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บทคัดย่อ 

 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้และการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 

Netflix บนอุปกรณ์ Smart Phone (2) เปรียบเทียบการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์ 

Smart Phone ตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั (3) ศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีต่อการ

ตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์ Smart Phone ของผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังานออฟฟิศในขต

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นกรวิจยัครั้ งน้ีคอื พนกังานออฟฟิศในขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชเ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น

กรวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ

การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า ภาพลกัษณต์ราสินคา้ของ Netflix มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) สูงท่ีสุด คือดา้นผูใ้ช ้(User)  

รองลงมาคือ คุณประโยชน์ (Benefits) คณุสมบตัิ (Attributes) คณุค่า (Values) และวฒันธรรม (Culture) 

ตามอนัดบั 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนัอุปกรณ์เทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการใชชี้วิตของ

ผูบ้ริโภคเปล่ียนไป เช่น เป็นการดูโทรทศันเ์ป็นวิดโีอสตรีมม่ิงออนไลนแ์ทน ส่งผลให้ตลาดของวิดีโอ

สตรีมม่ิงเติบโตท่ีสูงและมีการแข่งขนัในตลาดสูงดว้ยเช่นกนั ทาํให้มีคู่แข่งลงมาแข่งขนัแย่งชิงส่วนแบ่ง

การตลาดกบั Netflix มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Disney+ ทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกและอาํนาจเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเม่ือ

มองถึงฐานแฟนคลบัของ Disney จึงเห็นว่า Netflix เจอศึกหนกั ท่ีแน่นอนว่าเม่ือ Disney+ เปิดตวักจ็ะมี

ผูใ้ชบ้ริการ Netflix ส่วนหน่ึงยา้ยไปใช ้Disney+ และดว้ยราคาสมาชิกท่ีถูกกว่า 

 ในแง่ของการตดัสินใจใชบ้ริการ ปัญหาดา้นสินคา้และบริการอย่างความหลากหลายของหนงัก็

เป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจ เพราะ Netflix มีหนงัให้เลือกนอ้ยและหนงัใหม่ๆ อพัเดทชา้กว่าคู่แข่ง 

เน่ืองจาก Netflix จะนาํหนงัท่ีมีกระแสเขา้มา ซ่ึงส่วนใหญจ่ะเป็นหนงัแนวเดิมและไม่มีความ

หลากหลายเท่าท่ีควร เช่น ช่วงท่ีซีรียเ์กาหลีกาํลงัเป็นกระแส ก็ดึงหนงัเกาหลีมาลงมากขึ้น ทาํให้จาํเจ 

และการจาํกดัเขตการให้บริการ บางประเทศมีรายการทีวีหรือหนงัให้ดูมากกว่าบางประเทศ ทาํให้เกดิ

ความลงัเลในการเลือกใชบ้ริการ  

 ในการแข่งขนัของตลาดท่ีมีความรุนแรง ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ส่งผลต่ออารมณ์การ

ตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้เช่นกนั อาทิ ภาพลกัษณ์ดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้ ดว้ย Netflix มี

การตลาดท่ีเนน้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ไปตามแต่ประเทศ ภาพลกัษณด์า้นบุคลิกภาพของ Netflix จึงเนน้

เขา้ถึงผูบ้ริโภค และมีความแปรเปล่ียนไปตามกระแส โดย Netflix ไดน้าํซีรียแ์ละภาพยนตร์ฝ่ังเอเชียเขา้

มาให้บริการมากขึ้น ทั้งของเกาหลี ญี่ปุ่น และไทย ทาํให้ผูบ้ริโภคมองเห็นภาพลกัษณ์ของ Netflix เป็น

แพลตฟอร์มท่ีมีหนงัให้เลือกดูหลากหลายแต่ก็ไม่มีจุดเดน่เม่ือเทียบเท่ากบัคู่แข่งอย่าง Disney+ 

 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือก วิเคราะห์ และ

เปรียบเทียบระหว่างทางเลือกอย่างนอ้ยสองทางเลือกขึ้นไปท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได ้โดยการตดัสินใจจะ

คาํนึงว่าทางเลือกนั้นสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดสํ้าเร็จและเหมาะสมท่ีสุด 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์ Smart 

Phone และอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีตอ่การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์ 

Smart Phone ของผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังานออฟฟิศในขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 



 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์ Smart Phone ตามปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังานออฟฟิตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพท์ 

 1. Netflix หมายถึง แอพพลิเคชัน่ท่ีให้บริการสําหรับการรบัชมรายการทีวีและภาพยนตร์

ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยมีการสมคัรสมาชิกเพ่ือเขา้ใชบ้ริการ 

 2. การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกใชบ้ริการของ Netflix ของพนกังานออฟฟิศในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 3. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ หมายถึง ภาพลกัษณข์องตราสินคา้ Netflix ประกอบไปดว้ย 6 ดา้น 

คุณสมบตัิ คณุประโยชน์ คณุค่า วฒันธรรม บุคลิกภาพ และ ผูใ้ช ้  

 

ขอบเขตการวิจัย  

 ขอบเขตด้านเนื้อหา : การศึกษาครั้ งน้ี ใชแ้นวคิดภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และส่วนประสม

การตลาด (Kotler, 2003) และกาํหนดตวัแปรดงัน้ี 

 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายได ้ และ (2) ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ประกอบดว้ย คณุสมบตัิ คณุประโยชน์ คณุค่า 

วฒันธรรม บุคลิกภาพ ผูใ้ช ้ 

 ตัวแปรตาม คือการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) 

โดยใช ้ทฤษฎีประสมทางการตลาด(7P) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด บุคลากร กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ  

 ขอบเขตด้านประชากร : ในการวจิยัครั้ งน้ีประชากร คือ พนกังานออฟฟิศในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากขอ้มูลสํานกังานสถิติแห่งชาติ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ประชากรท่ีประกอบ

อาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 3,359,200 คน 

 ขอบเขตค้นระยะเวลา: เก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนสิงหาคม – กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

 

 



แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ภาพลักษณ์ตราสินค้า Kotler (1993) กล่าวว่า ตราสินคา้เป็นช่ือ เง่ือนไข เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ 

หรือการรวมตวัของส่ิงเหล่าน้ี เพ่ือสร้างความแตกต่างออกจากคู่แข่งขนั นอกจากน้ีตราสินคา้ยงัเป็นคา

สัญญาของผูข้ายหรือผูผ้ลิตท่ีจะจดัส่งสินคา้ ผลประโยชนแ์ละบริการให้แก่ผูซ้ื้ออย่างแน่นอน ตราสินคา้

ท่ีมีช่ือเสียงจะเป็นการรับประกนัคุณภาพ อีกทั้งตราสินคา้มีระดบัความหมายถึง 6 ระดบั คือ 

คุณลกัษณะ ประโยชน์ท่ีไดร้ับ คณุค่า วฒันธรรม บุคลิกภาพ และผูใ้ช ้การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้

เป็นเร่ืองสําคญัในกลยุทธ์ผลิตภณัฑต์ราสินคา้ท่ีรูจ้กัแพร่หลาย ทาํให้กาํหนด ราคาสินคา้ไดสู้ง  

 ส่วนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ ปริญ ลกัษิตานนทแ์ละ ศุภร เสรีรัตน์ (2541, น. 

337-339) ไดก้ล่าวไวว้่า แนวความคิดเกีย่วกบักลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจการให้บริการ (Market 

Mix) ในหนงัสือการบริหารการตลาดยุคใหม่นั้น ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision 

Process) จะเป็นลาํดบัขั้น โดยคน้พบว่าผูบ้ริโภคจะผ่านกระบวนการตดัสินใจ 7 ขั้นตอนซ่ึงธุรกิจท่ี

ให้บริการจะใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 ขั้นตอนน้ี หรือ 7Ps นัน่เอง เช่นเดียวกบั 

Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. (2012) ไดใ้ห้แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) 7Ps ในธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่ีมีการตอ้นรับ

ขบัสู้ (Hospitality) เป็นหัวใจหลกัในการทาํธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ี

แตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป ส่วนประกอบท่ีเป็นปัจจยัในการวางแผนการตลาดทั้ง 7 หรือ 

7Ps ประกอบไปดว้ย (1) ผลิตภณัฑ ์(2) ราคา (3) การจดัจาํหน่าย (4) การส่งเสริมการตลาด (5) บุคลากร 

(6) กระบวนการ (7) ลกัษณะทางกายภาพ  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จิตรา สุริสา (2560) ทาํการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจใช้

บริการ MYMO: กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย พบว่า ดา้น

คุณประโยชน์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ในประเด็นการประหยดัเวลา ค่าใชจ้่าย ในการเดินทางมาทาธุรกรรมท่ี

ธนาคาร รองลงมา คือ ดา้นคุณสมบตัิ ในประเด็น Application MYMO มีบริการทางการเงินท่ี

หลากหลาย เช่น โอน ชาํระ ถอน เติมเงินออนไลน์ ฯลฯ ภายในแอฟเดียว  

 อิสราวลี เนียมศรี (2559) ทาํการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า การส่ือสารทางการตลาดดิจิทลัและการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร และการส่ือสาร



ทางการตลาดดจิิทลัและการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีของแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ในดา้นการส่งเสริม

การขายผ่านส่ือดิจิทลั การรบัรู้ใชง้านง่ายการรับรู้ประโยชน์ และการโฆษณาผ่านส่ือดิจิทลั มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร มีนยัสําคญัท่ี 0.05 

 Archi C. Ruslim (2015) ทาํการศึกษาเร่ือง THE INFLUENCE OF ADVERTISEMENT, 

PERCEIVED PRICE, AND BRAND IMAGE ON CONSUMER BUYING DECISION TO ASUS 

MOBILE PHONE จากผลการวิจยัพบว่า การโฆษณาราคาท่ีรับรู้และภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีผลอย่าง

มากต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งท่ีมีผลพร้อมกนัและบางส่วน การจดัการโทรศพัทมื์อถือ ASUS 

ควรให้ความสําคญักบัการโฆษณาและราคาของผลิตภณัฑเ์พ่ือให้ผูบ้ริโภคยงัคงสนใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์ Smart 

Phone แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังานออฟพิศในขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 2. ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์ Smart 

Phone ของผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังานออฟพิศในขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 ตวัแปรอิสระ                    ตวัแปรตาม 

         (Independent Variables)            (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชค้ือ พนกังานออฟฟิศท่ีอาศยัอยู่เขตกรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 400 ตวัอย่าง และผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน เร่ิมจากการใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบกลุ่ม โดยแบ่งกรุงเทพมหานครเป็น 50 เขต ตอ่มาใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย จบัฉลาก

เลือกมา 10 เขต หลงัจากได ้10 เขต กใ็ชว้ิธีการกาํหนดตวัอย่างแบบโควตา แบ่งกลุ่มตวัอย่างตามเขตท่ี

จบัได ้10 เขต เขตละ 40 คน ขั้นสุดทา้ยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวกในการเก็บ 

 แบบสอบถามมี 3 ส่วน ประกอบดว้ย (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ 

เพศ สถานภาพ รายได ้การศึกษา (2) ขอ้มูลเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของบริการ Netflix เป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และ (3) การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

(Smartphone)ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบแบบสอบถาม ดงัน้ี (1) คาํดชันีความสอดคลอ้ง IOC ของขอ้คาํถาม โคย

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 และ (2) ความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม โดย

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

-  ดา้นคุณสมบตัิ   -  ดา้นคุณประโยชน ์

-   ดา้นคุณคา่    -  ดา้นวฒันธรรม 

-   ดา้นบุคลิกภาพ   -  ดา้นผูใ้ชง้าน 

การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บน

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) (7P) 

      -  Product     -  Price 

       -  Place       -  Promotion 

       -  People         -  Process 

       -  Physical Evident 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-    เพศ                    -    อาชีพ 

-    อายุ                  -    รายได ้

-    สถานภาพ      -    ระดบัการศึกษา 

 



ทดสอบกบักลุ่มป้าหมายท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน หาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา 

อยู่ระหว่าง 0.71 - 097 ซ่ึงแสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สูง 

 

ผลการวิจัย 

 จากกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 277 คน (ร้อยละ 

69.3) มีอายุระหว่าง 21-30  ปีจาํนวน 273 คน (ร้อยละ 68.3) รายไดต้่อเดือนอยู่ท่ี 15,001 – 30,000 บาท 

จาํนวน 154 คน (ร้อยละ 38.5) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 334 คน (ร้อยละ 83.5) และมีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 317 คน (ร้อยละ 79.3)  

 ผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังานออฟฟิศเห็นดว้ยว่าตราสินคา้ Netflix มีภาพลกัษณโ์ดยรวมท่ีดี ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.11 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังานออฟฟิศมีเห็นดว้ยอย่าง

ยิ่งว่ามีภาพลกัษณ์ท่ีดีไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบตัิ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 

 ขณะท่ีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix โดยรวมบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) 

ของผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังานออฟฟิศให้

ความสําคญัระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า พนกังานออฟฟิศให้

ความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ Netflix ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ และลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 

4.28, 4.27, 4.23, 4.24, 4.30 ตามลาํดบั และให้ความสําคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา (Price) และ

บุคลากร (People) มีค่าเฉล่ีย 4.09, 4.07 ตามลาํดบั 

 การทดสอบสมมตฐิานที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 

Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) แตกต่างกนัของพนกังานออฟพิศในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ดว้ยการวิเคราะห์ Independent Sample T-Test  ในเพศ และ One-way ANOVA ใน

ปัจจยัอ่ืนๆ ดงัแสดงผลในตาราง  

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบความสําคญัต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

(Smartphone) ของพนกังานออฟพิศในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล F         Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ 

อายุ 

รายไดต้่อเดือน 

สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา 

0.26 

0.82 

0.45 

0.24 

0.74 

0.47 

0.47 

0.77 

0.78 

0.48 

ไม่แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

 จากตาราง 1 พบว่า พนกังานออฟพิศท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัให้ความสําคญัต่อการ

ตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นบุคลากร 

(People) มีค่า Significance(Sig) เท่ากบั 0.01 หมายความว่า พนกังานออฟพิศท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนัให้ความสําคญัต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

(Smartphone) ดา้นบุคลากร (People) แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเพ่ือให้ทราบ แตกต่างกนัในรายคูผู่ว้ิจยัจึงไดท้าํการทดสอบโดยใชว้ิธีการ 

LSD (Least-Significant Different) 

 

ตารางที่ 3 : การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณส์มาร์ทโฟน (Smartphone) ของพนกังาน

ออฟพิศในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคลากร (People) จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 
Mean 

ไม่เกิน  

15,000 บาท 

15,001 –

30,000 

30,001 – 

45,000 

45,001 – 

60,000 

60,001 ขึน้

ไป 

ไม่เกนิ 15,000 

15,001 – 30,000  

30,001 – 45,000  

45,001 – 60,000  

60,001 ขึ้นไป 

4.08 

4.07 

4.17 

3.91 

3.58 

- 

- 

- 

- 

- 

0.01 

- 

- 

- 

- 

-0.09 

-0.1 

- 

- 

- 

0.17 

0.16 

0.26* 

- 

- 

0.5* 

0.49* 

0.59* 

0.33 

- 



 จากตารางท่ี 3 พบว่า พนกังานออฟพิศท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดอืน 60,001 บาทขึ้นไปให้

ความสําคญัต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) นอ้ยกว่าผูมี้

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท, 15,001 –30,000 บาท และ 30,001 – 45,000 บาทโดยมีผลต่าง

ค่าเฉล่ีย 0.5, 0.49, 0.59 ตามลาํดบัและพบว่า ผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท ให้

ความสําคญัต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix นอ้ยกว่าผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 

บาท โดยมีผลต่างคา่เฉล่ีย 0.26 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 การทดสอบสมมตฐิานที่ 2 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 

Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ของพนกังานออฟพิศในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ทดสอบโดยใชส้มมติฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

สมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ของผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังานออฟพิศใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ตัวพยากรณ์ B Beta t Sig 

ค่าคงท่ี 0.99  6.70 0.00* 
คุณสมบตัิ (Attributes)   0.18 0.20 4.40 0.00* 

คุณประโยชน์ (Benefits) 0.19 0.21 4.59 0.00* 

คุณค่า (Values) 0.12 0.17 3.17 0.00* 

วฒันธรรม (Culture) 0.09 0.12 2.49 0.01* 

บุคลิกภาพ (Personality) -0.03 -0.04 -0.84 0.40 

ผูใ้ช ้(User) 0.22 0.28 5.76 0.00* 

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4 ตวัแปรตน้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ให้บริการมีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 ทั้งหมด 5 

ดา้น หมายความว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ Netflix มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix 

บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) สูงท่ีสุด คือผูใ้ช ้(User)  รองลงมาคือ คณุประโยชน์ (Benefits) 

คุณสมบตัิ (Attributes) คุณค่า (Values) และวฒันธรรม (Culture) ตามอนัดบั 

 ŶT = 0.99+0.18X1+0.19X2+0.12X3+0.09X4+0.22X6 



 จากสมการ ŶT สามารถสรุปไดว้่า ถา้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

ตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ดา้นคุณสมบตัิ คุณประโยชน์ 

วฒันธรรม และผูใ้ช ้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์

สมาร์ทโฟน (Smartphone)โดยรวมเพ่ิมขึ้น 0.18, 0.19, 0.12, 0.09, 0.22 ตามลาํดบั อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยให้ตวัแปรดา้นอ่ืนๆ คงท่ี 

 

อภิปรายผล  

 พนกังานออฟฟิศในกรุงเทพมหานครท่ีสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

(Smartphone) ส่วนใหญ่อายุ 21 – 30 ปี เน่ืองจากถือว่าอยู่ในกลุ่ม Gen Y มีพฤติกรรมการเขา้ถึงและ

เปิดรับเทคโนโลยีมากกว่าช่วงอายุอ่ืน เพราะเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี ทาํให้กลุ่ม Gen Y เรียนรู้ในการ

ใชแ้อปพลิเคชัน่ใหม่ไดร้วดเร็วกว่าช่วงอายุอ่ืน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ของปฐมาพร เนตินนัทน ์

(2559) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของการเปิดรับขอ้มูลผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด กบัพฤตกิรรมการ

ตดัสินใจซ้ือใชสิ้นคา้ของ “Gen Y” พบว่า พฤติกรรมของ “Gen Y” ซ่ึงเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่าน

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด  2  กลุ่มประเภทส่ือ  คือ กลุ่มส่ืออินเทอร์เน็ต และกลุ่มส่ือใหม่ เป็นอนัดบั 1 

และ 2 สอดคลอ้งกบัวิถีการใชชี้วิตของ “Gen Y”  

 ภาพลกัษณ์ท่ีดขีองตราสินคา้บริการ Netflix ท่ีพนกังานออฟฟิศเห็นดว้ยคือ ดา้นคณุสมบตัิ 

(Attributes) เน่ืองจากตราสินคา้ Netflix มีอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน ซ่ึงทาํให้ผูบ้ริโภคนึกถึงบริการดา้นวดิีโอ

สตรีมม่ิงชั้นนาํ เป็นแหล่งรวมภาพยนตร์และรายการทีวีหลากหลายท่ีมีความ สอดคลอ้งกบังานวิจยั 

จิตรา สุริสา (2560) ทาํการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

MYMO: กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาเลย อาํเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย พบว่าดา้นคุณสมบตัิ ใน

ประเด็น Application MYMO มีบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย และตราสินคา้ของ Application 

MYMO ให้ความรู้สึกปลอดภยัเม่ือเขา้ใชง้าน 

 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ของแอปพลิเคชัน่คือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มพนกังาน

ออฟฟิศ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสําคญัมากท่ีสุด เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภค Gen Y มีพฤตกิรรม

ท่ีเนน้สะดวก รวดเร็ว ไม่รอนาน เพราะเคยชินกบัความสะดวกสบายจากการเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี 

ซ่ึง Netflix ตอบโจทยพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเป็นแอปพลิเคชัน่ในโทรศพัทท่ี์ปรับคุณภาพของวดิีโอ

เป็นเกณฑม์าตราฐานท่ีโหลดเร็วขึ้นและใชท่ี้เก็บขอ้มูลนอ้ยลง ทาํให้ดูหนงัไดไ้ม่กระตุกและไม่ตดิ

โหลด และสามารถโหลดหนงัเก็บไวดู้ออฟไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีภทัร ธูปพนม (2558) 



ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตอี์เบย ์พบว่า ปัจจยัท่ี

มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตอี์เบย ์ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกายภาพ ซ่ึง

เวบ็ไซตอี์เบยมี์ดา้นกายภาพท่ีดี คือเวบ็ไซตใ์ชง่้ายรวดเร็ว เมนูต่างๆไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนแนะนาํชดัเจน  

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัทาํให้พนกังานออฟฟิศตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บน

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) แตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 – 30,000 

บาท ซ่ึงอยู่ในช่วงเร่ิมตน้วยัทาํงาน มีรายไดท่ี้ค่อนขา้งจาํกดั จึงตอ้งพิจารณาแพล็ตฟอร์มท่ีให้ความ

คุม้ค่ากบับริการท่ีไดร้ับมากท่ีสุด ดงันั้นดา้นราคาจึงมีผลสําคญัต่อการตดัสินใจของพนกังานออฟฟิศ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัญชนา โภชนกิจ(2559) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้

ต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัดา้นความอยากซ้ือ ผ่าน Paid Search ท่ีแตกต่าง

กนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ 

ปัจจยัหน่ึงไดแ้ก่ รายไดส่้วนบุคคล (Personal Income) เป็นปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ท

โฟน (Smartphone) ของพนกังานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นบุคลิกภาพ 

เน่ืองจากมีแพล็ตฟอร์มมากขึ้น ผูบ้ริโภคเองเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และมีพการดูรีวิวก่อนซ้ือ ดงันั้นจึง

พิจารณาคุณประโยชน์ของแต่ละแอปฯ อาจจะมองขา้มดา้นบุคคลิกภาพไป เน่ืองจากไปสนใจ

ประโยชน์และส่ิงท่ีไดร้ับจากบริการมากกว่าบุคลิกภาพของแบรนด์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ภาพลกัษณ์และแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการNetflixของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ณัชมนต ์มนตอ์ารักษว์งศ ์(2562) พบว่าภาพลกัษณ์และแนวโนม้ในการเลือกตดัสินใจใชบ้ริการ Netflix 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การรับรูภ้าพลกัษณ์ของNetflix ท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้น

บุคลิกภาพของ Netflix 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา พนกังานออฟฟิศท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 – 30,000 บาทให้ความสําคญักบัการ

ตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) มากแสดงว่ากลุ่มคนท่ีใช้

บริการเป็นคนรุ่นใหม่มีรายไดไ้ม่มาก จึงมีขอ้เสนอคือจดัแพค็เกจราย 3 - 7 วนั เพ่ิมเติม ราคาย่อมเยาว ์

เผ่ือทางเลือกสําหรับผูบ้ริโภคท่ีสนใจอยากใชบ้ริการ แต่มีงบจาํกดั  



 ทาํรายการใหม่ ในช่อง Youtube ของ Netflix ท่ีนาํหนงัท่ีหลากหลายแนวมารีววิ มีแขกรับเชิญ

เป็นดารา พิธีกร หรือผูก้าํกบั เพ่ือมาแลกเปล่ียนและแชร์ความชอบเกี่ยวกบัหนงัดว้ยกนั ทาํให้ผูบ้ริโภค

เห็นถึงความหลากหลายของหนงัในแอปพลิเคชัน่ และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์ท่ีไดร้ับความ

นิยมและน่าเช่ือถือผ่านทางผูมี้ช่ือเสียงอย่างแขกรับเชิญท่ีใชง้านจริง ตอกย ํ้าภาพลกัษณ์ท่ีเป็นผูน้าํดา้น

สตร่ิมม่ิงออนไลน์ของ Netflix 

 การสร้างลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evident) มีมีขอ้เสนอแนะ เพ่ิมฟังก์ชัน่เลือกระดบั

ความระเอียดของหนงัได ้จาก 360 -1080 px เพ่ือในกรณีท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนอ้ย

ผูบ้ริโภคสามารถเลิกรับชมความละเอียดตํ่าเพ่ือให้แอปพลิชัน่ไม่หน่วงและโหลดไดร้วดเร็วขึ้น และ

แนะนาํอาจจะ เพ่ิมหมวด พากษไ์ทย เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผูบ้ริโภคท่ีดูพากษไ์ทยหาไดง่้ายมากขึ้น   
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