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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน 

Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน 

Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร (3) เพ่ือศึกษาปจจัย

การทำการตลาดแบบเน้ือหา และปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต ที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการ

แอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภคที่ใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ที่อาศัยอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และอาชีพตางกัน สงผล

ตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน และ

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ไมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการ 

แอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา ดาน

บทความ และดานวิดีโอ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร และปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดานความคิดเห็น

สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คำสำคัญ: กระบวนการตัดสินใจ, ปจจัยประชากรศาสตร, ปจจยัการทำการตลาดแบบเนื้อหา, ปจจัยรูปแบบ

การดำเนนิชีวิต 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were (1) to study the Netflix application decision-

making process of customer in Bangkok. (2) to study the Netflix application decision – 

making process of customer in Bangkok. By demographic factors (3) to use study content 

marketing And lifestyle That affects the process of using the Netflix application of 

customer in Bangkok. 

 The sample group used in this study was 400 netflix users living in Bangkok using a 

questionnaire as a data collection tool. The statistics used in the descriptive analysis are 

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

multiple regression statistics. 

 The hypothesis test results showed that consumer in Bangkok with different sex, 

age and occupation This affects the process of deciding to use the Netflix application 

differently by consumers in Bangkok. And consumers with education and the average 

monthly income is different This does not affect the decision-making process of using the 

Netflix application of consumers in Bangkok.As for content marketing, article and video 

marketing factors. This affects the decision-making process of using the Netflix application 

for consumers in Bangkok. And lifestyle factors, interests, and opinions affect the Netflix 

application decision-making process of consumer in Bangkok. 

 

Keywords: decision-making process; Demographic factors; Content marketing factors; 

Lifestyle factor 

 

บทนำ 

 ในสังคมยุคปจจุบัน คนไทยนิยมใชบริการอินเตอรเน็ตเปนจำนวนมาก โดยโซเชียลมีเดียถือเปน

กิจกรรมยอดฮิต และเขามามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชชีวิตประจำวันของทุกคน โดยมีการใชงาน เพื่อการ
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รับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยและทันเหตุการณ เพื่อการศึกษาคนควาขอมูลวิชาการดานตาง ๆ เพื่อโฆษณา

สินคา ประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ และเพื่อความบันเทิง พักผอนหยอนใจ ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีจึงทำใหเกิดรับชมผานทางออนไลนผานการสตรีมมิ่ง โดยผูคนสามารถรับชมภาพยนตรและ

ภาพยนตรชุด (ซีรีส) ผานทางโทรศัพทมือถือสมารทโฟน คอมพิวเตอร และแท็บเล็ต โดยไมตองเสียเวลาไป

โรงภาพยนตรอีกตอไป  

แอปพลิเคชัน Netflix ใหบริการสตรีมมิ่งวิดิโอออนไลนอยางถูกกฎหมาย ถูกลิขสิทธ์ิ ผานระบบรับ

สมัครสมาชิก โดยมีความหลากหลายของคอนเทนต เนื่องจากมีทั้งภาพยนตรและซีรีส จากหลาย ๆ ประเทศ 

สำหรับประเทศไทยนั้น Netflix เปดใหบริการอยางเปนทางการชวงตนป 2559 โดยถือเปนแอปพลิเคชันท่ี

ไดรับความนิยมในประเทศไทย แอปพลิเคชันนี้มีการโฆษณาเพื่อโปรโมทหนังที่มาฉายในแอปพลิเคชันนี้ผาน

ทางโฆษณาทางโทรทัศน ตามปายบิลบอรด รวมไปถึงจอ Digital Signage ใหญๆ บนตึกตาง ๆ ทำใหผูวิจัย

เกิดความสนใจที่จะศึกษาวาการสื่อสารแบรนดในลักษณะนี้มีความจำเปนในการสื่อสารหรือไม หรือเปน

เพราะความนาสนใจของเนื้อหา (Content) หรือเปนเพราะการทำการตลาดของทาง Netflix เอง 

 หากกลาวถึง การทำการตลาดแบบเนื้อหา (Content marketing) เปนการสรางคุณคาใหตรงกับ

กลุมเปาหมาย เผยแพรเนื้อหาท่ีความนาสนใจ ตรงประเด็นและมีประโยชนตอกลุมเปาหมายท่ีกำหนดไว

อยางชัดเจน เพื่อกระตุนใหเกิดการพูดคุยเก่ียวกับเนื้อหานั้น การทำการตลาดแบบเนื้อหา ท่ีนิยมไดแก 

บทความ กราฟฟค และวิดีโอ ผานสื่อออนไลน ซึ่งมีหลายสิ่งสำคัญของการทำการตลาดแบบเนื้อหาคือตอง

สรางเนื้อหาคอนเทนทใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย  

 ในปจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิต แสดงออกโดยดูจากทัศนคติและพฤติกรรมในการใชชีวิต 

สามารถบงบอกไดจากพฤติกรรมการเขาสังคม การทำงาน การใชจาย การแตงตัว การบริโภค การพักผอน 

ซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งที่ใชในการทำธุรกิจ  

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix โดยจะ

ทำการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานการทำการตลาดแบบเนื้อหา และปจจัยดานรูปแบบการ

ดำเนินชีวิต ที่สงผลตอการตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน Netflix เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่นำไปสูการกระทำเหลานี้ 

เพ่ือใหตรงกับการตัดสินใจใชบริการแอพลิเคชัน Netflix ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใชวางแผนผลิต พัฒนา 

และปรับปรุงรายการ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่ อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบ ริการแอปพลิ เคชัน Netflix ของผูบ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่ อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบ ริการแอปพลิ เคชัน Netflix ของผูบ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยการทำการตลาดเนื้อหา และปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้จะศึกษากลุมผูบริโภคท่ีใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเครื่องมือในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับประเด็นสำคัญตาง ๆ ดานเนื้อหา

และประเด็นในการศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยประชากรศาสตร ปจจัยการทำการตลาด

เนื้อหา และปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต และตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตัดสินใจใชบริการ          

แอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการดำเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต

เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน นาจะทำใหกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ตางกัน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา (Content marketing) และ ปจจัย

รูปแบบการดำเนินชีวิต นาจะมีผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคใน

เขตกรงุเทพมหานคร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ผูประกอบการรายอื่นไดเห็นถึงปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา นำไปประยุกต เพื่อดึงดูดผูบริโภค 

 2. เพื่อใหทราบวาปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix  

 3. ผูท่ีสนใจศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกรับชมรายการผานสื่อออนไลน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวขอที่ทำการวิจัย

จากหลากหลายแหลงที่มา สามารถแบงออกไดเปนหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

 ประชากรศาสตรถือเปนปจจัยสำคัญตอการตัดสินใจในการซื้อสินคาหรือบริการ การรับรู และการ

เปรียบเทียบคุณคา ปจจัยเหลานี้ลวนมีความแตกตางกันออกไปของแตละบุคคล ผูวิจัยจึงนำแนวคิด       

ดานประชากรศาสตรมาเปนสวนหนี่งในการวิจัย ดังนี้ 

 1. ดานเพศ หมายถึง เปนสิ่งท่ีบงบอกโดยแยกระหวางเพศหญิงและเพศชายจะมีความแตกตางกัน

ในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย ดานความคิด จิตใจ หรือแมแตในดานอารมณ ดานความรูสึก 

แมแตการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ โดยเพศที่ตางกันจะมีความชอบที่ไมเหมือนกัน 

 2. ดานอายุ หมายถึง เปนสิ่งที่กำหนดวาบุคคลแตละบุคคลมีประสบการณชีวิตมากนอยเพียงใด 

ความแตกตางของชวงอายุก็จะทำใหบุคคลมีความแตกตางกัน ทั้งในเรื่องการตัดสินใจ การใชชีวิต การใชจาย 

ซึ่งอายุสามารถแบงเปนเจนเนอเรชั่นตามสมัยอีกดวย 
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 3. ดานอาชีพ หมายถึงเปนรปูแบบการดำรงชีพในสังคมมนุษยปจจุบัน อาชีพเปนหนาที่ของบุคคล

ในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะไดมาซึ่งคาตอบแทน หรือ รายได เพ่ือใชจายในการดำรงชีวิต ซึ่ง

อาชีพจะมีความแตกตางกันออกไป สงผลตอการตัดสินใจดานตาง ๆ ที่ตางกันออกไปดวย 

 4. ดานระดับการศึกษา หมายถึง เปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความคิดหรือทัศนคติของแตละ

บุคคล โดยผูที่มีการศึกษาตางกัน มักจะใชชีวิตตางกันดวย ไมวาจะเปนดานความคิดและทัศนคติ แตกตาง

กันตามไปดวย  

 5. ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน หมายถึง เปนสิ่งที่ไดรับในเชิงคาตอบแทน ซึ่งเปนสิ่งที่กำหนด

พฤติกรรมหรือรูปแบบในการดำเนินชีวิตในการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ เชน คนท่ีมีรายไดนอยก็จะเลือกซื้อ

สินคาที่มีราคาถูกกวาคนที่มีรายไดเยอะ เปนตน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา 

 การทำการตลาดแบบเน้ือหา หมายถึง เปนศาสตรและศิลปะแบบหนึ่งของนักการตลาด ที่ตอง

เขาใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำ โดยมีการวางกลยุทธ พรอมกับวางเปาหมายในการทำ Content นั้นวาทำไป

เพื่ออะไร โดยจะตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย มีเนื้อหาที่ตรงจุด นาสนใจ งายตอการทำความ

เขาใจ โดยสามารถทำผานเคร่ืองมือและสื่อไดหลายแบบ ไมวาจะเปนผานทางขอความ รูปภาพ และวิดีโอ 

และมีชองทางในการโฆษณาผานทางออนไลนหลายชองทาง เชน Social. Blog, Website และ Video 

Platform เปนตน การทำการตลาดแบบเนื้อหา สามารถสื่อได ดังนี้ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ  

 1. ดานบทความ หมายถึง เทคนิคดานการตลาดรูปแบบหนึ่ง ท่ีเปนเนื้อหาเชิงขอเขียน มีลักษณะเปน

ถอยคำที่งายตอการเขาใจ มีความทันสมัย อยูในกระแสสังคม สงผลใหเกิดความนาสนใจตอกลุมเปาหมาย โดย

มีการใชภาษาที่ถูกตองรัดกุมและชัดเจน มีความแปลกใหม ไมซ้ำใคร โดยบทความจะตองตรงกับความตองการ

ของกลุมเปาหมาย โดยใชการเผยแพรและสงตอเนื้อหาที่มีคุณคา และเพิ่มพลังใหแกเนื้อหานั้น 

 2. ดานรูปภาพ หมายถึง เทคนิคดานการตลาดรูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะเปนรูปภาพหรือเชิงกราฟก 

โดยรูปภาพจะมีความโดดเดน ถูกตอง ชัดเจน ดึงดูด และนาสนใจตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

ตรงประเด็นที่ตองการจะสื่อสาร โดยภาพสามารถเลาเรื่องราวท่ีตองการจะสื่อสารไดเปนอยางดี สงผลใหผูที่

พบเห็นเขาใจไดงาย รูปภาพจะตองมีความทันสมัย อยูในกระแสสังคม ทันเหตุการณ โดยใชการเผยแพรและ

สงตอเนื้อหาที่มีคุณคา และเพ่ิมพลังใหแกเนื้อหานั้น เกิดการอยากบอกตอและแชรใหแกผูอ่ืน 

 3. ดานวิดีโอ หมายถึง เทคนิคดานการตลาดรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะการนำเสนอเปนวิดีโอ โดยมีการ

แสดงเนื้อหาที่เหมาะสม มีเอกลักษณ มีประโยชน มีความคมชัด และดึงดูดความสนใจตรงตามความตองการ

ของกลุมเปาหมาย ตรงประเด็นที่ตองการจะสื่อสาร สงผลใหผูท่ีพบเห็นเขาใจไดงาย มีชองทางการรับชมที่

หลากหลาย และมีการจัดหมวดหมูไวชัดเจน จะตองมีความทันสมัย อยูในกระแสสังคม ทันเหตุการณ โดยใช

การเผยแพรและสงตอเน้ือหาที่มีคุณคา และเพิ่มพลังใหแกเน้ือหานั้น เกิดการอยากบอกตอและแชรใหแกผูอ่ืน 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต 

 ปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต หมายถึง การดำเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรม

ตางๆอาจจะเปนตัวบงบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต เชน พฤติกรรมในการเขาสังคม การบริโภค การหา

ความบันเทิง การพักผอนหยอนใจ ใชเวลาวาง และการแตงตัว เปนตน ลวนเปนสวนประกอบของรูปแบบ

การดำเนินชีวิต โดยจะถูกดำเนินเปนอุปนิสัยประจำตัว บงบอกถึงทัศนคติ คานิยม และ มุมมอง ของแตละ

บุคคล ดังนั้นรูปแบบการดำเนินชีวิต จึงเปนแสดงสิ่งที่เปนตัวตนของแตละบุคคล โดยสามารถแสดงออกผาน

ทาง กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 

 1. ดานกิจกรรม หมายถึง ลักษณะการดำเนินชีวิตของบุคคล ผานพฤติกรรมตางๆ ที่กระทำในทุกๆ 

วัน จะเปนตัวบงบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต เชน พฤติกรรมในการเขาสังคม การบริโภค การหาความ

บันเทิง การพักผอนหยอนใจ และติดตามขาวสารบานเมือง เปนตน ลวนเปนสวนประกอบของรูปแบบการ

ดำเนินชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิตจะถูกดำเนินเปนอุปนิสัย บงบอกถึงทัศนคติ คานิยม และ มุมมอง ของแต

ละบุคคล โดยผานกิจกรรมที่ทำเปนประจำ ที่มีความชื่นชอบ เหมาะสมกับตนเอง และมีความสุขที่ไดทำ ถือ

เปนงานอดิเรก หรือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 2. ดานความสนใจ หมายถึง ลักษณะการดำเนินชีวิตของบุคคล และพฤติกรรมตางๆ ผานความ

สนใจของแตละบุคคล โดยจะมีความสนใจแตกตางกันออกไป ซึ่งจะเปนตัวบงบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต

ผานพฤติกรรมใน เชน การเขาสังคม การบริโภค การหาความบันเทิง การพักผอนหยอนใจ ใชเวลาวาง    

การใชจาย และติดตามขาวสารตาง ๆ เปนตน ลวนเปนสวนประกอบของรปูแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการ

ดำเนินชีวิตจะถูกดำเนินเปนอุปนิสัย เปนวิธีประจำที่กระทำสิ่งตางๆ ทั่วไปแลวจะบงบอกถึงทัศนคติ คานิยม 

และมุมมองของแตละบุคคล โดยผานความสนใจที่ชื่นชอบแตกตางกันออกไป 

 3. ดานความคิดเห็น หมายถึง ลักษณะการดำเนินชีวิตของบุคคล ผานพฤติกรรมตาง ๆ โดยการ

แสดงออกทางความเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดกัน ซึ่งจะเปนตัวบงบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต เชน 

พฤติกรรมในการเขาสังคม การบริโภค การหาความบันเทิง การพักผอนหยอนใจ ใชเวลาวาง การใชจาย 

รสนิยม และติดตามขาวสารตาง ๆ เปนตน ลวนเปนสวนประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิต จะถูกดำเนิน

เปนอุปนิสัย เปนวิธีประจำที่กระทำสิ่งตางๆ และบงบอกถึงทัศนคติ คานิยม และ มุมมอง ของแตละบุคคล 

โดยผานการแสดงออกทางความคิดเห็น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

 กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง เปนกระบวนการสำหรับผูบริโภคที่จะตองทำการประเมิน

รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการนั้นอยางรอบคอบ เปนกิจกรรมที่มีผูบริโภคและผูขายเขามา

เกี่ยวของกัน และข้ันสุดทาย คือ การประเมินคาของทางเลือกเหลานั้น เพ่ือเปรียบเทียบหาขอดี ขอดอย 

กอนจะเลอืกเอาทางใดทางหนึ่งตามความตองการที่ตั้งไวใหเสร็จลุลวง โดยมีกระบวนการ ดังนี้  

 1. ดานการรับรูถึงความตองการ หมายถึง การเริ่มตนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคจะ
ตระหนักถึงปญหา หรือความตองการในสินคาหรือการบริการซึ่งเกิดข้ึนมาจากความจำเปน ความปรารถนา
สวนตัว โดยมีสิ่งกระตุน ดังนี้ (1) สิ่งกระตุนภายใน (Internal Stimuli) เชน ความรูสึกหิว เปนตน (2) สิ่ง
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กระตุนภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวนประสมทางการตลาด (4 P's) เชน 
เห็นโฆษณาสินคาในโทรทัศน กิจกรรมสงเสริมการตลาดจึงเกิดความรูสึกอยากซื้อ อยากได เปนตน 
 2. การแสวงหาขอมูล หมายถึง ผูบริโภคทำการแสวงหาขอมูล เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ ซึ่ง

แหลงขอมูลของผูบริโภค แบงเปน (1) แหลงบุคคล เชน ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่ผูบริโภคเชื่อถือ (2) 

แหลงทางการคา เชน พนักงานขาย โฆษณา จุดจำหนายผลิตภัณฑ (3) แหลงสาธารณชน เชน ขอมูลจาก

ภาครัฐบาล สื่อมวลชน (4) แหลงประสบการณ เกิดจากประสบการณสวนตัวของผูบริโภคที่เคยทดลองใช

ผลิตภัณฑนั้น ๆ มากอน 

 3. การประเมินทางเลือก หมายถึง การเปรียบเทียบขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของแตละสินคาและ

คัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตราย่ีหอใหเหลือเพียงตรายี่หอเดียว ซึ่งอาจข้ึนอยูกับ

ความเชื่อ ทัศนคติ หรือศรัทธาในตราสินคานั้น ผูบริโภคตองกำหนดเกณฑหรือคุณสมบัติที่จะใชในการ

ประเมิน เชน ยี่หอ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายตอหนวย เปนตน ดังนั้นองคกรจึงตอง

พยายามคนหาวาอะไรคือ มาตรฐานที่สำคัญที่สุดที่ผูบรโิภคใชในการตัดสินใจ 

 4. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง หลังจากประเมินตัวเลือกจากกลุมผลิตภัณฑที่เลือกไวพิจารณาแลว ก็

พรอมสำหรับการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคแตละคนตองการขอมูลและระยะเวลาในการตองการตัดสินใจตอตัว

ผลิตภัณฑและการบริการ แตละชนิดที่แตกตางกัน โดยมีการตัดสินใจในดานตาง ๆ ดังนี้ (1) ตรายี่หอที่ซื้อ 

(Brand Decision) (2) รานคาที่ซื้อ (Vendor Decision) (3) ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) (4) เวลาท่ี

ซื้อ (Timing Decision) (5) วิธีการในการชำระเงนิ (Payment-method Decision) 

 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หมายถึง ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้น

จากการที่ลูกคาทำการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดข้ึนจริง กับสิ่งที่คาดหวัง สงผลกระทบตอพฤติกรรมการสื่อสาร

และการซื้อซ้ำของผูบริโภคเอง โดยผูบริโภคที่พึงพอใจจะบอกตอประสบการณน้ีไปยังบุคคลอื่นและมี

แนวโนมจะซื้อผลิตภัณฑนั้นจากผูขายคนเดิมหรือรานคาเดิม 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 พริมา ภิญโญ ลาภะ (2560) ศึกษาเก่ียวกับ อิทธิพลของการทำการตลาดแบบเนื้อหา (Content 

Marketing) ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Netflix ของ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง 119 

คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-25 ป อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายไดเฉลี่ยอยูที่ 15,001-

20,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด และพบวาปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา 

ดานรูปภาพ และวิดีโอ มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และดาน

รูปภาพ ไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 รงรอง สามสาหราย (2561) ศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร

ออนไลนผาน Netflix จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป ระดับ

การศกึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายไดเฉลี่ย 10,001-20,000 บาท และพบวา

รูปแบบการดำเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตออนไลนผาน Netflix มีระดับความเห็นใน

ระดับมากที่คาเฉลี่ย 3.66  



8 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) การเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

เพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวย

วิธีทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการใชบริการ 

แอปพลิเคชัน Netflix เนื่องจากทางผูวิจัยไมทราบจำนวนของประชากรที่แนนอน จึงไดใชวิธีการกำหนดกลุม

ตัวอยางโดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ที่คาความคลาดเคลื่อนของการสุม

ตัวอยางที่ยอมรับได 5% ซึ่งระดับความเชื่อมั่นเทากับ 95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยาง

ของ Yamane (1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน และสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน 

ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก 

 เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม ซึ่งการวิจัยนี้ เปนวิธีวิจัยเชิงสำรวจที่ ใช

แบบสอบถามท้ังแบบปลายปดและแบบปลายเปด โดยแบบสอบถามถูกแบงออกเปน 5 สวน ดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามที่เก่ียวของกับลักษณะของประชากร

กลุมผูบริโภคที่ใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได

เฉลี่ยตอเดือน มีจำนวนคำถามทั้งหมด 5 ขอ  

 สวนท่ี 2 อิทธิพลการตลาดแบบเนื้อหาที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 20 ขอ โดยเปนการใหระดับความคิดเห็น

ทั้งหมด 5 ระดับ ดั้งนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน, ระดับความ

คิดเห็น ปานกลาง 3 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอย 2 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 1 คะแนน 

 สวนที่ 3 ปจจัยดานรูปแบบการดำเนินชีวิตผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 15 ขอ โดยเปนการใหระดับความคิดเห็น

ทั้งหมด 5 ระดับ ดั้งนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน, ระดับความ

คิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอย 2 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 1 คะแนน 

 สวนที่ 4 กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 17 ขอ โดยเปนการใหระดับความคิดเห็นทั้งหมด 5 ระดับ ดั้งนี้ ระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน, ระดับความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน, 

ระดับความคดิเห็นนอย 2 คะแนน, ระดับความคดิเห็นนอยที่สุด 1 คะแนน 

 สวนที่ 5 เปนขอคำถามปลายเปดที่ถามเก่ียวกับปจจัยในการพิจารณาการตัดสินใจใชบริการแอป

พลิเคชัน Netflix จำนวน 1 ขอ 

 

 



9 

การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดเก็บขอมูลมาแลวนั้น ผูวิจัยไดดำเนินการนำขอมูลที่ได  

มาประมวลผลดวยการวิเคราะห ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  1.1 ใชคารอยละและคาความถี่กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ขอมูลสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะของประชากรกลุมผูบริโภคที่ใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix 

ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  1.2 ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก 

ปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา ปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต และกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอป

พลิเคชัน Netflix 

 2. สถิติอนุมานใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

  2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาชีพ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 

  2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการ

เปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 

  2.3 เพื่อศึกษาปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา และปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตที่

สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน 

Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังตอไปนี้ 

 1. กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดย

ภาพรวม ระดับความคิดเห็นจะอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลำดับ ไดแก 

ดานการตัดสินใจซื้อ ดานการประเมินทางเลือก ดานการรับรูถึงความตองการ ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

และดานการแสวงหาขอมูล 

 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

  2.1 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน และอาชีพตางกัน ทำให

กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

  2.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน 
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 3. ผลการวิเคราะหปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา และปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป

ผลการวิจัยได ดังนี้ 

  3.1 ปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา ดานบทความ และดาน วิดี โอ ส งผลตอ

กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.2 ปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต ดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดานความคิดเห็น

สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจั ยกระบวนการตัดสิน ใจใชบริการแอปพลิ เคชัน  Netflix ของผู บ ริ โภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยทำการสรุปตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

  1.1 ดานการรับรูถึงความตองการ ของกลุมผูบริโภคที่ใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีการตัดสินใจใชบริการ

แอปพลิเคชัน Netflix เพราะความปรารถนาสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2006) 

อางถึงใน พริมา ภิญโญลาภะ (2560) กลาววา พฤติกรรมการซื้อมีจุดเร่ิมตนจากการ ที่ผูบริโภคมีความ

ตองการ ที่ไดรับการกระตุนจากภายนอก เชน สื่อโฆษณาที่จูงใจ หรือเห็นคนรอบ ขางใชสินคานั้น ๆ หรือจาก

ภายในตัวของผูบริโภคหรือความตองการทางปจจัย 4 เชน ความรูสึกหิว ความตองการข้ันพื้นฐาน เปนตน 

  1.2 ดานการแสวงหาขอมูล ของกลุมผูบริโภคที่ใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากทาง 

Social media กอนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & 

Keller (2006) อางถึงใน พริมา ภิญโญลาภะ (2560) กลาววาหลังจากผูบริโภครับรูความตองการของตัวเอง

แลว การคนหาขอมูล ศึกษาขอมูลของสินคานั้น ๆ เปนข้ันตอนถัดมา อาจไมเกิดข้ึนกับผูบริโภคที่มีความ

ตองการสินคานั้น ๆ สูงมากและซื้อในทันที  

  1.3 ดานการประเมินทางเลือก ของกลุมผูบริโภคที่ใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญ มีการเปรียบเทียบราคากอน

การตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2006) อางถึงใน 

พริมา ภิญโญลาภะ (2560) กลาววา หลังจากที่ผูบริโภคไดขอมูลสินคาที่ตองการแลว ผูบริโภคจะเริ่ม

ประเมินผลของทางเลือกตาง ๆ หมายถึง ผูบริโภคสามารถเลือก ไดวาจะซื้อสินคาแบรนดใด ยี่หออะไร หรือ

สินคาอะไร ผูบรโิภคแตละคนจะมีแนวทางการตัดสินใจที่แตกตางกันออกไปตามสถานการณและทางเลือกที่มี 

  1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ ของกลุมผูบริโภคที่ใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีการตัดสินใจใชบริการ

แอปพลิเคชัน Netflix เพราะมีความรูสึกคุมคามากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller 
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(2006) อางถึงใน พริมา ภิญโญลาภะ (2560) กลาววา ภายหลังจากการประเมินทางเลือกแลว ผูบริโภคจะ

ทำการซื้อสินคาที่ตรงกับความตองการมากที่สุด โดยอาจพิจารณาถึงองคประกอบในการตัดสินใจซื้ออัน

ประกอบดวยตราสินคา (Brand) ผูขาย (Dealer) ปริมาณ (Quantity) ชวงเวลา (Timing) และระบบการ

ชำระคาสินคา (Payment Method) 

  1.5 ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ของกลุมผูบริโภคที่ใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีความพึงพอใจในใช

บริการแอปพลิเคชัน Netflix ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2006) อางถึงใน พริมา ภิญโญ

ลาภะ (2560) กลาววา หลังจากท่ีผูบริโภคไดซื้อสินคา หรือบริการและรับประสบการณในการบรโิภคแลว ซึ่ง

อาจจะไดรับความพอใจหรือไมพอใจก็ได หากเกิดความพอใจอาจทำใหมีการซื้อสินคานั้นซ้ำได แตหากไม

พอใจอาจสงผลใหเกิดการบอกตอที่ไมดี เกิดการซื้อนอยลงหรือทำใหเลิกซื้อสินคาน้ันไปได 

 2. ผลการวิ จัยกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิ เคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปจจัยประชากร สามารถสรปุได ดังนี้ 

  2.1 ผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจใชบริการ

แอปพลิเคชัน Netflix ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่ผูบริโภคมีเพศที่แตกตางกันนั้น มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ไมวาจะเปนดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมิน

ทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งไมสอดคลองกับเปรมกมล หงษยนต 

(2562) วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน (ลาซาดา) ของ

ผูบริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบวาเพศท่ีแตกตางกันไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุคดิจิทัลในกรงุเทพมหานคร 

  2.2 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจใชบริการ

แอปพลิเคชัน Netflix ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่ผูบริโภคมีอายุที่แตกตางกันนั้น มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ซึ่งไมสอดคลองกับเปรมกมล หงษยนต (2562) วิจัย

เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุค

ดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบวาอายุที่แตกตางกันไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร 

  2.3 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจใช

บริการแอปพลิเคชัน Netflix ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่ผูบริโภคมีอาชีพที่แตกตางกันนั้น มีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ซึ่งไมสอดคลองกับเปรมกมล หงษยนต (2562) วิจัย

เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุค

ดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบวาอาชีพที่แตกตางกันไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร 

  2.4 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหกระบวนการ

ตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ระดับการศึกษาไมไดมีผล
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โดยตรงตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix เนื่องจากความตองการของแตละบุคคลไมไดขึ้นอยู

กับระดับการศึกษาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับเปรมกมล หงษยนต (2562) วิจัย

เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุค

ดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุคดิจิทัลในกรงุเทพมหานคร 

  2.5 ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหกระบวนการ

ตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมไดมีผล

โดยตรงตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix เนื่องจากความตองการของแตละบุคคลไมมีผลตอ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับเปรมกมล หงษยนต (2562) วิจัย

เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุค

ดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร 

 3. ผลการศึกษาปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา และรูปแบบการดำเนินชีวิต ที่ สงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได ดังนี้ 

  3.1 ปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา ดานบทความ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจใช

บริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา บทความ เปนสิ่งที่

สามารถดึงดูดใจใหผูบริโภคหันมาสนใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พริ

มา ภิญโญลาภะ (2560) วิจัยเรื่อง อิทธิพลของการทำการตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) ที่มีผล

ตอการตัดสินใจใชบริการ Netflix ของ เขตกรุงเทพมหานคร พบวาอิทธิพลของการทำการตลาด แบบเนื้อหา 

(Content Marketing) ) โดยใชสื่อประเภทบทความ มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Netflix ของผูบริโภคใน 

เขตกรงุเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

   3.2 ปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา ดานรูปภาพ ไมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจใช

บริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ดานรูปภาพไมได

สงผลตอกระบวนการตัดสินใจมากนัก เนื่องจากอาจจะขาดความเขาใจงาย รวดเร็ว และชัดเจน ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ พริมา ภิญโญลาภะ (2560) วิจัยเรื่อง อิทธิพลของการทำการตลาดแบบเนื้อหา 

(Content Marketing) ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Netflix ของ เขตกรุงเทพมหานคร พบวาอิทธิพล

ของการทำการตลาด แบบเนื้อหา (Content Marketing) ) โดยใชสื่อประเภทรูปภาพ ไมมีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการ Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.3 ปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา ดานวิดีโอ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการ

แอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา วิดิโอถือเปนสื่อที่สมบูรณ

ที่สุด เนื่องจากมีทั้งภาพและเสียง ทำใหผูบริโภคสนใจ และมีแนวโนมตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน 

Netflix ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พริมา ภิญโญลาภะ (2560) วิจัยเร่ือง อิทธิพลของการทำการตลาดแบบ

เนื้อหา (Content Marketing) ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Netflix ของ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา
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อิทธิพลของการทำการตลาด แบบเนื้อหา (Content Marketing) ) โดยใชสื่อประเภทวิดีโอ มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการ Netflix ของผูบริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

  3.4 ปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการ

แอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญมีการทำ

กิจกรรมในแตละวันที่สอดคลองตอการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ไมวาจะเปนกิจกรรมที่ทำมี

เวลาวาง และมีความสุขเมื่อไดรับชมภาพยนตรผานบริการแอปพลิเคชัน Netflix สอดคลองกับ รงรอง สาม

สาหราย (2561) วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix พบวา 

รูปแบบการดำเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

  3.5 ปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการ

แอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ความสนใจของผูบริโภค 

ลวนเปนสิ่งที่กระตุนในการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ยิ่งถาผูบริโภคมีความสนใจมากเทาใด ก็

ยิ่งสงผลตอการตัดสินใจมากขึ้นเทานั้น สอดคลองกับ รงรอง สามสาหราย (2561) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix พบวา รูปแบบการดำเนินชีวิต ดานความ

สนใจ มีผลตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

  3.6 ปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีผลตอกระบวนการตัดสินใจใช

บริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ความคิดเห็นเปน

การแสดงออกทางความคิด ยิ่งถามีความคิดเห็นในดานท่ีดี ยิ่งสงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอป

พลิเคชัน Netflix สอดคลองกับ รงรอง สามสาหราย (2561) วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix พบวา รูปแบบการดำเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรออนไลนผาน Netflix อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

 

ขอเสนอแนะการนำไปใช 

ปจจัยประชากรศาสตร 

1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรศาสตร โดยแบงเปน ดานเพศ 

ดานอายุ และดานอาชีพ ทำใหกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน ผูประกอบการจึงควรใหความสำคัญในการใหขอมูลขาวสาร การนำเสนอการ

โฆษณา เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมคนแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เชน การโฆษณาโดย

มุงเนนกับกลุมเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงไมคอยสนใจการรับชมภาพยนตรออนไลนเทากับเพศชาย หรือ

แมกระทั่งอายุ ระหวางกลุมที่อายุนอยกับอายุมาก มีการเปดใจรับขาวสารตางกัน ผูประกอบการจึงควรให

ความสำคัญกับการนำเสนอ เพื่อใหผูบริโภคเขาใจไดอยางงายดาย สามารถเขาถึงคนทุกเพศทุกวัย และใน

สวนของอาชีพ ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน ก็ยอมมีความตองการตางกัน จึงควรมีการกระตุนผูบริโภคใหมาก

ขึ้น 
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2. สวนปจจัยประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษา และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ทำให

กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน 

ผูประกอบการอาจจะไมตองเนนประเด็นนี้ เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นไมมีความแตกตางกัน  

 

ปจจัยการทำการตลาดแบบเนื้อหา 

 การทำการตลาดแบบเนื้อหาสงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. ดานบทความ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลเิคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักการตลาดหรือผูประกอบการควรตองทำความเขาใจความตองการของลูกคา โดย

มีการนำเสนอทางดานบทความที่ถูกตอง รัดกุม และเขาใจงาย โดยการนำเสนอที่ทันสมัยและเปนที่ตองการ

ของกลุมลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด 

2. ดานวิดีโอ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น นักการตลาดหรือผูประกอบการควรตองทำความเขาใจความตองการของลูกคา โดย

มีการนำเสนอทางดานวิดีโอ ซึ่งถือเปนวิธีนำเสนอที่ดีที่สุด เนื่องจากมีทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียง สามารถ

สื่อสารตอกลุมเปาหมายไดงาย และมีความทันสมัย โดยการทำการตลาดแบบเน้ือหา ดานวิดีโอ ตองมีคุณคา 

ตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด 

 

ปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต  

ปจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิต สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. ดานกิจกรรม สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูประกอบการตองมีความสะดวกสบายในการใหบริการใหกับผูบริโภค เพ่ือใหเขา

กับพฤติกรรมผูบริโภคในยุคปจจุบัน 

2. ดานความสนใจ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูประกอบการตองมุงเนนกับความสนใจของผูบริโภคตลอดเวลา เพื่อมุงเนนกับ

ความสนใจของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

3. ดานคิดเห็น สงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูประกอบการตองมีการสำรวจความคิดเห็นของผูบริโภคทางดานธุรกิจ เพื่อที่

ผูประกอบการจะไดมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพ และบริการใหตรงกับความตองการผูบริโภคใหไดมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งตอไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นเพื่อใหได

ผลการวิจัยที่หลากหลายยิ่งข้ึน ในการศึกษาคร้ังตอไปควรจะขยายขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษาให
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ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดยการขยายไปในเขตภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่มีประชากรที่เหมาะสม เพื่อทำการศึกษา

กระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix ของกลุมประชากรชุดใหม เพื่อทำใหเกิดผลลัพธใน

การศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเกิดความครอบคลุมมากขึ้น 

 2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีอาจจะสงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชัน Netflix 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เชน ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ความคาดหวังในการเปดรับแอป

พลิเคชัน Netflix เปนตน 
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