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บทคดัยอ่  

การศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Netflix ของกลุ่มวัยท างานมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่นNetflix ของกลุ่มวัยท างาน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน จ าแนกตาม

ปัจจัยบุคคล 3) เพื่อศึกษาการตลาดผ่านวีดีโอสตรีมมิ่ง การยอมรับเทคโนโลยีวีดีโอสตรีม

มิ่งและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์

ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มวัย

ท างานทั้งชาย-หญิง อยู่ในวัยท างาน ช่วงอายุ 21-60ปี ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คนการ

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติ

แบบทดสอบ t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSDผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า กลุ่มวัยท างานที่มีปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ อายุ  อาชีพ และระดับ
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การศึกษาต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น

Netflix ไม่ต่างกัน และศึกษาการตลาดผ่านวีดีโอสตรีมมิ่ง การยอมรับเทคโนโลยีวีดีโอ

สตรีมมิ่งและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างานใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression  
ค าสาคัญ : ความพึงพอใจต่อการใช้บริการNetflix,การตลาดวีดีโอสตรีมมิ่ง,การยอมรับ 
เทคโนโลยีวีดีโอสตรีมมิ่ง 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) To study the satisfaction of the 

working people towards VDO streaming service , “Netflix”. 2)  to study the 

satisfaction of the working people towards VDO streaming service , “Netflix” 

separated by personal characteristics.  3)To study marketing factors through 

vdo streaming, acceptance on VDO streaming and marketing mix that affect 

the consumer satisfaction of the working people towards VDO streaming 

service , “Netflix” 

The sample group was 400 people of e the working people samples 

between 21 and 60 years old.  The questionnaire was used to be a tool for 

collecting the data.  The data collected were analyzed by using the 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were 

tested by Independent Sample (t-test) , One-Way ANOVA (F-test) , in case of 

its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was 

used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different. 

The results of hypothesis testing showed that the working’ s with personal 

factors include gender, age, education level and monthly personal income 

were different, making the satisfaction of the working people towards VDO 

streaming service, “NETFLIX”  was no different 
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Keywords:  the satisfaction of the working people towards VDO streaming 

service, “NETFLIX” , marketing factors through vdo streaming, acceptance on 

VDO streaming  

 

บทน า 

Netflix เป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งทั้งภาพยนตร์และซีรีย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 

เพิ่งเปิดบริการในประเทศไทยได้ไม่นานนัก แต่ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะด้วย

คอนเทนต์ที่แตกต่าง เนื่องจากมีการผลิตหนังและซีรีย์เป็นของตัวเองหรือร่วมทุนการผลิต 

สามารถรับชมได้ทาง Netflix เท่านั้น ความหลากหลายของหนังและซีรีย์จากหลาย ๆ 

ประเทศ ทั้งฝรั่ง เกาหลี หรือญี่ปุ่น ทั้งยังมีค าบรรยายภาษาไทยในเกือบทุกเรื่อง Netflix 

ได้ให้บริการในหลาย ๆ แพลตฟอร์มอย่าง Playstation4, Smart TV, Xbox และสิ่งที่ต้อง

ยอมรับคือคุณภาพความคมชัดของทั้งภาพและเสียงที่มากกว่าผู้ให้บริการรายอ่ืน ๆ 

สามารถรับชมบนจอทีวีใหญ่ได้อย่างสบาย (“ศึกชิง วิดีโอสตรีมมิ่ง”, 2560)  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Netflix ของกลุ่มวัยท างาน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Netflix ของกลุ่มวัยท างาน จ าแนกตามปัจจัยบุคคล 

3. เพื่อศึกษาการตลาดผ่านวีดีโอสตรีมมิ่ง การยอมรับเทคโนโลยีวีดีโอสตรีมมิ่ง

และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่าน

แอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน  

 

ขอบเขตงานวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่าน

แอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้  

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวัยท างานทั้งชาย-หญิง อยู่ในวัยท างาน 

ช่วงอายุ 21-60ปี เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้ตัวอย่างที่ใน
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การวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ Yamane (1973) ซึ่งที่ระดับความ

คลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน   

2.การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวข้องกับศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชัน Netflix ของกลุ่มวัยท างานโดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาความพึง

ในการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.เพื่อทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Netflix ของกลุ่มวัยท างาน 

2.เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Netflix ของกลุ่มวัยท างาน จ าแนกตามปัจจัยบุคคล 

 

บททวนวรรณกรรม 

วศิน อุ่ยเต็กเค่ง (2558) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องการศึกษาการสื่อสารทาง

การตลาดออนไลน์ ของธุรกิจภาพยนตร์ออนไลน์รูปแบบสตรีมมิ่งในประเทศไทย เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางด้านการตลาดจากผู้ให้บริการ

ภาพยนตร์ออนไลน์แบบสตรีมมิ่งใน ประเทศไทยที่มีในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่ท างาน

ในธุรกิจสตรีมมิ่งภาพยนตร์โดยตรงที่เป็นผู้ 15 ท างานในสายงานการตลาดออนไลน์

โดยตรง ได้แก่ Primetime, Hollywood HDTV และ iFlix จาก การวิจัยพบว่าการท า

คอนเทนต์จากผู้ให้บริการภาพยนตร์ออนไลน์ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ แบรนด์เป็น

อย่างสูงเนื่องจาการท าคอนเทนต์ที่ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจและความน่าเชื่อถือจากกลุ่ม 

ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

Netflix คือ บริษัทผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง (StreamingVideo) รายใหญ่ของ

โลกผ่านระบบรับสมาชิก (Subscription) ที่มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 93 ล้านคน ใน 190 

ประเทศทั่วโลกโดย ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 Netflix ก็ปฏิวัติธุรกิจให้เช่าและขาย DVD 

โดยให้เช่า DVD ได้ผ่านทางไปรษณีย์(DVD rental by mail) ซึ่งผู้เช่าสามารถจ่ายค่าเช่า

หนังเป็นเรื่อง (Pay-per-rent model) สองปีต่อมา Netflix ได้คิดค้นระบบใหม่ขึ้นมา คือ

การเสนอให้ลูกค้ามาสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน (Flat-rate monthly subscription) ซึ่ง
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สมาชิกสามารถเช่าหนังได้ไม่จ ากัดเรื่องไม่ถูกก าหนดวันคืน ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม

ไม่ว่าจะเช่าหนังเก่าหรือหนังใหม่  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยของ วศิน อุ่ยเต็กเค่ง (2558) ศึกษาเร่ือง การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารทาง 

การตลาดออนไลน์ของผู้ให้บริการภาพยนตร์ออนไลน์แบบสตรีมมิ่งธุรกิจด้านภาพยนตร์

ออนไลน์ใน รูปแบบสตรีมมิ่งในประเทศไทย พบว่า กลยุทธ์การท าตลาดส าหรับผู้ให้บริการ

สตรีมมิ่งภาพยนตร์ ออนไลน์ในไทยนั้นต่างให้ความคิดเห็นไปในทางทิศเดียวกันให้ได้สิ่ง

หนึ่งที่เป็นปัญหาส าหรับผู้ให้บริการภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่งนั่นคือเรื่องของสินค้าแบบถูก

ลิขสิทธิ์และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากจะต้องขายบริการแล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

จ าเป็นจะต้องขายบริการที่ดีกว่า โดยใช้ ช่องทางออนไลน์ท าตลาดเป็นหลัก เพื่อซื้อใจให้

ผู้บริโภคเลือกในบริการที่ถูกลิขสิทธิ์ โดยการตลาดที่ส าคัญคือการขายบริการเพราะด้วย

รูปแบบสินค้าที่ขายนั้นไม่สามารถจับต้อง ได้รวมถึงมีคู่แข่งค่อนข้างสูงการใช้กลยุทธ์จึง

เน้นให้ความส าคัญไปประเด็นเรื่องของการบริการดังนั้นความแตกต่าง ของแต่ละผู้

ให้บริการจึงแตกต่างกันที่บริการ 

 

วธิดี าเนนิการวจิยั  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มวัยท างานทั้งชาย-หญิง อยู่ในวัยท างาน ช่วง

อายุ 21-60ปี เนื่องจากไม่ทราบจ านวน ประชากรที่แน่นอน   ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ซึ่งก าหนด

ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ไม่เกิน 0.05 

จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คนโดยผู้วิจัยมีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ 

โดยแบ่งแบบสอบถามปลายปิดเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามลักษณะ 

ประชากรศาสตร์ประกอบด้วยด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านรายได้ และด้านระดับ

การศึกษา มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาดวีดีโอสตรีมมิ่ง มีจ านวนแบบสอบถาม 4 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการยอมรับวีดีโอสตรีมมิ่ง มีจ านวนแบบสอบถาม 7 ข้อ 
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีจ านวนแบบสอบถาม 10 ข้อ 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพ

พลิเคชัน Netflix มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 5 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยได้ด าเนินการน าขอ้มูลที่ได้มา

ประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. สถติิเชงิพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้      

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์

ตัวแปรปัจจัยดา้นประชากร ประกอบด้วยด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ดา้นรายได้ และ

ด้านระดบัการศึกษา 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน

การวิเคราะห์ตัวแปรด้านความพึงพอใจในการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Netflix 

2. สถติิอนมุาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหข์อ้มูล ดังนี้   

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผา่นแอพพลิเคชั่น 

Netflix ของกลุ่มวัยท างาน จ าแนกตามปัจจัยบุคคล ดา้นเพศ จะใช้สถิติ t test ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล   

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผา่นแอพพลิเคชั่น 

Netflix ของกลุ่มวัยท างาน จ าแนกตามปัจจัยบุคคลได้แก่ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านรายได้ 

และด้านระดับการศึกษาจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One 

– Way ANOVA) หาก พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 

LSD  และสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 

 

ผลการวจิยั  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ของ กลุ่มวัย

ท างานทั้งชาย-หญิง อยู่ในวัยท างาน ช่วงอายุ 21-60ปี โดยภาพรวมมีระดับพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มวัย

ท างานอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดผ่านวีดีโอ

สตรีมมิ่ง ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านราคา 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของของ กลุ่มวัยท างาน

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้   

2.1 กลุ่มวัยท างาน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล  ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับ

การศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Netflix ไม่ต่างกัน  

2.2 กลุ่มวัยท างาน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านรายได้ต่างกัน ท าให้ความ

พึงพอใจในการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ต่างกัน  

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์แอพพิเคชั่น 

Netflix ของกลุ่มวัยท างาน สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 ด้านการตลาดวีดีโอสตรีมมิ่ง ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

แอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน 

3.2 ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อความพึง

พอใจต่อการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Netflix ของกลุ่มวัยท างาน สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

1. ผลการศึกษาผลการวิจัยความพึงพอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่าน

แอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

1.1 ด้านการตลาดวีดีโอสตรีมมิ่ง อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ากลุ่มวัย

ท างาน มีความคิดเห็นว่าด้านการตลาดวีดีโอสตรีมมิ่ง มีความส าคัญต่อความพึงพอใจเป็น

อย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ McMillan, Hwang & Lee (2003) กล่าวว่า 

ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับ ความรู้สึกของผู้บริโภคที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มี

ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้นพึงพอใจหรือเพลิดเพลิน หรือบันเทิงหรือไม่ถ้าผู้บริโภคได้เข้า

ชมเว็บไซต์รู้สึกว่า ตนเองมีประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และมีความเพลิดเพลินหรือ
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บันเทิงในการใช้ผู้บริโภคจะมีแนวโน้ม ไว้วางใจ และทัศนคติที่ดีต่อเว็บไซต์ดังกล่าวจะมี

มากข้ึน 

1.2 ด้านการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ากลุ่มวัย

ท างาน ในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่คิดว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวความคิดของบังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ (2554) กล่าวว่า เงื่อนไขการอ านวยความ

สะดวก หรือ ความพร้อมของอุปกรณ์ คือ ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการ

อ านวยความสะดวก ดังตัวอย่างของกรณีการใช้เทคโนโลยีในส านักงาน การสนับสนุนด้าน

การอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทักษะความรู้ในการใช้

งานเบื้องต้นของแต่ละบุคคล  

1.3 ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ากลุ่มวัยท างาน ด้าน

ผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix 

เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของแลมป์ แฮร์และ แมคาเนียล (Lamb, Hair 

and McDanial 2000: 44, อ้างถึงในพิบูล ทีปะปาล 2545: 42) ได้ให้ความหมายไว้ว่า

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การน ากลยุทธ์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคามาประสมกันเป็นหนึ่งเดียว จัดท าขึ้นโดยมี

จุดมุ่งหมาย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับตลาดเป้าหมาย และท าให้เกิดความพึง พอใจ

ซึ่งกันและกันสองฝ่าย  

1.4 ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ากลุ่มวัยท างาน ด้านราคา

เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท าให้กลุ่มวัยท างานให้ความส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด

ของสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐฯได้ให้ความหมาย “การตลาด” (Marketing) คือ 

กระบวนการ วางแผน และปฏิบัติแนวคิด ราคา การส่งเสริม และการจัดจ าหน่าย 

ความคิดสินค้าและบริการเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนซึ่งความพึงพอใจให้กับจุดประสงค์

ของผู้บริโภคและผู้ผลิต (อ้างถึงในสืบชัย อันทะไชย 2552: 3)  

1.5 ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ากลุ่มวัยท างาน 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ากลุ่มวัยท างาน มีความคิดเห็นว่าด้านการให้บริการของทางNetflix 

ที่มีความหลากหลายของเนื้อหา และความคมชัดของวีดีโอท าให้ผู้ที่ใช้บริการเกิดความพึง

พอใจและแนะน าบอกต่อกันไปเรื่อย ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Woodside, 

Frey & Daly (1989) กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการตลาด 

เพราะถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส้าคัญของการกลับมาซื้อซ้ าปากต่อปากในทางที่ดี และความ
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จงรักภักดีของลูกค้า และเป็นทัศนคติของลูกค้าที่เกิดขึ้นหลังการใช้สินค้า/รับบริการ เป็น

ผลที่สะท้อนออกมาว่าผู้บริโภคชอบหรือไม่ชอบ หลังจากได้ใช้สินค้า/รับบริการนั้นมาก่อน

แล้ว 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของของ กลุ่มวัยท างาน

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านรายได้ และด้านระดับ

การศึกษา สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้   

2.1 กลุ่มวัยท างาน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า

ในยุคปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีกันง่ายขึ้นไม่จ ากัดเพศ ซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรง

คกุล (2554) เพศจ านวนสตรีที่ท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นักการตลาดเห็นว่า

ปัจจุบันสตรีเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่แล้วมาผู้ขายเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ นอกจากนั้นบทบาทของ

สตรีและบุรุษบางส่วนที่ซ้ ากัน  

2.2 กลุ่มวัยท างาน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็น

ว่า ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีเข้ามา อายุไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่าง ซึ่งไม่

สอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล (2554) อายุ นักการตลาดต้องค านึงถึงความส าคัญของ

การเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่องอายุด้วย องค์ประกอบด้านอายุ เป็นคุณลักษณะ

ทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือ

ตามวัยของบุคคลเป็นลักษณะประจ าตัวบุคคลที่ส าคัญมากในการศึกษาและวิเคราะห์ทาง

ประชากรศาสตร์ โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคลและเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถ

ในการท าความเข้าใจในเนื้อหาและข่าวสารรวมถึงการรับรู้ต่าง ๆ ได้มากน้อยต่างกันการมี

ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาแตกต่างกันหรืออีกประการหนึ่งคือ อายุจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึง

ความสนใจในประเด็นต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมืองมีความสนุกสนาน การเตรียมตัวสร้าง

อนาคต เป็นต้น  

2.3 กลุ่มวัยท างาน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ

ต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความ

คิดเห็นว่าการใช้บริการNetflix สามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านอาชีพ ซึ่งสอดคล้อง

กับชลัฐ กล่อมประเสริฐ(2559) รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นตัวแปรที่ส าคัญใน

การก าหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและผลส่วนใหญ่
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เป็น กลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูง บุคคลที่มีการศึกษาต่ า โอกาสที่จะหางานระดับสูงยากจึง

ท าให้มีรายได้ต่ า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจเป็นเกณฑ์รูปแบบการ

ด ารงชีวิต ระดับ การศึกษาค่านิยม อาชีพ ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตวั

แปรทางด้านลักษณะ ประชากรด้านอ่ืนๆ เพื่อให้การก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น  

2.4 กลุ่มวัยท างาน ที่มีปัจจัยด้านส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่างกัน ท าให้ความพึง

พอใจต่อการใช้บริการชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความ

คิดเห็นว่าส าหรับราคาในการใช้บริการรายเดือน รายได้ของแต่ละคนไม่เท่ากันจึงท าให้มี

ข้อจ ากัดที่แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล (2554)การศึกษามีอิทธิพลต่อ

รายได้เป็นอย่างมากการรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับการศึกษา รายได้เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะแบบ

แผนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ที่คนมีต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจต่อการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ระดับ

การศึกษาไม่ได้ส่งผลให้การใช้บริการNetflix แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับปรมะ สตะ

เวทิน (2546)การศึกษาเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม

แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดีเพราะเป็นผู้มี

ความกว้างขวาง และเข้าใจได้ดีแต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือ

เหตุผลเพียงพอ ในขณะคนที่มีการศึกษาต่ ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 

หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ทั้งสื่อประเภทสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และ

ภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจ ากัดผู้ที่มีการศึกษาสูงมักจะแสวงหาข่าวสารจากหนังสือพิมพ์

มากกว่าสื่อประเภท อื่นๆ  

3.ผลการศึกษาการตลาดผา่นวดีีโอสตรีมมิ่ง การยอมรับเทคโนโลยีวีดีโอสตรีมมิ่ง

และส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชมภาพยนตร์ผา่น

แอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน 

3.1 ด้านการตลาดวีดีโอสตรีมมิ่ง ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจุบัน

เทคโนโลยีในการรับชมภาพยนตร์มีความหลากหลายทั้งด้านช่องทาง ด้านการน าเสนอต่าง 

ๆ มากมาย ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

แนวความคิดของ McMillan, Hwang & Lee (2003) กล่าวว่า ประสิทธิภาพของเว็บไซต์

ขึ้นอยู่กับ ความรู้สึกของผู้บริโภคที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้นพึง
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พอใจหรือเพลิดเพลิน หรือบันเทิงหรือไม่ถ้าผู้บริโภคได้เข้าชมเว็บไซต์รู้สึกว่า ตนเองมี

ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และมีความเพลิดเพลินหรือบันเทิงในการใช้ผู้บริโภคจะมี

แนวโน้ม ไว้วางใจ และทัศนคติที่ดีต่อเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีมากข้ึน 

3.2 ด้านการยอมรับวีดีโอสตรีมมิ่ง มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

เทคโนโลยีมีความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากมาย

ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเหล่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของบังอรรัตน์ ส าเนียง

เพราะ (2554) กล่าวว่า เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก หรือ ความพร้อมของอุปกรณ์ คือ 

ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการอ านวยความสะดวก ดังตัวอย่างของกรณีการใช้

เทคโนโลยีในส านักงาน การสนับสนุนด้านการอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทักษะความรู้ในการใช้งานเบื้องต้นของแต่ละบุคคล 

3.3 ด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Netflix ของกลุ่มวัยท างาน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์และราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้บริการชม

ภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่นNetfkix เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความบันเทิงและความเพลิดเพลิน  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Murphy, 2002 (อ้างถึงในสืบชัย อันทะไชย 2552: 18) 

องค์ประกอบของการตลาด ส าหรับห่วงโซ่คุณค่ามี 4 ประการคือถูกตัว (Addressability) 

เป็นการเข้าถึงตัวลูกค้าแบบใกล้ชิดลูกค้ารู้ความต้องการเฉพาะลูกค้า ถูกสตางค์ 

(Affordability) เป็นการประหยัดทั้งการเข้าหาลูกค้า และสร้างคุณค่าให้ลูกค้าถูกตาม 

(กาลเทศะ) (Accessibility) ลูกค้าจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ทุกที่ และทุกเวลาที่ต้องการ 

และถูกต้อง (Accountability) กิจกรรมการตลาดทุกกิจกรรมต้องสามารถตรวจสอบ 

วัดผลได้ การสื่อสารกบลูกค้าเป็นแบบสองทาง  

 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็น

แนวทางส าหรับ กลุ่มวัยท างาน ดังนี้  

1.ด้านการตลาดวีดีโอสตรีมมิ่ง 
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ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าด้านการตลาดวีดีโอสตรีมมิ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญมากที่สุด ดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรจะเน้นให้ความบันเทิงทางด้านเนื้อหาให้มี

ความหลากหลายและความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น และเน้นด้านกระแสนิยมีการสร้างความ

พึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในระยะยาว เพื่อให้เกิดการภักดีต่อตราสินค้า อันน ามาสู่การ

แนะน าตราสินค้าและบอกต่อไปยังเพื่อน หรือคนรู้จักได้ อันจะน าไปสู่การขยาย

กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 

2.ด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าด้านการยอมรับเทคโนโลยี นอกจากความบันเทิงจะ

เป็นสิ่งที่ผู้ชมคาดหวังแล้ว การรับชมวิดีโอความละเอียดสูงก็เป็นสิ่งที่ผู้ชมคาดหวังเช่นกัน 

เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาตลอดเวลา ดังนั้นผู้ให้บริการจึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการมากที่สุด 

3.ด้านผลิตภัณฑ์ 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าด้านผลิตภัณฑผ์ู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ Netflix ที่มี

ความหลากหลายของประเภทเนื้อหา ดังนั้นผู้ให้บริการ Netflix รวมถึงผู้สนใจให้บริการ

สตรีมมิ่งหรือผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการท าการตลาดแบบ เนื้อหา

ให้กับแบรนด์ ใช้สื่อที่เหมาะสมกับแบรนด์ รวมทั้งผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพและตรงกับความ 

ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด 

4.ด้านราคา 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าด้านราคาผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ Netflix ที่มี

ราคาให้เลือกเพื่อเหมาะสมกับความต้องการ ดังนั้นผู้ให้บริการสามารถน าข้อมูลดังกล่าว

ไปใช้ในการวางแผนในการเพิ่มบริการใหม่ การท าโปรโมชั่น สื่อโฆษณาให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภค 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในตัวของผู้รับสารกลุ่มวัยท างาน เพียงอย่าง 

เดียว ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไป อาจจะศึกษาผู้ส่งสารหรือผู้ผลิต หรือการวิเคราะห์

เนื้อหาที่เป็นรายละเอียดในแง่การผลิตเพิ่มมากขึ้น  
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2.การศึกษาในครั้งนี้เน้นศึกษาเพียงผู้ให้บริการ Netflix เพียงอย่างเดียว ดังนั้น

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแอพพลิเคชั่น ผู้ให้บริการรายอ่ืน ๆ  เพื่อเป็นการศึกษาถึงข้อ

แตกต่างอีกทั้งยังช่วยให้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยโอกาสและอุปสรรค เพื่อน าผลจากการศึกษา

มาพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับสารได้มากยิ่งขึ้น 
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