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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีม
ม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะประชากร ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต และด้าน
คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และรายได้ต่อเดือน 10,000-25,000 บาท ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก(�̅�= 3.90) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความคิดเห็น  (�̅�= 4.15) 
ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก มาก (�̅�= 4.04) เม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพของระบบ (�̅�= 4.07) และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก        
(�̅�= 3.87) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ด้านความสะดวกสบายในการรับชม (�̅�= 4.37)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 (3) ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน
วีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to examine the factors affecting satisfaction to use of application 
services Netflix Streaming Video in Bangkok factors include Demographic factors, Lifestyle factors, and 
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Quality of information systems factors, The 400 sample were drawn from population of  people in 
Bangkok. Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation and 
collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and  Multiple Regression 
Analysis. 
   The study indicated that  the most people in Bangkok  were female, aged 20-30 years, received 
Bachelor’s Degree, and  received monthly income of 10,000-25,000 baht. Lifestyle factors were at high 
level (�̅� = 3.90). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean were the opinions 
(�̅� = 4.15).  Quality of information systems factors  were at high level (�̅�= 4.04). When each aspect, it 
was found that the aspect has the highest mean was system quality (�̅� = 4.07). The overall people in 
Bangkok  satisfaction to use of application services Netflix Streaming Video was rated at a high level (�̅�= 
3.87). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was convenience in viewing 
(�̅�= 4.37). 
 The results of hypothesis test show that (1) the people in Bangkok with different aged and 
income had different  overall  satisfaction to use of application services Netflix Streaming Video at 
statistical significance of 0.05 levels. (2) Lifestyle factors  had effect satisfaction to use of application 
services Netflix Streaming Video in Bangkok at statistical significance of 0.05 levels. (3) Quality of 
information systems factors had effect satisfaction to use of application services Netflix Streaming Video 
in Bangkok at statistical significance of 0.05 levels. 
Keyword: Satisfaction to use of service 
บทน า 
          ปจัจุบันอินเตอร์เน็ตความแรงสงูเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร และความบันเทิง ซ่ึงได้เข้ามาเปลีย่นวิถกีารใช้ชีวติ
ซ่ึงการรับชมภาพยนตร์ สารคด ีคอนเทนต ์และอ่ืน  ๆไม่จ าเป็นต้องใช้โทรทศัน์แล้ว ประเทศไทยปี 2019 คาดมีจ านวนผู้ชม 
OTT ทั่วประเทศรวม 1.3 ลา้นราย และจะเตบิโต ตอ่เน่ืองไปถงึ 2 ล้านรายในปี 2023 ขณะที่จ านวนผู้ชม OTT ในตลาดโลก
ปีน้ีจะอยู่ที ่657.41 ล้านราย และ จะเพิม่ขึ้นไปถงึเกือบ 1 พันลา้นรายในป ี2023 พฒันาการทางเทคโนโลยีมีผลต่อ
พฤติกรรมการรับชมของผู้ชมทีวีทั่วไป เม่ือการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วมากขึ้น  ท าให้ชอ่งทางการรับชม
รายการโทรทศัน์และคอนเทนตต์่าง  ๆน้ัน ไม่ไดถู้กจ ากัดไวแ้คเ่พยีงการรับชมทางโทรทัศน์เท่าน้ัน บริการ OTT (Over The 
Top) หรือ บริการสง่ผ่านข้อมูล ทัง้รูปแบบ ข้อความ เสียง หรือภาพ ผา่นโครงขา่ยอินเทอร์เน็ต กลายมาเป็นอีกทางเลือกที่
เกิดขึ้นและได้รับความนิยมอย่าง ต่อเน่ืองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง จากข้อมูลการวิจัยล่าสดุของ Ovum บริษัทจดัเก็บ
วิเคราะหข์้อมูลและทีป่รึกษาทางธุรกิจชั้นน าของโลก ที่มีความเชีย่วชาญด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีจากประเทศ
อังกฤษ ได้ท าาการส ารวจตลาดผู้ใชบ้ริการ OTT แบบลงทะเบยีนเป็นสมาชิกทั่วโลกในทุกป ีพบว่า ในป ี2019 ตลาดรวมผู้
ลงทะเบยีนใช้บริการ OTT ทัว่โลกจะ อยูท่ี่ 657.41 ล้านราย และจะเพิ่มขึ้นไปถงึ 968.32 ล้านรายในป ี2023 โดยเป็นการ
เตบิโตอย่างตอ่เน่ืองทุกป ีทัง้น้ี รายงานของ Ovum ไดแ้บง่รูปแบบของบริการ OTT เป็น 2 ประเภท ได้แก่บริการ OTT 
แบบ SVOD (Subscription Video on Demand) ซ่ึงเป็นบริการรับชมคอนเทนต์ ทีวีออนไลน์ แบบเรียกเก็บคา่สมาชิกที่
เป็นการเลือกรับชมแบบย้อนหลงัหรือตามเวลาที่สะดวกในรูปแบบวีดีโอ สตรีมม่ิง และบริการ OTT แบบ SLIN  
(Subscription Linear) คือ บริการรับชมทีวีออนไลน์ แบบรับชมสด ทัง้ผ่านกล่องรับสญัญาณและตามโปรแกรมที่
ออกอากาศเม่ือแยกประเภทของกลุ่มผู้ชมทั่วโลกน้ัน พบว่า ในป ี2019 จ านวนผู้ชมวีดโีอสตรีมม่ิงแบบ SVOD มีสัดส่วน
มากกวา่กลุ่มผู้ใช้บริการการรับชมสดตามโปรแกรมที่จัดวาง ( SLIN) โดยมีจ านวนผูช้มวดีีโอสตรีมม่ิงแบบ SVOD รวม 
435.09 ลา้นราย ส่วนกลุ่มผูช้มสดน้ันมีจ านวน 222.32 ล้านราย และจ านวนผูช้มทัง้ 2 ประเภทจะเพิม่ขึ้นเป็น 617.96 ล้าน
ราย และ 350.36 ลา้นรายในปี 2023 ตามล าดบัธุรกิจการให้บริการแบบวีดโีอสตรีมม่ิง หรือ SVOD  (ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ, 2562) 
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 กลยทุธ์การตลาดของธุรกิจการใหบ้ริการวดิีโอสตรีมม่ิง (Streaming Video) ก าลงัได้รับความนิยมทัง้จากเน้ือหาที่
หลากหลาย ความสะดวกในการรับชม และราคา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รับชมภาพยนตร์หรือซีรียเ์พื่อความบันเทงิคือ คน
กลุ่มวัยท างาน  มากกวา่กลุ่มผูสู้งอายุ  ซ่ึงประเทศไทยคาดวา่  ประชากรไทยก าลงัมีอายุสงูขึ้นอยา่งรวดเร็วมาก อีก 4 ปี
ข้างหน้าจะเป็น “สงัคมสงูอายุอยา่งสมบูรณ์” เม่ือสัดส่วนผู้สงูอายถุึง ร้อยละ 20 และอีก 20 ปีขา้งหน้า สดัสว่นประชากร
สูงอายจุะสงูขึ้นถงึร้อยละ 30 ของประชากรทัง้หมด จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ป ีจะลดลงจาก 12 ล้านคน เหลือ 9 ล้านคน 
คนในวยัแรงงานอาย ุ15-59 ป ีจะลดลงจาก 44 ลา้นคน เหลือ 37 ล้านคน แตผู่้สงูอายุจะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวจาก 11 
ล้านคนเป็น 20 ลา้นคน (สถานการณ์ผู้สงูอายุไทย, 2561)  จะเห็นได้ว่ากลุม่วยัท างานมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงสง่ผลต่อธุรกิจการ
ให้บริการวิดโีอสตรีมม่ิง (Streaming Video)  ที่ปจัจุบันมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มคนวยัท างาน  ดงัน้ันการปรับกลยุทธ์การตลาด
ของธุรกิจน้ีจงึมีความส าคัญมาก โดยมุ่งขยายฐานผู้รับชมให้เพิม่มากขึ้นมากกว่าจะเจาะเพยีงแคค่นกลุ่มวยัท างานเทา่น้ัน 

Netflix เป็นหน่ึงในธุรกิจผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สดุรายหน่ึงของโลก โดยให้บริการมากถงึ 130 ประเทศทั่วโลก
รวมถงึประเทศไทย ครอบคลมุถงึผูค้นมากว่า 130 ล้านคน แต่นอกเหนือจากผู้ให้บริการแบบวดีีโอสตรีมม่ิง อยา่งเช่น 
Netflix แลว้ ในธุรกิจ SVOD ยงัมีผูใ้ห้บริการรายอ่ืนอีกเช่นกัน ไม่วา่จะเป็น Amazon Prime , Hulu , HBO และ Google 
ทั้งน้ี สาเหตุทีบ่ริการ OTT มีจ านวนผูช้มสงูก็เน่ืองมาจากการให้บริการแบบวีดโีอสตรีมม่ิงเป็นบริการทีต่อบโจทย์พฤติกรร
ของผู้คนทั่วไปในปัจจุบันที่สามารถเลือกรับคอนเทนต์ตามความสนใจและเลือกเวลารับชมไดต้ลอด 24 ชั่วโมง บริการ
ประเภทน้ีจงึเตบิโตอยา่งมากและถือเป็นคูแ่ข่งส าคัญของสถานีโทรทัศน์ บริษทัยักษ์ใหญข่องโลกหลายบริษทั เช่น Apple, 
AT&T และ Disney จงึหันมาใหค้วามสนใจและเข้ามาแขง่ขันในธุรกิจ OTT น้ีด้วย สง่ผลใหเ้น้ือหาของบริการ OTT มีความ
น่าสนใจมากขึ้น รวมทัง้ยงัถือเป็นทางเลือกในการรับชมคอนเทนตท์ี่มีคุณภาพและหลากหลายของผูช้ม (ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ,2562 ; ลงทุนแมน, 2562).  ) 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับปจัจยัที่สง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันวดีีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านลักษณะทางประชากร ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติ และดา้น
คุณภาพของระบบสารสนเทศ  เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใชเ้ปน็ข้อมูลประกอบในการพฒันาการใช้บริการแอปพลิเคชัน
วีดีโอสตรีมม่ิง Netflix เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขันในทางธุรกิจให้มากขึ้น 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านลักษณะทางประชากร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต และด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิงเน็ต Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอ
สตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชนัวีดีโอสตรีม
ม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวดีโีอ
สตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตงานวิจัย 
         งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจะท าการก าหนดขอบเขตการศึกษาดังน้ี 
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1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง 
Netflix   ผู้วิจัยไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่ใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
แน่นอน  จึงใช้การก าหนดตัวอย่างโดยเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Yamane เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาซ่ึงการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 
5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  
 2 . การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอป
พลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยทางผู้วิจัยจะท าการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางประชากร  ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ ตัวแปรตาม คือ
ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลในพัฒนาการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ในทางธุรกิจ 
1.แนวคิดและทฤษฎีด้านลักษณะทางประชากร 

เก้ือวงศ์ บุญสิน (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ประชากรศาสตร์เชิงธุรกิจ (Business Demography) เป็นวิธีการทาง
ประชากรศาสตร์มาใช้เป็นตัวช่วยในการเสริมโอกาสทางธุรกิจ โดยการน าปัจจัย ด้านประชากรศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
อายุ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา และอาชีพ ที่ อาจจะมีอิทธิพลต่อตัวบุคคล องค์กร หรืออาจจะเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมที่ทางองค์กรก าลังด าเนินงานอยู่มาใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ขององค์กรหรือเป็นหลักประกัน
ความส าเร็จของธุรกิจ 

เมธชนัน สุขประเสริฐ (2558) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่เกิดจากแรงบังคับภายนอกมากระตุ้น โดย
เชื่อว่ามนุษย์ด าเนินชีวิตตามท่ีสังคมก าหนดไว้ให้ กล่าวคือ แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เชื่อว่า คนที่มีคุณสมบัติทาง
ประชากรที่ต่างกัน จะมีพฤติกรรมในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไปด้วย ซ่ึงตัวแปรส าคัญๆ ทางประชากรศาสตร์ 
2.แนวคิดและทฤษฎีด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 Remier (1995) เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แบ่งกลุ่มไว้มีพื้นฐาน ความคิดในกรอบที่ว่า แต่ละบุคคลน้ันมี
ความสนใจที่แน่นอนในการด าเนินชีวิต และการกระท าที่สนองต่อความสนใจน้ันอยู่อย่างสม่ าเสมอ รูปแบบการด าเนินชีวติ
ในน้ีไม่ได้หมายถึงกิจกรรมที่ท าเพื่อ จุดประสงค์ต่างๆ เฉพาะเหตุการณ์ เพราะบางคร้ังกิจกรรมที่ท าน้ัน อาจมีวัตถุประสงค์
ที่ต่างกันในแต่ละคร้ัง โดยได้แบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ 5 กลุ่ม  
 พงศ์อิศเรศ ไทยสะเทือน (2558) ได้ให้ค านิยามของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นไว้ดังน้ี  
 กิจกรรม (Activities) หมายถึง การแสดงออกอย่างเด่นชัด เป็นส่วนที่ก าหนดว่าบุคคลใช้เวลาท าอะไร ท างาน
อดิเรกอะไร มีสันทนาการอะไร และเล่นกีฬาประเภทใด มีการซ้ือสินค้ามากน้อยแค่ไหนและที่ใด มีการอยู่บ้านหรือออกไป
นอกบ้านมากน้อยเพียงใด มีการพบเพื่อนพบญาติ ท ากิจกรรม มีวัตถุประสงค์ และมีคุณค่าที่แท้จริงคืออะไร  
 ความสนใจ (Interests) หมายถึง ความต้องการที่จะเข้าใจและเรียนรู้ในสิ่ งต่างๆ ด้วยความ พอใจและให้
ความส าคัญในสิ่งน้ัน เป็นระดับความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือเอาใจใส่แบบต่อเน่ืองกับสิ่ง
ต่างๆ ความสนใจเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลที่เขา ชอบกระท า โดยบุคคลจะสนใจในสิ่งที่เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมทีช่อบ  
 ความคิดเห็น (Opinions) หมายถึง การแสดงออกทางความคิดบนพื้นฐานของค่านิยมที่ มีต่อ ตนเองและ
สภาพแวดล้อม เป็นค าตอบของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น เปรียบเสมือนเป็นค าถามในลักษณะการ
ตีความ การคาดหวัง และการประเมินผลดีผลเสีย  
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3.แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
  DeLone and Mclean (2003) ได้สร้างแบบจ าลองที่กล่าวถึงความส าเร็จของระบบสารสนเทศ โดย
ทฤษฎีดังกล่าวมีปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) คุณภาพของระบบ (System Quality) หมายถึง ระบบที่มีความยืดหยุ่น มี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเวลาที่ใช้ในการตอบสนองของระบบ ค านึงถึงความสะดวกในการใช้งานและเข้าถงึได้
ง่าย  เวลาที่ใช้ในการตอบสนองเข้าถึงได้ทุกเวลา ความง่ายในการใช้งาน และความปลอดภัย (2) คุณภาพของข้อมูล 
(Information Quality) หมายถึง ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศได้จากการประมวลผลในระบบหรือสิ่งที่สารสนเทศมอบใหกั้บ
องค์กร โดยค านึงถึงตัวแปรหลักที่ใช้วัดคุณภาพ สารสนเทศทสามารถน ามาใช้ได้แก่ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ความเก่ียวเน่ือง ความทันต่อเวลา ความรัดกุม รูปแบบของสารสนเทศ  ความทันสมัยของสารสนเทศ  และความแม่นย า 
และ (3) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึงการให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้รับ รวมถึง ความน่าเชื่อถือ การ
ตอบสนอง ความเชื่อม่ัน โดยค านึงถึงขอ้สังเกตของ Pitt et al (1995) ซ่ึงได้กล่าวว่า การวัดความส าเร็จของระบบสารสนเทศ
ส่วนมากจะมุ่งเน้นไป ในด้านของผลิตภัณฑ์ มากกว่าการบริการ ซ่ึงการคิดเช่นน้ันอาจท าให้ผู้ที่ท า การวิจัยวัดผล
ประสิทธิภาพสารสนเทศผิดพลาดไดเ้น่ืองจากละเลยตัวแปรปัจจัยด้านคุณภาพบริการ จึงได้เพิ่มปัจจัยด้านการบริการลงไป  
5.แนวคิดและทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) 

Kotler (2003) ให้ความหมายของการตลาดน้ันไว้ว่า การตลาดเป็นกิจกรรมที่ท า ให้สินค้าหรือบริการเคลื่อนย้าย
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ และเป็นกิจกรรมที่มนุษย์กระท าขึ้น เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้
ได้รับความพอใจโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการทางการบริหาร ให้บุคคลและกลุ่มได้รับสิ่งที่
สนองความจ าเป็นความ ต้องการจากการสร้างและแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ส่วนประสม
การตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง การตลาดที่ควบคุมได้ซ่ึงองค์กรใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึง
พอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

 
6.แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

Maslow (1954) ทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับการจูงใจ โดยตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์ มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด 
และเม่ือความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการ อย่างอ่ืนก็จะเข้ามาแทน ที่ ความต้องการของคนเรา
อาจจะซ้ าซ้อนกัน ความต้องการอย่างหน่ึงอาจจะ ยังไม่ทันหมดไป ความต้องการอีกอย่างหน่ึงก็จะเกิดขึ้นได้ ซ่ึงได้
จัดล าดับความต้องการไว้  

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ น้ันเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่าง การที่เราจะทราบว่า บุคคล มีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดง
น้ันคอนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อ ความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการ
สร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ ของบุคคลน้ันให้เกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวจิัย 
          การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิติ  
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2562 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยไม่
สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากการเปิดตารางกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane  เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาซ่ึง
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การเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 
0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ผู้วิจัยใช้ในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเอาข้อมูลที่ได้
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อการตอบปัญหาในเร่ืองที่ศึกษาวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า 
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย ที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่
เก่ียวข้องในการวิจัยในคร้ังน้ี และน าไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมายของนิยามศัพท์ เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับ
พัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนด โดยการตั้งข้อค าถามใน
แบบสอบถามจะต้องเป็นค าถามที่มีความครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ 
โดยการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามปลายปิด ซ่ึงผู้วิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
เลือกตอบ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะประชากร ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ซ่ึงเป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 4 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า จ านวน 30 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยด้านคุณภาพของระบบที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า จ านวน 9 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอ
สตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่าจ านวน 25 ข้อ 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี 

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรตาม ท าขึ้นเพื่อท าให้ความหมายของตัวแปรต่างๆ  
3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร

ทั้งหมด 
 4. จัดท าร่างแบบสอบถาม 

5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ว่าแบบสอบถามมี
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการวิจัย 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู้วิจัยด าเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเชื่อถือ ก่อนน าแบบสอบถามไปด าเนินการ
วิจัยใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ภาษาในแบบสอบถาม เพื่อ
ความครอบคลุมเน้ือหาที่ตอ้งการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ตามตารางตรวจสอบ
คุณภาความครอบคลุมด้านเน้ือหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงผู้วิจัยจะน าค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้งานจริง  
 2. ผู้วิจัยได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ) ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตภาพรวม 0.839 แสดงเป็นรายดา้น
ดังน้ี ด้านกิจกรรม 0.906 ด้านความสนใจ 0.899 และด้านความคิดเห็น 0.873 ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ภาพรวม 0.855 แสดงเป็นรายด้านดงัน้ี ด้านคุณภาพของระบบ 0.933 ด้านคุณภาพของข้อมูล 0.929 และด้านคุณภาพการ



8 
 

 

บริการ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการภาพรวม 0.716 แสดงเป็นรายด้านดังน้ี ด้านราคา 0.888 
ด้านเน้ือหา 0.968 ด้านความสะดวกสบายในการรับชม 0.965 และด้านโปรโมชั่น 0.691 
 3. เม่ือผู้วิจัยน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอค าปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกคร้ัง จนได้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่
ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามาด าเนินการ
จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400  คน ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ ผู้ใช้บริการแอปพลเิคชันวีดโีอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
สุ่มแบบสะดวก (Convenient Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนโดยใช้ระยะเวลาในช่วงเดือนมีนาคม 
– เมษายน 2563 และผู้วิจัยได้ด าเนินการในขั้นตอนตอ่ไป ผู้วิจัยท าการน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
          เม่ือผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดดังน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวดั
เชิงปริมาณ ได้แก่ ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ และความพึงพอใจในการใช้บริการแอป
พลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  2.1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test 
  2.2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตคิวามแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ Least-Significant 
Different (LSD)  
  2.3  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต และด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิงเน็ต Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis       
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเค
ชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และรายได้ต่อเดือน 10,000 – 25,000 บาท  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดย
เรียงตามล าดับดังน้ี ด้านความคิดเห็น ด้านความสนใจ และด้านกิจกรรม  



9 
 

 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ ของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก 
โดยเรียงตามล าดับดังน้ี ด้านคุณภาพของระบบ ด้านคุณภาพของการบริการ และด้านคุณภาพของข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านด้านความสะดวกสบายใน
การรับชมอยู่ในระดับส าคัญมากที่ ส่วนด้านเน้ือหา ด้านโปรโมชั่น และด้านราคา อยู่ในระดับส าคัญมาก  เรียงตามล าดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปัจจัยลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปการ
วิจัย ได้ว่า กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ และระดับการศึกษา ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ไม่ต่างกัน และกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง 
Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอ
สตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได้ว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีส่งผลกระทบต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน
วีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศส่งผล
กระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร 
บทสรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชนัวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ด้านความสะดวกสบายในการรับชม 
ทั้งน้ีในปัจจุบัน ต้องการความสะดวกและรวดเร็วแข่งกับเวลา และอินเตอร์เน็ตความแรงสูงเข้ามาช่วยตอบสนองความ
ต้องการ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชาลี ยั่งยืน(2560) ได้ศึกษาการใช้และความพึงพอใจตอ่การใช้บริการชมภาพยนตร์
ผ่านแพลตฟอร์ม Netflix ของกลุ่ม Gen Y ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ใช้บริการจะมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
มีความพึงพอใจด้านความสะดวกการรับชมมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านเน้ือหาและผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างพอใจ ซ่ึง
ประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นจุดเด่นของผู้ให้บริการ Netflix ที่มีทั้งซีรีย์ และภาพยนตร์ที่ผลิตเอง และไม่ได้ผลิตเองด้วย 
ขณะที่ความพึงพอใจด้านภาพมีความคมชัดสูงน้ัน ได้มีความพึงพอใจมากเช่นกัน ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า การมาถึงของ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ท าให้เกิดแนวความคิดเร่ือง Big Data หมายถึงปริมาณข้อมูลจ านวนมหาศาล ซ่ึงโครงสร้างข้อมูล
ของระบบฐานข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บได้ และยังมีอัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีความหลากหลายของ
รูปแบบข้อมูล เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอและเสียง ซ่ึงมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน ข้อมูล เหล่าน้ีเปรียบเสมือนกลุ่ม
ก้อนเมฆ (Cloud) ขนาดใหญ่มีจ านวนมากที่รวมกันอยู่ ซ่ึงได้มีการน าใช้งานในหลายรูปแบบรวมไปถึงการให้บริการ Video 
Streaming แบบ Netflix 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดโีอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามปัจจัยด้านลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  2.1 กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลเิค
ชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix โดยภาพรวม ไม่ต่างกัน แสดงว่าเพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการในการใช้บริการแอปพลิเคชนั
วีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ดังน้ัน ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง จึงมีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง 
Netflix ในภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ  เกศปรียา แก้วแสนเมือง (2558) ที่ได้ศึกษา พฤติกรรมการใช้
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และความพึงพอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)ของผู้ทีอ่ยู่ในกลุ่มอาย ุ25-45 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 
เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อความความพึงพอใจในการใช้งานจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) โดยภาพรวมไม่ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  2.2 กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตา่งกัน ท าให้ท าให้ความพึงพอใจในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าอายุไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการในการใช้บริการแอป
พลเิคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix  ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรเหมือนกัน โดยมีอายุตา่งกันไม่สามารถบอกได้
ว่าระดับความพึงพอใจในการในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ที่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ สุจิรา 
มนฑา (2561) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ต่างกัน ท าให้ความพึง
พอใจในการใช้ บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในเขต กรุงเทพมหานครซ่ึงโดยรวมแตกต่างกัน พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการ ด้านกายภาพน้ัน ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเหน็ว่า อายุสามารถใชแ้บง่ความตอ้งการของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการ
ที่มีอายุ แตกต่างกันย่อมมีความต้องการต่างกัน และความต้องการของบุคคลย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วง อายุ 
  2.3 กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ  ศุภโชค อรทัย (2558) ได้
ศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการรับช าระเงินตามใบแจ้งหน้ี (Bill Payment) ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการรับช าระเงินตามใบ
แจ้งหน้ี (Bill Payment) ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
เน่ืองจากผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาในระดับใดก็มีแนวคิดหรือ แนวทางในการเลือกใช้บริการที่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  2.4 กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีมี่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix โดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าระดับการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix สอดคล้องกับวิจัยของ สุจิรา มนฑา (2561) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการใช้
บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการ Grab Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม แตกต่างกัน เราจะมีตัวเลือกส าหรับรถยนต์ที่ให้บริการมากขึ้น ส าหรับผู้มีรายได้น้อย ก็อาจจะ
เป็นรถยนต์ ขนาดเล็ก แต่ผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง อาจจะเป็นรถยนต์ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่ม ตัวเลือก
ให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น  
 3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอ
สตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  3.1 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน
วีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กิจกรรมต่างๆ ที่ท าเป็นประจ าในการในการด าเนินชีวิตน้ัน มี
ความเห็นเร่ือง พักผ่อนอยู่บ้านในวันหยุดมาเป็นอันดับแรก ซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัย
ของ ชลวิกา อาจองค์ (2555) ได้ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต และการรับรู้ในตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟน
ยี่ห้อไอโฟนของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านกิจกรรมมีผลต่อ
การตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  
  3.2 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเค
ชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสนใจเป็นประจ าในเร่ือง ให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็น
อันดับแรกในการด าเนินชีวิต มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ ชลวิกา อาจองค์ (2555) ได้
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ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต และการรับรู้ในตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนของผู้บริโภคในเขต
จังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านความสนใจมีผลต่อการตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อ
ไอโฟนของผู้บริโภคในเขตจังหวดัชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
 3.3 ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านคิดเห็น ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีม
ม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นที่เป็นประจ าในเร่ือง ครอบครับเป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญทีส่ดุ 
มาเป็นอันดับแรก ในการด าเนินชีวิต มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ ชลวิกา อาจองค์ 
(2555) ได้ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต และการรับรู้ในตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนของ
ผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านความคิดเห็นมีผลต่อการตั้งใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนยี่ห้อไอโฟนของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบรีุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดบั
ปานกลาง  

4. ผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน
วีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  4.1 ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพของระบบ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของระบบในเร่ือง การใช้บริการแอป
พลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix มีคุณภาพทั้งภาพ และเสียง มาเป็นอันดับแรก  มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจัยของ  ปีเตอร์  รักธรรม และ ลัดดาวัลย์  แก้วกิติพงษ์ (2558) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยและกลยทุธ์ท่ีสร้าง
แรงจูงใจในการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์คุณภาพระบบ NSW ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซ่ึงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยน้ัน ได้แก่ คุณภาพของระบบ คุณภาพของการให้บริการ และ
คุณภาพของสารสนเทศ ตามล าดับ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพระบบ NSW (e-NSWQuality) ที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้ได้ร้อยละ 58.3 
  4.2 ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพของข้อมูล ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของข้อมูลในเร่ือง ข้อมูลสารสนเทศของ
แอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ มาเป็นอันดับแรก มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจัย ปีเตอร์  รักธรรม และ ลัดดาวัลย์  แก้วกิติพงษ์ (2558) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยและกลยุทธ์ที่สร้าง
แรงจูงใจในการใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์คุณภาพระบบ NSW ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซ่ึงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยน้ัน ได้แก่ คุณภาพของระบบ คุณภาพของการให้บริการ และ
คุณภาพของสารสนเทศ ตามล าดับ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพระบบ NSW (e-NSWQuality) ที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้ได้ร้อยละ 58.3 
  4.3 ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบริการในเร่ือง การให้บริการแอป
พลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix เข้าถึงได้ง่ายมาเป็นอันดับแรก มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัย
ของ ปีเตอร์  รักธรรม และ ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์. (2558). ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยและกลยุทธ์ท่ีสร้างแรงจูงใจในการใช้
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์คุณภาพระบบ NSW ที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน ซ่ึงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยน้ัน ได้แก่ คุณภาพของระบบ คุณภาพของการให้บริการ และคุณภาพของ
สารสนเทศ ตามล าดับ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพระบบ NSW (e-NSWQuality) ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้
ใช้ได้ร้อยละ 58.3 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุง
และวางแผนการให้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในทางธุรกิจให้สูงขึ้น ดังต่อไปน้ี 
ปัจจัยด้านลักษณะประชากร 
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 1. ปัจจัยด้านลักษณะประชากร จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix 
ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิ เคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ไม่ต่างกัน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังน้ัน ไม่ควรแน่ปรับปรุงเร่ืองน้ี เพราะไม่ว่าเพศใหนค่า
พึงพอใจไม่ต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านลักษณะประชากร จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix 
ที่มีอายุต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกัน ดังน้ัน ควรมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ตรงตาม
ช่วงอายุ 
 3. ปัจจัยด้านลักษณะประชากร จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix 
ที่มีระบบการศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกัน ดังน้ัน ควรมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ตรงตาม
ช่วงอายุ 
 4. ปัจจัยด้านลักษณะประชากร จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix 
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกัน ดังน้ัน ควรมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ตรง
ตามช่วงอายุ  
ปัจจัยด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 1. ด้านกิจกรรม จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ดังน้ัน จึงเห็นความปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริการให้เป็นไป
ตามกิจกรรมของผู้ใช้บริการ ซ่ึงกิจกรรมที่ให้ความส าคัญมากสุดคือ พักผ่อนอยู่บ้านในวันหยุดมาเป็นอันดับแรก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความส าคัญทางด้านความสะดวกสบายมากที่สุด และพร้อมจะปรับตัวทางธุรกิจ
เม่ือรูปแบบการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไปด้วย  
 2. ด้านความสนใจ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ดังน้ัน จึงเห็นความปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้บริการ ซ่ึงความสนใจท่ีให้ความส าคัญมากสุดคือ ให้ความส าคัญกับ
ครอบครัวเป็นอันดับแรก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความส าคัญทางด้านความสะดวกสบายมากที่สุด 
โดยเพิ่มช่องทางการรับชมให้สามารถในการรับชมกันได้ทั้งครอบครัว  

3. ด้านความสนใจ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็นมีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ดังน้ัน จึงเห็นความปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ซ่ึงควาวคิดเห็นที่ให้ความส าคัญมากสุดคือ ครอบครับ
เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความส าคัญทางด้านความสะดวกสบาย
มากที่สุด โดยเพิ่มช่องทางการรับชมให้สามารถในการรับชมกันได้ทั้งครอบครัว  
ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
  1. ด้านคุณภาพของระบบ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพของ
ระบบมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ดังน้ัน จึงเห็นความระบบสารสนเทศ ซ่ึง
คุณภาพของระบบที่ให้ความส าคัญมากสุดคือ การใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix มีคุณภาพทั้งภาพ และ
เสียง มาเป็นอันดับแรก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความส าคัญทางด้านความสะดวกสบายมากที่สุด 
ควรเพิ่มความคมชัดของภาพ และเสียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และความรวดเร็วในการตอบสนองในการใช้บริการ  
 2. ด้านคุณภาพของข้อมูล จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพของ
ข้อมูลมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ดังน้ัน จึงเห็นความระบบสารสนเทศ ซ่ึง
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คุณภาพของระบบที่ให้ความส าคัญมากสุดคือ ข้อมูลสารสนเทศของแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix เป็นข้อมูลที่
น่าสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควรให้ความส าคัญทางด้านความสะดวกสบายมากที่สุด โดยการเพิ่ม
ความสามารถในการเข้าถึงเน้ือหาที่เป็นที่น่าสนใจให้ตรงกับกลุ่มประชากร มีการแนะน าเร่ืองที่ตรงกับความสนใจ 

3. ด้านคุณภาพของบริการ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพของ
บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ดังน้ัน จึงเห็นความระบบสารสนเทศ ซ่ึง
คุณภาพของระบบที่ให้ความส าคัญมากสุดคือ การให้บริการเข้าถึงได้ง่ายมาเป็นอันดับแรก เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ควรให้ความส าคัญทางด้านความสะดวกสบายมากที่สุด โดยการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการบริการ ง่าย
ต้องการเข้าถึง 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมม่ิง Netflix ในเขต
กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ในการวิจัย คร้ังต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่น กลุ่ม
ผู้ใช้บริการทั้งประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความพึ่งพอใจของแต่ละพื้นที่ จะได้ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม 
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