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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคดังน้ี  เพื่อศึกษากระบวนการ การตัดสินใจเลือกใชบริการ ชมภาพยนตร

หรือซีร่ีสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลสที่มีชวงอายุ 18-34 ปในเขตกรุงเทพฯ จําแนกตามปจจัยดานประชากร 

ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และรายได และเพื่อศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ คุณคาตรา

สินคา ที่มีผลตอกระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการชมภาพยนตรหรือซีร่ีสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส 

ที่มีชวงอายุ18-34 ป ในเขตกรุงเทพฯ 

   ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากร  ดานเพศ และระดับการศึกษา ตางกัน ไมทําใหกระบวนการ

การตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ตางกัน ในขณะที่รายได ตางกัน 

ทําใหกระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ตางกัน 

ผลการวิจัยดานคุณคาตราสินคา ดานคุณคาตราสินคา พบวา ดานความเชื่อมโยงตอตราสินคา ดานความภักดี

ตอตราสินคา มีผลตอกระบวนการ การตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง 

Netflix ในขณะที่ ดานการรูจักตราสินคา ดานการรับรูคุณภาพ ไมมีผลตอกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช

บริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขต

กรุงเทพมหานคร ดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) พบวาดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมทางการตลาด 

ดานบุคคลากร ดานกระบวนการ มีผลตอ กระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลน

ผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในขณะที่ดานชองทางการจําหนาย ไมมีผลตอ กระบวนการ การตัดสินใจเลือกใช

บริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป      
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ผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดผานการทดสอบปองกันวิทยานิพนธเรียบรอยแลว 

                                                           



ABSTRACT 

This research aims to study 1) the decision making process to subscribe for Netflix 

streaming service of the millennials in Bangkok aged between 18 - 34 years; 2) the impact of 

marketing mix and brand equity on the decision making process to subscribe for Netflix 

streaming service of the millennials in Bangkok aged between 18 - 34 years; 3) the decision 

making process to subscribe for Netflix streaming service of the millennials in Bangkok aged 

between 18 - 34 years based on demographic segmentation. 

This research used a survey questionnaire as the data collection tool, carried out on a 

sample of 400 respondents in Bangkok aged between 18 - 34 years. SPSS software was used to 

process the survey statistical data including frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The researcher carried out a hypothesis testing using t-test and a statistical analysis 

using One-Way ANOVA technique. LSD method and multiple regression were used for pairwise 

comparison on any differences found.  

According to the hypothesis testing, it is revealed that the brand equity factors that 

affect the decision making process to subscribe for Netflix streaming service of the millennials 

in Bangkok aged between 18 - 34 years are brand association and brand loyalty. The marketing 

mix (7Ps) that affect the decision making process to subscribe for Netflix streaming service of 

the millennials in Bangkok aged between 18 - 34 years are product, price, promotion, people 

and process. Based on the demographic analysis, the millennials in Bangkok aged between 18 - 34 

years with different ranges of income have different decision making process to subscribe for 

Netflix streaming service, which may result from the monthly service fee that is relatively high. 

 

 บทนํา 

ปจจุบันนี้ ผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึนในการรับชมรายการโทรทัศนตางๆ เชน ผานทางเว็บไซต หรือ

ผานทางแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน โดยสถิติการใชอินเตอรเน็ตของคนไทยป 2561 ของ ETDA (Electronic 

Transactions Development Agency) และจากรายงานของ We Are Social วาดวยเร่ืองพฤติกรรมการใช

อินเทอรเน็ตของคนไทยพบวา คนไทยใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยนานข้ึนเปน 10 ชั่วโมง 5 นาทีตอ ปจจุบันประเทศไทย

มีผูใชงานอินเทอรเน็ต 57 ลานคน และใช Social Media ที่เขาผานอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device) จํานวน 

46 ลานคน คนไทยใชเวลาเลน Social Media เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 10 นาที/ตอวัน ใชเวลาไปกับการดูทีวี (Broadcast, 

Streaming, Video On Demand) ไมต่ํากวา 4 ชั่วโมง 3 นาทีตอวัน  

เมื่อแยกดูกิจกรรมระหวางออนไลนและออฟไลน จะพบวาสัดสวนการใชออนไลนมากเกินกวาคร่ึงของ

ออฟไลนเกือบทั้งหมด เชน การดูโทรทัศนหรือถายทอดสดตางๆ คนไทยนิยมดูบนออนไลนมากกวาออฟไลนอยูที่ 



76.1% และใชงานไมต่ํากวา 4 ชั่วโมง 3 นาทีตอวัน นั้นหมายความวาพฤติกรรมดานการดูหนังของผูบริโภคเร่ิมมี

ความเปลื่ยนแปลงไป จากการที่ดูผานทางโทรทัศน โรงภาพยนตร หรือการเชา CD/DVD เปนการดูผานทางออนไลน 

มากปจจุบันมีผูประกอบการธุรกิจภาพยนตรสตรีมมิ่ง แบบถูกกฎหมายไดเปดใหบริการในไทยมากข้ึนเร่ือยๆ เชน 

Netflix, Iflix, Primetime , Hollywood Movie HD จึงทําใหกระแสของการดูหนังหรือซีรีสออนไลนจึงเปนที่

นิยมอยางมากในชวงนี้ 

ธุรกิจสตรีมมิ่งหนังออนไลนที่กําลังไดรับความนิยมในเมืองไทยอยูขณะนี้คือ Netflix ซึ่งเปนบริษัทสัญชาต ิ

อเมริกัน เปนผูใหบริการภาพยนตรหรือซีรีสออนไลนสตรีมมิ่งที่เร่ิมตนจากรานใหเชาวิดิโอเมื่อ ป พ.ศ.2520 

ตอมาเมื่อกระแส DVD เร่ิมเขาสูยุคตกต่ํา และความเร็วของ Internet นั้นสูงมากข้ึน ทําให Netflix เปลี่ยนมา

ใหบริการภาพยนตรสตรีมมิ่งแทน ซึ่งมีผูรับชมภาพยนตร ซีรีสและคอนเทนทมากกวา 140 ลานชั่วโมงตอวัน ใน

ป พ.ศ 2556 Netflix ไดทําการตลาด โดยการเปนผูผลิตซีรีสตางๆเปนของตัวเองแทน ซ่ึงเรียกวา “Netflix 

Original” เพื่อสรางความพิเศษใหกับลูกคาของตัวเอง (Exclusivity) โดยไดเขามาเปดใหบริการในไทยคร้ังแรก

เมื่อป พ.ศ 2560 

Globalwebindex, 2560 เผยสํารวจพฤติกรรมที่นาสนใจของผูใชอินเตอรเน็ตที่มีอายุระหวาง 18-32 

ป หรือกลุม Millennials ที่เติบโตมาพรอมๆ กับความกาวล้ําของเทคโนโลยี ซึ่งผลสํารวจระบุวา กลุม Millennials 

จะใชเวลาไปกับสมารทโฟน 3.14 ชั่วโมงตอวัน เพิ่มข้ึนจากป 2012 ที่ใชเวลาเกือบ 2 ชั่วโมงตอวัน นอกจากนี้ 

GWI ยังเผยอีกวา อัตราการใชเคร่ืองพีซี แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ตในกลุม Millennials อยูที่ 4 ชั่วโมงตอวัน หรือ

มากกวานั้น นั่นหมายความวา พวกเขามักจะใชสมารทโฟนในเวลาเดินทางมากที่สุด 

จากขอมูลขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยทางการตลาดและการรับรูคุณคาของแบรนด 

Netflix นั้นสงผลตอกลุมมิลเลนเนียลสในการตัดสินใจที่จะเลือกจายเงินสมัครสมาชิกเพื่อใชบริการดูภาพยนตร

หรือซีรีสออนไลนหรือไม เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโชนตอธุรกิจบริการสตรีมมิ่งในการวางแผนพัฒนากลยุทธ

การตลาด ใหเหมาสมกับกลุมผูบริโภค อีกทั้งการแขงขันทางการตลาดของธุรกิจสตรีมมิ่งออนไลนถือวาเปนที่นา

จับตามอง เพราะไมไดมีแค Netflix เจาเดียวที่ใหบริการในดานนี้ การรับรูคุณคาแบรนดและสรางความตางของ

การตลาดนั้นจึงสําคัญและนาศึกษาเปนอยางมาก 

วัตถุประสงคในการทําวิจัย 

1.เพื่อศึกษากระบวนการ การตดัสินใจเลือกใชบริการชมภาพยนตรหรือซีร่ีสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส

ที่มีชวงอายุ18-34ปในเขตกรุงเทพฯ 

2.เพื่อศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ คุณคาตราสนิคา ที่มีผลตอกระบวนการ การตัดสินใจเลือกใช

บริการชมภาพยนตรหรือซีร่ีสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลสที่มีชวงอายุ18-34ปในเขตกรุงเทพฯ 

3.เพื่อศึกษากระบวนการ การตดัสินใจเลือกใชบริการชมภาพยนตรหรือซีร่ีสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส

ที่มีชวงอายุ18-34ปในเขตกรุงเทพฯ จําแนกตามปจจัยประชากร 

 



ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ืองคุณคาตราสินคาและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอกระบวนการ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวง

อายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร 

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูที่อายุระหวาง 18-34 ป และอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดานตัวแปร สาํหรับตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก ปจจัยดานประชากร ประกอบดวย เพศ การศึกษา 

อาชีพ รายได ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย ดานสงเสริม

ทางการตลาด บุคคลากร หรือพนักงาน กระบวนการ คุณคาตราสินคา การรับรูตราสินคนคา คุณภาพที่รับรูใน

ตราสินคา ความเชื่อมโยง ตอตราสินคา ความภักดีตอตราสินคา 

2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ประกอบดวย      

การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมนิผลทางการเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลังการซื้อ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ไดทราบถึงปจจัยที่สงผลตอกระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอ

สตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปเปนแนวทาง

ในการพัฒนาการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน 

2. เพื่อเปนแนวทางใหแก Netflix และธุรกิจที่ใหบริการภาพยนตรหรือซีรีสสตรีมมิ่งออนไลน ไดนําขอมูลไปใช

ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ปรับปรุง พัฒนาการใหบริการ เพื่อทําใหรายการไดรับความนิยม และ

สอดคลองตอพฤติกรรมการรับชมและความพึงพอใจ ที่จะสงผลตอตัดสินใจใชบริการ  

3. ผูที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการการตัดสินใจรับชมภาพยนตรหรือซีรีสออนไลนสตรีมมิ่ง สามารถ

นําผลของการศึกษาไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการอางอิง หรือทําการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตได 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกปจจยัที่สงผลตอกระบวนการการตัดสนิใจของกลุม

มิลเลนเนียลสไว 10 ดาน ดังนี ้

1. การรับรูตราสินคา  

การรูจักและรับรูของตราสินคา (Brand Awareness) เปน การรับรูของผูบริโภคที่มีตอความแตกตาง

ของตราสินคา ซึ่งเกิดจากการรูจัก จดจําและระลึกถึง และมีผลตอการพิจารณาซื้อสินคา หากลูกคาสามารถรับรู

ถึงตราสินคานั้นไดมาก จะมีแนวโนมที่จะซื้อสินคานั้นสูงเชนเดียวกัน (ณัฐา ทวีโชคอนันต 2557) ซึ่งวิธีที่จะทําให

ตราสินคาเปนที่รูจัก มีดังนี้  สรางความแตกตางในตัวสินคาหรือตรายี่หอ ใชคําขวัญ การใชสัญลักษณ การสื่อสาร

ถึงผูบริโภค เชนรายละเอียดของสินคา ซึ่งจะทําใหรูจักและจดจําตราสินคาได การเปนสปอนเซอรในกิจกรรม



ตางๆ การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมาก ในการสรางความรูจักตราสินคา, 

เนตรนภา ชินะสกุลชัย 2553 

2. คุณภาพที่รับรูในตราสินคา  

เนตรนภา ชินะสกุลชัย 2553 ไดกลาวไววา คุณภาพที่ถูกรับรู หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคที่รับรูถึง

คุณภาพโดยรวม หรือ คุณภาพที่เหนือกวาตราสินคาตราอ่ืนตราสินคาใดตราสินคาหนึ่ง โดยมีการคํานึงถึงวัตถุประสงค 

ในการใชงานหรือคุณสมบัติของสินคานั้นๆ จัดวาเปนองคประกอบอยางหนึ่งของคุณคาตรา สินคาเพราะเปนสิ่งที่

ทําใหผูบริโภคไดรับทราบถึงความแตกตาง และตําแหนงของสินคานั้น รวมทั้งทําใหผูบริโภคมีเหตุผลที่จะซื้อสินคา 

นั้นดวย ประโยชนของการสรางการรับรูในคุณภาพ เปนเหตุผลที่ทําใหซื้อสินคา (Reason to Buy) ทําใหสินคามี

ตําแหนงที่มั่นคง (Strong Positioning) และจะทําใหราคาสินคาจะอยูในระดับสูง (A Price Premium) การที่สินคา 

มีคุณภาพ ทําใหผูบริโภคมีความซื่อสัตยตอตราสินคาสูง ผลที่ตามมาก็คือ ตราสินคานั้นขายไดอยาง สมํ่าเสมอ 

3. ความเชื่อมโยงตอตราสินคา 

การรับรูถึงตัวตนของตราสินคา (Brand Identity) หรือการสรางปจจัยเชื่อมโยงกับตราสินคา คือ การที่

สรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผลิตภัณฑเชนคุณลักษณะ คุณสมบัติหรือคุณประโยชนแลวเชื่อมโยง สิ่งนั้นใหผูบริโภครับรู

วาเปนผลิตภัณฑประเภทใด เชน นําเอาคุณลักษณะของสินคามาเปนปจจัยใน การกําหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ

นําเอาราคาสินคาหรือบริการของบริษัทที่ไดเปรียบกวาคูแขงขัน โดยทั่วไปมักจะนําลูกคาหรือผูใชเปนตัวตั้ง และ

นําเอาแหลงผลิตของสินคามากําหนดตําแหนงของ สินคา การกําหนดตําแหนงนั้น จะเหมาะสมกับสินคาที่มาจาก

ประเทศนั้น หรือแหลงผลิตที่มีชื่อเสียง และเปนที่ยอมรับกันในกลุมเปาหมาย เปนตน (ศศินภา เลาหสินณรงค 

2558) 

4. ความภักดีตอตราสินคา  

ศศินภา เลาหสินณรงค 2558  กลาววาความภักดีตอตราสินคานั้น สามารถใหความหมายไดทั้งในเชิง

พฤติกรรมในการซื้อ (Purchase Behavior) คือการที่ผูบริโภคมีการซื้อซ้ําในตราสินคาเดิมบอยคร้ังจนเกิดเปน

ความภักดีในตราสินคา และใน มุมมองเชิงจิตวิทยา ทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีและผูกพันตอตัวสินคา ซึ่งทัศนคติ

ที่ ดีตอตราสินคานั้นเกิดจาก 3 สวน ที่สําคัญคือ ความเชื่อมั่น การเขาไปอยูกลางใจ ผูบริโภค และความงายใน

การเขาถึง ตราสินคาใดที่มีองคประกอบครบ ทั้งสามสวนยอมทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอสินคาและเกิดเปน 

Brand Loyalty ไดไมยาก นอกจากจะกลายเปนฐานลูกคาที่มั่นคงแลว ยังอาจจะมีการแนะนําหรือเพิ่มลูกคาให

ธุรกิจมากข้ึน จากการบอกตอไปยังเพื่อนหรือคนใกลชิด 

5. ผลิตภัณฑ  

(Kotler & Keller, 2555) อางใน อิสรีย อนันตโชคปฐมา 2558 ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่ผูขายเสนอขาย

และมอบใหกับผูบริโภค เพื่อตอบสนอง ความตองการและใหความพึงพอใจแกผูบริโภค ผูบริโภคจะไดรับ

ประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑ นั้นๆ โดยผลิตภัณฑนั้น แบงเปน 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑที่มีตัวตนทาง

กายภาพ สามารถจับตองได และผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน เชน งานบริการตางๆ 

 



6. ราคา  

 การกําหนดราคาที่เหมาะสมใหกับสินคาและบริการที่จะนําไปเสนอขาย กอนที่จะกําหนดราคาสินคานั้น 

ธุรกิจตองมีเปาหมายกอนวาจะตั้งราคา เพื่อตองการกําไร หรือเพื่อขยายสวนถือครองตลาด (Market Share) 

หรือเพื่อเปาหมายอยางอ่ืน ซึ่งในดานนี้ผูบริโภคจะเปรียบเทียบ ระหวางคุณคาของสินคาและบริการ กับราคา  

หากคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคเองจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธการตลาดดานราคาตองคํานึงถึง

ประเด็นตางๆ ดังนี้ คุณคาที่รับรู ในสายตาของลูกคา  ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เก่ียวของ  การแขงขัน และ

ปจจัยอ่ืนๆ (ชิว หลี 2556)  

7. ชองทางการจําหนาย  

เปนชองทางในการเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากบริษัทไปยังสถานที่จัด จําหนาย ซึ่งประกอบไปดวย 

สถาบัน และกิจกรรม โดยสถาบันที่นําผลิตภัณฑไปยังตลาดกลุมเปาหมาย คือ สถาบันตลาด ในขณะที่กิจกรรม

ในการกระจายผลิตภัณฑ ไดแก การขนสง คลังสินคา และการเก็บ สินคาคงคลัง ทั้งนี้ กิจกรรมที่เก่ียวของในการ

นําเสนอตอผูบริโภค จะมีผลตอการรับรูในคุณคา และ คุณประโยชนของบริการที่นําเสนอของผูบริโภค ซึ่งบริษัท

จําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอผลิตภัณฑ (Channels) รวมถึง

ตนทุนคาใชจายในการขนสง และกระจายผลิตภัณฑ เปนตน (นภาทิพย ไตรกุลนิภัทร 2559) 

8. ดานสงเสริมทางการตลาด  

การสงเสริมการตลาด ถือเปน เคร่ืองมือที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางผูขาย กับผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงค 

ในการแจงขอมูล ขาวสาร เพื่อใหใหผูบริโภครับรูขอมูลของผลิตภัณฑ บริการ ตราสินคา หรือองคกร และสราง

ความพอใจ เกิดทัศนคติที่ดีตอตราสินคา เพื่อจูงใจใหเกิด ความตองการหรือกระตุนเตือนความทรงจํา (Remind) 

ในผลิตภัณฑ โดยคาดหวังวาการสื่อสารทาง การตลาดจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม 

การซื้อ (อิสรีย อนันตโชคปฐมา 2559) การสื่อสารทาง การตลาดนั้นชวยสรางความสัมพันธระหวางลูกคากับตรา

สินคาขององคกร เปนการสื่อสารที่ทําให ลูกคาไดเรียนรูเก่ียวกับสินคา/บริการนั้นๆ และรับรูถึงภาพลักษณของ

ตราสินคา เพื่อชวยใหผูบริโภค เกิดความซื่อสัตยตอตราสินคา (Brand Loyalty) มีสวนรวมกับตราสินคา (Brand 

Engagement) และทําใหผูบริโภครับรูถึงคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูบริโภค

ตัดสินใจ ทดลองและเลือกซื้อสินคาและบริการไดงายข้ึน (เจนจิรา เกษรขจรทิพย 2557 อางใน อิสรีย อนันต

โชคปฐมา 2559) 

9. บุคคลากร หรือพนักงาน  

บุคคล หรือ พนักงานขององคกร มีความสําคัญกับธุรกิจการขายสินคา และบริการเปนอยางมาก เพราะ

ธุรกิจตางๆ ในปจจุบันสวนใหญตองอาศัยคนเปนเคร่ืองมือในการ ทํางาน คนจึงตองมีความรูความสามารถในการ

ตอบสนองผูใชบริการ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่จะ คิดคนพัฒนาสิ่งใหมๆ มีความสามารถในการเรียนรูแกปญหา 

พัฒนาตนเองปรับปรุงการทาํงานใน ดานตางๆ ใหดีข้ึน เพื่อใหสินคาการบริการสามารถรองรับความตองการของ

ลูกคาไดเชน การติดตอ สอบถามขอมูล การตอบกลับอยางรวดเร็วทันใจ เปนตน (จารุวรรณ จุบรรจง 2560) 

 



10. กระบวนการ 

กระบวนการในการจัดการดานผลิตภัณฑและการบริการที่จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิด

ความภักดีในตัวสินคาและบริการ ดวยการมีระเบียบขอปฏิบัติที่ถูกตอง ชัดเจนและรวดเร็ว ซึ่งตองมีการออกแบบ

กระบวนการทํางาน เพื่อใหผูมีหนาที่ใหบริการเกิดความ เขาใจในกระบวนการทํางานในทิศทางเดียวกัน สามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางดีเยี่ยม (จารุวรรณ จุบรรจง 2560) กระบวนการอาจกลาวไดวาเปน 

การอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อจัดสง บริการ ใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและประทับใจลูกคาประกอบดวย 

ความรวดเร็วในการใหบริการ การตอบรับจากพนักงานในการแกไขปญหาเมื่อเกิดขอผิดพลาดเปนตน ทั้งหมดจะ

สงผลตอความรูสึก นึกคิดของลูกคาซึ่งมาใชบริการทั้งสิ้นกระบวนการบริการจึงถูกยอมรับวํามีความสํา คัญตอธุรกิจ 

บริการสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาได ( จิรัฏฐ พัฒนะพรหมมาส 2560) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อัจฉริยา ทุงแจง (2560) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผานทางสื่อ

ออนไลน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผานทาง สื่อออนไลน ซึ่งประกอบ 

ดวยภาพและเสียงของรายการคมชัด ไมกระตุก เนื้อหามีความสรางสรรค สนุกสนาน และเพลิดเพลิน ตลอดจน

รูปแบบการดําเนินรายการนาสนใจ และโฆษณาค่ันรายการมีไม มากนัก จึงทําใหผูบริโภค/ผูชมตัดสินใจเลือก

รับชมรายการผานทางสื่อออนไลน 

 วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) ที่ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคม

ออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร กลาวถึงความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดดานราคา ไววา 

เมื่อผูบริโภคไดทําการประเมินตัวเลือกและทําการตัดสินใจ ราคาถึงจะสงผลตอพฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑที่มี

ราคาต่ําจะเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภค นักการตลาดจึงตองคํานึงถึงราคาที่เหมาะสม ควบคุมตนทุนและคาใชจาย

ตางๆ ในการตัดสินใจที่มีตัวเลือกที่หลากหลายผูบริโภคมักใชการพิจารณาอยางละเอียดในเร่ืองราคา  

อัจฉริยา ทุงแจง (2560) ผลวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผานทางสื่อ

ออนไลน พบวา ปจจัยดานชองทางการนําเสนอ สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผานทางสื่อออนไลน   

ทั้งชองทางเขาถึงหลากหลาย ไมยุงยาก สะดวก และเขาถึงรายการไดทุกที่ทุกเวลา จะเห็นวา ผูบริโภค/ผูชมให

ความสําคัญกับการใชงานที่งาย สะดวก และรวดเร็ว กลาวไดวาผูบริโภค/ผูชมมีแรงจูงใจดานความรวดเร็วและ

ความสะดวกเปนตัวผลักดันในการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผานทางสื่อออนไลน  

วีรภัทร ธูปพนม (2558) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในการซื้อสินคาผานเว็บไซต

อีเบย พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลมากที่สุด ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธสินคาผานชองทางตางๆ 

จัดโปรโมชั่นพิเศษใหเขากับชวงเทศกาลตางๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อใหลูกคามีสวนรวม เพื่อใหผูบริโภคเกิด

การรับรู สามารถจดจํา สนใจ และทดลองใชสินคา 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ดานพนักงานของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2552: 80-81)    

ที่กลาวถึงความสําคัญและความหมายของการขายโดยพนักงานขาย ไววา การขาย เปนงานทางการตลาดที่มี

ความสําคัญ เนื่องจากสิ่งตางๆ จะไมสามารถเกิดข้ึนไดเลย จนกวาการขายจะเกิดข้ึน โดยพนักงานขายตองคนหา



ความตองการของลูกคา และมีความสามารถในการตอบสนองความตองการนั้นๆได การขายโดยพนักงานขายจึง

เปนสิ่งสําคัญในการติดตอสื่อสารทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยผลักดันใหลูกคาใชสินคาใหม และ

ใหลูกคาไดรูถึงตราสินคาของบริษัทไปในตัว ดังนั้น พนักงานขาย คือ บุคคลที่รับผิดชอบในการติดตอ แสวงหา

ลูกคา เสนอขาย กระตุนใหลูกคาเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อ  

พิริณฎา หลวงเทพ (2556 ) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการผาน

ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา 

สวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 

กับกระบวนการใหบริการตองมีความถูกตองแมนยํา การจองหรือสั่งซื้อสินคาเสร็จสิ้นในข้ันตอนเดียว และยังให

ความสําคัญเร่ือง การมีระบบที่อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา ทั้งลูกคาใหม และลูกคาที่เคยใชบริการแลว รวม

ไปถึง มีการแจงเตือนเร่ืองวันหมดอายุการใชงาน และการตออายุการใชงานอีกดวย 

ศุภณัฐ วงศไตรทิพย, 2559 ผลการวิเคราหขอมูลปจจัยดานคุณคาตราสินคาในแตละดานที่อิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อสมารทโฟนตราซัมซุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาดานคุณคาตราสินคาในแตละดาน 

ที่อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนตราซัมซุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับปจจัยโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก พบวา ปจจัยดานรับรูคุณภาพสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคามีคาสูงสุด คือ เมื่อผูบริโภครับรู

ถึงคุณภาพโดยรวมของสินคาหรือคุณภาพที่เหนือกวาตราสินคาอ่ืนๆจะเกิดการเปรียบเทียบและพิจารณา

ทางเลือก 

พศกร ผองเนตรพานิช (2559) ที่ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อบริการฟงเพลงออนไลน

ของผูใชบริการในกรุงเทหานคร ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางไดรับความเพลิดเพลนิจากการใชบริการ

ฟงเพลงออนไลนผานแอปพลิเคชันในสมารทโฟน ทาํใหเกิดการรับรูคุณคาในบริการเพลงออนไลนที่ทาํใหผูใชงาน

ไดรับความบันเทิงจากการฟงเพลงที่ตนเองชอบ ซึ่งการใชบริการฟงเพลงออนไลนเปนกิจกรรมเพื่อความบันเทิง 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental design) เปนการศึกษาตามสภาพ

ความเปนจริงที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยที่ผูวิจัยไมไดเควบคุม ปลี่ยนแปลงใดๆหรือสรางข้ึนใหม เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดความ (Cross Section Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส (Online Questionnaire) 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูที่ใชบริการรับชมภาพยนตรและซีรีสสตรีมมิ่งออนไลนของ 

Netflix ที่มีอายุระหวาง 18-34 ปและอาศัยอยูในพื้นที่เขตกรงเทพมหานคร และจากการกําหนดกลุมตัวอยาง

จากสูตรของ Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะไดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง อยางไรก็

ตามเพื่อเปนการปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง  



เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส (Online Questionnaire)     

ที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางโดยศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยคําถามมีที่มาจากตัวแปร

อิสระ และตัวแปรตามมาจากแนวความคิดในการศึกษากระบวนการ การตัดสินใจเลือกใชบริการชมภาพยนตร

หรือซีรีสสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลสที่มีชวงอายุ 18-34ป ในเขตกรุงเทพฯ โดยแบบสอบถาม 1 ชุด 

จะแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และรายได ซึ่งมีลักษณะ 

เลือกตอบ (Check list) จํานวน 3 ขอ 

สวนที่ 2 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการ การตัดสินใจเลือกใชบริการชม

ภาพยนตรหรือซีรีสสตรีมมิ่ง จํานวน 26 ขอ 

สวนที่ 3 : คุณคาตราสินคาที่มีผลตอกระบวนการ การตัดสินใจเลือกใชบริการชมภาพยนตรหรือซีรีส

สตรีมมิ่ง จํานวน 16 ขอ 

สวนที่ 4 : กระบวนการ การตัดสินใจเลือกใชบริการชมภาพยนตรหรือซีรีสสตรีมมิ่ง จํานวน 20 ขอ 

สวนที่ 5 : คําถามปลายเปด 

ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับความคิดเห็นของทุกสวน กําหนดให คาเฉลี่ย 4.21 ถึง 5.00

หมายถึง มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.41 ถึง 4.20 หมายถึง มาก คาเฉลี่ย 2.61 ถึง 3.40 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 

1.81 ถึง 2.60 หมายถึง นอย คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.80 หมายถึง นอยที่สุด 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

1.สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) ในการวิเคราะหดังนี ้

1.1 ใชคารอยละ และความถ่ี ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ซึ่งไดแก ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ รายได และ ระดบัการศึกษา 

1.2 ใชคาเฉลี่ย ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ซึ่งไดแก ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด ปจจัยดานคุณคาตราสินคา และ กระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

2.สถิติเชิงอนุมาณ (Inferential Statics) ในการวิเคราะหดังนี้ 

2.1 ใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูล กระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการชมภาพยนตรหรือ   

ซีรีสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลสที่มีชวงอายุ18-34 ป จําแนกตามปจจัยประชากร ดานเพศ  

2.2 ใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจ

เลือกใชบริการชมภาพยนตรหรือซีรีสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลสที่มีชวงอายุ18-34 ป จําแนกตามปจจัย 

ประชากรศาสตร ประกอบดวย รายได และ ระดับการศึกษา และหากพบความแตกตางจะใชวิธี LSD เพื่อนําไป

เปรียบเทียบเปนรายคู 

2.3 ใชสถิติ ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ 

คุณคาตราสินคา ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย ดานสงเสริมทางการตลาด 



ดานบุคคลากร หรือพนักงาน ดานกระบวนการ ดานการรับรู ดานตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรูในตราสินคา 

ดานความเชื่อมโยงตอตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา ที่มีผลตอกระบวนการ การตัดสินใจเลือกใชบริการ

ชมภาพยนตรหรือซีรีสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลสที่มีชวงอายุ18-34 ปในเขตกรุงเทพฯ 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการ การตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง 

Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากร 

ไดดังนี้ 

1.1 กลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพ ที่มีเพศ และระดับการศึกษา ตางกัน ไมทําให

กระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ตางกัน  

1.2 กลุมมิลเลนเนียลสที่มีรายได ตางกัน ทําใหกระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส 

ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ตางกัน 

2. ผลการวิเคราะหคุณคาตราสินคา ที่มีผลตอกระบวนการ การตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลน 

ผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 ปจจัยคุณคาตราสินคา ไดแก ดานความเชื่อมโยงตอตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา มีผลตอ

กระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุม

มิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร  

2.2 ปจจัยคุณคาตราสินคา ไดแก ดานการรูจักตราสินคา ดานการรับรูคุณภาพ ไมมีผลตอกระบวนการการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มี

ชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตอกระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร 

ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพ สามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ไดแกดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมทางการตลาด ดาน

บุคคลากร ดานกระบวนการ มีผลตอ กระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส 

ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร  

3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ไดแกดานชองทางการจําหนาย ไมมีผลตอ กระบวนการการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มี

ชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ใน

กลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยดานประชากร ดานเพศ ระดับ

การศึกษา และรายได สามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 กลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร ทีมีเพศตางกัน ทําใหกระบวนการ

ตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix โดยภาพรวม ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัย

เห็นวา ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป ทั้งเพศชาย และหญิง ตางตองการเลือกใชบริการดูภาพยนตร 

ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix มีภาพยนตรหรือซีรีสที่ชื่นชอบใหบริการอยู และยังตัดสินใจใชบริการ 

Netflix เพราะมีเงื่อนไขการเรียกเก็บคาบริการที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงโรจน วิธานติรวัฒน 

(2557) ที่ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปแบบรายการโทรทัศนกับพฤติกรรมการตัดสินใจรับชมของผูรับชม

โทรทัศนระบบดิจิตอลชองรายการทั่วไป พบวาเพศ ไมสงผลตอการตัดสินใจรับชมของผูรับชมโทรทัศนระบบ

ดิจิตอลชองรายการทั่วไปในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุง

แจง (2560) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผานทางสื่อออนไลน พบวา เพศที่

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผานทางสื่อออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยเพศ

หญิงมีแนวโนมที่จะรับชมรายการผานทางสื่อออนไลนมากกวาเพศชาย  

2.2 กลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจ 

เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมม่ิง Netflix โดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวา 

ผูบริโภคตางก็มีความตองการและตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร ซีรีส ออนไลน ของ Netflix เหมือนกันเนื่องจาก 

Netflix นั้นคอนขางมีความหลากหลายของภาพยนตรที่ เชน แนวสารคดี วิทยาศาสตร กีฬา เพลงและดนตรีซึ่ง

ทําใหผูใชบริการไดเลือกชมตามความตองการของตน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเร่ืองความแตกตาง

ระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) เปน ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ที่ไดรับการพัฒนา

มาจากแนวคิดเร่ือง สิ่งเราและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร (S-R theory) ของ

กาเย(Gagne)และนํามาประยุกตใช (Defleur, 1966) อธิบายวา บุคคลมีความแตกตางกันหลายประการ เชน 

บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปญญา และความสนใจ ตางกันเปนตน 

2.3 กลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป ที่มีรายไดตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจ เลือกใช

บริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix โดยภาพรวมไมตางกัน เนื่องจากผูใชบริการ

สามารถยอมรับราคาคาใชบริการของ Netflix ได และ ราคาแพคเกจมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับปริมาณ

ภาพยนตรหรือซีรีสที่มีใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงโรจน วิธานติรวัฒน (2557) ที่ศึกษาเร่ือง 

ความสัมพันธระหวางรูปแบบรายการโทรทัศนกับพฤติกรรมการตัดสินใจรับชมของผูรับชมโทรทัศนระบบดิจิตอล

ชองรายการทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา รายไดที่แตกตางกันสงผลตอ พฤติกรรมการ



ตัดสินใจรับชมของผูรับชมโทรทัศนระบบดิจิตอลชองรายการทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม

แตกตางกัน  

2. ผลศึกษาคุณคาตราสินคา ที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผาน

วิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ของกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 ดานการรูจักตราสินคา ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลน

ผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ของกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป ใหความคิดเห็นการรูจักตราสินคา 

Netflix ในเร่ืองที่ผูใชบริการนั้นทราบดีวา Netflix เปนธุรกิจที่ใหบริการภาพยนตรหรือซีรีสสตรีมมิ่งออนไลน 

แบบถูกลิขสิทธิ์ เพราะธุรกิจที่ใหบริการภาพยนตรหรือซีรีสออนไลนยังไมคอยมีหลากหลายมากนัก ทําให

ผูบริโภคที่มีความชื่นชอบและสนใจธุรกิจเหลานี้ โดยสวนใหญจะทราบกันดีอยูวาเปนผูใหบริการดานภาพยนตร

หรือซีรีสออนไลนเจาใหญๆของเกือบทุกประเทศ ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูตราสินคา 

(Brand Equity) ใน ฐิติรัตน มีมาก และคณะ, 2552: 245) ที่ไดใหนิยามวาตราผลิตภัณฑ คือ ชื่อ นิยาม รูปแบบ 

สัญลักษณ หรือรูปลักษณใดๆ ที่บงบอกถึงสินคาหรือบริการของผูขายหนึ่งๆวามีความแตกตางจากผูอ่ืน โดย

องคประกอบเหลานี้จะสงผลตอการรับรูของผูบริโภค 

3.2 ดานการรับรูคุณภาพ ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลน

ผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ของกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร ใหความคิดเห็น

การรูจักตราสินคา Netflix โดยผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูที่ไดทดลองใช หรือมีความสนใจที่จะใชบริการของ 

Netflix นั้นทราบดีอยูแลววา การใหบริการภาพยนตรหรือซีรีสออนไลน ของ Netflix คอนขางมีหลากหลายแนว 

และมีจํานวนภาพยนตรหรือซีรีสจํานวนมาก ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภโวทัย ประเทืองสุขสกุล (2560) 

ที่ไดศึกษาเร่ือง อิทธิพลดานการรับรูคุณภาพและการรับรูประโยชนตอความตั้งใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน 

มิวสิกสตรีมมิง ของกลุมเจเนอเรชันวายผลการศึกษาพบวา การรับรูคุณภาพ และการรับรูประโยชน ดานความ

สะดวกสบาย ดานสันทนาการ สงผลตอความตั้งใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน มิวสิก สตรีมมิง ของกลุม       

เจเนอเรชันวาย เชนเดยีวกับงานวิจัยของ ศุภณัฐ วงศไตรทิพย, 2559 ที่ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยดานคุณคาตราสินคา

ในแตละดานที่อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนตราซัมซุงของผูบริโภค ผลการวิเคราหขอมูลปจจัยดาน

คุณคาตราสินคาในแตละดานมีระดับปจจัยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ปจจัยดานรับรูคุณภาพสงผลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคามีคาสูงสุด คือ เมื่อผูบริโภครับรูถึงคุณภาพโดยรวมของสินคาหรือคุณภาพที่เหนือกวาตรา

สินคาอ่ืนๆจะเกิดการเปรียบเทียบและพิจารณาทางเลือก 

3.3 ดานความเชื่อมโยงตอตราสินคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส 

ออนไลนผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflixโดยกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร ใหความ

คิดเห็นการรูจักตราสินคา Netflix ในเร่ืองที่ผูบริโภคคิดวาการรับชมภาพยนตรหรือซีรีสของ Netflix นั้น ชวยสราง 

ความบันเทิงได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พศกร ผองเนตรพานิช (2559) ที่ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอ

ความตั้งใจซื้อบริการฟงเพลงออนไลนของผูใชบริการในกรุงเทหานคร ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง

ไดรับความเพลิดเพลินจากการใชบริการฟงเพลงออนไลนผานแอปพลิเคชันในสมารทโฟน ทําใหเกิดการรับรู



คุณคาในบริการเพลงออนไลนที่ทําใหผูใชงานไดรับความบันเทิงจากการฟงเพลงที่ตนเองชอบ และยังสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ศศินภา เลาหสินณรงค, 2558 ที่ศึกษาเร่ืองคุณคาตราสินคาที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

สินคาแบรนดเนมแท ผลการศึกษาพบวา ดานความเชื่อมโยงกับตราสินคา ผูตอบแบบสอบถามมีคิดเห็นมากที่สุด

ในประเด็นเร่ือง สินคาแบรนดเนมแท ชวยเสริมบุคคลิกใหดูดีข้ึน  

3.4 ดานความภักดีตอตราสินคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลน 

ผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix โดยกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร ใหความคิดเห็น

การรูจักตราสินคา Netflix ในเร่ืองผูบริโภคยังคงใชบริการอยางตอเนื่อง เพราะมีความพึงพอใจในการใชบริการ

รับชมภาพยนตรหรือซีรีย ของ Netflix ซึ่งสอดคลองกับ บทความเร่ืองความภักดีในตราสินคา จากเว็บไซต 

www.mdsiglobal.com (2561) ซึ่งไดใหความหมายและความสําคัญของความภัคดีไวดังนี้ Brand Loyalty คือ

ความเชื่อมั่น เชื่อถือ ไววางใจ และภาคภูมิใจที่จะเลือกใชสินคาแบรนดใดแบรนดหนึ่ง โดยไมเลือกซื้อของในไลน

เดียวกันที่เปนแบรนดอ่ืน  เพราะยอมรับในคุณคา การสราง Brand Loyalty จึงจัดเปนกลยุทธข้ันสูงของการตลาด 

โดยความสําคัญของความภักดีตอตราสินคาคือ การที่ผูบริโภคจงรักภักดีตอแบรนด ยิ่งมีลูกคาที่ภักดีตอแบรนด

มากเทาไหร เทากับลดคาใชจายดานการตลาดลงอยางมหาศาล เพราะมีลูกคาที่ไมตองการแรงกระตุนในการ

ตัดสินใจซื้อสินคา  

4. ศึกษาสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลน 

ผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ของกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได

ดังนี้ 

4.1 ดานผลิตภัณฑ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอ

สตรีมมิ่ง Netflixโดยกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร ใหความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ 

มาก คือขอที่ Netflix นั้นมีภาพยนตรหรือซีรีส เปนของตัวเอง (Netflix Originals) และไมสามารถรับชมไดจาก 

ผูใหบริการอ่ืนๆได ทําใหผูบริโภคในกลุมมิลเลนเนียลส นั้นยอมเสียคาบริการ เพื่อที่จะไดรับชมภาพยนตรหรือซี

รีสที่มีคุณภาพของ Netflix ซึ่งสอดคลอง อัจฉริยา ทุงแจง (2560) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกรับชมรายการผานทางสื่อออนไลน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการ

ผานทางสื่อออนไลน เร่ือง ภาพและเสียงของรายการคมชัด ไมกระตุก เนื้อหามีความสรางสรรค สนุกสนาน และ

เพลิดเพลิน และยังสอดคลองกับทฤษฎีของ เอ็ตเซล วอลคเกอร; และ สแตนตัน. 2001, p. 9 ที่ไดกลาวถึงปจจัย

การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑไวดังนี้ การมีความแตกตางของผลิตภัณฑ และ ความแตกตางทางการแขงขัน 

ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติชัดเจน ประโยชนพื้นฐาน รูปลักษณคุณภาพ การบรรจุภัณฑตราสินคา ฯลฯ มีการกําหนด 

ตําแหนงผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน ซึ่งตองคํานึงถึง

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดด ี

4.2 ดานราคา มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอสตรีม

มิ่ง Netflix โดยกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร ใหความคิดเห็นการรูจักตราสินคา 

Netflix ในเร่ืองของการมีรายละเอียดคาใชบริการแจงไวอยางชัดเจน และไมมีการเรียกเก็บคาใชจายอ่ืนๆเพิ่มเติม 



ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาผานสังคมออนไลนของประชากรในกรุงเทพมหานคร กลาวถึงความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด

ดานราคา ไววา เมื่อผูบริโภคไดทําการประเมินตัวเลือกและทําการตัดสินใจ ราคาถึงจะสงผลตอพฤติกรรมการซื้อ 

โดยทั่วไปผลิตภัณฑที่มีราคาต่ําจะเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภค โดย ราคายังสงผลตอการประเมินถึงคุณคาของ

สินคาของผูบริโภคซึ่งก็จะมีผลที่ตามมาคือการซื้ออีกดวย และยังสอดคลองกับ แนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค 

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2552: 80-81) ที่กลาวถึง รูปแบบพฤติกรรมผูซื้อไววา พฤติกรรมของผูซื้อ    

มีจุดเร่ิมตนจากการกระตุน ที่ทําใหเกิดความตองการ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือ

วาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา ซึ่งอาจใชเหตุ จงใจใหซื้อ ก็ได  

4.3 ดานชองทางการจําหนาย ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลน 

ผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ในกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป โดยผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เนื่องจากปจจุบัน 

ชองทางการจําหนายหรือเสนอสินคาคอนขางมีหลากหลาย และเทคโนโลยีที่กาวไกล ทําใหการมีแพลตฟอรมที่

รองรับ การรับชมภาพยนตรหรือซีรีสไดหลายระบบปฎิบัติการ จะทําใหสะดวกตอการใชงานของผูบริโภคแต

หลายๆธุรกิจก็นําไปใช และคอนขางพัฒนาไดดี คลายกับงานวิจัยของ จักรพันธ กรรณสูต (2558) ที่ศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการฟงวิทยุออนไลนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดกลาวถึงความสําคัญของดิจิทัลแพลตฟอรม

ไววา การสรางดิจิทัลแพลตฟอรม คือการสรางประสบการณของแบรนดสงตรงสนิคาถึงลกูคากลุมเปาหมายในทุก

ชองทางผานอุปกรณหลากหลาย ไมวาจะอยูที่ไหน เวลาใด ดังนั้นธุรกิจในปจจุบัน มีการแขงขันดานดิจิทัลแพลตฟอรม 

ในชวงเร่ิมตนแตมีความรวดเร็วอยางกาวกระโดด ข้ึนอยูกับวาธุรกิจไหน จะเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคของธุรกิจ

ตนเองไดดีและรวดเร็วมากกวากัน  

4.4 ดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลน 

ผานวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ของกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร โดยผูตอบ

แบบสอบถามใหความคิดเห็นการรูจักตราสินคา Netflix ในเร่ืองของการมีประชาสัมพันธการใหบริการของ 

Netflix ผานสื่อในหลากหลายชองทาง (ปายโฆษณาบอกทาง, หนังสือพิมพ, YouTube, Facebook ฯลฯ)  ซึ่งไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉริยา ทุงแจง (2560) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรับชม

รายการผานทางสื่อออนไลน พบวา ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผาน

ทางสื่อออนไลน อาจเนื่องมาจาก โปรโมชั่นมีความคลายคลึงกันประกอบกับไมดึงดูดความสนใจมากนัก  

4.5 ดานบุคคลากร มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอ

สตรีมมิ่ง Netflix ของกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร ใหความคิดเห็น ในเร่ือง

ของเจาหนาที่ที่คอยใหบริการมีความสุภาพและใสใจในการตอบคําถาม โดยสวนนี้ถือเปนกลยุทธอีกหนึ่งอยางที่

สําคัญ เพราะทําใหลูกคาเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อ รวมถึงการใหคําแนะนําลูกคา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี

สวนประสมทางการตลาด ของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2552: 80-81) ที่กลาวถึงความสําคัญและ

ความหมายของการขายโดยพนักงานขาย ไววา การขาย (Selling) ถือวาเปนงานทางการตลาดที่มีความสําคัญ 

เนื่องจากสิ่งตางๆ จะไมสามารถเกิดข้ึนไดเลย จนกวาการขายจะเกิดข้ึน ปจจุบันพนักงานเปนมากกวาผูรับคําสั่ง



ซื้อ (Order Taker) โดยพนักงานขายตองคนหาความตองการของลูกคา และมีความสามารถในการตอบสนอง

ความตองการนั้นๆ ได โดยพนักงานขายเปนสิ่งจําเปนที่ชวยผลักดันใหลูกคาใชสินคาใหม เพิ่มยอดขาย และให

ลูกคาไดรูถึงตราสินคาของบริษัทไปในตัว ดังนั้นพนกังานขาย คือ บุคคลที่รับผิดชอบในการติดตอ แสวงหาลูกคา 

เสนอขาย กระตุนใหลูกคาเกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อ ใหบริการกอนและหลังการขาย  

4.6 ดานกระบวนการ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ เลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผาน

วิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ของกลุมมิลเลนเนียลส ที่มีชวงอายุ 18-34 ป เขตกรุงเทพมหานคร ใหความคิดเห็นการรูจัก 

ตราสินคา Netflix ในเร่ืองของการมีแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซตมีฟงกชั่นการใชงานงาย ไมซับซอน ดังนั้น กลยุทธ

ที่สําคัญสําหรับการบริการ คือ ประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั้นกระบวนการบริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพในการสงมอบรวมถึงตองงายตอการปฏิบัติการ เพื่อที่ผูบริโภคจะไดไมเกิดความสับสน ใชงาน

ไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิริณฎา หลวงเทพ (2556 ) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการผานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา ดานกระบวนการ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ โดยผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญเร่ือง การมีระบบที่อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา ทั้งลูกคาใหม และลูกคาที่เคยใช

บริการแลว  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานรายไดที่ตางกัน ทําใหกระบวนการ การตัดสินใจเลือกใชบริการดูภาพยนตร ซีรีส ออนไลนผานวิดีโอ

สตรีมมิ่ง Netflix ตางกัน ดังนั้น Netflix จึงจําเปนตองสนใจเร่ืองการใหบริการ เชน อาจจะเพิ่ม Package 

ใชงานเปนรายวัน (ผูบริโภคไมมีความจําเปนใชบริการทุกวัน โดยเลือกแพคเกจราคารายวัน หรือสําหรับผูที่

ไมไดสนใจเร่ืองราคาแพคเกจ ทาง Netflix ควรพัฒนาหรือมอบสิทธิพิเศษใหแตละแพคเกจมากข้ึน เชนการ

เพิ่มจํานวนอุปกรณที่ใชรับชมของแตละ Package  

2. ดานความเชื่อมโยงตอตราสินคา และดานความภักดีตอตราสินคา ที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงเสนอวา Netflix ควรรักษาระดับการใหบริการ และพัฒนาการผลิตภาพยนตรหรือซีรีส ให

ครอบคลุม เพื่อที่จะตอบสนองความหลากหลายของกลุมผูบริโภคที่มีความชื่นชอบตางกัน เชนแนวของ

ภาพยนตร นอกเหนือจากซีรีสจากฝงอเมริกา อังกฤษแลว ควรจะเพิ่มจากทางฝงเอเชีย เชน จีน ญี่ปุน  

3. ดานผลิตภัณฑ ผูวิจัยจึงอยากเสนอให Netflix เพิ่มความหลากหลายของภาพยนตร เชน ภาพยนตรนอก

กระแส แตเปนงานที่มีคุณภาพมากข้ึน และควรพัฒนาคําบรรยายของภาพยนตร/ซีรียส เนื่องจากพบวาคํา

บรรยายของภาพยนตรบางเร่ืองนั้นยังนั้นไมถูกตอง และไมตรงกับภาพ  

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด Netflix ควรพัฒนา Content Marketing ตอไปเร่ือยๆ เนื่องจากกลุม

ผูบริโภคที่ตัดสินใจใชบริการของ Netflix สวนใหญ รับรูมากจากการโฆษณาที่คอนขางเขาถึงกลุมผูบริโภคใน

ยุคปจจุบัน โดยอาจจะทํารวมกับ บริษัทเพลง สตรีมมิ่ง เชน Joox, Spotify เพื่อสรางเพลยลิสตสําหรับ

ภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ  



5. ดานกระบวนการ ใหบริการรับชมภาพยนตรหรือซีรีส ควรพัฒนาแอพพลิเคชั่นอยูเสมอ เพื่อใหทันสมัยตอ

การใชงานของผูบริโภคในกลุมมิลเลนเนียลส ที่โลคเทคโนโลยีนั้นหมุนไปคอนขางรวดเร็ว เชนการใหคะแนน

ภาพยนตร หรือการใสคอมเมนทได เผื่อเปนการ Feedback กลับไปถึงบริษัท   

6. ดานบุคคลกรที่ใหบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความคิดเห็นเร่ือง เจาหนาที่ที่คอใหบริการมีความ

สุภาพและใสใจในการตอบคําถาม ดังนั้นควรรักษามาตรฐานในการใหบริการลูกคา รวมไปถึง การใหขอมูล

และความชวยเหลือที่ถูกตอง และรวดเร็ว 

7. ดานราคา ควรเพิ่ม Package ใชงานเปนรายวัน (เหมาะสําหรับผูบริโภคที่ไมตองการใชบริการทั้งเดือน โดย

เลือกแพคเกจราคารายวันตามความเหมาะสมการใชงาน หรือ ปลอยเชาภาพยนตรเปนรายเร่ือง สําหรับ

กลุมผูบริโภคที่ตองการรับชมเปนรายเร่ือง ไมใชทั้งหมดในบริการของ Netflix 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

1.งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะธุรกิจของ Netflix เทานั้น คร้ังตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบกับ ธุรกิจที่

ใหบริการภาพยนตรหรือซีรีสออนไลนเจาอ่ืนดวย เพื่อหาขอแตกตางและประเมินกลยุทธของธุรกิจนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และสามารถทราบไดวาแตละธรุกิจมีจุดเดน จุดดอยอยางไร ที่ทําใหผูบริโภค

เกิดการตัดสินใจ 

2.เพื่อศึกษากลยุทธตางๆ เชน การสื่อสารทางการตลาดออนไลน หรือสวนประสมทางการตลาดดาน

อ่ืนๆ แบบเจาะเนน การวิจัยคร้ังตอไปควรใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดานอ่ืน โดยการใชรูปแบบการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชน การสัมภาษณเชิงเจาะลึก หรือ การสนทนากลุม (Focus Group) 

กับทีมการตลาดของธุรกิจที่ใหบริการภาพยนตรหรือซีรีสออนไลน 
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