้มูล )Information Quality) 

 คุณภาพการบริการ )Service Quality) 
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วธิีการด าเนินการวจิยั 
ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 18-35 ปีท่ีตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกของ

แอปพลิเคชัน่วิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ ์เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก  าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
จากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 0.05 ตามสูตรของ W.G .Cochran ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
400 ตวัอยา่ง ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามโดยใชค้  าถามปลายปิด (close-end question)
จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ 
ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตาม
กรอบแนวความคิด และ (2) สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
(multiple regression analysis) 

 
สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ค่าเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 18-25ปี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมรีายไดอ้ยูใ่นช่วง 
15,000-25,000 บาท  

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแผนบริการ
สมาชิกของแอปพลิเคชนัเน็ตฟลิกซ ์ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ รูปแบบการ
ด าเนินชีวติ คุณภาพระบบสารสนเทศ และ การตดัสินใจเลือกซ้ือ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ในดา้น
ความบนัเทิงออนไลน์มีค่าเฉล่ียสูงสุด และใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมากกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ดา้นประสิทธิภาพสารสนเทศ ดา้นอารมณ์
ออนไลน์ และดา้นความต่อเน่ือง ตามล าดบั ต่อมา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูใ้ชบ้ริการในดา้นความคิดเห็น มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นมากกบั
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูใ้ชบ้ริการในดา้นกิจกรรม และดา้นความสนใจ ตามล าดบั ต่อมา ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพของระบบสารสนเทศ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
โดยคุณภาพของระบบสารสนเทศของผูใ้ชบ้ริการในดา้นคุณภาพระบบ ใหค้วามส าคญัอยุใ่นระดบัมาก 
รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากกบัคุณภาพระบบสารสนเทศของ
ผูใ้ชบ้ริการในดา้นคุณภาพขอ้มูล และคุณภาพบริการ ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการตดัสินใจซอ้แผนบริการสมาชิกเน็ตฟลิกซ ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ออนไลน์ ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นประสิทธิภาพของสารสนเทศ และ ดา้นความ
บนัเทิงออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซอ้แผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชง้านใน
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เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นจริง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึง
หมายความว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้นอารมณ์ออนไลน์ ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นประสิทธิภาพ
สารสนเทศ และ ดา้นความบนัเทิงออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวดีิโอสตรีมม่ิงเน็ตฟ
ลิกซ ์ส าหรับการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ และ ดา้นความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์อง
ผูใ้ชง้านในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นจริง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 ซ่ึงหมายความว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และ ดา้นความคิดเห็นมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ ์ส าหรับการวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 3 
สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพของระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพระบบ ดา้นคุณภาพขอ้มูล และ ดา้นคุณภาพ
การบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชง้านในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นจริง ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึง
หมายความว่า คุณภาพระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบ ดา้นคุณภาพขอ้มูล และ ดา้นคุณภาพบริการมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการวดีิโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ ์

 
อภิปรายผลการวจิยั 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 18-25 ปี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของไทยในปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต คือกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายรุะหว่าง 18-37 ปี มีการรับชม
วิดีโอสตรีมม่ิงต่อวนัอยูท่ี่ 2ชม. 35นาทีต่อวนั  
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์อง
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าปัจจยั พฤติกกรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้นอารมณ์ออนไลน์ ดา้น
ความต่อเน่ือง ดา้นประสิทธิภาพสารสนเทศ และดา้นความบนัเทิงออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
แผนบริการสมาชิกของวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้น
ประสิทธิภาพสารสนเทศ อาจเน่ืองมาจากผูใ้ช้ให้ความส าคัญกบัการใช้งานท่ีง่ายและไม่ซับซ้อนของ
แอปพลิเคชนัเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการอาจไม่มีความช านาญในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีมากพอ ถา้หากมีการ
ออกแบบแอปพลิเคชใัหค้วามมีความซบัซอ้นอาจไปกระทบกบัผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ี การน าเสนอเน้ือท่ีถูกตอ้ง
และทนัสมยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฏฐนนัท ์พิธิวตัโชติกุล(2558)ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับ
เทคโนโลยโีทรศพัทถื์อ การตลาดผา่นส่ือออนไลน์และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศกึษาพบว่า ผูบ้ริโภครับรู้
ไดว้่ารายละเอียดสินคา้ท่ีแสดงในแอปพลิเคชนัมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัสมยั เป็นประโยชน์ นอกจากน้ี
เน้ือหาความบนัเทิงควรตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  
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 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์อง
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าปัจจยั รูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความ
สนใจ ดา้นความคิดเห็น ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่รูปแบบการด าเนินชีวติ ดา้นความคิดเห็น อาจเน่ืองมาจาก ผูใ้ชบ้ริการคิดว่าการรับชม
วิดีโอสตรีมม่ิงช่วยอ  านวยความสะดวกในการรับชมภาพยนต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐิตาภรณ์ 
ปานวชรัาคม และ ชวลัลกัษณ์ คุณาธิกรกิจ (ม.ป.ป) ยอมรับนวตักรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต และพฤตกรรมการ
ใชบ้ริการวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญักบัการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อความบนัเทิง และใชเ้วลาพกัผอ่นส่วนใหญ่ไปกบัการรับชมรายการ 
ภาพยนตต่์างๆ มีโอกาสท่ีผูใ้ชบ้ริการจะมีพฤติกรรมการรับชมเน้ือหารายการประเภทท่ีตนช่ืนชอบในวิดีโอสตรีม
ม่ิงเพ่ิมข้ึน เพราะเน้ือหาท่ีใหบ้ริการในวิดีโอสตรีมม่ิงมีหลากหลายประเภทและมีจ านวนมาก และมีระบบแนะน า
เน้ือหารายการท่ีน่าจะเหมาะกบัผูใ้ช ้

 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิง
เน็ตฟลิกซ์ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าปัจจัย คุณภาพระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
ด้านคุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล และคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแผน
บริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพ
ข้อมูล อาจเน่ืองมาจาก ผูใ้ช้บริการแอปพลิเคชันให้ความส าคัญกับการน าเสนอเน้ือหาข้อมูลท่ีมี
ความทันสมยั มีความถูกต้องแม่นย  า ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เมทินี จันทร์กระแจะ (2558 )
คุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมร์ับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
ธนาคารผ่านโทรศพทั์เคล่ือนท่ีของประชาชนในกรงุเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่
ปัจจัยท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัจากการให้บริการธนาคารผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี คือ ระบบความปลอดภัย 
การเก็บรักษาความลบัของลูกค้า มากกว่าการน าเสนอ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจิยั 

จากการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชง้านใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ รูปแบบการด าเนินชีวิต คุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซข์องผูใ้ชง้านในเขต
กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี (1)จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ดา้นประสิทธิภาพสารสนเทศ 
ดา้นความบนัเทิงออนไลน์ ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นอารมณ์ออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน
บริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ ์ตามล าดบั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรค านึงถึงการออกแบบแอป
พลิเคชนัใหง่้ายต่อการใชง้าน สร้างความเพลิดเพลินจากการรับชมเน้ือหาจากแอปพลิเคชนั น ามาสู่การ
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กระตุน้ความตอ้งการซ้ือแผนบริการสมาชิกได ้นอกจากน้ีผูใ้หบ้ริการตอ้งค านึงถึงการปรับปรุงขอ้มูลให้
ทนัสมยั และถูกตอ้งอยูเ่สมอ เพื่อท าให้แอปพลิเคชนัเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านในการคน้หาขอ้มูลมากท่ีสุด 
(2)จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ดา้นความคิดเห็น ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ ส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือแผนบริการสมาชิกวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ ์ตามล าดบั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรค านึงถึง 
ความสนุกสนานท่ีเกิดจากการรับชมวิดีโอสตรีมม่ิง การสนใจติดตามข่าวสารของภาพยนต์ /ซีรีย ์ดงันั้นผู ้
ใหบ้ริการควร่วมมือกบัค่ายภาพยนต ์ผูอ้  านวยการสร์้าง ในการผลิตเน้ือหารูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการเพ่ิม
เน้ือหารายการใหม่ๆใหท้นัสมยัอยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการรับชมเน้ือหาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ (3)จาก
การศึกษาพบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ คุณภาพระบบ และคุณภาพของการบริการ ดงันั้นผูใ้ห้บริการควรค านึงถึงความทนัสมยัใน
การใชง้าน ควรมีการปรับปรุงและพฒันารับบสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ โดยท าใหม้ีการท างานท่ีง่ายและ
เหมาะสม สามารถคน้หาขอ้มูลไดง่้าย ในดา้นการบริการควรมีเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบท่ีมีความน่าเช่ือถือ มี
ความรู้เก่ียวกบัการใชง้านระบบเป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 
(1)ควรศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการสิดีโอสตรีมม่ิง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการตอบสนองความ
ตอ้งการแก่ผูใ้ชบ้ริการวดีิโอสตรีมม่ิงมากท่ีสุด เน่ืองจากธุรกิจการใหบ้ริการวิดีโอสตรีมม่ิงในปัจจุบนัมีการ
แข่งขนัค่อนขา้งสูง ทั้งคู่แข่งท่ีมีอยูแ่ลว้และคู่แข่งรายใหม่ๆท่ีเขา้สู่ธุรกิจ (2)ควรมีการเปรียบเทียบการ
ตดัสินใจใชบ้ริการวิดีโอสตรีมม่ิงจากผูใ้หบ้ริการหลายๆผูใ้หบ้ริการ เพื่อใหเ้ห็นขอ้เปรียบเทียบในจุดเด่น จุด
ดอ้ยของแต่ละผูใ้หบ้ริการ เน่ืองจากในปัจจุบนัมีผูใ้หบ้ริการวิดีโอสตรีมม่ิงเป็นจ านวนมาก และผูใ้ชบ้ริการมี
ตวัเลือกในการใชบ้ริการมากข้ึน (3)ควรท าการศกึษาในเขตต่างจงัหวดั เพื่อใหท้ราบแนวทางของผูใ้ชบ้ริการ
ไดอ้ยา่งครอบคลุมทั้งประเทศ เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี ท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งเฉพาะผูใ้ชบ้ริการในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 

เอกสารอ้างองิ 
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