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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ และการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการรับชม

ภาพยนต์โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผู ้บริโภคกลุ่ม Millennials ในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กนั ในการรับชมภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ท่ีมีผลต่อการตอบสนองในการรับชมภาพยนต์
โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและเคยรับชมภาพยนตโ์ฆษณา Netflixใน
รูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube จ  านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบวา่  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 19-25 ปี การศึกษาระดบั ปริญญาตรี มีอาชีพเป็น

นกัเรียน/นกัศึกษา สถาณภาพโสด และมีรายเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีการรับรู้ในดา้นการจดจ าอยูใ่นระดบัมาก  และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการ

ตอบสนองในการรับชมภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube อยูใ่นระดบันอ้ย และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการตอบสนองต่อประเดน็ความตอ้งการ (Desire) มากท่ีสุด 
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ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั จะมีการรับรู้ต่อ

ภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube แตกต่างกนั ยกเวน้ เพศ และ อาชีพ โดยการ

รับรู้มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง ในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube 

ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นความตั้งใจ (Attention) ดา้นความ

สนใจ (Interest) ดา้นความตอ้งการ (Desire) และดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) 
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ABSTRACT 
 

This research aimed the purpose of study. 1) To study the recognition and response of consumer on 

watching Netflix to In-Stream Advertisement on YouTube of Millennials in Bangkok. 2) To compare the 

response of consumer with difference according to the differences of personal characteristics on watching 

Netflix to In-Stream Advertisement on YouTube of Millennials in Bangkok. And 3) To study the influence of 

perception per response of consumers on watching Netflix to In-Stream Advertisement on YouTube of 

Millennials in Bangkok. Questionnaires were used to collect data from 400 respondents in Bangkok and 

watched Netflix to In-Stream Advertisement on YouTube. The questionnaire is used to collect data which are 

analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent sample t-test, One-Way Analysis of 

Variance and Multiple Regression Analysis.  

The research found, the most sample was female, Aged between 19-25 years, Has’ bachelor's degree, 

Most were the pupils / students and the average income per month. Less 15,000 baht. The sample group has 

level of overall recognition was at the moderate level, Found, In the selective retention and selective 

comprehension had response levels were at a high level, In terms of selective attention and selective exposure 

are the level of overall response is moderate respectively. 

The response of sample the level of response overall was at the moderate level. Found, In the desire 

and Attention the demand had response levels were at a high level, In terms of Action and Interest are the level 

of overall response is moderate respectively. 



For the hypothesis testing found. The demographic characteristics found samples group with age, 

education, status and income differ, the response of consumer on watching Netflix to In-Stream Advertisement 

on YouTube differ at statistically significant level of 0.05. And the recognition has influence of perception per 

response of consumers on watching Netflix to In-Stream Advertisement on YouTube of Millennials in 

Bangkok with a statistical significant level of 0.05. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจเป็นไปอยา่งรุนแรงโดยเฉพาะการขายสินคา้ออนไลน์ ผูบ้ริโภคมีการใช้
เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนมากข้ึน เน่ืองจากเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดง่้าย โดยส่วนมาก
จะเป็นการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลดา้นความบนัเทิง เช่น การฟังเพลง ดูหนงั ดูละครยอ้นหลงั เป็นตน้ ดงันั้น
ผูป้ระกอบการต่างหาช่องทางใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยอาศยัพฤติกรรม และเทคโนโลยนีั้นมาพฒันา
ดา้นการส่ือสารทางการตลาด ซ่ึง YouTube เป็นแพลตฟอร์มท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการส่ือสารทางการตลาด
เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็ว รูปแบบการท าโฆษณาบน YouTube ท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งยิง่คือ In-
stream ad (YouTube In-Stream Ad, 2012) คือการน าเสนอโฆษณาใหมี้ลกัษณะคลา้ยกบัภาพยนตร์ทางโทรทศัน์ 
แต่เปล่ียนช่องทางการน าเสนอใหเ้ขา้กบัยคุปัจจุบนั โดยภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In Stream ad บน 
YouTube ส่วนมากจะปรากฎข้ึนใน 3 ช่วงของคลิปวีดีโอหลกั คือ ช่วงตน้ ช่วงกลาง และช่วงทา้ย มีความยาว
ประมาณ 15-16 วินาที และจากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 
(Thailand Internet User Profile 2018) ของ ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
(สพธอ.) เผยวา่กลุ่ม Millennials มีการใชง้านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดเฉล่ียอยูท่ี่ 10.22 ชัว่โมง/วนั คอนเทนทท่ี์กลุ่ม 
Millennials ใหค้วามสนใจจะเก่ียวเน่ืองกบักระแสข่าว หรือบุคคลท่ีก าลงัเป็นท่ีพดูถึงกนัอยูใ่นขณะนั้น อีกทั้ง
ตอ้งเป็นคอนเทนทท่ี์ดูสนุก สามารถดูจบไดใ้นเวลาไม่นาน  

เม่ือตน้ปี 2016 Netflix ธุรกิจการใหบ้ริการสตรีมม่ิงวิดิโอออนไลน์อยา่งถูกกฏหมาย จากสญัชาติ
อเมริกนั ไดเ้ขา้มาเปิดตวัในประเทศไทย และใชเ้วลาไม่นานในการเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี การท าการตลาดของ Netflix ใชส่ื้อออนไลน์ในการสร้างสรรคก์ารส่ือสารส าหรับการ
เปิดตวัซีรียใ์หม่ๆ ไปจนถึงการอพัเดทคอนเทนตเ์พื่อน าเสนอหนงัท่ีอยูใ่นระบบอยูต่ลอดเวลา หน่ึงในนั้นคือ การ



น าเสนอภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In Stream ad ท่ีสามารถพบไดบ่้อยเม่ือผูบ้ริโภคเปิดใชง้านรับชมวีดีโอบน 
YouTube  

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะมุ่งศึกษาการเปิดรับส่ือและการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภคของภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการเปิดรับส่ือภาพยนตโ์ฆษณา 
Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube รวมทั้งการตอบสนองของผูบ้ริโภค ทั้งในดา้นความตั้งใจ ความ
สนใจ ความตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือ เพื่อเป็นประโยชน์กบัการพฒันาส่ือโฆษณา เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้ชมและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชเ้วบ็ไซตต่์อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับส่ือ และการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการรับชมภาพยนตโ์ฆษณา Netflixใน 
รูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ในการ 
รับชมภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับส่ือท่ีมีผลต่อการตอบสนองในการรับชมภาพยนตโ์ฆษณา Netflixใน
รูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
นิยามศัพท์  

1. ภาพยนตร์โฆษณาทางในรูปแบบ In-stream ad บน YouTube หมายถึง ส่ือโฆษณา ออนไลน์ชนิดหน่ึง
โดยมีประกอบรวมของภาพเคล่ือนไหว เสียง และเร่ืองราว ท่ีเรียกวา่ส่ือภาพยนตร์ โฆษณา โดยมีการเผยแพร่ผา่น
ทาง เว็บไซต์ YouTube ในรูปแบบการนาเสนอเน้ือหาของภาพยนตร์โฆษณา โดยจะปรากฏข้ึนตอนตน้ของ
เน้ือหาวีดีโอหลกั หรือแทรกไวต้อนกลางระหวา่งวีดีโอหลกั  

2. การเปิดรับส่ือภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน YouTube 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennialsไดรั้บข่าวสาร หรือการบริการต่าง ผา่นโฆษณาในรูปแบบ In-stream ad 
บน YouTube โดยแบ่งการเปิดส่ือเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การเปิดรับขอ้มูล (2) การเลือกใหค้วามสนใจ (3) การ
รับรู้และตีความ และ (4) การเลือกจดจ า 



3. การตอบสนองการชมภาพยนตร์โฆษณา หมายถึง ผลกระทบภายหลกัจากกลุ่ม Millennials ไดรั้บชม
ภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ In-stream ad บน YouTube โดยพิจารณาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความตั้งใจ (2) 
ดา้นความสนใจ (3) ดา้นความตอ้ง (4) ดา้นการตดัสินใจ 

4. Video Content คือ เน้ือหาของสารใน Netflix ท่ีถูกถ่ายทอดภาพรูปแบบของภาพเคล่ือนไหวท่ี
ประกอบไปดว้ยเสียง และภาพ ในดา้นความบนัเทิงหลากหลายส าหรับรายการทีวี ภาพยนตร์ สารคดี ในอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

5. การเปิดรับส่ือ หมายถึง การท่ีกลุ่ม Millennials จะเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร หรือโฆษณา ท่ีเสนอรูปแบบ 
In-stream ad บน YouTube   

6. การเลือกสนใจ หมายถึง เม่ือกลุ่ม Millennials เลือกมุ่งเนน้ ให้ความสนใจไปกบัส่ิงเร้า ข่าวสาร และ
โฆษณา อยา่งใดอยา่งหน่ึง และในขณะเดียวกนัจะไม่สนใจต่อส่ิงเร้าอ่ืนๆเพียงแต่ผา่นหูผา่นตาไปเท่านั้น 

7. การเลือกตีความเขา้ใจ หมายถึง กลุ่ม Millennials เลือกสนใจท่ีจะรับรู้ข่าวสาร หรือส่ือโฆษณา Netflix 
รูปแบบ In-stream ad บน YouTube แล้วก็จะแปลความหมาย หรือตีความเขา้ใจส่ือโฆษณาท่ีได้รับไปตาม
ทศันคติความเช่ือ แรงจูงใจ และประสบการณ์เป็นส าคญั  

8. การเลือกจดจ า คือ การเลือดจดจ าส่ือโฆษณา หรือข่าวสารต่างๆท่ีไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดอ่้าน ในรูปแบบ In-
stream ad บน YouTube ของกลุ่ม Millennials ผา่นกระบวนการรับรู้มาถึงขั้นตอนการตีความหมาย และท าความ
เขา้ใจ 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาการการเปิดรับส่ือ และการตอบสนองของผูบ้ริโภค ของภาพยนตร์
โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ท าการศึกษาตามแนวคิดการเปิดรับส่ือ (Belch & Belch, 2014) และ การตอบสนองต่อโฆษณา (Etzel, Walker 
and Stanton, 2001) โดยมีรายละเอียดตวัแปรดงัน้ี 

1.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และ การเปิดรับส่ือ 
-  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ระดบัการศึกษา (4) อาชีพ (5) รายได ้ 

และ (6) สถานภาพ  
-  การเปิดรับส่ือ (Belch & Belch, 2014) ไดแ้ก่ (1) การเปิดรับขอ้มูล (2) การเลือกใหค้วามสนใจ  

(3) การรับรู้และตีความ และ (4) การเลือกจดจ า 
1.2   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตอบสนองของผูบ้ริโภคในการรับชมส่ือ (Etzel, Walker and Stanton,  



2001) ไดแ้ก่ (1) ดา้นความตั้งใจในการชมโฆษณา (2) ดา้นความสนใจในสินคา้และบริการท่ีปรากฏอยูใ่น
โฆษณา (3) ดา้นความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณา (4) ดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการท่ีปรากฏอยูใ่นโฆษณา 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่กลุ่ม Millennials ท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 19-
35 ปี อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จากการส ารวจขอ้มูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 
2562 จ  านวน 686,626 คน  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาหวา่งเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเก่ียวกยั การรับรู้ และการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการรับชมภาพยนต์โฆษณา 
Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลและไดร้วบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานและ
แนวทางของการศึกษาโดยมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ดงัน้ี 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการรับรู้ ประกอบดว้ย  4 ขั้นตอน คือ (1) การเปิดรับส่ือ (Selective exposure) (2) การ
เลือกสนใจ (Selective attention) (3) การเลือกตีความเขา้ใจ (Selective comprehension) และ (4) การเลือกจดจ า 
(Selective retention) 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตอบสนองของผูบ้ริโภคในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-
Stream Ads บน YouTube ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  (1) ดา้นความตั้งใจ (Attention) (2) ดา้นความสนใจ 
(Interest) (3) ดา้นความตอ้งการ (Desire) และ (4) ดา้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) 
สมมติฐานการวจิัย  

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัในการรับชม 
ภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube  ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.การเปิดรับส่ือมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง ในการรับชมภาพยนตโ์ฆษณา  
Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวธีิวจิัย  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่ม Millennials  ท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 19-35 ปี อาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 686,626 คน โดยใชสู้ตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นส่ิงท่ีส าคญัของการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัจะตอ้งไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสม ดงันั้นในการ
แจกแบบสอบถามจึงจ าเป็นตอ้งใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนของประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

วิธีการสุ่มตวัอยา่งเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีขั้นตอน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการใชเ้ขตพื้นท่ีการปกครองใน
การก าหนดจ านวนตวัอยา่ง กรุงเทพมหานครมีเขตปกครองทั้งหมด 50 เขต 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

1. อาย ุ(Age)  
2. เพศ (Sex)  
3. ระดบัการศึกษา (Education)  
4. อาชีพ (Occupation)  
5. รายได ้(Income) 
6. สถานภาพ (Status) 

การเปิดรับส่ือ ((Belch & Belch, 
2014) 
1. การเลือกเปิดรับขอ้มูล 
2. การเลือกใหค้วามสนใจ 
3. การรับรู้และตีความ 
4. การเลือกจดจ า 

การตอบสนองของผูบ้ริโภคในรับชมส่ือ
ภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-
Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม 
Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(Etzel, Walker and Stanton, 2001) 
1. ความตั้งใจในการชมโฆษณา 
2.  ความสนใจในสินคา้และบริการท่ีปรากฏ

ในโฆษณา 
3. ความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีปรากฏ

ในโฆษณา 
4. การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการท่ีปรากฏ

ในโฆษณา 



ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัสลากเขต 10 เขต จาก
ทั้งหมด 50 เขต 

ขั้นตอนท่ี 3 ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา้ (Quota Random Sampling) โดยใชว้ิธีการท าค่าเฉล่ีย
หารเท่าของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ไดเ้ท่ากบัจ านวน 40 คน/เขต 

ขั้นตอนท่ี 4 หลงัจากสุ่มได ้10 เขตแลว้ ใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล จากผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว้
ในแต่ละเขตโดยสถานท่ีท่ีมีการเกบ็ขอ้มูล เช่น หา้งสรรพสินคา้ สถานีรถไฟฟ้า มหาวิทยาลยั ร้านกาแฟ เป็นตน้ 

 
ผลการวจิัย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 
คน สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.7) มีอายรุะหวา่ง 19-25 ปี (ร้อยละ 83) มีการศึกษา
ระดบั ปริญญาตรี (ร้อยละ 67.3) มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา (ร้อยละ 69) สถาณภาพโสด (ร้อยละ 91) และมี
รายเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท (ร้อยละ 72) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ส่ือภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน 
YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.92 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการเลือก
จดจ า (Selective retention) มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.97 
รองลงมาคือ ดา้นการเลือกตีความเขา้ใจ (Selective comprehension) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.00 ซ่ึงถือวา่มีการรับรู้ส่ือโฆษณา Netflix  ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ในระดบัมาก 

ผลการวิเคราะห์การตอบสนองของผูบ้ริโภคในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-
Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ด้านความตอ้งการ (Desire) มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 
รองลงมาคือ ดา้นความตั้งใจ (Attention) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.05 ซ่ึงถือว่ามีการ
ตอบสนองต่อส่ือภาพยนตร์โฆษณา Netflix  ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ในระดบัมาก 

 
 
 



ตาราง 1 
ผลเปรียบเทียบการตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกัน ตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ในการรับชม
ภาพยนต์โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผู ้บริโภคกลุ่ม Millennials ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล การตอบสนองของผู้บริโภค 

 
ความตั้งใจ
(Attention) 

ความสนใจ 
(Interest) 

ความต้องการ 
(Desire) 

การตัดสินใจซ้ือ 
(Action) 

1. เพศ - - - - 
2. อาย ุ ✔ ✔ - ✔ 

3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. สถานภาพ 

✔ 

- 

- 

- 

✔ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

✔ 

✔ 

 
ตาราง 2 

การวิเคราะห์การรับรู้ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการการตอบสนองในการรับชมภาพยนต์โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-
Stream Ads บน YouTube ในภาพรวม ของผู้บริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n = 400) 

องค์ประกอบทัศนคต ิ B SE Beta t Sig. 

(Constant) 

1. การเลือกเปิดรับส่ือ (Selective 

exposure) 

2. การเลือกสนใจ (Selective attention) 

3. การเลือกตีความเขา้ใจ (Selective 

comprehension) 

.465 

.202 

 

.164 

.247 

 

.096 

.038 

 

.049 

.050 

 

 

.227 

 

.182 

.267 

 

4.850 

5.337 

 

3.343 

4.987 

 

.000* 

.000* 

 

.001* 

.000* 

 



ตาราง 2 

การวิเคราะห์การรับรู้ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการการตอบสนองในการรับชมภาพยนต์โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-
Stream Ads บน YouTube ในภาพรวม ของผู้บริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

(n = 400) 

องค์ประกอบทัศนคต ิ B SE Beta t Sig. 

4. การเลือกจดจ า (Selective retention) .246 .047 .259 5.205 .000* 

R2 = .720   SEE = .494  F = 253.959  Sig = .000* 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05      
 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการรับรู้ส่ือต่อการตอบสนองในการรับชมภาพยนตโ์ฆษณา Netflix
ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการรับรู้
ส่ือสามารถท านายสมการการวิเคราะห์ของการตอบสนองในการรับชมภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-
Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 72 และพบว่ามีการ
รับรู้ส่ืออยา่งนอ้ย 1 ดา้นมีอิทธิพลต่อการตอบสนองในการรับชมภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream 
Ads บน YouTube จากค่า F เท่ากบั 253.959 ค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 1. ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ส่วนใหญเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เน่ืองมาจาก
ผูบ้ริโภคเพศหญิงส่วนใหญ่มีความสนใจ และมีการแสดงออกต่อความช่ืนชอบในส่ิงต่างๆชดัเจนมากกวา่เพศชาย  
ชอบใชส่ื้อต่างๆในการรับชมเพื่อความบนัเทิง มีพฤติกรรมการดูหนัง/ ซีร่ีห์บนอินเตอร์เน็ตมากกว่าเพศชาย  
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2553) ท่ีพบว่าเพศหญิงมีการใช้งานบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากกว่าเพศชาย เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้นอ่ืน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 19-25 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญาตรี สถานภาพโสด และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 
บาท ซ่ึงเป็นวยัท่ีก าลงัศึกษา หรือเพิ่มเร่ิมตน้ท างาน โดยมีพฤติกรรมชอบใชง้านส่ือออนไลน์เพื่อความบนัเทิง 
เช่น Facebook, line, Instagram และ YouTube เป็นหลกั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ญาณกร วิภูสมิทธ์ (2559) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ืองการเปิดรับ และพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาทางยทููบ (YouTube) ของผูบ้ริโภค พบว่า 



กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดบั ปริญญาตรี นอกจากน้ียงัพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/
นกัศึกษา 

2. ผลการศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ส่ือต่อการรับชมภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน 
YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการรับรู้ส่ือภาพยนตโ์ฆษณา Netflix
ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า การ
เลือกจดจ า (Selective retention) มีการรับรู้ส่ือ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 3.49 ซ่ึงหมายความว่า
ผูบ้ริโภคมกัเลือกจดจ าประเภทภาพยนต์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ท่ีตรงกับ
ประเภทภาพยนตร์ท่ีช่ืนชอบ โดยจะจดจ ารายละเอียด เช่น ค าพดู ประโยคเด็ด และภาพประกอบต่างๆไดจ้ากการ
รับชมโฆษณาท่ีมีความน่าสนใจเท่านั้น เช่น ซีรีย ์เร่ือง Balck Mirror ท่ีมีภาพประกอบ โดยมีเงาสีด าติดตามผูห้ญิง
ตลอดเวลา ท าใหมี้ผูใ้ชง้านบนเวป็ไซด ์Pantip โพสหาตามหาช่ือหนงั เน่ืองจากตอ้งการติดตามชมต่อไป (Pantip, 
2017) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ธิญาดา พรรบวัแกว้ (2551) ท่ีศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของนิตยสารทีวีพลู 
พบว่าการจดจ าถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงส าคญัในกระบวนการเปิดรับสาร โดยผูรั้บสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือก
จดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจต่อความตอ้งการและทศันคติของตนเอง 
 3. ผลการศึกษาเก่ียวกบัการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ 
In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคมีการ
ตอบสนองในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ในระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ามีการตอบสนองในดา้นความตอ้งการ (Desire) ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.44 อธิบายได้ว่า การน าเสนอภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube จะท าให้
ผูบ้ริโภคไดรู้้รับชม และเกิดความอยากรับชมต่อจนจบ รวมไปถึงเร่ืองท่ีน ามาท าภาพยนตร์โฆษณา จะท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจว่าประเภทภาพยนตท่ี์ไดรั้บชมตรงกบัความตอ้งการมากนอ้ยแค่ไหน และหากเน้ือหาภาพยนต์
ตรงกบัความตอ้งการ ผูบ้ริโภคจะเกิดการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การ ส่ือสารทางการตลาด หมายถึง 
กิจกรรมในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเขา้ใจ โดย มุ่งหวงัใหเ้กิดพฤติกรรมตอบสนองตาม
วตัถุประสงคข์องแผนการตลาดของธุรกิจ ในการส่ือสารทาง การตลาดนั้น อาจจะส่ือสารผา่นภาพ ถอ้ยค า หรือ
สัญลกัษณ์ก็ได ้แต่ทั้งน้ีการส่ือสารการตลาดนั้น นกัการตลาดจะตอ้งส่ือสารไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค โดยอาจใชว้ิธีการโนม้นา้วใจ กระตุน้ความ ตอ้งการเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทศันคติ ซ่ึงจะมีผลต่อการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 



 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัในการรับชมภาพยนต์

โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ อาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการตอบสนองในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ 

In-Stream Ads บน YouTube ท่ีแตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากอาย ุและการศึกษา มีอิทธิพลต่อทศันคติ ค่านิยม และ

พฤติกรรม โดยคนท่ีมีอาย ุ19-25 ปี มีการตอบสนองในการในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ 

In-Stream Ads บน YouTube มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคในช่วงอายน้ีุ มีการใชง้าน YouTube มาก

ท่ีสุด จะมีพฤติกรรมการใชง้านเพื่อความบนัเทิง โดยจะแตกต่างจากคนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี ท่ีมีความตอ้งการในการ

เปิดรับขอ้มูลข่าวสารเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ หรือสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ต่างๆ มากกวา่การเปิดรับความ

บนัเทิงอยา่งเดียว ซ่ึงสอดลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) ท่ีกล่าววา่ การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้น

มีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั โดยการศึกษาจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสาร

ของผูรั้บสารโดยบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะมีความไดเ้ปรียบในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะผูบ้ริโภคท่ีมี

วิสยัทศัน์ มุมมองความคิดกวา้งขวาง เขา้ใจสารไดดี้ และมีความรู้เท่าทนัส่ือ 

 สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ มีอิทธิพลต่อการตอบสนองในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflixใน
รูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ภาพยนต์
โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube สามารถท าใหผู้บ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขต
กรุงเทพมหานคร เกิดการรับรู้ส่ือ ไดท้ั้ง 4 ดา้น โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตอบสนองในการรับชมภาพยนต์
โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากท่ีสุดคือ ดา้นการเลือกตีความเขา้ใจ (Selective comprehension) รองลงมา คือ ดา้นการเลือกจดจ า (Selective 
retention) ดา้นการเปิดรับส่ือ (Selective exposure) ดา้นการเลือกสนใจ (Selective attention) ตามล าดบั ส่งผลให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตอบสนองตามแบบจ าลองการตอบสนองของผูบ้ริโภค หรือ AIDA Model ของ E.K. Strong 
(Etzel, Walker and Stanton, 2001) กล่าวคือ ภาพยนตโ์ฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube 
สามารถสร้างการรับรู้ส่ือ (Awareness) ใหผู้บ้ริโภครู้จกัหรือรับรู้เน้ือหาของภาพยนตร์โฆษณา หรือบริการ 
Netflix จนท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตอบสนองในดา้น ความตั้งใจ(Attention) ความสนใจ (Interest) ความตอ้งการ 
(Desire) จนน าไปสู่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขั้นตอนการการตดัสินใจ (Action) ซ้ือบริการ Netflix ได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รสสุคลธ์ สกลุเมตตา (2557) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการรับรู้ และการตอบสนองการ
ส่ือสารการตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตข์องเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ โดยพบวา่การรับรู้การส่ือสาร
การตลาดผา่นไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานตมี์ความสมัพนัธ์ต่อการตอบสนองของผูบ้ริโภค ดา้นความตั้งใจ ดา้น



ความสนใจ และดา้นความตอ้งการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะภาพยนตโ์ฆษณา Netflix ท่ีปรากฎข้ึนในรูปแบบ In-
Stream Ads บน YouTube มีเน้ือเร่ืองหลากหลาย ท าใหผู้บ้ริโภคท่ีมีรสนิยมในการการรับชมภาพยนตแ์ต่ละ
ประเภท สามารถเลือกเปิดรับส่ือไดต้ามความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคไดล้องรับชมภาพยนตร์โฆษณา
แลว้ จะสามารถพิจารณาวา่ส่ิงท่ีไดรั้บชมตรงกบัความสนใจของตนเองหรือไม่ หากตรงกบัความสนใจผูบ้ริโภค
จะน าไปตีความตาม ทศันคติ ความเช่ือ และแรงจูงใจ และส่งผลใหเ้กิดการจดจ า ซ่ึงอาจถ่ายถอดมาในรูปแบบ
การน าเน้ือหาของภาพยนตร์โฆษณาไปคุยในกลุ่มเพื่อนเฉพาะในส่วนท่ีผูรั้บชมสนใจเท่านั้น อีกทั้งผูบ้ริโภค
สามารถเลือกบริการไดต้ามแพคเกจท่ีเหมาะกบัตน เช่น สามารถแชร์การบริการไดสู้งสุดถึง 4 คน 4 บญัชี ท าให้
ผูบ้ริโภคเลง็เห็นถึงความคุม้ค่า และเกิดความตอ้งการ จนน าไปสู่การตดัใจซ้ือบริการ Netflix ในท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาเร่ืองการรับรู้ และการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ใน

รูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั ดงัน้ี 

 1. จากการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ 19-25 ปี สภานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/ 

นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท ผูป้ระกอบการ Netflix สามารถน าผลการวิจยัมาใหใ้น

การวางแผนพฒันากลยทุธ์การเลือกใชส่ื้อทางการส่ือสารการตลาดเพือ่ก าหนดกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายได ้เช่น 

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ท่ีรับชม ภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ดงันั้นการท าการตลาดของผูป้ระกอบการ Netflix จึงควรเนน้ไปท่ีเพศหญิงท่ีมีความอ่อนไหว

กบัขอ้มูล และมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆไดง่้ายกวา่เพศชาย เช่น การเลือกเน้ือเร่ือง สีสนั ขอ้ความ นกัแสดง 

รวมถึงโปรโมชัน่ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคผูห้ญิง นอกจากน้ีควรเนน้กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุอ้ย 

หรือวยัรุ่นท่ีมีความอ่อนไหวในการชกัจูงในการซ้ือบริการไดง่้าย โดยศึกษาจิตวิทยาในกลุ่มวยัรุ่น เพื่อใหท้ราบ

ถึงความตอ้งการ และน าขอ้มูลมาใชใ้นการชกัจูงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี เช่น ผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุอ้ย หรือวยัรุ่น ตอ้งการส่ิง

แปลใหม่ ไม่ซ ้าซากจ าเจ เน้ือหาตอ้งเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น ตีความไดง่้าย และเม่ือไดรั้บชมแลว้ตอ้งเขา้ใจไดท้นัที  

 2. การศึกษาเร่ืองการรับรู้ ในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-Stream Ads บน 

YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ในดา้น



การเลือกจดจ า (Selective retention) มากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการ Netflix ควรใชถ้อ้ยค าในการโฆษณาท่ีเขา้ใจ

ง่าย สามารถตีความไดท้นัทีเม่ือรับชม อีกทั้งควรสร้างการรับรู้โดยใชค้  าพดูหรือประโยคต่างๆท่ีใหผู้ช้มมี

ความรู้สึกร่วมกบัวีดีโอ เช่น ประโยคท่ีวา่ “คุณแน่ใจไดอ้ยา่งไร วา่คุณอยูใ่นหอ้งน้ีเพียงคนเดียว” ซ่ึงจะท าให้

ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกอยากติดตาม และตอ้งการค าตอบจากเน้ือเร่ือง รวมไปถึงอาจมีความรู้สึกร่วมในขณะท่ี

รับชมภาพยนตร์โฆษณา ส่งผลใหกิ้ดการจดจ าภาพยนตร์โฆษณาไดดี้ยิง่ข้ึน 

 3. การศึกษาเร่ืองการตอบสนองของผูบ้ริโภคในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-

Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคมีการ

ตอบสนองในดา้นความตอ้งการ (Desire) มากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการ Netflix จ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจ

เก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจากก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะท าการตดัสินใจซ้ือบริการ Netflix ผูบ้ริโภคจะท า

การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ราคาในการสมคัรสมาชิก หรือขอ้เสนอพิเศษต่างๆ เก่ียวกบับริการท่ี

ตอ้งการ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ Netflix ควรน าเสนอขอ้มูล โปรโมชัน่ หรือภาพยนตร์/ซีร่ีห์ ท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค และพยายามส่ือสารใหเ้ห็นถึงความคุม้ค่าในการสมคัรใชบ้ริการ เช่น มีการอพัเดตซีร่ีห์

ใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการน าเสนอโปโมชัน่การใชบ้ริการในเทศการต่างๆ ทั้งน้ีเม่ือนกัการตลาดมีความ

เขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค กส็ามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงในการส่ือสารการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 4. การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัในการรับชมภาพยนตโ์ฆษณา 

Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

อาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการตอบสนองในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-

Stream Ads บน YouTube ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการ Netflix ตอ้งท าการเกบ็ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการใน

ดา้นอาย ุและระดบัการศึกษา เพื่อเกบ็ขอ้มูลการใชบ้ริการวา่มีการรับชมภาพยนตร์/ ซีร่ีย ์ประเภทใดมากท่ีสุด 

เช่นผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุอ้ย หรือวยัรุ่น จะชอบติดตามภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมด้ี (Romantic comedy) 

ภาพยนตร์ระทึกขวญั (Thriller) ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ไซไฟ (Sci-Fi) และภาพยนตร์อภินิหาร แฟนตาซี 

(Fantasy) แต่ผูบ้ริโภควยัท างานจะชอบรับชมภาพยนตร์ชีวิต (Drama) และภาพยนตร์ประวติัศาสตร์ ยอ้นยคุ 

(Period)  เป็นตน้ ดงันั้นการท ากลยทุธ์การตลาดจึงควรศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนัในแต่ละช่วง

อายดุว้ย เช่น ออกโปรโมชัน่ราคาพิเศษส าหรับนกัเรียน/ นกัศึกษา เพือ่กระตุน้การตดัสินใจในการซ้ือบริการ 

Netflix เพิ่มข้ึน 



 5.การศึกษาการรับรู้ส่ือมีอิทธิพลต่อการตอบสนองในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflixในรูปแบบ 

In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่การรับรู้ส่ือมีอิทธิพล

ต่อการตอบสนองในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflixในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผูบ้ริโภค

กลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้น ดงันั้นผูป้ระกอบการ Netflix สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการ

วางแผน และพฒันากลยทุธ์ในการโฆษณาใหต้รงกบัพฤติกรรมการรับรู้ของผูบ้ริโภค เช่น การเพิ่มเน้ือหาท่ีมี

ความแปลกใหม่ ชวนใหติ้ดตาม โดยหยบิยกประเดน็ท่ีก าลงัเป็นกระแสทางสงัคมมาใชใ้นการโฆษณาก่อนท่ีจะ

เช่ือมโยงไปยงัเน้ือเร่ืองท่ีจะเล่นต่อไป เพื่อสร้างการเปิดรับส่ือ ความสนใจ ความตอ้งการ และการจดจ า ใหก้บั

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials เพือ่ลดปัญหาการขดัจงัหวะในระหวา่งการรับชมวีดีโอหลกั รวมถึงส่งผลใหผู้บ้ริโภค

เกิดอารมณ์ร่วมในการชมภาพยนตร์โฆษณา อีกทั้งอาจเพิม่ความถ่ีในการโฆษณาใหต้รงกบัพฤติกรรมการรับชม

ของกลุ่ม Millennials มากข้ึน เช่นเพิ่มความถ่ีในการฉาย โดยศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ซ่ึงคน

กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมมการดูวีดีโอออนไลน์บน YouTube ในเวลา 18.00-20.00 มากท่ีสุด (POSITIONING, 2019) 
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