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บทคัดย่อ 

 
งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์และแนวโนม้ในการตดัสินใจใชบ้ริการ 

Netflix ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร2) เพื่อเปรียบเทียบแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ 
Netflix ตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อแนวโนม้การเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษามาจาก ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัทั้งเพคชายและเพศหญิง ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ต ่ากวา่20ปี ถึง
มากกวา่50ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  

ผลการวจิยัพบวา่ ภาพลกัษณ์และแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการNetflix ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัดี โดยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความส าคญัมากท่ีสุดต่อ
แนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการNetflix ของผูบ้ริโภค และภาพลกัษณ์ของNetflix ด้านบุคลกิภาพมี
อิทธิพลต่อแนวโนม้การตดัสินใจใชบ้ริการNetflix ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เคยไดย้นิช่ือ “Netflix” กนัมั้ย ? แอพพลิเคชัน่ท่ีใหใ้ชบ้ริการการดูหนงัครบวงจรจะท าใหทุ้กคน

สามารถชมภาพยนตร์ ซีรีส์และรายการอีกมากมาย ไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั จากท่ีไหนก็ได ้เวลาไหนก็ได ้เพียงแค่

จ่ายสมาชิกรายเดือนเท่านั้น ปัจจุบนัคนให้ความส าคญักบัการดูหนงัมากข้ึน  ท่ีมาของ “Netflix” กวา่จะมา

เป็นผูใ้หบ้ริการคอนเทนทร์ะดบัโลกเร่ิมตน้จากธุรกิจใหเ้ช่าดีวดีีจนเป็น “Netflix” ท่ีมีภาพยนตร์และรายการ

ต่าง ๆ มากกวา่ 100,000 เร่ืองเน่ืองจากระบบการเช่าภาพยนตร์ท่ีวา่เราเองก็น่าจะคุน้เคยกนั คือการให้เลือก

เช่าเป็นเร่ืองๆ และหากเช่าไปเกินก าหนดวนัส่งคืนก็จะมีค่าปรับ  ต่อมาในปี 1999 ( ธุรกิจและเศรษฐกิจ 17

เมษายน 2561)เขาเลยมาริเร่ิมใชร้ะบบลงทะเบียนเป็นสมาชิก (Subscription) โดยใหจ่้ายค่าสมาชิกรายเดือน

แทนการเก็บค่าเช่าภาพยนตร์ทีละเร่ือง และเพียงไม่นานเขาก็พบวา่ระบบน้ีเวิร์คกวา่มากโดยแค่ 4 ปีหลงัจาก

นั้น  ไดก้ล่าวถึงตวัเลขของผูใ้ชบ้ริการก็ทะลุ 1 ลา้นคนเป็นคร้ังแรก (มนตช์ยั วงษกิ์ตติไกรวลั, 2562) ถึงจะ

ก่อตั้งมาสักระยะหน่ึงแลว้ แต่ Netflix ในระบบสตรีมม่ิงเพิ่งเร่ิมตน้เม่ือ 11 ปีก่อนเท่านั้น ในปี 2007 Netflix 

เร่ิมหนัมาใหบ้ริการผา่นบริการสตรีมม่ิงบนอินเทอร์เน็ต หลงัจากนั้นในปี 2010 Netflix ก็เร่ิมสยายปีกไปสู่

ระดบัโลกมากข้ึนดว้ยการริเร่ิมใหบ้ริการท่ีประเทศแคนาดาเป็นรายแรก ตามดว้ยประเทศต่าง ๆตามมาในอีก

หลายพื้นท่ี ( ธุรกิจและเศรษฐกิจ  17 เมษายน 2561)   

ปัจจุบนั Netflix เป็นผูใ้หบ้ริการวดีิโอสตรีมม่ิง ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ผา่นอินเทอร์เน็ต เพิ่งเปิด

บริการในประเทศไทยไดไ้ม่นานนกั มีสเกลระดบัโลกท่ีครอบคลุมถึง 190 (marke tingoops 22 เมษายน 

2019) ประเทศโดยสถิติปี 2017 ยอดสมาชิกของ Netflix และผูใ้ชบ้ริการ เพิ่มข้ึนจนแซงสมาชิกเคเบิลทีวแีลว้ 

( sunny walker 16 เมษายน 2562 )และถา้รวมทัว่โลกปัจจุบนั Netflix มีสมาชิก 117 ลา้นคน ซ่ึงใน 1 วนัมีคน

รับชมคอนเทนตต่์างๆใน Netflix รวมกนั 140 ลา้นชัว่โมงบนระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีรายการใหดู้เกินกวา่ 

100,000 เร่ือง ( ธุรกิจและเศรษฐกิจ  17 เมษายน 2561) ไดรั้บความสนใจในการใหบ้ริการเป็นอยา่งมาก

เพราะดว้ยคอนเทนตท่ี์มีแตกต่าง เน่ืองจากมีการผลิตหนงัและซีรีส์เป็นของตวัเองหรือร่วมทุนการผลิต 

สามารถรับชมไดท้าง Netflix เท่านั้น ความหลากหลายของหนงัและซีรีส์จากหลาย ๆ ประเทศ ทั้งฝร่ัง เกาหลี 

หรือญ่ีปุ่น องักฤษ ทั้งยงัมีค าบรรยายภาษาไทยในเกือบทุกเร่ือง Netflix ไดใ้หบ้ริการในหลาย ๆ แพลตฟอร์ม 

(marketingoops 13 October  2019)และส่ิงท่ีตอ้งยอมรับ คือ คุณภาพความคมชดัของทั้งภาพและเสียง ท่ี

มากกวา่ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน ๆ สามารถรับชมบนจอทีวใีหญ่ไดอ้ยา่งสบาย (“ศึกชิง วดีิโอสตรีมม่ิง”, 2560) จึง

เป็นอีกหน่ึงในปัจจยัส าคญั ท่ีท าใหย้อดผูส้มคัรบริการของ Netflix เพิ่มมากข้ึน ค่าบริการรับชมของ Netflix 

อยูใ่นรูปแบบรายเดือน มีสามแพก็เกจ แต่ละแพก็เกจ มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน เช่น แพก็เกจ Basic 

ราคาต่อเดือน 280 บาท สามารถดูไดที้ละเคร่ือง ความละเอียดสูงสุด SD (480p) แพก็เกจ Standard ราคา ต่อ

https://www.netflix.com/th-en/
https://www.marketingoops.com/news/biz-news/netflix-think-local-for-global-strategy/


3 

เดือน 350 บาท สามารถดูไดพ้ร้อมกนั 2 เคร่ือง และความละเอียดสูงสุด HD (720p) และ แพก็เกจ Premium 

ราคาต่อ เดือน 420 บาท สามารถดูไดพ้ร้อมกนั 4 เคร่ือง รวมผลงานทุกรูปแบบไม่วา่จะเป็นซีรีส์, ภาพยนตร์, 

เน้ือหาอ่ืน ๆส าหรับเด็กตลอดจนระบบการดูไดห้ลายจอ ซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถแชร์การใชบ้ริการและ

ค่าบริการร่วมกนัได ้(The standard, 2561 : ระบบออนไลน์)อีกดว้ย Netflix จึงกลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญั

ของผูบ้ริโภคในประเทศไทยท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในการยอมรับในการใชบ้ริการของคนไทยในปัจจุบนัมาก

ยิง่ข้ึน แต่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาในการเขา้รับบริการของจ านวนสมาชิกของNetflix ท่ีลดลง เน่ืองจากสาเหตุของ 

การข้ึนราคาสมาชิกรายเดือนในบางประเทศ และจ านวนคู่แข่งท่ีเพิ่มมากข้ึน แลว้ท าไมจ านวนสมาชิกใหม่ 

ถือเป็นตวัเลขส าคญัท่ีใชว้ดัการเติบโตของ Netflix อธิบายง่ายๆ ก็คือเม่ือจ านวนสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึนฐาน

รายไดใ้นอนาคตจะเพิ่มข้ึนซ่ึงตน้ทุนการผลิตคอนเทนตจ์ะเป็น ตน้ทุนคงท่ีไม่วา่สมาชิกจะมากหรือนอ้ย 

ตน้ทุนก็จะเท่าเดิมหมายความวา่ ทุก ๆ รายไดจ้าก จ านวนสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน จะหล่นลงมาเป็นก าไร ทนัทีแต่

เม่ือจ านวนสมาชิกเพิ่มนอ้ย ก็หมายความวา่ ก าไรของ Netflix เองจะลดลงเช่นกนั  (longtun man July 18, 

2019 ) 

ปัจจุบนัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand Image) มีความส าคญัต่อผูใ้ชบ้ริการภาพลกัษณ์ในตรา

สินคา้ของ Netflix ท่ีดีจะท าให ้มีความแขง็แกร่งเป็นท่ีรู้จกัและท่ีจดจ าของผูใ้ชบ้ริการมากข้ึนและสามารถดึง

จ านวนผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการไดม้ากกวา่ข้ึนกวา่เดิมได ้ปัญหาดา้นภาพลกัษณ์ของNetflixจะท าอยา่งไรท่ี

จะท าใหผู้ม้าใชบ้ริการเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ของเรา นอกจากน้ีนั้น ประเทศไทยในตอนน้ียงัมี

แพลตฟอร์มรูปแบบคอนเทนตรู์ปของวดีิโอเตม็รูปแบบมาใหเ้ขา้รับบริการมากเพิ่มข้ึน เช่น ช่องทีวปีกติ, 

YouTube, Facebook Watch, Line TV รวมไปถึงการดูแคสตเ์กมท่ีนิยมในหมู่วยัรุ่นในขณะท่ีธุรกิจวดีิโอ

สตรีมม่ิงสเกลระดบัโลกมีตั้งแต่ Amazon,HBO และท่ีก าลงัจะเปิดตวัเร็วๆ น้ีก็ยงัมีของ Disney, Apple และ 

Warner Media ท่ีเขา้มา จะแสดงใหเ้ห็นวา่ Netflix เองจะตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัตวัเองจะท าอยา่งไร 

จะสามารถช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดเ้ช่นกนั หากภาพลกัษณ์ของ Netflix ท่ีมีความแขง็แกร่ง

ไดรั้บการดูแลและบริการอยา่งดีจะช่วยใหธุ้รกิจมีวงจรชีวิตท่ียาวนานมากข้ึนสามารถอยูใ่นตลาดการ

ใหบ้ริการไดน้านมากข้ึนมีช่ือเสียงยาวนานมากข้ึน คนจึงเขา้มาใชบ้ริการไดม้ากข้ึนเช่นกนั (longtun man 

July 18, 2019 ) 

จากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงท าใหส้นใจศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์และแนวโนม้ในการเลือก

ตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะเห็นถึง

ภาพลกัษณ์ของแบรนดเ์ป็นอยา่งแรกวา่มีภาพลกัษณ์เป็นอยา่งไรก่อนจะเขา้มาตดัสินใจใชบ้ริการเพื่อจะไดน้ า

ผลไปใชใ้นการเป็นขอ้มูลพื้นฐานและเป็นแนวทางถึงการตดัสินใจในการใชบ้ริการ Netflix ในปัจจุบนั  
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์และแนวโนม้ในการตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อเปรียบเทียบแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ตามปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
   3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อแนวโนม้การเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
นิยามศัพท์ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ หมายถึง ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ หมายถึง การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้

ของ Netflix ซ่ึงมีดว้ยกนั 4 ดา้น ดงัน้ี 1. คุณสมบติั (Attributes) ของการใชง้าน 2. คุณประโยชน์ (Benefits) 3. 

คุณค่า (Values)4. บุคลิกภาพของผูใ้ช ้(User Personality)  

คุณสมบติั(Attributes) หมายถึง มีลกัษณะเฉพาะในรูปแบบการท างานหรือการใหบ้ริการท่ีไม่

เหมือนใครมีคุณสมบติัท่ีดีเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดดี้ การจดจ าจากรูปลกัษณ์ท่ีเห็นภายนอกวา่มีคุณสมบติัใน

การใชง้านอยา่งไร 

คุณประโยชน์ (Benefits) หมายถึง บอกถึงคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใหใ้ชบ้ริการหรือการใชง้าน

ของ Netflix 

คุณค่า (Values) หมายถึง ตราสินคา้บ่งบอกบางส่ิงบางอยา่งเก่ียวกบัคุณค่าของผูผ้ลิตใชแ้ลว้รู้สึก

คุม้ค่าและภาคภูมิใจท่ีไดใ้ชบ้ริการ Netflix 

บุคลิกภาพของผูใ้ช ้(User Personality) หมายถึง  ตราสินคา้ท่ีบ่งช้ีถึงบุคลิกภาพของผูใ้ชง้าน Netflix

วา่มีลกัษณะรูปแบบบุคลิกภาพแบบไหนเช่นการช่ืนชอบในการชมภาพยนตร์ 

การตดัสินใจใชบ้ริการ หมายถึง การเลือกซ้ือและใชบ้ริการ ดว้ยความเตม็ใจ ความตอ้งการอยากใช้

บริการอยากไดด้ว้ยความพึงพอใจและความเหมาะต่อการตดัสินในการใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  
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แนวโนม้ หมายถึง แนวทางหรือโอกาสท่ีน่าจะเป็นไปไดใ้นทิศทางใดทิศทางหน่ึงในการท่ีตดัสินใจ

จะเขา้มาใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Netflix (เน็ตฟลิกซ์) หมายถึง การบริการสตรีมม่ิงออนไลน์ทั้ง วดีีโอ ภาพยนตร์ และซีรีส์เป็นระบบสตรีมม่ิง

ท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัและมีคนสนใจในการเลือกใชบ้ริการ Netflixของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก 

 
ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา : การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์และแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใช้

บริการ Netflix ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา Netflix โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีภาพลกัษณ์

ของ (Kotler , 1991)และใชเ้ร่ืองของการตดัสินใจใชบ้ริการและส่วนประสมการตลาด (Kotler, 1997)และ

ก าหนดออกมาเป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัน้ี 

ตวัแปรตน้ 1.1ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้สถานภาพ อาชีพ 
1.2ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไดแ้ก่ คุณสมบติั (Attributes) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณค่า(Values) 

บุคลิกภาพของผูใ้ช ้(User Personality) Kotler, 1997    
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 2.1การตดัสินใจซ้ือ (4’P) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย  

การส่งเสริมการตลาดบุคลากร (Kotler ,1997) 
ขอบเขตดา้นประชากร: ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร มีประชากรทั้งหมด 5,569,644 (ขอ้มูลของราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศส านกั
ทะเบียนกลาง เร่ือง จ านวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัรไทย ตรามหลกัฐานการทะเบียนราษฎร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ) 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา : ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานวจิยัคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง 
เดือนกนัยายน 2562 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

Kotler (1984 อา้งใน นวพร สุคมัภีรานนท ์, 2550, หนา้ 15) ไดใ้หค้  า นิยามวา่  “ ตราสินคา้ หมายถึง 

ค า ตราสัญลกัษณ์  หรือรูปแบบหรือส่ิงเหล่านั้นนรวม ๆ กนั เพื่อท่ีจะแสดงวา่สินคา้หรือบริการนั้นเป็นของ

ใคร และแตกต่างจากคู่แข่งอยา่งไร ” 
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Kotler (1991 อา้งใน นวพร สุคมัภีรานนท ์, 2550, หนา้ 15) ไดข้ยายความของค าวา่ตราสินคา้อีกวา่ ” 

ตราสินคา้นั้นจะใหค้วามหมายไดถึ้ง 4 ระดบั ดว้ยกนั คือรูปร่าง หนา้ตาภายนอก คุณสมบติั 

(Attributes) คุณประโยชน์ (Benefit) คุณค่า (Value) และบุคลิกภาพ (Personality) หากบริษทัใด ยงัให้

ความส าคญัของตราสินคา้เพียงแค่ช่ือของมนันัน่แสดงวา่ไม่เขา้ใจจุดหลกัส าคญัในการสร้าง ตราสินคา้อยา่ง

แทจ้ริง “   

ส าหรับองคป์ระกอบของตราสินคา้ (Brand) นั้นพิจารณาจากแนวคิดของ Kotler (1991 อา้งใน

วทิวสั ชยัปาณี, 2546: 7)ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 อยา่งดว้ยกนั คือ  

 1.คุณสมบติั (Attribute) คือรูปร่างหนา้ตาภายนอกท่ีท าให้เกิดการจดจ าของผูใ้ชบ้ริการหนา้ท่ี โดย

ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายถึงตวัสินคา้ในแต่ละแบรนด ์Netflixมีคุณสมบติั  คือผูใ้หบ้ริการสตรีมม่ิงออนไลน์ท่ี

ลูกคา้สามารถใชบ้ริการรับชมเน้ือหาความบนัเทิงหลากหลายส าหรับ ดูหนงั รายการทีว ีสารคดีท่ีชนะรางวลั 

หนงัสั้นและหนงัท่ีมีความพิเศษเฉพาะของNetflix  และอ่ืนๆ อีกมากมาย ในอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ต 

2.คุณประโยชน์ (Benefit) คุณสมบติัตอ้งแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ตามหนา้ท่ีและคุณประโยชน์

ทางอารมณ์ปัจจุบนัทาง Netflix  ใหส้มาชิกผูใ้ชบ้ริการสามารถใชรั้บชมเน้ือหาความบนัเทิงอนัหลากหลาย 

ผา่นอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดห้ลายอุปกรณ์ โดยไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งรับชมผา่นคอมพิวเตอร์

เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น เพราะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ Netflix ทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อ

รับชมผา่นสมาร์ทโฟนไดอี้กดว้ย มีความสะดวกสบายดูไดทุ้กท่ีทุกเวลาตลอด 24 ชัว่โมงโปรแกรมเล่นใน 

Netflix.com รองรับการใชง้านใน Internet Explorer, Firefox และ Chrome เวอร์ชนัล่าสุใน Windows หรือ 

Safari และ Firefox ใน Mac เป็นตน้    

3.คุณค่า (Value) ภาพลกัษณ์แบรนดจ์ะบอกถึงคุณค่าท่ีเก่ียวกบัผูผ้ลิต เช่น  สร้างคุณค่าใหรู้้สึกวา่ใช้

แลว้ภาคภูมิใจไวใ้จ เช่น Netflixเป็นตราสินคา้ท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ คุณภาพของการใหบ้ริการ

คุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป บ่งบอกถึงความผอ่นคลายใหก้ารดูหนงัออนไลน์ สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามบนัเทิงท่ีไปไดทุ้กท่ีทุกเวลาและการใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่า  

4.บุคลิกภาพ (Personality) ภาพลกัษณ์แบรนดส์ามารถบอกถึงบุคลิกภาพของผลิตภณัฑ์เช่นNetflix

เป็นกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบการดูหนงัและช่ืนชอบความบนัเทิงเป็นคนท่ีมีความทนัสมยัชอบท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ

ใหม่ๆในรูปแบบออนไลน์ของความบนัเทิงและส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการสามารถตอบสนองความตอ้งการใหก้บั

ผูบ้ริโภคไดต้รงความตอ้งการ 
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 แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด :(Boone & Kurtz, 1989, p. 9) ส่วนประสมการตลาด 

หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ท่ีกิจการจะตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาด

เป้าหมาย หมายถึง ความเก่ียวขอ้งกนัของ4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย ระบบการจดัจ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาดถือวา่เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได ้ตอ้งใชร่้วมกนัทั้ง 4 อยา่ง 

วตัถุประสงคท่ี์ใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ตลาดเป้าหมาย) ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึง

ประกอบดว้ย ตวัสินคา้ ราคา การจดัจ าหน่าย การแจกจ่ายตวัสินคา้และส่งเสริมการตลาด  

          สรุปแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดแสดงให้เห็นองคป์ระกอบทางการตลาดท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภค

ค านึงถึงก่อนตดัสินใจซ้ือจากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงองคก์รจะใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ท าให้

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือและการใหบ้ริการ   

 (Kotler,1997, p. 92)   ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

ธุรกิจน ามาใช ้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกวา่ 4Ps ประกอบดว้ย 

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจ าหน่าย และการส่งเสริม การขาย ซ่ึงตวัแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ศิวบูรณ์ธนานุกูลชยั ปรีดา (2558) ไดท้  าการศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ม้ีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตมื์อสองค่ายญ่ีปุ่นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 20 - 29 ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีอาชีพพนกังานเอกชน 

รายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือน15,000 - 25,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 -3 คน มีจ านวนรถยนตท่ี์

ใชใ้ครอบครัว 1คนั และยีห่อ้รถยนตมื์อสองท่ีใชห้รือเคยใชส่้วนเป็น ยีห่้อโตโยตา้นอกจากน้ีพบวา่ผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากกวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นคุณสมบติัและคุณค่า 

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองค่ายญ่ีปุ่นส่วนในดา้นคุณประโยชน์  และบุคลิกภาพของผูใ้ช ้

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง และระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตมื์อสองมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือคุณภาพคุม้ราคา, การท างานของเคร่ืองยนต ์ และ

อะไหล่หาง่ายราคาถูก ตามล าดบั 

 สราวฒิุ ทองศรีค า (2559) ไดศึ้กษางานวจิยั Video Streaming: บริบทของภาพยนตร์ ออนไลน์ใน

วฒันธรรม (ดิจิทลั) ศึกษา นบัแต่กา้วแรกของภาพยนตร์ตั้งแต่เคร่ืองฉายภาพยนตร์จน มาถึงยคุปฏิวติัดิจิทลัท่ี

มีการแปลงขอ้มูลจากส่ือแบบดั้งเดิมใหก้ลายเป็นภาษาตวัเลข ภาพยนตร์เองก็ ไดเ้ปล่ียนระบบจากฟิลม์มาสู่

ไฟล ์จนมาถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไดท้  าให้เกิดแนวความคิดเร่ือง Big data และ Cloud ขอ้มูลต่าง ๆ 
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เปรียบเสมือนกลุ่มกอ้นเมฆขนาดใหญ่ท่ีมีจ านวนมากลอยอยูใ่น อากาศ ซ่ึงไดมี้การน ามาใชง้านในหลาย

รูปแบบรวมไปถึงการใหบ้ริการ Video Streaming หรือ วดีิทศัน์แบบสายธาร อนัน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง

ทางวฒันธรรมการชมภาพยนตร์อีกคร้ังหน่ึง ผูว้ิจยั จึงไดค้น้ควา้บทความงานวชิาการต่างๆท่ีท าใหเ้ห็นถึง

พลวตัของปรากฏการณ์น้ีโดยแบ่งประเภทของ การศึกษาออกเป็น 4 มิติคือ 1) มิติของกระบวนการท างาน

ของ Video Streaming ในเชิงเทคโนโลยี สารสนเทศ 2) มิติของการประยกุตใ์ชใ้นเชิงการศึกษา 3) มิติของกา

รน าระบบและแนวคิดสร้างเป็น เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอคลิปวิดีโอ 4) มิติในเชิงธุรกิจและการตลาด โดยสรุปได้

วา่ ในประเทศไทยนั้น ไดมี้ การศึกษาเร่ือง Video Streaming ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนัการจดัจ าหน่าย ดา้น

กระบวนการ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ท่ีแตกต่างกนั
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ภาพลกัษณ์มีอิทธิพลต่อแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflixของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีประชากร
ทั้งหมด 5,569,644 (ขอ้มูลของราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศส านกัทะเบียนกลาง เร่ือง จ านวนราษฎร
ทัว่ราชอาณาจกัรไทย ตรามหลกัฐานการทะเบียนราษฎร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 )ใชสู้ตรการค านวณหา
กลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็นส่ิงส าคญัของการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัจะตอ้งไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสม เป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดงันั้นในการแจงแบบสอบถาม
จึงจ าเป็นตอ้งใชแ้บบสอบถาม จ านวน 400 ชุด เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง การ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนดงัน้ี (1) ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่มตามเขตพื้นท่ีการปกครอง (2) ใชว้ธีิสุ่มแบบ
ง่ายคดัเลือก 20 เขต (3) ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ แจกแบบสอบถามใหผู้ท่ี้ใหค้วามร่วมมือ 

แนวโนม้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  
1.ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2.ราคา(Price) 
3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
                       Kotler, 1997 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.การศึกษา 
4.รายได ้
5.สถานภาพ 
6.อาชีพ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
1. คุณสมบติั(Attributes)  
2. คุณประโยชน์ (Benefits)  
3. คุณค่า (Values)  
4.บุคลิกภาพของผูใ้ช ้(User Personality) 

Kotler,1991 
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แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี (1) ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (2) ค าถามดา้นภาพลกัษณ์ของ 
Netflix ประกอบดว้ย คุณสมบติั คุณประโยชน์  คุณค่า และบุคลิกภาพ   รูปแบบของค าถามเป็นแบบ Likert 
Scale (3) ค  าถามเก่ียวแนวโนม้การเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดรูปแบบค าถาม
เป็นแบบ Likert Scale 
ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูบ้ริโภค Netflix ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มากกว่าเพศชาย ซ่ึงส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

รองลงมาคือเป็นหมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาคือ ปริญญาตรี มากท่ีสุด 

รองลงมา ปริญญาโทและปริญญาเอก และส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 20,001- 30,000 บาท  

จ านวน 157 คน และ นอ้ยกวา่ 20,000 บาท    

ระดับความคิดเห็นด้านด้านภาพลักษณ์ของNetflixของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า 

ภาพลกัษณ์ของNetflix มีระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.11 (S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ระดบัภาพลกัษณ์ของNetflixอยูใ่นระดบัดี คือ ดา้นบุคลิกภาพของ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 (S.D. = 0.65) ดา้น

คุณค่าของNetflix มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 (S.D. = 0.34) และดา้นคุณสมบติัหรือของNetflix มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.75 (S.D. = 0.56) ดา้นคุณประโยชน์ของNetflix3.75 (S.D. = 0.46) ตามล าดบั 

ระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดแนวโน้มในการเลือกตดัสินใจใช้บริการ Netflix 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญัในระดบัมากมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ3.80(S.D. = 0.28)เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครให้

ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นราคามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 (S.D. = 0.48) 

รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85(S.D. = 0.53)และดา้นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84(S.D. = 0.67และ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 (S.D. = 0.46) ตามล าดบั 
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อภิปรายผล 
คุณลกัษณะของของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน ต ่ากว่า 20,000 
บาทเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพทั้งในดา้นรายไดแ้ละมีก าลงัในการซ้ือและการตดัสินใจไดโ้ดยรวดเร็วเป็น
ช่วงวยัท างานตอนตน้ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นเพศหญิงจะเน้นการสร้างตวัตนรูปแบบการใช้
ชีวิตท่ีแสดงให้เห็นถึงความทนัสมยัรู้เท่าทนัในเร่ืองของส่ิงใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาชอบความ
บนัเทิงและความสนุกสนานและช่ืนชอบการชมภาพยนต ์ความผอ่นคลายและความแปลกใหม่ของหนงัแต่
ละเร่ืองท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ความสะดวกในการใช้งานท่ีเขา้ถึงง่าย ดงันั้นNetflix จึงตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการดา้นการให้บริการของคนในกลุ่มน้ี Netflixมีรูปแบบความบนัเทิงท่ีครบพร้อมให้ผูใ้ชบ้ริการได้รับ
และความสะดวกในการใชบ้ริการและความพร้อมในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีรองรับความตอ้งการของผูช้มได้
หลากหลายรูปแบบ ศกัยภาพดา้นความหลากหลายของรูปแบบการให้บริการของNetflix จึงท าให้ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มน้ีตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการNetflix  ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ  อจัฉริยา ทุ่งแจง้, 
อิสราวลี เนียมศร (2559) ท่ีศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผา่นทางส่ือออนไลน์ 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางส่ือออนไลน์  ได้แก่ การ
ด าเนินชีวิตแบบสมยัใหม่ ค่านิยม และกลุ่มอ้างอิง ส าหรับลักษณะประชากรศาสตร์พบว่า ผูช้มท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจต่อการเลือกรับชมรายการผ่านทางส่ือออนไลน์แตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีการ
ตดัสินใจรับชมรายการมากกว่า จึงตอ้งการความบนัเทิงและด้วยการรับชมรายการผ่านทางส่ือออนไลน์  
เพราะมีรายการใหเ้ลือกรับชมหลากหลาย และสามารถรับชมไดทุ้กท่ีทุกเวลาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อแนวโน้มในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ Netflixไม่แตกต่างกัน 
ปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่มีเหตุจูงใจในประเด็นท่ีสนใจเร่ืองของเทคโนโลยีมากข้ึนความหลากหลายของธุรกิจ
การใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบหนงัออนไลน์มีเพิ่มมากข้ึนส่วนหน่ึงเป็นส่ิงท่ีใชง้านไดแ้ละผูค้นเขา้ถึงไดง่้ายทั้ง
เพศชายและเพศหญิงทุกวยัผูบ้ริโภคท่ีมีเขา้มาใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดท่ี้ต่างกนัแต่ตดัสินใจ
เขา้มาใชบ้ริการNetflixไดง่้าย ไม่ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทาริกา ปัญญาดี (2556) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ภาพลกัษณ์และแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์ของNetflix ท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นบุคลิกภาพของNetflix เน่ืองจาก

บุคลิกภาพของNetflix เกิดจากเอกลกัษณ์รูปแบบการใหบ้ริการท่ีแตกต่างและเป็นแบรนดท่ี์ไดรั้บการยอมรับ

จากผูค้นท่ีเขา้มาใชบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ท่ีรับชมเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบในการดูหนงั Netflixไดมี้ความ

มุ่งมัน่ในการพฒันาความบนัเทิงรูปแบบใหม่ๆท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นบุคลิกภาพท่ีจะดึงดูดคนใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ
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อยา่งชดัเจน ซ่ึงซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปิยาภรณิ ยาภรณ์ นิลชู(2554) ท่ีกล่าววา่ บุคลิกภาพตราสินคา้

เป็นส่ิงท่ีช้ีแนวทางในการออกแบบและวางกลยทุธ์ทางการตลาด ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีส่วน

ในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเน่ืองจากบุคลิกภาพตราสินคา้สามารถสะทอ้นบุคลิกภาพตราสินคา้และ

ภาพลกัษณ์ผูใ้ชข้องสินคา้นั้น ๆได ้

 
การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีแนวโน้มในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ Netflix ที่
แตกต่างกนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ท่ีแตกต่างกนัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแนวโน้มในการเลือก
ตัดสินใจใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั จากขอ้มูลท าใหท้ราบวา่ เพศ
หญิงหรือชาย อาย ุระดบัการศึกษา  และรายไดเ้ท่าไรไม่มีความแตกต่างกนั แต่ดา้นสถานภาพ มีความ
แตกต่างกนั คือดา้น ผลิตภณัฑ ์และดา้นส่งเสริมการตลาด 

 
การทดสอบสมมติฐานภาพลักษณ์มีอทิธิพลต่อแนวโน้มในการเลือกใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร  

ภาพลกัษณ์มีอิทธิพลต่อแนวโนม้ในการเลือกใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา่ ภาพลกัษณ์ของ Netflix ทั้ง 4 ดา้น พบ 2 ดา้น ท่ีมีค่า Sig. นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่ ดา้น
คุณสมบติั และดา้นคุณประโยชน์ แสดงวา่ ภาพลกัษณ์ของNetflix ดา้นคุณสมบติั และดา้นคุณประโยชน์ มี
อิทธิพลต่อแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 

การวจิยัเร่ือง ภาพลกัษณ์และแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. จากการวเิคราะห์ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ
20-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ย
กวา่ 20,001- 30,000 บาท  บาท Netflix ควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มคนดงักล่าวเป็นหลกัเพราะเป็นกลุ่มท่ีมี
การตดัสินใจซ้ือเร็วน าเสนอคอนเทนตใ์หม่ๆท่ีมีความน่าสนใจจะสามารถดึงดูดกลุ่มคนเขา้ไปใชง้านNetflix
เพิ่มข้ึนอยา่งแน่นอน 
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2. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นดา้นภาพลกัษณ์ของNetflix พบวา่ ดา้นผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลดา้นภาพลกัษณ์ของNetflix  พบวา่ ภาพลกัษณ์ของ Netflix มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีระดบัภาพลกัษณ์อยูใ่นระดบัสูงสุดคือ 
ดา้นบุคลิกภาพของ Netflix  อยา่งท่ีทราบกนั Netflixมีความโดดเด่นในเร่ืองของการดูหนงัและผูค้นส่วน
ใหญ่ท่ีใชบ้ริการเกิดความช่ืนชอบในการดูหนงั 

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจใชบ้ริการ 
Netflix ในภาพรวมพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโนม้การ
ตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั
ส่วนประสมทางการตลาดสูงสุด คือ ดา้นราคา Netflix ควรจดัโปรโมชัน่เก่ียวกบัราคาใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ
สนใจใหเ้กิดผูใ้ชก้ลุ่มใหม่ๆเขา้มาทดลองอาจจะเป็นราคาต่อวนั รายชัว่โมง ใหค้นใชบ้ริการเขา้มาทดลองใช้
ก่อนหลงัจากไดท้ดลองใชแ้ลว้แลว้เกิดความประทบัใจ 
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