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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าและการตลาดเชิง
เนื้อหา ที่มตี ่อความพึงพอใจและความจงรักภักดี ในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ ช้บริการทีเ่ ป็ นคน Generation Y ทีเ่ กิดระหว่าง
ปี พ.ศ. 2524-2543 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กาลังใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์สตรีมมิง่ ของ Netflix
จานวนทัง้ สิ้น 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน ซึง่
จากผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรับรูค้ ุณภาพและด้านการ
เชื่อ มโยงตราสิน ค้า มีอิท ธิพ ลต่ อ ความพึง พอใจและมีอิท ธิพ ลต่ อ ความจงรัก ภัก ดี การตลาดเชิง เนื้อหา
ประกอบด้วย Content การให้ไอเดีย Content การบอกแนวทางการแก้ปัญหาและ Content การให้คาแนะนา
มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจ การตลาดเชิงเนื้อหา ประกอบด้วย Content การให้ไอเดีย และ Content การสร้าง
อารมณ์ มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดี และความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดี ด้านความตัง้ ใจ
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ใช้ต่อในอนาคตและด้านความตัง้ ใจบอกต่อการใช้ ในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ: คุณค่าตราสินค้า การตลาดเชิงเนื้อหา ความพึงพอใจและความภักดีในบริการ วิดีโอสตรีมมิ่ง
เน็ตฟลิกซ์ เจเนอเรชันวาย
่

Abstract
This research aims to study the influence of brand equity and content marketing on
satisfaction and brand loyalty toward Netflix video streaming service among Generation Y users in
the Bangkok metropolitan area. The samples in this research consisted of 385 Generation Y users
that were born between 1981 and 2000 in the Bangkok metropolitan area who have used the Netflix
video streaming service. A questionnaire was used as the tool for data collection. The statistics used
for descriptive data analysis included percentage, mean score, and standard deviation. The statistics
used for inferential data analysis included multiple regression analysis and the Pearson productmoment correlation coefficient. The results of the hypothesis testing revealed that the brand equity
consisted of perceived quality and brand associations had an influence on satisfaction and brand
loyalty toward the Netflix video streaming service among Generation Y users in the Bangkok
metropolitan area. The content marketing consisted of ideas offering content, guiding the problem
solution and content suggestions content had an influence on satisfaction towards the Netflix video
streaming service of Generation Y users in the Bangkok metropolitan area. The content marketing
consisted of ideas offering content and emotional creation content, which had an influence on brand
loyalty toward the Netflix video streaming service of Generation Y users in the Bangkok metropolitan
area. The satisfaction was related to brand loyalty toward the Netflix video streaming service of
Generation Y users in the Bangkok metropolitan area in terms of intentions to continue using the
service in the future and intentions for service referrals.
Keywords: Brand equity, Content marketing, Satisfaction and brand loyalty, Video streaming, Netflix,
Generation Y

บทนา
กลุ่มคนเจเนอเรชันวาย
่
(Generation Y) กาลังก้าวขึน้ มามีบทบาทมากขึน้ ในเชิงเศรษฐกิจ และเป็ น
ฐานผูบ้ ริโภคทีส่ าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจากข้อมูลและการคาดการณ์ของสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ประชากรในกลุ่มที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2540 เป็ นกลุ่ม
ประชากรทีม่ จี านวนมากทีส่ ุดในประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 40 (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2563) ทาให้การเข้าใจแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกลุ่มนี้ จึงมีความจาเป็ น
และจะเป็ นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม อีกทัง้ กลุ่มคนเจเนอ
เรชันวายนี
่
้ มีการนาอินเทอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน จนอินเทอร์เน็ตนัน้ กลายเป็ นอีกหนึ่ง
ปั จ จัย ส าคัญ ที่ท าให้ก ลุ่ ม คนเจเนอเรชัน่ วาย รวมถึง กลุ่ ม คนในเจเนอเรชัน่ อื่น ๆ ต้อ งมีก ารปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมการใช้ชวี ติ อย่างชัดเจนในหลายๆ ด้าน ทัง้ ในด้านการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ในยุคทีอ่ นิ เทอร์เน็ต
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เข้ามามีบทบาทนัน้ ผูบ้ ริโภคสามารถซื้อสินค้าหรือรับบริการนัน้ ได้ผ่านทางออนไลน์ ตัวอย่ างเช่น สามารถดู
ภาพยนตร์ ซีรสี ์ หรือสารคดีได้ทบ่ี ้านโดยไม่ต้องออกไปดูภาพยนตร์ท่โี รงภาพยนตร์ โดยสามารถรับชมผ่าน
ทางเว็บไซต์แพลตฟอร์ม หรือแอพพลิเคชันได้
่ ทุกทีท่ ุกเวลา
จากผลการสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)
ในปี 2562 กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
พบว่า กลุ่มคนเจเนอเรชันวายนั
่
น้ มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด (ติดต่อกัน 5 ปี ) โดยมีชวโมงการใช้
ั่
อินเทอร์เน็ตอยู่ท่ี 10 ชัวโมง
่
36 นาที และกว่า 91.2% ใช้อนิ เทอร์เน็ตไปกับโซเชียลมีเดีย รองลงมาคือ การ
ดูหนัง ฟั งเพลง 71.2% โดยมีการเติบโตจากปี พ.ศ. 2561 ถึง 10.5% จากผลสารวจนี้ ส่งผลให้หลายธุรกิจ
ต้องปรับตัวให้เข้า กับสถานการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึง ธุรกิจ ในอุตสาหกรรมบันเทิง ที่ต้องมีก าร
ปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และการดาเนินชีวติ ของผู้บริโภคที่มเี ทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเข้ามา
เป็ นส่วนสาคัญ
ในปี พ.ศ. 2563 ทีผ่ ่านมา ตลาดวิดโี อสตรีมมิง่ เป็ นตลาดทีไ่ ด้รบั ความสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
มีบ ริษัท ชัน้ น าอย่ า ง Disney WarnerMedia Apple Comcast (BrandInside, 2562) ทยอยเข้า มาลงทุ น ใน
ตลาดนี้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปี พ.ศ. 2562 มูลค่าตลาดวิดโี อสตรีมมิง่ ทั ่วโลกอยู่ท่ี 42,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ 1.32 ล้านล้านบาท มีอตั ราเติบโตเฉลี่ย 20.4% ต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2570 จะมี
มูลค่าถึง 84,293 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยิง่ ไปกว่านัน้ การระบาดของโควิด -19 ส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตของ
ตลาดสตรีมมิง่ ทั ่วโลก เป็ นผลมาจากรัฐบาลออกมาตรการบัง คับในการเดินทางหรือการมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม (Lockdown) ในหลายเมืองใหญ่ทั ่วโลก อาทิ ประเทศอังกฤษ กรีซ ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์
ออสเตรีย รวมไปถึงประเทศไทย (TheStandard, 2564) ซึ่งทาให้ผใู้ ห้บริการสตรีมมิง่ รายใหญ่หลายๆ ราย
มียอดเข้าชมสูงขึน้ อย่างมากทั ่วโลกในช่วงนี้ เช่น Netflix
Netflix เป็ นบริษัทสัญชาติอเมริกนั ผู้ให้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ รายใหญ่ของโลกที่ให้การให้บริการ
ภาพยนตร์ ซีรสี ์ และสารคดี ผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ และแอพพลิเคชันที
่ ่เสียค่าบริการในรูปแบบรายเดือน
โดย Netflix มีก ารผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ และสารคดีต้นฉบับเป็ นของตัวเอง รวมถึง มีก ารร่วมทุนการผลิต
ที่ผู้ชมสามารถรับชมได้ทาง Netflix เท่านัน้ (ประชาชาติธุรกิจ , 2563) มีจานวนผู้ใช้งานถึง 208 ล้านบัญชี
ทั ่วโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับ 1 อยู่ท่ี 34.4% (Robowealth, 2564)
ซึ่ง การให้บ ริก ารวิดีโ อสตรีมมิ่ง Netflix ในประเทศไทยนั น้ ได้มีก ารเปิ ดตัวครัง้ แรกในวัน ที่ 6
มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีภาพยนตร์ ซีรสี ์ และสารคดีท่มี คี าบรรยายเสียงเป็ นภาษาไทยมากมาย ในส่วน
ของอัต ราค่ าบริก าร ทาง Netflix ประเทศไทย มีก ารเรีย กเก็บ ค่า บริก ารในรูป แบบรายเดื อ น โดยอัต รา
ค่าบริการในแต่ละแพ็คเกจ จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบในการรับชม ซึ่งหลังจากการที่ Netflix
มีการให้บริการในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการแล้วนัน้ ก็ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับชมสื่อของคนไทย ซึง่
มีก ารหันไปใช้บริก ารรับชมวิดีโอสตรีม มิ่ง จากทาง Netflix กันมากขึ้น แทนที่จ ะเป็ นการรับ ชมผ่า นทาง
โทรทัศน์ และมากไปกว่านัน้ Netflix ได้เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ ซีรสี ์ และสารคดี
ของคนไทย โดยมีตวั เลือก Smart download ทีผ่ ใู้ ช้บริการสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาต่างๆ ใน Netflix เก็บไว้
ในสมาร์ทโฟน หรือแท็บเลตก่อน แล้วจึงค่อยเปิ ดดูในช่วงเวลาว่างต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวเลือกการรับชมที่ได้รบั
ความนิยมจากคนไทยที่ใช้บริการประมาณ 1 ใน 3 ของผูใ้ ช้บริการทัง้ หมด (Marketingoops, 2563) และสืบ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบนั ทีส่ ่งผลเชิงบวกต่อผูใ้ ห้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ รายต่างๆทั ่วโลก ทาให้
การแข่งขันในตลาดนัน้ มีการทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ และด้วยสภาวการณ์เช่นนี้ ทาให้คุณค่าตราสินค้านัน้
มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการทีจ่ ะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทัง้ การทีผ่ ใู้ ห้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ มีการ
ทาการตลาดเชิงเนื้อหาอย่างสม่าเสมอเพื่อสื่อสารไปยังผูใ้ ช้บริการนัน้ เป็ นกลยุทธ์ท่สี ร้างความแตกต่างจาก
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คู่แข่งได้เป็ นอย่างดี และยังสามารถช่วยเพิม่ โอกาสในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจของตนเองในสภาวะการแข่งขัน
สูงเช่นนี้ได้อีกด้วย เพื่อทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในผู้ให้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ ในระดับสูงสุด และ
ก่อให้เกิดเป็ นความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ที่จะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ อันจะนามาสู่ผลกาไรที่
ยังยื
่ น และเป็ นตราสินค้าทีอ่ ยู่ในใจของผูใ้ ช้บริการตลอดไป
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วจิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า
และการตลาดเชิง เนื้ อ หา ที่มีต่ อ ความพึง พอใจ และความภัก ดีในบริก ารวิดีโ อสตรีม มิ่ง Netflix ของคน
Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยการที่ ผู้ วิ จ ั ย ได้ เ ลื อ กกลุ่ ม เป้ าหมายที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครนัน้ มีสาเหตุมาจากการที่กรุงเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มปี ระชากร
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่ น มีอตั รารายได้โดยเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ มีการเข้าถึงเทคโนโลยี และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เสถียรและครอบคลุมกว่าจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย จึงเป็ นพื้นที่ท่เี หมาะในการทดสอบกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อนาข้อมูลและผลการศึกษามาใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้มากที่สุด การศึกษาในครัง้ นี้ จะเป็ นประโยชน์
ต่อผูป้ ระกอบการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix รวมไปถึงธุรกิจทีใ่ ห้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ ภาพยนตร์ ซีรสี ์ และสารคดี
ทีเ่ สียค่าบริการในรูปแบบรายเดือนอื่นๆ และเพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาศักยภาพการให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้
นาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองผูใ้ ช้ทเ่ี ป็ นสมาชิกให้ดยี งิ่ ขึน้

วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าและการตลาดเชิงเนื้อหาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจและความภักดี
ของบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึก ษาความพึง พอใจที่มีค วามสัมพันธ์ก ับความภัก ดี ประกอบด้วย ความตัง้ ใจใช้ต่อใน
อนาคตและความตัง้ ใจบอกต่ อ การใช้ข องบริก ารวิดีโ อสตรีม มิ่ง Netflix ของคน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ และ
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้ จกั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ และ
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความภักดีในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 การตลาดเชิงเนื้อหา (Content marketing) ประกอบด้วย Content สร้างแรงบันดาล
ใจ Content การให้ไอเดีย Content การบอกแนวทางการแก้ปัญหา Content การให้คาแนะนา และ Content
การสร้างอารมณ์ มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 4 การตลาดเชิงเนื้อหา (Content marketing) ประกอบด้วย Content สร้างแรงบันดาล
ใจ Content การให้ไอเดีย Content การบอกแนวทางการแก้ปัญหา Content การให้คาแนะนา และContent
การสร้างอารมณ์ มีอิทธิพลต่อความภัก ดีใ นบริก ารวิดีโ อสตรีมมิ่ง Netflix ของคน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีในบริการวิดีโอสตรีมมิง่ Netflix ของ
คน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ทบทวนวรรณกรรม
ประชากรเจเนอเรชันวาย
่
งานวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการทีเ่ ป็ นคน Generation Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคที่กาลังได้รบั ความสนใจจากนักการตลาดในปั จจุบนั เป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มผูบ้ ริโภค Generation Y นี้ เติบโตมาในช่วงที่
สังคมเริม่ มีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคที่มกี ารใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างเต็มที่ และมีลกั ษณะของการใช้
และยอมรับเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวันที่แตกต่างจากกลุ่มคนใน Generation ก่อนๆ จึงทาให้การพัฒนาของ
เทคโนโลยีนัน้ มีอิทธิพลในด้านการทาการตลาดต่อคนใน Generation Y เป็ นอย่างมาก (ชนกพร ไพศาล
พานิช, 2554) และจากสถิติท่ไี ด้กล่าวถึงในภูมหิ ลัง พบว่า คนกลุ่ม Generation Y มีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หรือ Social media มากทีส่ ุดเมื่อเทียบกับคนในกลุ่มอื่นๆ ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอ
ความหมายและลักษณะของคน Generation Y ดังต่อไปนี้
ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว (2558) ได้อธิบายการใช้ส่อื Social media ของกลุ่มคน Generation Y
ไว้ว่า กลุ่มคน Generation Y นัน้ มีระดับของยอมรับเทคโนโลยี (Technology acceptance) ด้านการรับรู้
ประโยชน์และด้านการรับรูค้ วามง่ายในการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social media อยู่ในระดับมาก
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้มกี ารเติบโตมาพร้อมๆ กับการเข้ามาของเทคโนโลยี ดังนัน้ คนกลุ่มนี้จงึ มีความ
เข้าใจ ความผูกพันธ์ และรับรู้ถึงประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมไปถึงมีความเคยชินกับการใช้เทคโนโลยีใน
ชีวติ ประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการใช้ส่อื อย่าง Social media
ดวงกมล อารียมิตร (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ผูบ้ ริโภคกลุ่ม Generation Y คือ ผูท้ เ่ี ติบโตมาพร้อมกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ได้รบั การเลี้ยงดูอย่างดีจากพ่อและแม่ มีแนวคิด
เป็ นของตนเอง ทาในสิง่ ที่ตนเองชอบ และจะปฏิเสธในสิง่ ที่ตนเองรูส้ กึ ไม่ชอบหรือไม่พอใจที่จะทา ทาให้ใน
บางครัง้ คน Generation Y นี้ ถูกจัดว่าเป็ นกลุ่มทีม่ คี วามอดทนค่อนข้างต่า นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ยงั มีลกั ษณะ
เด่นอื่นๆ อาทิ ความกล้าแสดงออก และสามารถทากิจกรรมหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้ (Multitasks)
พฤติกรรมที่เป็ นลักษณะเด่นของผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้โดยทั ่วไปคือ จะให้ความสาคัญกับยีห่ อ้ ของสินค้า นิยมการ
บอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth) และมีแ นวโน้ มในการบริโภคสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์
มากขึน้
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2563) ได้กาหนดช่วงอายุสาหรับกลุ่ม Generation Y
ไว้คอื ผูท้ ่เี กิดระหว่างปี พ.ศ. 2524-2543 (ค.ศ. 1981-2000) มีช่วงอายุระหว่าง 21-40 ปี (ปั จจุบนั คือปี พ.ศ.
2564) โดยมีลกั ษณะเฉพาะ ดังนี้ Generation Y เติบโตและคุน้ เคยกับการใช้อนิ เทอร์เน็ต รวมถึงอยู่ในช่วงวัย
ที่สามารถเรียนรูก้ ารใช้อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรมต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี เป็ นหนึ่งในกลุ่มผูบ้ ริโภคที่กาลัง ได้รบั
ความสนใจจากนักการตลาดและนักโฆษณาในปัจจุบนั
ตราสิ นค้า และคุณค่าตราสิ นค้า
วิทวัส รุ่งเรืองผล (2552) ได้กล่าวไว้ว่า คุณค่าตราสินค้า คือ ตราสินค้าที่ได้รบั การยอมรับของ
ผูบ้ ริโภคและผูบ้ ริโภคให้ความเชื่อถือในตัวสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ โดยจะเป็ นคุณค่าหรือเป็ นทุนที่เพิม่ พูนใน
ตัวสินค้า ที่จะช่วยในการเพิม่ มูลค่าให้แก่ตราสินค้าหรือบริการนั ้นในมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งเป็ นผลมาจาก
กิจกรรมทางการตลาดและการทาโฆษณาทีด่ แี ละมีความต่อเนื่อง รวมทัง้ ประสบการณ์ดๆี ทีล่ ูกค้าประจาของ
องค์กรคาดหวังจะได้รบั จากการนิยมใช้ตราสินค้าหนึ่งๆ ซึง่ มีผลมาจากมุมมองในด้านบวกของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อ
สินค้าหรือบริการขององค์กร
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Aaker (1991) ได้กล่าวไว้ว่า คุณค่าตราสินค้า มีองค์ประกอบหรือสิง่ ทีข่ บั เคลื่อนอยู่ 3 ส่วน ได้แก่
1. ด้า นการตระหนัก รู้ถึง ตราสินค้า (Brand awareness) คือ ความสามารถของผู้บริโภคในการ
ระลึกถึงหรือจดจาได้เกีย่ วกับตราสินค้าที่อยู่ในความทรงจา ซึ่งจะมีระดับการรับรูท้ ่แี ตกต่างกันออกไป ทาให้
ผู้บ ริโ ภคสามารถจ าแนกชนิ ด และระบุ ถึง ตราสิน ค้า ในสถานการณ์ ท่ีแ ตกต่ า งกัน ได้ ซึ่ง เป็ น ผลมาจาก
ความสามารถทางด้านข้อมูลของตราสินค้าในความทรงจาของผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ การตระหนักรูถ้ งึ ตราสินค้าของ
บริการวิดีโอสตรีมมิง่ ของ Netflix คือ ความสามารถของผู้ใช้บริการในการที่สามารถระลึกถึงหรือจดจ าได้
เกี่ยวกับบริก ารวิดีโอสตรีมมิ่งของ Netflix ซึ่ง ทาง Netflix เองต้องพยายามทาให้ผู้ใช้บริก ารรับรู้ถึงความ
แตกต่างของบริการวิดโี อสตรีมมิง่ ด้วย เนื่องจากถ้าบริการวิดโี อสตรีมมิง่ นัน้ มีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น
ก็จะส่งผลดีต่อ Netflix และจะทาให้ผใู้ ช้บริการมีความภักดีต่อ Netflix อีกด้วย
2. ด้านการรับรู้คุณภาพ (Perceived quality) หมายถึง ความรู้สกึ ของผู้บริโภคที่ร ับรู้ถึงคุณภาพ
โดยรวม หรือคุณภาพที่เหนือกว่าสินค้าตราอื่นของตราสินค้าหนึ่ง และจะมีการคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน รวมไปถึงคุณสมบัตขิ องสินค้านัน้ ๆ และจัดว่าเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคุณค่าตราสินค้า ทัง้ นี้
การรับรู้คุณภาพของบริการวิดีโอสตรีมมิง่ ของ Netflix คือ ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ใช้บริการที่มตี ่อคุณภาพ
โดยรวมของ Netflix ทีผ่ ใู้ ช้บริการจะสามารถรับรูไ้ ด้ ซึง่ การรับรูค้ ุณภาพของผูใ้ ช้บริการนัน้ จะสามารถวัดได้
3. ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (Brand associations) หมายถึง ความสัมพันธ์ซง่ึ เชื่อมโยงตรา
สินค้าเข้ากับความทรงจาของผูบ้ ริโภคในขณะที่ซ้อื สินค้าหรือบริการ ทัง้ นี้ ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้าของ
บริการวิดีโอสตรีมมิง่ ของ Netflix คือ ความเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้า Netflix กับองค์ประกอบอื่นๆ ของ
Netflix ที่ท าให้ผู้ใ ช้บ ริก ารเกิด ความพึง พอใจหรือ เกิด ทัศ นคติใ นแง่ บ วกต่ อตราสิน ค้า Netflix ซึ่ง ความ
เชื่อ มโยงนี้ ท าให้ท าง Netflix สามารถสร้า งข่า วสาร สื่อ สาร หรือ ด าเนิ น กิจ กรรมทางการตลาดที่ทาให้
ผูใ้ ช้บริการมีความรูส้ กึ สนใจและอยากติดตามมากขึน้ ได้อกี ด้วย
จากการได้ศกึ ษาแนวคิดและทฤษฎีจากนักวิชาการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ผูว้ จิ ยั มีความสนใจแนวคิด
และทฤษฎีคุณค่าตราสินค้าของ David A. Aaker (1991) ทัง้ 3 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านตระหนักรูถ้ งึ
ตราสินค้า (Brand awareness) ด้านการรับรู้คุณภาพ (Perceived quality) และด้านความเชื่อมโยงต่อตรา
สินค้า (Brand associations) โดยองค์ประกอบทัง้ 3 ด้านนี้ จะสามารถช่วยส่ง เสริมตราสินค้าให้เกิดเป็ น
คุณค่าตราสินค้า ทีจ่ ะทาให้ผใู้ ห้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix มีความแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้ โดยจะส่งผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิง่ Netflix ให้มคี วามเป็ นเอกลักษณ์ มีคุณค่า และมีความแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นในตลาดวิดโี อสตรีมมิง่ ในมุมมองของผูใ้ ช้บริการ
การตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content marketing)
การท าการตลาดเชิง เนื้ อ หาเป็ น สิ่ง ที่มีค วามส าคัญ ต่ อ การท าธุ ร กิจ ในปั จ จุ บัน เป็ น อย่ า งมาก
เนื่องจากธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมนัน้ มีการแข่งขันในเรื่องของการทาการตลาดเพื่อผลักดันสินค้าไปยัง
ผู้บริโภคอย่างเข้มข้น ดังนัน้ การทาการตลาดเชิงเนื้อหา จึงเป็ นอีกหนึ่งเครื่องมือ ทางการตลาดที่หลายๆ
ธุรกิจนามาใช้ โดยอาศัยจุดเด่นด้านความแตกต่างและด้านความน่ าสนใจในสายตาของผู้บริโภค เพื่อเพิม่
โอกาสในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจของตน
Content Marketing Institute (2016) ได้ก ล่าวไว้ว่า การตลาดเชิง เนื้อหา เป็ นวิธีก ารตลาดเชิง
กลยุทธ์ทม่ี ุ่งเน้นการสร้างและส่งมอบเนื้อหาที่มคี ุณค่า มีความเกีย่ วข้อง และมีความสอดคล้อง เพื่อดึงดูดและ
รักษากลุ่มเป้ าที่สามารถกาหนดได้อย่างชัดเจน และเป้ าหมายหลักก็คอื เพื่อทาให้การซื้อสินค้าและบริการ
ของลูกค้า สามารถทากาไรให้แก่องค์กรได้
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Patchanie Paugsopathai (2557) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า แนวทางการท าการตลาดเชิง เนื้ อ หานั ้น มี
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรูส้ กึ ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อได้อ่าน
เช่น เกิดความสนุกสนาน เพลิด เพลิน เกิดความอิม่ เอมใจ เป็ นต้น โดยได้มกี ารนาเสนอ 5 แนวทางสาหรับ
การทา Content marketing ซึง่ ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
1. Content สร้างแรงบันดาลใจ เป็ นเนื้อหาที่ผผู้ ลิตต้องมุ่งเน้นในการสื่อสารเพื่อให้เกิดแรงบันดาล
ใจด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศ ทุกวัยในวงกว้าง ซึ่งอาจนาเสนอในรูปแบบ
รูปภาพ ข้อความทีโ่ ดนใจลูกค้า หรือข้อความทีส่ ร้างพลังบวกให้กบั ลูกค้า
2. การให้ไอเดีย เป็ นเนื้อหาทีช่ ่วยสร้างไอเดียให้กบั ลูกค้าในบางอย่าง โดยการนาเสนอตัวอย่างดีๆ
ในแบบรูปภาพและวิดโี อเพื่อเอือ้ ประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
3. บอกแนวทางแก้ปัญหา เป็ นเนื้อหาที่ทางผู้ผลิตหรือองค์กรเจ้าของผลิตภัณฑ์ แนะนาวิธีการ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ ก ับลูกค้าทีใช้ผลิตภัณ ฑ์ ซึ่ง อาจเป็ นปั ญหาที่ลูกค้าประสบจริง หรือ
ปัญหาทีก่ าลังอยู่ในกระแสสังคมในขณะนัน้ มานาเสนอ
4. ให้คาแนะนาหรือความรู้ เป็ นเนื้อหาที่ให้คาแนะนาวิธกี ารใช้งานสินค้า ความรู้ หรือเหตุการณ์
ต่างๆ ที่กาลังเป็ นกระแสหรือกาลังตกอยู่ในความสนใจของลูกค้า หรือผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการแชร์และบอก
ต่อไปยังกลุ่มเพื่อนบนสื่อสังคมออนไลน์
5. สร้างอารมณ์/ความบันเทิง เป็ นเนื้อหาที่สร้างอารมณ์สนุกสนาน ตลก หม่นหมอง ซาบซึ้ง หรือ
โศกเศร้าให้กบั ผูบ้ ริโภค
กล่าวโดยสรุปคือ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา ทาให้สามารถรับรู้ไ ด้ว่า การสร้างเนื้อหา
เพื่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายนัน้ ควรให้คุณค่าความสาคัญกับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร โดยจะต้อง
สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเป้ าหมายสามารถรับรูถ้ งึ วัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่
ต้องการจะสื่อออกไปอย่า งครบถ้วนและชัด เจน อีก ทัง้ เนื้อหานัน้ ควรมีความน่ าสนใจ สามารถที่จ ะทาให้
กลุ่มเป้ าหมายรู้สกึ อยากติดตาม โดยจะต้องไม่เป็ นการบังคับหรือรบกวนการชมเนื้อหาของกลุ่มเป้ าหมาย
มากจนเกินไป ทัง้ นี้ ทางผู้วจิ ยั ได้เลือกทฤษฎีการตลาดเชิงเนื้อหาของ Patchanie Paugsopathai (2557)
เพื่อนามาอ้างอิงในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
ความพึงพอใจ
ในด้านความพึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เป็ นอีกหนึ่ง
ปั จจัยสาคัญที่ทุกธุรกิจต้องพึงตระหนักในการประกอบกิจการ ซึ่งจากการที่ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความพึงพอใจ มีผวู้ จิ ยั ได้ให้ความหมายแนวคิดและทฤษฎี ไว้ดงั นี้
กุณฑลี รื่นรมย์ (2547) อ้างถึงใน (เพ็ญภิมล โสภณธนกิจ , 2560) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง การทีบ่ ุคคลแสดงออกถึงความยินดีหลังจากที่ได้บริโภคสินค้า ซึง่ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากสินค้าอาจจะ
เท่ากับหรือสูงกว่าระดับความคาดหวังของบุคคลนัน้ จึงทาให้เกิดความพึงพอใจในทีส่ ุด
วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ได้อธิบายความพึง พอใจของผู้ใช้บริก ารไว้ว่า ความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ หมายถึง ทัศนคติท่ดี หี รือความรูส้ ึกที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รบั การตอบสนองตามที่
คาดหวัง ก็จะเกิดเป็ นความรูส้ กึ เชิงบวกในสิง่ นัน้ และหากความต้องการนัน้ ไม่ได้รบั การตอบสนอง ความพึง
พอใจในเชิงลบ หรือความไม่พอใจก็จะเกิดขึน้ ซึง่ จะขึน้ อยู่กบั ลักษณะการให้บริการขององค์กร ร่วมกับระดับ
ของความรูส้ กึ ของผูม้ าใช้บริการ
กล่าวโดยสรุปคือ แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ทีด่ ี ทัศนคติทด่ี ี ความชื่นชอบ
และความต้อ งการของบุค คลที่มีต่ อ สิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ ง โดยความรู้สึก พอใจจะเกิดขึ้น เมื่อ ผู้บ ริโ ภคได้ร ับการ
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ตอบสนองในสิง่ ที่ตอ้ งการ ซึง่ ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อสินค้าหรือบริการขององค์กรจะเกิดขึน้ หรือไม่นัน้
จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคในมิตติ ่างๆ ของ
แต่ละบุคคล
ความภักดี
ในสภาวะปั จจุบนั ที่สภาพการแข่งขันของตลาดวิดโี อ สตรีมมิง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ เรื่อยๆ การ
รักษาผูใ้ ช้เดิมให้ยงั คงใช้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ จากทาง Netflix นัน้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญ ดังนัน้ การสร้างความ
ภักดีต่อตราสินค้า Netflix จึงเป็ นเรื่องที่พงึ ปฏิบตั ใิ นธุรกิจปั จจุบนั โดยหากสามารถรักษาฐานความภักดีของ
ผูใ้ ช้ไว้ได้ ก็จะทาให้ทาง Netflix สามารถผลิตเนื้อหาเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างมีคุณภาพในอนาคตได้
ทัง้ นี้ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คานิยามและความหมายของความภักดีไว้ ดังนี้
Jacoby (1973) ได้กล่าวไว้ว่า ความภักดีต่อตราสินค้า คือรูปแบบของพฤติกรรมการซื้อซ้าของ
ผูบ้ ริโภค ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อการสร้าง รักษา และปกป้ องส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์กร เพื่อให้ตรา
สินค้าขององค์กรนัน้ สามารถทากาไรให้องค์กรได้ในระยะยาว
คมกริช ฤทธิกล้า (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ความภักดีต่อตราสินค้า คือกลยุทธ์ท่สี าคัญในการดาเนิน
กิจกรรมทางการตลาด หากผูบ้ ริโภคเกิดความภักดีในตราสินค้าหนึ่งๆแล้ว ก็จะส่งผลให้ผบู้ ริโภคเกิดทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ดีต่อตราสินค้านัน้ ด้วย ทัง้ ในด้านการกลับมาซื้อซ้า หรือซื้อในปริมาณมากขึ้น มีก ารบอก
ต่อไปยังบุคคลอื่น รวมถึงองค์กรก็ยงั จะได้ประโยชน์จากการที่ผบู้ ริโภคที่เกิดความภักดีในตราสินค้า ทัง้ ใน
ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าหรือบริการ การเพิม่ ช่องทางการขาย สามารถตัง้ ราคาสินค้าในระดับที่สูง
กว่าตราสินค้าอื่นๆ รวมถึงสามารถลดต้นทุนทางด้านต่างๆขององค์กรได้
กล่าวโดยสรุปคือ แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีนัน้ หมายถึง ความซื่อสัตย์ท่มี ผี ลต่อการซื้อซ้า โดย
เกิดจากที่ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าให้ความคาดหวังแล้วได้รบั การตอบสนอง
ตามที่คาดหวัง หรือเกินกว่าที่คาดหวังไว้ และพัฒนาความรู้สกึ กลายเป็ นความผูกพัน จนกระทั ่งถึงระดับที่
เปลีย่ นเป็ นความซื่อสัตย์ ซึง่ กลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามซื่อสัตย์จะเป็ นกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามภักดีในตราสินค้า ลูกกลุ่มนี้
จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้าๆ และจะซื้อสินค้าประเภทอื่นๆทีอ่ ยู่ภายใต้ตราสินค้าเดิม รวมทัง้ จะบอกต่อไปยัง
บุค คลอื่น ซึ่ง เป็ นตัวจู ง ใจลูกค้ารายใหม่ๆเข้า มาซื้อสินค้าหรือใช้บริก าร และสร้างประโยชน์ ทางด้านการ
บริหารทีง่ ่ายขึน้ ให้แก่องค์กร
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตระดับความภักดีของผูใ้ ช้บริการ ซึ่งอ้างอิงจากแนวคิดของ Aaker (1991)
ที่ได้ทาการแบ่งความจงรักภักดีในตราสินค้าหรือบริการออกเป็ น 4 ระดับขัน้ ได้แก่ ผูบ้ ริโภคที่มคี วามผูกพัน
ผูบ้ ริโภคทีช่ ่นื ชอบในตราสินค้า ผูบ้ ริโภคทีพ่ งึ พอใจในตราสินค้า และผูบ้ ริโภคทีพ่ งึ พอใจในสินค้าหรือมีการซื้อ
สินค้านัน้ ๆ ด้วยความเคยชิน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูใ้ ช้บริการทีเ่ ป็ นคน Generation Y ทีเ่ กิดระหว่างปี พ.ศ. 25242543 (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2563) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กาลังใช้บริการวิดโี อ
สตรีมมิง่ ของ Netflix ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ในการวิจ ัยครัง้ นี้ ได้แ ก่ ผู้ใช้บริก ารที่เป็ นคน Generation Y ที่เกิดระหว่างปี
พ.ศ. 2524-2543 (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2563) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กาลังใช้

39

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปี ท่ี 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2565
บริก ารผ่านช่องทางออนไลน์ ส ตรีมมิ่ง ของ Netflix ซึ่ง ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แ น่ นอน และเนื่องจาก
ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน จึงใช้การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สตู รการหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจานวนประชากรทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% จะได้กลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสมในการศึกษาครัง้ นี้เท่ากับ 385
ตัวอย่าง (อัจฉริยา ทุ่งแจ้ง, 2560)
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-probability sampling)
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อเป็ นการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่ตรง
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ม ากที่สุ ด โดยผู้วิจ ัย สร้า งแบบสอบถามออนไลน์ ด้ว ย Google form โดยผู้วิจ ัย ได้แ จก
แบบสอบถามผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มใน Facebook จานวน 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ม Netflix Thai club
2. กลุ่ม Netflix lover Thailand
3. กลุ่ม แนะนาหนังสนุกNetflix
4. กลุ่ม Netflix/รีววิ หนัง/ซีรสี ์
5. กลุ่ม คนดู Netflix
เนื่องจากกลุ่มข้างต้น เป็ นกลุ่มที่พูดคุยเกี่ยวกับ Netflix โดยเฉพาะที่มจี านวนสมาชิกภายในกลุ่ม
มากที่สุด 5 อันดับแรก (Undubzapp, 2563) และมีก ารโพสต์อัพ เดต พูดคุย แลกเปลี่ย นข้อ มูล เกี่ย วกับ
ภาพยนตร์ ซีรสี ์ และสารคดีของ Netflix อยู่อย่างสม่าเสมอ ซึ่งจากการแจกแบบสอบถามในกลุ่ม Facebook
ดังกล่าวข้างต้น ทาให้ได้จานวนผูต้ อบแบบสอบถามที่ตรงตามเกณฑ์ และตรงตามวัตถุประสงค์จานวน 285
คน และแจกแบบสอบถามใน LINE OpenChat จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่ม Netflix
2. กลุ่ม วันนี้ดู Netflix เรื่องอะไรดีวะ
3. กลุ่มแอบคุยโรงหนัง
เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มจี านวนสมาชิกภายในกลุ่มจานวนมาก ซึ่งจากการแจกแบบสอบถามในกลุ่ม
LINE OpenChat ดัง กล่ า วข้า งต้ น ท าให้ไ ด้จ านวนผู้ต อบแบบสอบถามที่ต รงตามเกณฑ์ และตรงตาม
วัตถุประสงค์จานวน 100 คน รวมทุกช่องทางได้ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 385 คน โดยก่อนทาการแจก
แบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้มกี ารขออนุญาตผูด้ ูแลกลุ่ม (แอดมิน) ในการประกาศแบบสอบถาม ซึ่งทางผูด้ ูแลกลุ่ม
ได้อนุญาตและให้ความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์แบบสอบถามแก่สมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งก่อนทาการ
เก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดคาถามเพื่อเป็ นการคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม (Screening question) ว่า “ท่าน
มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี ” “ท่านอาศัยอยู่ในเขตกรุง เทพมหานคร” และ "ท่านใช้บริการอยู่ หรือไม่เคยใช้
บริการเลย/เลิกใช้บริการไปแล้ว" โดยจะทาการเก็บข้อมูลเฉพาะผูท้ ่มี อี ายุระหว่าง 21 – 40 ปี อาศัยอยู่ในเขต
กรุง เทพมหานคร และเป็ นผู้ท่ีกาลัง ใช้บริก ารวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix เท่านัน้ เพื่อเป็ นการคัดเลือกผู้ต อบ
แบบสอบถามทีต่ รงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้มกี ารกระจายของกลุ่มตัวอย่างมากทีส่ ุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคุณ ค่าตราสินค้า การตลาดเชิง เนื้อหา ความพึง พอใจ และความภัก ดีในบริการวิดีโอสตรีมมิง่ Netflix
ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคาถามมีจานวนรวมทัง้ สิ้น มี 9 ข้อ ได้แก่ อายุ สถานะการสมาชิก
ของ Netflix เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ใช้บริการ Netflix และการ
สมัครใช้แพ็คเกจรายเดือนของ Netflix
ตอนที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ซึ่งคาถามมีจานวนรวมทัง้ สิ้น 3 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการรู้จกั ตรา
สินค้า จานวน 4 ข้อ ด้านการรับรูค้ ุณภาพ จานวน 4 ข้อ และด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 การตลาดเชิงเนื้อหาซึ่งคาถามมีจ านวนรวมทัง้ สิ้น 5 ข้อ ประกอบด้วย ด้านสร้างแรง
บันดาลใจ จานวน 2 ข้อ ด้านการให้ไอเดีย จานวน 2 ข้อ ด้านการบอกแนวทางการแก้ปัญหา จานวน 4 ข้อ
ด้านการให้คาแนะนา จานวน 3 ข้อ และด้านการสร้างอารมณ์ จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจ ซึง่ คาถามมีจานวนรวมทัง้ สิน้ 6 ข้อ
ตอนที่ 5 ความภักดี ซึ่งคาถามมีจานวนรวมทัง้ สิน้ 2 ข้อ ประกอบด้วย ความตัง้ ใจใช้ต่อในอนาคต
จานวน 1 ข้อ และความตัง้ ใจบอกต่อการใช้ จานวน 1 ข้อ
การคานวณค่าความเชื่อมัน่
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างและนาไป
คานวณค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
วธิ หี าค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient,
α) (อัครเดช ปิ่ นสุข, 2558) เพื่อให้ได้ค่าความเชื่อมัน่ ซึง่ จะมีค่าระหว่าง 0 < α< 1 ซึง่ พบว่า ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เมื่อพิจารณารายด้าน เป็ นดังต่อไปนี้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเ คราะห์ส ถิติเ ชิง พรรณนา ผู้วิจ ัย เลือ กใช้ก ารหาค่า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐาน และในการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุมาน ผูว้ จิ ยั เลือกใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และสถิตคิ ่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสันในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมัน่
คุณค่าตราสินค้า ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า
0.879
คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ
0.850
คุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า
0.837
การตลาดเชิงเนื้อหา ด้านสร้างแรงบันดาลใจ
0.740
การตลาดเชิงเนื้อหา ด้านการให้ไอเดีย
0.745
การตลาดเชิงเนื้อหา ด้านการบอกแนวทางการแก้ปัญหา
0.854
การตลาดเชิงเนื้อหา ด้านการให้คาแนะนา
0.828
การตลาดเชิงเนื้อหา ด้านการสร้างอารมณ์
0.916
ความพึงพอใจ
0.913
ความภักดี
0.757

ผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงเป็ น
ค่าร้อยละ จากผลการวิเคราะห์ เพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 85.75
สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 82.00 ระดับการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ
71.25 อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
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คิดเป็ นร้อยละ 37.00 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงต่ากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34.00 ระยะเวลาที่ใช้บริ การ Netflix พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาที่ใช้บริการ Netflix อยู่ในช่วง 12 เดือนขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 76.25 และ การสมัครใช้
แพ็คเกจรายเดือนของ Netflix พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกี ารสมัครใช้แพ็คเกจพรีเมีย่ ม คิดเป็ น
ร้อยละ 68.00
2. ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ย วกับ คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า ของบริก ารวิดีโ อสตรีม มิ่ง Netflix ของคน
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามรับรู้ถงึ คุณค่าตราสินค้าของ Netflix อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.44
𝑥

S.D.

านการรจัก ราสินคา

4.67

0.36

มากที่สุ

านการรับรคุ

4.32

0.50

มากที่สุ

4.34

0.49

มากที่สุ

4.44

0.36

า

านการ ่ มโย ราสินคา

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดเชิง เนื้อหา (Content marketing) ของบริก ารวิดีโอ
สตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้าน
การตลาดเชิงเนื้อหาของ Netflix อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.09
(Content marketing)

𝑥

S.D.

าน Content สรา ร บัน า จ

3.72

0.85

มาก

าน Content การ ห

4.21

0.57

มากที่สุ

าน Content การบ ก นวทา การ กปั หา

3.87

0.62

มาก

าน Content การ หคา น นา

4.35

0.59

มากที่สุ

าน Content การสรา ารม

4.29

0.65

มากที่สุ

4.09

0.50

ีย

(Content marketing)

4. ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ความพึง พอใจต่ อ บริก ารวิดี โ อสตรีม มิ่ง Netflix ของคน
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ Netflix โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.42
Netflix

x

S.D.

4.40

0.66

มากที่สุ

4.12

0.73

มาก

4.57

0.57

มากที่สุ

4. ั ราคาบริการราย น สิทธิปร โย นที่ทาน รับ
จาก Netflix ม่ ทียบกับความคุมคา น หาที่ รับ ม

4.11

0.77

มาก

5. ความ าย นการ าน

4.72

0.49

มากที่สุ

4.60

0.59

มากที่สุ

4.42

0.44

1. ความห ากห าย
นา สน บน Netflix

า ยน ร ีรสี

สารค ีท่ี

2. ร ย ว า นการ ั ท า ยน ร ร่ หม , ีรสี น
หม
Netflix
3. คุ า
า ยน ร ีรสี
สารค ีท่ีนา สน บน
Netflix

รม Netflix

6. ี จ ร า
Netflix าทิ 10 นั บั ส สุ น ทย , ิ
ที่ Netflix, น หา ปิ วั หม, รายการ ฉัน ปน น
Netflix
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5. ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ย วกับ ความจงรัก ภัก ดีข องบริก ารวิดีโ อสตรีม มิ่ง Netflix ของคน
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความจงรักภักดีต่อบริการวิดโี อสตรีมมิง่
Netflix ด้านความตัง้ ใจใช้ต่อในอนาคตอยู่ในระดับใช้บริการต่อแน่ นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และด้าน
ความตัง้ ใจบอกต่อการใช้อยู่ในระดับบอกต่อแน่นอน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.59
Netflix

x

S.D.

1. น นาค ทานมีความ ั จ นการ บริการ
ิ ค ่นั Netflix หร ม

4.76

0.48

บริการ

2. ทานมีความ ั จจ บ ก การ
ิ ค ่นั
Netflix ก ่ น คร บครัว คนรจักหร ม

4.59

0.66

บก

นน น
นน น

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ
และด้ า นการเชื่อ มโยงตราสิน ค้า มีอิท ธิพ ลต่ อ ความพึง พอใจในบริก ารวิดีโ อสตรีม มิ่ง Netflix ของคน
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ คุณค่าตราสินค้าของ
Netflix พบว่า มีการยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่า คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความพึง พอใจใน
Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยจากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ (𝑥2 ) และด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า (𝑥3 )
สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครได้รอ้ ยละ 47 และ
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
𝑌1 = 1.294 + 0.373𝑥2 + 0.345𝑥3
วั ปร
คาค ที่ constant
านการรับรคุ

า (𝑥2 )

านการ ่ มโย ราสินคา (𝑥3 )

B

Beta

SE

t

Sig.

1.294

.167

7.749

.000

.373

.414

.038

9.753*

.000

.345

.375

.039

8.844*

.000

R = .685

Adj 𝑅2 = 0.467

𝑅 = .469

SE = .328

2

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สมมติ ฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ และ
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความภักดีในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง พหุคูณ คุณค่าตราสินค้าของ Netflix พบว่า
มีก ารยอมรับสมมติฐ านรอง หมายความว่า คุณ ค่าตราสินค้ามีอิทธิพ ลต่อความภัก ดีใ น Netflix ของคน
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ (𝑥2 ) และด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า (𝑥3 ) สามารถพยากรณ์
ความภัก ดีใ น Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานครได้ร้อ ยละ 15.8 และสามารถเขียน
สมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
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𝑌2 = 2.648 + 0.275𝑥2
วั ปร
B
Beta
คาค ที่ constant
2.648
านการรับรคุ า (X2)
.275
.273
านการ ่ มโย ราสินคา (X3) .193
.188

+ 0.193𝑥3
SE
.234
.054
.055

t
11.311
5.127*
3.527*
R = .403
𝑅2 = .162

Sig.
.000
.000
.000
Adj 𝑅2 = .158
SE = .460

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สมมติ ฐานที่ 3 การตลาดเชิงเนื้อหา (Content marketing) ประกอบด้วย ด้านสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการให้ไอเดีย ด้า นการบอกแนวทางการแก้ปัญหา ด้านการให้ค าแนะนา และด้านการสร้างอารมณ์
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในบริการวิดีโอสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่ง ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ การตลาดเชิงเนื้อหาของ Netflix พบว่า มีก ารยอมรับสมมติ
ฐานรอง หมายความว่า การตลาดเชิงเนื้อหามีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจใน Netflix ของคน Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การตลาด
เชิงเนื้อหา ด้านการให้ไอเดีย (𝑥5 ) ด้านการบอกแนวทางการแก้ปัญหา (𝑥6 ) และด้านการให้คาแนะนา (𝑥7 )
สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในบริการ Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครได้รอ้ ยละ
26.3 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
𝑌3 = 2.451 + 0.209𝑥5 + 0.145𝑥6 + 0.118𝑥7
วั ปร

B

Beta

SE

2.451

-

14.808

14.808

.000

.209

.264

.043

4.865*

.000

Content การบ ก นวทา การ กปั หา(𝑥6 )

.145

.201

.039

3.752*

.000

Content การ หคา น นา(𝑥7 )

.118

.156

.042

คาค ที่ constant
Content การ ห

ีย(𝑥5 )

t

2.838*

Sig.

.005

R = .518

Adj 𝑅2 = .263

𝑅 2 = .268

SE = .386

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สมมติ ฐานที่ 4 การตลาดเชิงเนื้อหา (Content marketing) ประกอบด้วย ด้านสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการให้ไอเดีย ด้า นการบอกแนวทางการแก้ปัญหา ด้านการให้ค าแนะนา และด้านการสร้างอารมณ์
มีอทิ ธิพลต่อความภักดีในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ผล
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ การตลาดเชิ งเนื้อหาของ Netflix พบว่า มีการยอมรับสมมติฐานรอง
หมายความว่ า การตลาดเชิง เนื้ อ หามีอิท ธิพ ลต่ อ ความภัก ดีใ น Netflix ของคน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การตลาดเชิง
เนื้อหา ด้านการให้ไอเดีย (𝑥5 ) และ ด้านการสร้างอารมณ์ (𝑥8 ) สามารถพยากรณ์ความภักดีในบริการวิดโี อ
สตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครได้รอ้ ยละ และสามารถเขียนสมการพยากรณ์
ได้ดงั นี้
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𝑌4 = 3.221 + 0.181𝑥5 + 0.160𝑥8
วั ปร
คาค ที่ constant
Content การ ห

ีย(𝑥5 )

Content การสรา ารม (𝑥8 )

B

Beta

SE

t

Sig.

3.221

-

.190

16.977

.000

.181

.206

.049

3.704*

.000

.160

.208

.043

3.738*

.000

R = .363
𝑅

2

= .132

Adj 𝑅2 = 0.127
SE = .468

*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สมมติ ฐ านที่ 5 ความพึง พอใจ มีค วามสัมพันธ์ต่อ ความภัก ดีใ นบริก ารวิดีโอสตรีม มิ่ง Netflix
ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 5.1 ความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี ด้านความตัง้ ใจใช้ต่อในอนาคต
ในบริก ารวิดีโ อสตรีม มิ่ง Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ผลการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความภักดี ด้านความตัง้ ใจใช้ต่อใน Netflix ของคน Generation Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อ
ความภักดี ด้านความตัง้ ใจใช้ต่อใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 5.2 ความพึง พอใจ มีค วามสัมพันธ์ต่อความภัก ดี ด้านความตัง้ ใจบอกต่อการใช้
ในบริก ารวิดีโ อสตรีม มิ่ง Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง ผลการวิเ คราะห์
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความพึง พอใจกับ ความภัก ดี ด้า นความตัง้ ใจบอกต่ อ การใช้ ใน Netflix ของคน
Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ยอมรับ สมมติฐ านรอง หมายความว่ า ความพึง พอใจมี
ความสัม พัน ธ์ ต่ อ ความภัก ดี ด้ า นความตัง้ ใจบอกต่ อ การใช้ ใ น Netflix ของคน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
Netflix

านความ ั จ

น นาค

านความ ั จบ ก การ

Pearson
Correlation (r)

Sig. (2tailed)

.415*

.000

ปานก า

ียวกัน

.380*

.000

ค น า ่า

ียวกัน

สรุปและอภิ ปรายผล
สมมติ ฐานที่ 1 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ และ
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ และด้าน
การเชื่อ มโยงตราสิน ค้า มีร ะดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ี .000 และ .000 ตามล าดับ โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.373 และ 0.345 ตามลาดับ กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งตัวแปร
ทัง้ 2 ตัวนี้ สามารถพยากรณ์ ค วามพึง พอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครได้
ร้อยละ 46.7
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิง พบว่า คุณค่าตราสินค้า
ประกอบด้วย ด้านการรู้จกั ตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ และด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐาน
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ที่ตงั ้ ไว้ และผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สถาพร สุขศรีวรรณ (2562) ได้ศกึ ษาปั จจัย
ที่มีผลต่อความพึง พอใจในการใช้บริก ารภาพยนตร์ Online streaming ของกลุ่ม Gen X และ Y โดยจาก
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้คุณค่าของสินค้า/บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ภาพยนตร์ Online streaming และเมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่ า ด้า นการรับรู้คุณ ภาพและด้านการ
เชื่อมโยงตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในขณะที่ ด้านการรู้จกั ตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดบริการวิดีโอสตรีมมิง่
ในประเทศไทยรวมไปถึงทั ่วโลกนัน้ มีความรุนแรงเพิม่ ขึ้น เนื่องจากมีค่แู ข่งรายอื่นๆ เข้ามาในตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง และมียงั เนื้อหาที่สามารถรับชมได้ในแพลต์ฟอร์มของคู่แข่งรายนัน้ ๆ ได้เท่านัน้ อีกทัง้ คู่แข่งแต่ละ
รายมีจุดแข็งทีช่ ดั เจนตนเอง จึงทาให้การทีผ่ ใู้ ช้ Netflix ทีม่ คี วามคุน้ เคย รูจ้ กั หรือจดจาตราสินค้าของ Netflix
อาจจะไม่เพียงพอในการที่จ ะท าให้ผู้ใ ช้บ ริก ารเกิด ความพึง พอใจในตราสินค้า Netflix ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
บทความของ Tonkit360(2564) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และรูปแบบการใช้ชวี ติ ของ
ผู้คนสมัยใหม่ ทาให้ Video streaming เข้ามามีบทบาทและได้รบั ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ปั จจุบนั บริการ
วิดโี อสตรีมมิง่ มีมากมายหลายบริษทั ทาให้ผใู้ ช้บริการเกิดทางเลือกที่มากขึน้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ความชื่นชอบของ
แต่ละบุคคล ว่าสนใจเนื้อหาแบบใดเป็ นพิเศษ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับบทความของ Brand Inside (2564) ทีไ่ ด้
กล่าวไว้ว่า คนไทยรูจ้ กั กับการใช้งานแอปพลิเคชันสตรีมมิง่ กันมานาน ตัง้ แต่การมาของบริการสตรีมมิง่ อย่าง
Netflix, iflix, และ Hooq ทีม่ กี ารแข่งขันกันอย่างดุเดือด และในปัจจุบนั (พ.ศ. 2564) สาหรับผูใ้ ห้บริการสตรีม
มิง่ ที่ได้รบั ความนิยมในไทยนัน้ มีทงั ้ Netflix, HBO Go, Apple TV+, LINE TV, Viu และ WeTV ที่คนไทยมี
ความคุ้น เคยและรู้จ ัก เป็ น อย่ า งดี รวมถึง Disney+ อีก ด้ ว ย ซึ่ง แต่ ล ะรายนั ้น มีจุ ด เด่ น ด้ า นที่ต่ า งกัน
มีเอกลักษณ์และเนื้อหาที่นาเสนอเป็ นของตนเอง รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่ต่างกันอีกด้วย ผู้ท่จี ะ
สามารถเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้ใช้บริการได้นัน้ จะต้องเป็ นผู้ท่ที าให้ผู้ใช้บริการรูส้ กึ ว่าเนื้อหาที่นาเสนอใน
แพลต์ฟอร์มมีความคุม้ ค่ากับทีผ่ ใู้ ช้บริการเสียไป
สมมติ ฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ และ
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความภักดีในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า คุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ (𝑥2 ) และ
ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า (𝑥3 ) มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .000 และ .000 ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.275 และ 0.193 ตามลาดับ กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งตัวแปร
ทัง้ 2 ตัวนี้สามารถพยากรณ์ความภักดีใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ
15.8
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า คุณค่าตรา
สินค้า ประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ และด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มีอทิ ธิพล
ต่อความภักดีใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ และผลการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ภัทรมน จันทร์คงช่วย (2560) ได้ศกึ ษา การ
รับรูค้ ุณค่าตราสินค้าที่มตี ่อ SM Entertainment โดยจากผลการวิจยั พบว่า ด้านการรับรูค้ ุณค่าค่าสินค้า SM
Entertainment กลุ่ ม เป้ า หมายมีร ะดับ การรับรู้ม ากที่สุ ด และการรับ รู้ต ราสิน ค้า SM Entertainment ของ
ผูบ้ ริโภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความถี่การซื้อสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรูค้ ุณภาพและด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ ด้านการรูจ้ กั
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ตราสินค้า ไม่มอี ิทธิพลต่อความพึงพอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากการแข่งขันในตลาดวิดีโอสตรีมมิง่ ทั ่วโลกนัน้ มีความรุนแรงเพิม่ ขึ้นจาก
เมื่อก่อนมาก มีสาเหตุมาจากการทีค่ ่แู ข่งรายอื่นเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง และมียงั เนื้อหาทีส่ ามารถรับชม
ได้ในแพลต์ฟอร์มของคู่แข่งรายนัน้ ๆ ได้เท่านัน้ อีกด้วย จึงทาให้การทีผ่ ใู้ ช้ Netflix ทีม่ คี วามคุน้ เคย รูจ้ กั หรือ
จดจาตราสินค้าของ Netflix อาจจะไม่เพียงพอในการที่จะทาให้ผใู้ ช้บริการเกิดความภักดีในตราสินค้า Netflix
ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ วิชุด า สีน้อยขาว (2561) ได้ศึก ษา ความภัก ดีในตราสินค้า ผลิตภัณ ฑ์
โทรศัพท์มอื ถือ I PHONE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึก ษาพบว่า ปั จจัยคุณค่าตรา
สินค้า ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ไม่มผี ลต่อความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มอื ถือ “I PHONE” ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 3 การตลาดเชิงเนื้อหา (Content marketing) ประกอบด้วย ด้านสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านการให้ไอเดีย ด้า นการบอกแนวทางการแก้ปัญหา ด้านการให้ค าแนะนา และด้านการสร้างอารมณ์
มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า การตลาดเชิงเนื้อหา ด้านการให้ไอเดีย ด้านการบอกแนวทางการแก้ปัญหา และด้านการให้
คาแนะนา มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .000, .000 และ .005 ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัม พันธ์
เท่ากับ 0.209, 0.145 และ 0.118 ตามลาดับ กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ ตัวแปรทัง้ 3
ตัวนี้สามารถพยากรณ์ความพึง พอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อ ยละ
26.3
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า การตลาดเชิง
เนื้อหา ประกอบด้วย ด้านสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการให้ไอเดีย ด้านบอกแนวทางการแก้ปัญหา ด้านการให้
ค าแนะน า และด้า นสร้า งอารมณ์ มีอิท ธิ พ ลต่ อ ความพึง พอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง มีค วามสอดคล้อ งกับ สมมติฐ านที่ตัง้ ไว้ และผลการศึก ษาวิจ ัย ที่ไ ด้ สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ ณัฐนวียา จารุอคั รพัฒน์ (2561) ได้ศกึ ษาการตลาดแบบเนื้อหา (Content marketing) ทีส่ ่งผล
ต่อความพึง พอใจของผู้ใช้บริก าร Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุง เทพมหานคร โดยจาก
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริการ Application TISCO Mobile Banking มีความพึงพอใจในการทาการตลาดแบบ
เนื้อหาโดยใช้ส่อื ประเภทบทความและรูปภาพ/Infographics อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ส่วนสื่อประเภท
วิดีโอผลอยู่ในระดับเห็นด้วย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การตลาดแบบเนื้อหาโ ดยใช้ส่อื ประเภท
บทความ รูปภาพ/Infographics และวีดโี อส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ Application TISCO Mobile
Banking ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการให้ไอเดีย ด้านบอกแนวทางการแก้ปัญหา และด้านการให้คาแนะนามีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจใน
Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะทีด่ า้ นสร้างแรงบันดาลใจไม่มอี ทิ ธิพลต่อความ
พึงพอใจใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
ช่องทาง Social media ของ Netflix ได้มีก ารนาเสนอในรูปแบบรูปภาพ คลิปสัน้ ข้อความ ส่วนใหญ่เป็ น
เนื้ อ หาของ Netflix originals ซึ่ง เป็ น เพีย งเนื้ อ หาส่ ว นน้ อ ยเมื่อ เทีย บกับ เนื้ อ หาทัง้ หมดที่ท าง Netflix มี
ให้บริการ จึงทาให้โพสต์ต่างๆเหล่านัน้ ไม่ครอบคลุมไปถึงภาพยนตร์ทงั ้ หมดของทาง Netflix ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พริมา ภิญโญลาภะ (2560) ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า อิทธิพลของการทาการตลาดแบบเนื้อหา โดยใช้ส่อื
ประเภทรูปภาพ/Infographics ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญอยู่ท่ี 0.05 เนื่องจากกการศึกษาค้นคว้าไปยังการตลาดของ Netflix ใน Facebook Fanpage
พบว่า รูปภาพ/Infographics ภายในเพจทีใ่ ช้โปรโมทนัน้ เป็ นการให้ขอ้ มูลภาพยนตร์ทเ่ี ป็ นเนื้อหาของ Netflix
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ซึง่ เป็ นข้อมูลเพียงส่วนน้อย ไม่ครอบคลุมไปถึงภาพยนตร์อ่นื ทีม่ ใี ห้รบั ชม ทาให้ขอ้ มูลทีน่ าเสนอเพียงน้อยนิด
เป็ นส่วนหนึ่งในการใช้บริการ แต่ยงั ไม่ใช่ข้อมูลของภาพยนตร์ทงั ้ หมดที่ Netflix ให้บริการจึงไม่เป็ นผลต่อ
ผู้บริโภคที่สมัครใช้บริการเพื่อรับชมภาพยนตร์อ่นื ๆ ด้วย และสอดคล้องกับบทความของ Todd Spangler
(2018) ที่ก ล่าวไว้ว่า กว่า 80% ของคนอเมริก ันที่เป็ นผู้ใช้ Netflix จะเลือกรับชมเนื้อหาที่เคยฉายในโรง
ภาพยนตร์หรือสื่อโทรทัศน์มาก่อน และน้อยกว่า 20% ของคนอเมริกนั ที่เป็ นผู้ใช้ Netflix ที่จะรับชมเนื้อหา
ที่มาจาก Netflix originals รวมไปถึงการออกแคมเปญโปรโมทของทาง Netflix นัน้ มีการโปรโมทเพียงบาง
จุดในบางพื้นที่เท่านัน้ จึงอาจทาให้ผใู้ ช้บริการหลายๆ ท่านไม่ได้พบเห็นแคมเปญการโปรโมทดังกล่าวด้วย
ตนเอง แต่เป็ นการพบเห็นผ่า นสื่อออนไลน์ ต่า งๆ และการสร้างอารมณ์ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากเนื่องจาก
โพสต์ต่างๆของที่ทาง Netflix มีการนาเสนอบนสื่อโซเชียลมีเดียนัน้ ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้เกิดการ
แชร์ และการพู ด คุ ย กั น ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารวิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง Netflix แต่ เ ป็ นการมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารแนะน า
ประชาสัมพันธ์รายการ ภาพยนตร์ ซีรสี ์ และสารคดีต่างๆ ดังนัน้ ผูใ้ ช้บริการ Netflix มักจะไม่ได้แสดงความ
คิดเห็น หรือความประทับใจลงในช่องทางโซเชียลมีเดียของ Netflix แต่จะเป็ นการไปพูดคุย แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างๆ ในเพจ หรือพื้นที่ท่มี แี ต่ผใู้ ช้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix โดยเฉพาะ อาทิ
Facebook fanpage หรือ LINE Square ต่ า งๆ ที่ไ ว้ส าหรับ รีวิว เนื้ อ หาจากทาง Netflix โดยเฉพาะ ซึ่ง
ผู้ใช้บริการจะมีการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นจากภาพยนตร์อยู่ตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนความคิด เห็น
การแนะนาเนื้อหา รวมไปถึงมีการให้คะแนนเนื้อหา โดยอ้างอิงจากประสบการณ์และวิจารณญาณของแต่ละ
บุคคล โดยอาจมีการตัง้ เป็ นโพสต์ให้สมาชิกมาแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเม้นต์ หรือเป็ นการนาเสนอโดย
รูปภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ โจง์รชั ตะ กิจรุ่งเรืองไพศาล (2560) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องการ
จัดสารของแฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยผลการศึกษาพบว่า แฟนเพจวิจารณ์ภาพยนตร์มกี ารใช้รูปภาพ
ประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยเลือกใช้รูปภาพจากฉากทีโ่ ดดเด่นในภาพยนตร์ หรือมีความเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาที่ผวู้ จิ ารณ์หยิบยกขึ้นมาวิจารณ์เป็ นพิเศษมีการเลือกใช้คาโปรยที่ดงึ ดูดความสนใจจากผู้อ่าน และมี
การใส่คะแนนทีใ่ ห้กบั ภาพยนตร์เรื่องทีว่ จิ ารณ์ โดยจัดวางอยู่ในภายในขอบเขตของรูปภาพเท่านัน้ สอดคล้อง
กับ อรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) ได้ศกึ ษาเรื่อง ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และความตัง้ ใจ
ซื้อของผูบ้ ริโภค ซึง่ พบว่า รูปแบบวิธกี ารนาเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจนัน้ มีความหลากหลาย ซึง่ วิธกี าร
นาเสนอทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ แบบรูปภาพ โดยการโพสรูปภาพบนเฟซบุ๊กสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภค
ได้มากถึง ร้อยละ 37 โดยประเภทของรูปภาพที่พบมากที่สุด คือ ภาพอี-โปสเตอร์ เนื่องจากเป็ นภาพที่ได้ทา
การจัดวางรูปภาพและข้อความไว้อย่างลงตัวในกรอบเดียวกัน ทาให้ภาพอี -โปสเตอร์มคี วามน่าสนใจ เข้าใจ
ได้ง่ายอย่างรวดเร็ว
สมมติ ฐ านที่ 4 การตลาดเชิง เนื้ อ หา (Content marketing) ประกอบด้ ว ย Content สร้า งแรง
บันดาลใจ Content การให้ไอเดีย Content การบอกแนวทางการแก้ปัญหา Content การให้คาแนะนา และ
Content การสร้า งอารมณ์ มีอิทธิพลต่อความภัก ดีในบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ของคน Generation Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า การตลาดเชิงเนื้อหา ด้านให้ไอเดียและด้านการ
สร้างอารมณ์มรี ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .000 และ .000 ตามลาดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ
0.181 และ 0.160 ตามลาดับ กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งตัวแปรทัง้ 2 ตัวนี้สามารถ
พยากรณ์ความภักดี Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครได้รอ้ ยละ 12.7
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า การตลาดเชิง
เนื้อหา ประกอบด้วย ด้านสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการให้ไอเดีย ด้านการบอกแนวทางการแก้ปัญหา ด้านการ
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ให้ค าแนะนา และด้า นการสร้า งอารมณ์ มีอิทธิพลต่อความภัก ดีใน Netflix ของคน Generation Y ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ง มีค วามสอดคล้อ งกับ สมมติฐ านที่ตัง้ ไว้ และผลการศึก ษาวิจ ัย ที่ไ ด้ สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ ณัฐนิช ประเสริฐคงแก้ว (2561) ได้ศกึ ษา ส่วนประสมการบริการและเนื้อหาเชิงการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อร้านมานีมหี ม้อ โดยจากผลการวิจยั พบว่า พบว่า ปั จจัยการตลาดเชิงเนื้อหา
ด้านการให้ไอเดีย ด้านการบอกแนวทางการแก้ไขปัญหา และด้านการสร้างอารมณ์/ภาพการสื่อสาร มีอทิ ธิพล
ต่อความจงรักภัก ดีร้านมานีมหี ม้อ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการให้ไอเดีย และด้านการสร้าง
อารมณ์มอี ทิ ธิพลต่อความภักดีใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะทีด่ า้ นสร้าง
แรงบันดาลใจไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุง เทพมหานคร ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากช่องทางโซเชียลมีเดียของ Netflix ที่ได้มกี ารนาเสนอในรูปแบบรูปภาพ
คลิปสัน้ ซึ่งอาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆในตลาดเท่าที่ควร ผู้ท่พี บเห็นอาจจะไม่รสู้ กึ
ตื่นเต้น หรือประหลาดใจกับสิง่ ที่ Netflix นาเสนอ ทาให้อาจไม่ได้รสู้ กึ อยากแบ่งปั นต่อ หรืออยากบอกต่อคน
อื่นๆ อาจมีสาเหตุมากจากที่ค่แู ข่งรายอื่นๆ ในตลาดวิดโี อสตรีมมิง่ ก็มกี ารใช้ส่อื โซเชียลมีเดียในการสื่อสาร
ทางตลาดและการโปรโมทกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็ นหลักเช่นเดียวกัน และมีการนาเสนอในรูปแบบ
รูปภาพ คลิปสัน้ ข้อความในลักษณะทีค่ ล้ายกับ Netflix ส่งผลให้ผใู้ ช้บริการ Netflix ไม่ได้รสู้ กึ ว่ามีความแปลก
ใหม่ หรือไม่ได้รสู้ กึ ถูกใจในการนาเสนอลักษณะนี้ จึงทาให้ผใู้ ช้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ไม่ต้องการที่จะ
แบ่งปันต่อ หรืออยากต่อผูอ้ ่นื ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปราณิศา ธวัช รุ่งโรจน์ (2557) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั
เรื่องการวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมารเก็ตติ้งและปั จจัยที่มผี ลต่อการแบ่งปั น จากผลการศึกษาพบว่า คลิป
วิดโี อที่มคี วามยาวเกินไปและมีเนื้อเรื่องทีไ่ ม่น่าสนใจ การดาเนินเรื่องไม่มจี ุดให้ต่นื เต้นหรือน่าติดตาม อีกทัง้
ไม่มเี นื้อหาทีถ่ า้ แบ่งปั นแล้ว ผูอ้ ่นื จะได้รบั ประโยชน์ ทาให้เป็ นคลิปวิดโี อทีผ่ ชู้ มจะไม่สนใจและไม่แบ่งปั น และ
ยังสอดคล้องกับบทความของ Elsamari Botha และ Mignon Reyneke (2013) ทีท่ าการศึกษาเรื่อง To share
or not to share: the role of content and emotion in viral marketing โดยผลการศึกษาพบว่า ถ้าผูท้ พ่ี บเห็น
หรือรับชมคลิปวิดโี อมีอารมณ์เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระของคลิปวิดโี อ โอกาสแบ่งปันหรือบอกต่อคลิปวิดโี อจะ
มีสูง แต่ถ้าไม่รสู้ กึ มีอารมร์ร่วมหรือความรูส้ กึ เชื่อมโยงกับคลิปวิดโี อ โอกาสแบ่งปั นหรือบอกต่อคลิปวิดโี อจะ
มีต่า อีกทัง้ ถ้าเนื้อหาในรูปภาพ คลิปสัน้ ข้อความทีท่ างบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix นาเสนอนัน้ มีความยาว
หรือมีปริมาณที่เยอะมากจนเกินไป จึงทาให้ไม่เกิดความต้องการที่อยากจะแบ่ง ปั นต่อ หรือบอกต่อผู้อ่ืน
ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ MarketingOops! (2558) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การผลิตคอนเท้นต์ให้เหมาะสมกับ
เจเนอเรชันวาย
่
คือ ต้องสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยต้องทาการสารวจและตีโจทย์ในสิง่ ที่
กลุ่มเจเนอเรชันวายรู
่
ส้ กึ สนใจ และสิง่ ที่นาเสนอนัน้ ต้องมีประโยชน์ อีกทัง้ ต้องสัน้ กระชับ เข้าใจง่าย และไม่
ขายของจนเกินไป และการแบ่งปั นสาหรับเจเนอเรชันวาย
่
สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจแบ่งปั นไป ส่วนใหญ่จะเป็ น
เนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวเองและเพื่อนๆ หรือแบ่งปั นไปแล้วต้องทาให้ตวั เองรู้สกึ ดูฉลาดหรือกระตุ้นความคิด
มิเช่นนัน้ กลุ่มเจนเนอเรชันวานจะไม่
่
แบ่งปั น และด้านการบอกแนวทางการแก้ปัญหาไม่มอี ทิ ธิพลต่อความ
ภัก ดีใน Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุง เทพมหานคร ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจาก
ผู้ใ ช้บ ริก ารมัก ไม่ พ บเจอปั ญ หาเกี่ย วกับ ระบบสตรีม มิ่ง มีส าเหตุ ม าจาก Netflix มีค วามเชี่ย วชาญด้า น
เทคโนโลยี วิศวกรรม และระบบการสตรีมมิง่ ทาให้ Netflix นัน้ พบเจอและแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับระบบการ
ให้บริการในแพลต์ฟอร์มมาหลากหลายรูปแบบที่สามารถเกิดปั ญหาหรือข้อผิดพลาดจากระบบขึน้ ได้แล้ว อีก
ทัง้ ในปัจจุบนั ยังมีการปรับปรุงแก้ไขระบบอยู่อย่างสม่าเสมอ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆทีเ่ กิดขึน้ หรือถ้า
หากผู้ใช้บริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix พบเจอปั ญหา ก็จะสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้ตามคาแนะนาใน
ศูนย์ช่วยเหลือ ดังนัน้ ผูใ้ ช้บริการที่ประสบกับปั ญหาที่เกิดขึน้ จึงไม่มคี วามรูส้ กึ ต้องการแบ่งปั นหรือบอกต่อ
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เรื่องราวทีเ่ กีย่ วกับปัญหาทีพ่ บเจอให้กบั ผูอ้ ่นื รับรู้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จักรพันธุ์ ตัณฑัยย์ (2558)
ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันสิทธิพเิ ศษต่อความภักดีต่อ
ตราสินค้า กรณีศกึ ษาแอปพลิเคชันกาแล็คซี่ กิฟ๊ ท์ โดยจากผลการวิจยั พบว่า องค์กรควรเน้นการพัฒนาให้
แอปพลิเคชันกาแล็คซี่ กิฟ๊ ท์ เป็ นแอปพลิเคชันทีใ่ ช้งานได้ง่าย สามารถใช้งานได้ดว้ ยตนเอง รวมถึงการทาให้
ขัน้ ตอนการแลกรับสิทธิ ์มีความง่ายมากทีส่ ุด ซึง่ จะทาให้ผใู้ ช้งานได้รบั ความสะดวกในการใช้งานเป็ นประการ
แรกสุด อีกทัง้ การออกแบบเมนู ให้ใช้งานง่ายและการที่ทาให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ก็เป็ นตัวแปร
ส าคัญ และด้ า นการให้ค าแนะน าไม่ มีอิท ธิ พ ลต่ อ ความภัก ดี ใ น Netflix ของคน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากผูใ้ ช้อาจไม่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับภาพยนตร์
โดยตรงจาก Netflix แต่จะมีการรับข้อมูลข่าวสาร หรือค้นหารีววิ จากทางช่องทางอื่น อย่างเช่น ค้นหาเรื่องย่อ
รีววิ หรือความคิดเห็นของผูว้ จิ ารณ์ภาพยนตร์ตามเพจต่างๆ (Influencers) อาทิ เพจนักเลงโรงหนัง เพจหนัง
โปรดของข้าพเจ้า เป็ นต้น ซึ่งเป็ นเพจที่มผี ตู้ ิดตามสูง มีการให้คาแนะนาเกี่ยวกับภาพยนตร์ ผูใ้ ช้จงึ รูส้ กึ ว่า
ข้อมูลนัน้ มีน้ าหนัก มีความหน้าเชื่อถือ และมีความตรงไปตรงมา มากกว่าที่ทาง Netflix แนะนาหรือโฆษณา
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ บริษทั อาอุน ไทย แลบบอราทอรีส์ จากัด (2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
อิน ฟลู เ อนเซอร์ (Influencer) คือ ผู้มีอิท ธิพ ลบนสื่อ โซเชีย ลมีเ ดี ย โดยเป็ น ผู้ท่ีท าเผยแพร่ ข้ อ มู ล ตาม
แพลตฟอร์มต่างๆ แล้วมีคนสนใจติดตาม ยิง่ มีผตู้ ดิ ตามมากก็ยงิ่ มีอทิ ธิพลมาก ผูต้ ดิ ตามส่วนใหญ่มกั คล้อย
ตาม เพราะรู้สกึ ถึงความใกล้ชดิ และจริงใจกว่าสื่อโฆษณา อีกทัง้ ยังมีความน่ าเชื่อถือมากกว่า นัน่ จึงทาให้
ได้รบั ความยอมรับจากผูบ้ ริโภคมากกว่าทีอ่ งค์กรออกมาโฆษณาด้วยตนเอง
สมมติ ฐ านที่ 5 ความพึง พอใจ มีค วามสัมพันธ์ต่อ ความภัก ดีใ นบริก ารวิดีโอสตรีม มิ่ง Netflix
ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 5.1 ความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี ด้านความตัง้ ใจใช้ต่อในอนาคต
ในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5.1 โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรสัน พบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อความภักดี ด้านความตัง้ ใจใช้ต่อในอนาคต ใน Netflix ของ
คน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง มีค วามสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จัก รพันธุ์
ตัณฑัยย์ (2558) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันสิ
่ ทธิพเิ ศษต่อความภักดีต่อ
ตราสินค้า กรณีศกึ ษาแอปพลิเคชันกาแล็คซี่ กิฟ๊ ท์ โดยมีการศึกษาด้วยวิธวี เิ คราะห์ปัจจัย ทาให้ได้กลุ่มปัจจัย
ใหม่ 3 กลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยด้านคุณค่าของสิทธิประโยชน์ท่ไี ด้รบั (Perceived value of privileges) ปั จจัยด้าน
ความง่ายในการใช้ง าน (Perceived ease-of-use) และปั จ จัยด้านรูปแบบการนาเสนอและกิจ กรรมพิเศษ
(Design, & special activity) และเมื่อ น าไปทดสอบสมมติฐ านด้ว ยการวิเ คราะห์ก ารถดถอยเชิง พหุ คู ณ
(Multiple regression analysis) ผลปรากฏว่าปั จจัยอิสระทัง้ 3 ปั จจัย ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชันสิ
่ ทธิพเิ ศษอย่างมีนัยสาคัญ และพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันสิ
่ ทธิพิเ ศษ
มีอทิ ธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า
สมมติ ฐานที่ 5.2 ความพึง พอใจ มีค วามสัมพันธ์ต่อความภัก ดี ด้านความตัง้ ใจบอกต่อการใช้
ในบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ของคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5.2 โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรสัน พบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อความภักดี ด้านความตัง้ ใจบอกต่อการใช้ใน Netflix ของคน
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่า และเป็ นไปใน

50

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปี ท่ี 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
ทิศทางเดียวกัน ซึง่ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฉัตรสิน เรืองไพบูลย์
(2559) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณค่าที่รบั รูด้ ้านคุณภาพ คุณค่าที่รบั รูด้ า้ นราคา และคุณภาพการ
ให้บริก ารต่อความพึงพอใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความผูก พัน การบอกต่อ และความตัง้ ใจใช้บริก ารอย่าง
ต่อเนื่องของผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื แพ็คเกจดูฟุตบอล Premier league ของ True vision ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจมีอทิ ธิพลทางบวกต่อการบอกต่อ และความพึงพอใจมีอทิ ธิพลทางบวก
ต่อความตัง้ ใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ สาธิยา เถื่อนวิถี (2555) ที่ได้
ศึกษาวิจยั เรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจ ที่มผี ลต่อความภักดีในการใช้บตั รสมาชิก M Generation ของ
ผู้บริโภคโรงภาพยนตร์ เครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบัตรสมาชิก M Generation มีความสัมพันธ์กบั
ความภัก ดีในการใช้บัต รสมาชิก M Generation ของผู้บ ริโ ภคด้า นทัศ นคติ และด้า นพฤติก รรม ที่ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจยั
1. จากผลการวิจ ัย เกี่ ย วกับ อิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า ด้ า นการรู้จ ัก ตราสิน ค้า ผู้วิจ ัย มี
ข้อเสนอแนะให้ทางบริก ารวิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix ใช้ก ลยุทธ์ก ารขยายตราสินค้า (Brand Extension) โดย
อาจจะนาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับภาพยนตร์ ซีรสี ์ หรือสารคดีทม่ี าจาก Netflix originals ออกสู่ตลาด
ด้วยตนเอง เพื่อเพิม่ ความผูกพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้บริการกับทางผูใ้ ห้บริการ Netflix ทัง้ นี้ ยังเป็ นการแสดงออกถึง
ความพึงพอใจและความภักดีของผูใ้ ช้บริการได้อกี ทางหนึ่งด้วย อีกทัง้ ทาง Netflix ยังสามารถได้ประโยชน์
จากการที่ผใู้ ช้บริการใช้สนิ ค้าต่างๆ เพราะเป็ นการโปรโมทตราสินค้าโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทาให้
สามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ และยังเป็ นการสร้าง
รายได้จากจุดแข็งอีกช่องทางหนึ่งให้แก่ Netflix เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ พบว่า ผู้ใช้บริการวิดีโอ
สตรีมมิง่ Netflix ที่เป็ นคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของ
คุณค่าตราสินค้า ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ในข้อคาถามที่ว่า “ท่านสามารถจดจาโลโก้ของ Netflix ได้เป็ นอย่าง
ดี” อยู่ในระดับมากทีส่ ุด และมีค่าคะแนนเฉลีย่ ในข้อนี้สงู ทีส่ ุด
2. จากผลการวิจยั เกีย่ วกับอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ให้ทางบริการวิดีโอสตรีมมิง่ Netflix เพิม่ การพากย์เสียงภาษาไทยให้มากขึ้น และตรวจสอบความถูกต้อง
ของซับ ไตเติ้ล ในการแปลภาษา รวมไปถึง การสะกดค าต่ าง เนื่ อ งจากการศึก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ มีผู้ต อบ
แบบสอบถามจานวนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการพากย์เสียงภาษาไทย ว่ามีจานวนภาพยนตร์
ซีรีส์ และสารคดีท่ีให้เสียงพากย์ภ าษาไทยจ านวนน้ อ ยเกินไป ต้องการรับชมเนื้อหาที่มีก ารพากย์เ สีย ง
ภาษาไทย ซึ่ง จากการศึก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ พบว่ า ผู้ใ ช้บ ริก ารง Netflix ที่เ ป็ น คน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครนัน้ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรูค้ ุณภาพ ในข้อ
คาถามทีว่ ่า “ท่านรูส้ กึ ว่า ซับไตเติ้ลและการพากย์เสียงทีน่ าเสนอใน Netflix นัน้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ แปล
ได้อย่างถูกต้องไม่ผดิ เพี้ยนไปจากเนื้อหาเดิม” อยู่ในระดั บที่น้อยที่สุดในด้านการรับรู้คุณภาพ และได้ค่า
คะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด
3. จากผลการวิจ ัยเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณ ค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ผู้วิจ ัยมี
ข้อเสนอแนะให้ทางบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix ทาการโปรโมทภาพยนตร์ ซีรสี ์ และสารคดีท่เี ป็ น Netflix
originals เพิม่ มากขึน้ เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ แสดงข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
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ของ ซึง่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาที่ใช้บริการ Netflix อยู่ในช่วง 12 เดือนขึน้ ไป คิดเป็ น
3 ใน 4 ของผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด ซึ่งมีระยะเวลาการใช้มาค่ อนข้างยาวนานแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน
ผลการศึกษาในครัง้ นี้กลับพบว่า ผูใ้ ช้บริการ Netflix ที่เป็ นคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ในข้อคาถามทีว่ ่า “ท่าน
สามารถระบุได้ว่า ภาพยนตร์ ซีรสี ์ หรือสารคดีเรื่องใดเป็ นผลงานการผลิตของ Netflix originals” อยู่ในระดับ
ที่น้อยที่สุดในด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด นัน่ แสดงว่า ผู้ใช้บริการวิดีโอ
สตรีมมิง่ Netflix ที่มรี ะยะเวลาการใช้บริการมาค่อนข้างนานแล้วส่วนใหญ่ยงั จาหรือ ระบุภาพยนตร์ ซีรสี ์ และ
สารคดีท่ีเป็ น Netflix originals ไม่ค่อยได้ ทางผู้วิจ ัยจึง เสนอให้มกี ารโปรโมทภาพยนตร์ Netflix originals
เพิ่ม มากขึ้น ซึ่ง ทางผู้ใ ห้บ ริก ารวิดีโ อสตรีม มิ่ง Netflix อาจท าการโปรโมทได้โ ดยใช้ส่ือ โซเชีย เป็ น หลัก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ Twitter, Facebook และ Instagram เพื่อให้ผใู้ ช้บริการที่เป็ นคนเจเนอเรชันวายเกิ
่
ดการ
รับรูถ้ งึ และสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เป็ น Netflix originals ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากคนในเจเนอ
เรชันวายเป็
่
นกลุ่มคนที่มอี ตั ราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้เวลาไปกับสื่อออนไลน์มากที่สุ ด (สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) อีกทัง้ Netflix ควรทาการโปรโมทดังกล่าวควบคู่ไปกับการทา
การตลาดเชิงเนื้อหาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางการตลาดออนไลน์สงู สุด
4. จากผลการวิจยั เกีย่ วกับการตลาดเชิงเนื้อหา (Content marketing) ด้าน Content การให้ไอเดีย
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะให้ทางบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix จัดรายชื่อภาพยนตร์ ซีรสี ์ และสารคดีต่างๆ ลงใน
ออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผูร้ บั ชมมากยิง่ ขึ้น เพราะปั ญหาการค้นหาภาพยนตร์ท่ตี ้องการรับชม
ไม่ได้ และเลือกที่จะกดออกจากแพลต์ฟอร์มนัน้ ยังคงพบเห็นได้ บ่อยครัง้ ในกลุ่มผูใ้ ช้บริการ Netflix โดยอาจ
เพิม่ การโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของภาพยนตร์ เช่น 13 เรื่องหนังสยองขวัญใน Netflix หรือ
ขวัญผวารับ Halloween เป็ นต้น หรือทาง Netflix เองนัน้ อาจไปทาการร่วมมือกับเพจวิจารณ์ภาพยนตร์
ต่างๆ ในการทาการจัดทารายชื่อภาพยนตร์ในแต่ละหมวดหมู่ เนื่องจากทางเพจวิจารณ์ภาพยนตร์เหล่านัน้
มีการจัดรายชื่อภาพยนตร์อยู่ในพื้นที่ส่อื โซเชียลมีเดียของตนเป็ นประจาอยู่แล้ว เนื่องจากการศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นี้ พบว่ า ผู้ใ ช้ Netflix ที่เ ป็ น คน Generation Y ในเขตกรุ ง เทพมหานครนั น้ มีค วามคิดเห็น เกี่ยวกับ
การตลาดเชิงเนื้อหา ด้านการให้ไอเดีย ในข้อคาถามทีว่ ่า “Netflix สามารถคัดสรรภาพยนตร์ ซีรสี ์ และสารคดี
ทีต่ รงกับความชอบของท่านมาให้ท่านเลือกชมได้อย่างเหมาะสม” อยู่ในระดับทีน่ ้อยที่สุดในด้านการให้ไอเดีย
และได้ค่าคะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ผู้วิจ ัย เสนอแนะให้มีก ารใช้รู ป แบบการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) อาทิ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus-group interview) เพื่อที่จะได้มา
ซึง่ ข้อมูลทีม่ คี วามชัดเจน ละเอียด และลึกซึ้งมากยิง่ ขึน้
2. ผู้วจิ ยั เสนอแนะให้มกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจ ัยเป็ นคนใน Generation อื่นๆ อาทิ
Baby Boomers, Generation X หรือ Generation Z เนื่องจากขณะที่ผู้วจิ ยั ได้กระทาการเก็บแบบสอบถาม
ผ่านทางกลุ่มใน Facebook และกลุ่มใน LINE OpenChat มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนหนึ่ง ที่เป็ น คนใน
เจเนอเรชันอื
่ ่น แสดงความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น อยากให้เก็บแบบสอบถามจากคนใน Baby Boomers ด้วย
เนื่องจากเป็ นเจเนอเรชันที
่ ่ปลดเกษียณจากหน้ า ที่ก ารงานแล้ว มีเวลาว่างในการรับชม Netflix ค่อนข้าง
มากกว่าคนใน Generation อื่นๆ
3. ผู้วจิ ยั เสนอแนะให้มกี ารศึกษาวิจยั ในเขตพื้นที่จงั หวัดอื่นๆด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิจยั ที่
ครอบคลุม
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4. ผูว้ จิ ยั เสนอแนะให้มกี ารศึกษาเปรียบเทียบบริการวิดโี อสตรีมมิง่ Netflix กับ บริการวิดโี อสตรีม
มิง่ รายอื่นในตลาด เพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่าง ประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดของผูใ้ ห้บริการวิดโี อสตรีมมิง่
แต่ละราย
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