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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการใช้
บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเป็นการวิจัยเชิงสารวจจากกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 220 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบสะดวกจากผู้ ที่เคยใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ที่
อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างซึ่งใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โมเดลวิจัยประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ด้านความ
บันเทิง 2. ด้านความน่าเชื่อถือ 3. ด้านขั้นตอนในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ 4. ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 5. ด้านทัศนคติ 6.ด้านการรับรู้ความคุ้มค่า และ 7. ด้านความตั้งใจในการ
ใช้บริการ ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 158.85, องศาอิสระ (df)
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เท่ า กั บ 141, CMIN/df เท่ า กั บ 1.13, GFI เท่ า กั บ 0.94, AGFI เท่ า กั บ 0.90, SRMR เท่ า กั บ
0.52, RMSEA เท่ ากับ 0.24 และค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ก ารพยากรณ์ เท่ ากั บ 0.68 แสดงว่าตั วแปร
โมเดลสามารถอธิบายความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์
ได้ร้อยละ 68 โดยพบว่าด้านการรับ รู้คุณ ค่ามี ผลต่อความตั้งใจในการใช้บ ริการรับชมละคร
ภาพยนตร์มากที่สุด
คาสาคัญ: ความตั้งใจใช้บริการ; การรับชมละครภาพยนตร์; เน็ตฟลิกซ์; โมเดลสมการโครงสร้าง
Abstract
This research aims of this study were to develop a causal relationship
model of intention to watch video streaming Netflix of consumer in Bangkok
and Metropolitan Region and to check the consistency of the causal
relationship model developed with empirical data from a total of 220 people,
Convenience Sampling chosen from those who watch video streaming Netflix of
consumer in Bangkok and Metropolitan region. The tools used to collect data
are online questionnaires, 7 scales estimation model, using the structural
equation model analysis technique which uses 7 models of the research
program as follows: 1. Entertainment 2. Endorsement 3. Flow 4. Social
Interaction 5. Attitude 6. Perceived Value and 7. Intention
The results of the causal relationship model analysis showed that the
model was consistent with empirical data. With the chi-square statistic (2)
= 158.85, degrees of freedom (df) = 141, CMIN / df = 1.13, GFI = 0.94,
AGFI = 0.90, SRMR = 0.52, RMSEA = 0.24 and forecasting equal 0.68,indication
the variation of intention to watch video streaming Netflix in the model can
explain 68% Which found that the Perceived Value affects to the Intention of
watch video streaming Netflix.
Keywords: Intention; Movie watching; Netflix; Causal Modeling
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บทนา

กสทช. ยอมรับว่าปัจจุบันปัญ หาของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ประเมินสภาพอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลไม่ตรงกับการแข่งขันที่เปลี่ยนไป การใช้บริการโซเชียล
มี เดี ย มากขึ้ น หลายเท่ า ตั ว อี ก ทั้ งเทคโนโลยี ที่ เข้ า มาทดแทนอุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น์ ท าให้
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลหลายรายประสบปัญหาขาดทุน (ไทยรัฐ, 2561) ปัจจุบันคงไม่มีใครไม่
รู้จัก “อินเทอร์เน็ต” เป็นช่องทางที่ทาให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั่วทุกมุมโลกได้รวดเร็ว และยัง
เป็นช่วงทางสืบค้นข้อมูลต่างๆ จนกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสาคัญในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับบุคคลและองค์กร (วนิดา ปรัชญรัตน, 2551)
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกในปัจจุบัน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,000 ล้านคน
ทั่ ว โลกที่ มี อ ยู่ ป ระมาณ 7,593 ล้ า นคน มี ผู้ ใช้ งานโซเชี ย ลมี เดี ย มากถึ ง 3.196 พั น ล้ า นคน
ในขณะประเทศไทยมีจานวนประชากรกว่า 69 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงถึง 57 ล้านคน
หรือ 82% ของคนในประเทศไทย (We Are Social, 2018) พ.ศ.2561 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่
สังคมดิจิทัลเต็มตัว เฉลี่ยการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยมีการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3
เท่า และมีการใช้งานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน รวมไปถึงการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น
การใช้งานโซเชียลมีเดีย, การซื้อขายสินค้า, การบริการจองโรงแรม, การเรียกรถแท็กซี่ หรืออ่าน
หนังสือออนไลน์ ในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่ จะเพื่อความบันเทิง ทาให้เห็นว่าคนไทย
กาลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีชีวิตแบบดิจิทัล (Digital Lifestyle) อย่างเต็มตัว (สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561)
ปัจจุบันคนไทยใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นประจา พบว่าโซเชียลมีเดียเป็นกิจกรรม
ยอดฮิต และพบว่าวันหยุดได้ใช้โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter และบอร์ด
สาธารณะ (Pantip) สู ง ถึ ง 3 ชั่ ว โมง 30 นาที ต่ อ วั น ขณะที่ ก ารรั บ ชมวิ ดี โอสตรี ม มิ่ ง เช่ น
YouTube หรือ Line TV มีการใช้เป็นอันดับสองอยู่ที่ 2 ชั่วโมง 35 นาทีต่อวัน หรือเท่ากับ 1
ใน 4 ของชั่ ว โมงในการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ในแต่ ล ะวั น รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต ที่
หลากหลายมากขึ้น เช่นการใช้แอปพลิเคชันเพื่อพูดคุย และการเล่นเกมออนไลน์ (BrandAge,
2018) ในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ตลาดวิดีโอสตรีมมิ่งดูคึกคักเป็นพิเศษ เห็นได้จากการขยับตัว
ของบริษัทต่าง ๆ ทั้งผู้ประกอบการเดิมที่พัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้น และบริษัทใหม่ ๆ ที่
พยายามสร้าง Ecosystem ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้
วิดีโอสตรีมมิ่งเป็นเทรนด์ที่มาแรง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะเทคโนโลยี 4G ทาให้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และราคาถูก ประกอบกับโทรศัพท์มือถือที่ตอบโจทย์
กับการใช้งาน ท าให้ผู้ ประกอบการณ์ ต่างเตรียมตัวเพื่อเข้ามาอยู่บนหน้าจอของผู้บริโภค ผู้
ประกอบการณ์รายใหญ่อย่าง Netflix, iFlix, PrimeTime, Hollywood HD, Line TV ที่กาลัง
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ได้รับความนิยม หรือแม้แต่เครือข่ายสัญญาณมือถืออย่าง AIS ในชื่อ AISPlay หรือ TRUE ในชื่อ
TRUE ID ก็พากันชิงส่วนแบ่งการตลาดวิดีโอสตีมมิ่ง ทาให้มั่นใจว่าตลาดวิดีโอสตรีมมิ่งจะเติบโต
อย่างต่อเนื่อง (BrandAge, 2018) ปัจจุบันบริษัทมีเดียดิจิทัลกาลังผลิตรายการออนไลน์ใหม่ๆ
ตลอดเวลา แต่ที่น่าสนใจ คือการเพิ่มขึ้นของตลาด ออน ดีมานด์ ที่น่าจับตามอง วิดีโอ ออน ดี
มานด์ ในสหรัฐฯ 40.3% ทาการสมัครสมาชิก วิดีโอ ออน ดีมานด์ ผ่านบริการดังนี้ 1. Netflix
36% 2. Amazon instant video 13% 3. Huluplus 6.5% มีตัวเลขว่า Netflix มีสมาชิกอยู่
41.3 ล้าน ในขณะ Pay-TV แบบเดิมรวมกันอยู่ที่ 95.2 ล้าน (Marketing oops, 2015)
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาโมเดลความสั ม พั น ธ์
เชิงสาเหตุความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐที่ให้ความสาคัญในเรื่องมาตรการการควบคุมการเผยแพร่วิดีโอสตรีมมิ่งที่กาลังเพิ่ม
มากขึ้ น ส าหรั บ การเผยแพร่ ที่ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ และภาคเอกชน ผู้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ว างตั ว เองเป็ น ผู้ เผยแพร่ วิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง อย่ า งแพร่ ห ลาย หรื อ นั ก วิ จั ย
นั ก วิเคราะห์ ธุรกิ จ และผู้ ที่ ส นใจได้ เข้าใจพฤติ ก รรมผู้ บ ริโภค หรือ กลุ่ม เป้ าหมายได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการใช้บริการรับชม
ละครภาพยนตร์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้กรอบแนวคิดใน
การศึ ก ษาโมเดลความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ค วามตั้ ง ใจในการรั บ ชมละครภาพยนตร์ วิ ดี โอ
สตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยพั ฒ นากรอบ
แนวคิดจากงานวิจัยของ Chia-Chen Chen, Yi-Chen Lin (2017) โดยปัจจัยที่มีผลต่อความ
ตั้ งใจ ใน ก ารใช้ บ ริ ก ารรั บ ช ม ล ะ ค รภ าพ ย น ต ร์ วิ ดี โอ ส ต รี ม มิ่ งเน็ ต ฟ ลิ ก ซ์ ได้ แ ก่
1. ด้ า นความบั น เทิ ง 2. ด้ านความน่ าเชื่ อ ถื อ 3. ด้ านขั้ น ตอนในการใช้ บ ริ ก ารรั บ ชมละคร
ภาพยนตร์ 4. ด้ านปฏิ สั ม พั น ธ์ท างสั งคม 5. ด้ านทั ศ นคติ 6.ด้ านการรับ รู้ค วามคุ้ ม ค่า และ
7. ด้านความตั้งใจในการใช้บริการ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : Chia-Chen Chen, Yi-Chen Lin (2017)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์วิดีโอ
สตรี ม มิ่ ง เน็ ต ฟลิ ก ซ์ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ ง ไม่ ท ราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน
กลุ่ม ตัว อย่า งของงานวิจัย ในครั้ง นี้ ได้แ ก่ ผู้ที่มีประสบการณ์การใช้บริการรับชม
ละครภาพยนตร์วิดีโอสตรีม มิ่ งเน็ ตฟลิ กซ์ ที่ อ าศั ยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล
จานวน 220 คน ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แบบมีตัวแปรแฝง (Causal Structural- Models with Latent Variable) นงลักษณ์ วิรัชชัย
(2542) ได้เสนอว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ควรอยู่ในอัตราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปรและ
ตัวอย่างน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ดูจากค่าสถิติ Holster ที่ต้องมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการวิจัยครั้งนี้มีตัว
แปรที่สังเกตได้ จานวน 21 ตัวแปร ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 210 คน เป็นอย่างน้อย
และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นจานวน 220 คน
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ได้ ม าโดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็ บ แบบสอบถาม
ออนไลน์จากกลุ่ม Facebook Fan page : Netflix Thailand
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เค รื ่อ ง มื อที่ ใช้ ใ น การวิ จั ย ใน ครั้ ง นี้ เป็ น แบ บ สอบ ถาม ออน ไลน์ (Online
Questionnaire) เรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละคร
ภาพยนตร์วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นเองจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม จานวน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยท่านเคยใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่าน
วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์หรือไม่ สถานที่พักอาศัย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน จานวนทั้งสิ้น 8 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
รับ ชมละครภาพยนตร์วิดี โอสตรีม มิ่ งเน็ ต ฟลิ ก ซ์ ข องผู้ บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลโดยข้อคาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ(Rating Scale) ประกอบด้วย 7
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ด้านความบัน เทิ ง 2. ด้านความน่าเชื่อถือ 3. ด้านขั้นตอนในการใช้
บริการรับชมละครภาพยนตร์ 4. ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 5. ด้านทัศนคติ 6.ด้านการรับรู้
ความคุ้มค่า และ 7. ด้านความตั้งใจในการใช้บริการ จานวน 21 ข้อ
การหาคุณภาพเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(IOC) โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามทุกข้ออยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 จากนั้นนามา
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้บริโภคที่เคยรับชมละคร
ภาพยนตร์ วิ ดี โอสตรี ม มิ่ ง เน็ ต ฟลิ ก ซ์ จ านวน 30 คน แล้ ว น ามาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) พบว่าข้อคาถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 โดยพิจารณาเกณฑ์
ค่าความเชื่อมั่นไม่ควรต่ากว่า 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ว ิจ ัย เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยแบบสอบถามออนไลน์ผ ่า น Google Form
Application จ านวน 1 ฉบับ ด าเนิน การเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากผู ้ที ่เ คย รั บ ชมละคร
ภาพยนตร์วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วง
เดือนเมษายน พ.ศ.2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 220 คน มาทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ร้อย
ล ะ (Percentage) ค วาม เบ้ (Skewness) แ ล ะค วาม โด่ ง (Kurtosis) ส ถิ ติ เ ชิ ง อ นุ ม าน
(Inferential Statistics) โดยใช้วิเคราะห์ข้อมูลโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการ
รับ ชมละครภาพยนตร์ วิ ดี โอสตรี ม มิ่ งเน็ ต ฟลิ ก ซ์ ข องผู้ บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร หาขนาดของอิทธิพลและทิศทางว่าเป็น
อย่างไรจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิง มีการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่าสถิติ CMIN/df น้อยกว่า 2.00, GFI ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป
, AGFI ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป และ RMSEA น้อยกว่า 0.08 ซึ่งสอดคล้องกับสถิติวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (กริซ แรงสูงเนิน, 2554)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 148 คน คิด
เป็นร้อยละ 67 มีอายุระหว่าง 31-55 ปีจานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 สถานภาพโสด
จานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 143
คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3
รายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาทจานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน ค่าความเบ้และความโด่งของ
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาแนกตามรายด้าน
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ส่วน
รายด้าน
ค่าเฉลี่ เบี่ยง ความหมาย ควา ควา ความหมา
ย
เบน
มเบ้ มโด่ง
ย
(M) มาต
(SK) (KU)
รฐาน
ด้านความบันเทิง
5.62 0.73
มาก
- 0.21
ปกติ
0.45
ด้านความน่าเชื่อถือ
5.72 0.79
มาก
ปกติ
0.65 0.46
ด้านขั้นตอนในการใช้บริการ 5.52 0.79 ค่อนข้าง
ปกติ
รับชมละครภาพยนตร์
มาก
0.68 0.13
ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
5.44 0.76 ค่อนข้าง
ปกติ
มาก
0.54 0.05
ด้านทัศนคติ
5.45 0.80
มาก
ปกติ
0.56 0.26
ด้านความการรับรู้คุณค่า
5.48 0.78
มาก
ปกติ
0.45 0.64
ด้านความตั้งใจในการใช้
6.53 0.82
มาก
ปกติ
บริการรับชมละคร
0.43 0.89
ภาพยนตร์
จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์โมเดล
สมการเชิงโครงสร้างได้ ดังตารางที่ 2 เพื่ อหาเส้นทางอิทธิพ ลเชิงสาเหตุของตัวแปรโดยการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืน ของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟ
ลิกซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อยู่ในรูปของ
คะแนนดิบ
ค่าสถิติ
ค่า CMN/df
ค่า GFI
ค่า AGFI
ค่า CFI
ค่า RMSEA
ค่า Standardized
RMR
ค่า RMR
ค่า HOELTER

เกณฑ์
< 2.00
≥ 0.90 (เข้าใกล้1.00)
≥ 0.90 (เข้าใกล้1.00)
≥ 0.90 (เข้าใกล้1.00)
< 0.05 (เข้าใกล้0)
< 0.05 (เข้าใกล้0)

ค่าที่ได้
1.13
0.94
0.90
0.99
0.24
0.52

ความหมาย
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

< 0.05 (เข้าใกล้0)
>200

0.51
236

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า CMIN/df เท่ากับ 1.13 มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืน GFI เท่ากับ 0.94, AGFI เท่ากับ 0.91, CFI เท่ากับ 0.99 มีค่าตั้งแต่ 0.90
ขึ้นไปและค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า SRMR เท่ากับ 0.52, RMR เท่ากับ 0.51,
RMSEA เท่ากับ 0.24 มีค่าน้อยกว่า 0.08 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินความ
สอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดล พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกค่า สรุปได้ว่า โมเดลความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุ ค วามตั้ งใจในการใช้ บ ริก ารรับ ชมละครภาพยนตร์ วิดี โอสตรีม มิ่ งเน็ ต ฟลิ ก ซ์ ข อง
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี
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ATT1
R1

FLO2

0.63
0.49

FLO3

0.72

ENT1
ENT2

0.51
0.52

ENT3

0.66

FLO1

ด้ านขั้นตอนในการใช้
บริการรับชมละคร
ภาพยนตร์ (FLO)

0.54***

SOC2
SOC3

0.68
0.59

0.62

ด้านทัศนคติ (ATT)

R3

0.06
0.36

-0.36*
R5

0.50

ด้ านความตั้งใจในการับชม

0.09

R = 0.68
2

ด้ านปฏิสัมพันธ์
ทางสั งคม (SOC)

0.23*
END2
END3

0.70

ด้ านความน่ าเชื่อถือ
(END)

0.69
0.72

ละครภาพยนตร์ (INT)

0.70

INT1
INT2
INT3

0.13

0.67

0.51
0.55

END1

0.09

0.63

ATT3

ด้ านความบันเทิง (ENT)

R2
SOC1

0.39

ATT2

1.02***

0.39
0.45

ด้ านการรับรู้ ความคุ้มค่ า

R4

(PER)

0.58
PER1

0.59 0.42
PER2

PER3

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากรูปที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละคร
ภาพยนตร์ผ่านวิดีโอสตรีม มิ่งเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่า ความตั้งใจในการใช้บ ริการรับ ชมละครภาพยนตร์ได้รับ อิทธิพ ลทางตรงจากทัศนคติ
(ATT) มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.36 ด้านการรับรู้ความคุ้มค่า (PER) มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ
1.02 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงค่าอิทธิพ ลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพ ลรวมที่มีผลต่อ
ความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัว
แฝงภายใน
แปร
แฝ
FLO
SOC
ATT
ง
ภา DE IE TE D IE T D IE TE
E
E E
ย
นอ
ก
FL - - - - - - 0. - 0.09
O
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FLO = ด้านขั้นตอนในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์, ENT = ด้านความบันเทิง,
SOC = ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม, END = ด้านความเชื่อถือ, ATT = ด้านทัศนคติ,
PER = ด้านการรับรู้ความคุ้มค่า, INT = ด้านความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์
จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ ได้รับ
อิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากด้านการรับรู้ความคุ้มค่า เท่ากับ 1.02 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ด้านการรับรู้ความคุ้มค่า ได้รับอิทธิ พลทางตรงมากที่สุดจากด้านความน่าเชื่อถือ
เท่ากับ 0.45 ด้านทัศนคติ ได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากด้านความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.39
และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมากที่สุด ด้านความบันเทิง เท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.001 ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากด้านความน่าเชื่อถือ เท่ากับ
0.23 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านขั้นตอนในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์
ได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากด้านความบันเทิง เท่ากับ 0.54 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์วิดีโอสตรีมมิ่ง
เน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่พัฒ นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิจัย พบว่า
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์วิดีโอสตรีมมิ่ง
เน็ตฟลิกซ์ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความบันเทิง 2. ด้านความน่าเชื่อถือ 3. ด้าน
ขั้นตอนในการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ 4. ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 5. ด้านทัศนคติ 6.
ด้านการรับ รู้ความคุ้ม ค่า และ 7. ด้านความตั้งใจในการใช้บริการ ด้านความตั้งใจในการใช้
บริการได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากด้านการรับรู้ความคุ้มค่า เนื่องมาจากผู้บริโภคเห็นว่า
การรับชมละครภาพยนตร์วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์มีราคาสมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่ากับเงิน
ที่จ่ายไปอีกทั้งยังสามารถแบ่งปันการรับชมละครภาพยนตร์วิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ กับผู้อื่นได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chia-Chen Chen, Yi-Chen Lin พบว่าความคุ้มค่ากับการใช้งาน
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะในการน าผลวิ จั ย ไปใช้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ วิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง ควรให้
ความสาคัญกับผลลัพท์ที่ดีทางด้านการรับรู้ความคุ้มค่า
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการ
รับชมละครภาพยนตร์ผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์กับคู่แข่งรายอื่น ๆ
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