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การศึกษาเรืองนีมีวัตถุประสงค์ คือ ) วิธีการสือสารการตลาดดิจิทัลบนสือสังคม
ออนไลน์ของเน็ตฟลิกซ์ไทยแลนด์ ) เพือศึกษารูปแบบทีใชน้าํเสนอเนือหา ) เพือศึกษาความน่า
ดึงดูดใจของลกัษณะเนือหาของเน็ตฟลิกซ์ไทยแลนด์ 4) ศึกษาปฏิกิริยาตอบรับทีไดรั้บจากการ
สือสารเพือการโปรโมทจากช่องทางบนสือสังคมออนไลน์ของเน็ตฟลิกซ์ไทยแลนด์ โดยใชก้ารวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยทําการเก็บข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร ( Documentary Research) และทําการ
วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ผา่นตารางการลงรหสัขอ้มูล (Coding Sheet) ในการเก็บตวัอยา่ง
เฉพาะบนสือสังคมออนไลน์ของเน็ตฟลิกซ์ไทยแลนด ์  ช่องทาง ไดแ้ก่ เพจเฟซบุ๊ก ยทููบ ทวิตเตอร์ 
และอินสตาแกรม รวมทงัสิน  โพสต ์ระยะเวลาตงัแต่วนัที  -  มกราคม พ.ศ.   

ผลการวิจยัพบวา่ ในขอบเขตของงานวิจยัครังนีเน็ตฟลิกซ์ไทยแลนดไ์ดมี้การใชเ้ครืองมือ
ทางการตลาดออนไลน์ คือ การตลาดดิจิทลั เป็นการสือสารการตลาดทางตรง (Direct marketing) 
บนสือสังคมออนไลน์ (Social Media)  ช่องทาง โดยตลาดดิจิทลัเป็นการนาํเสนอเนือหาผ่านสือ
สังคมออนไลน์ของเน็ตฟลิกซ์ไทยแลนด ์เป็นการนาํเสนอสารเพือโปรโมทภาพยนตร์ เป็นเครืองมือ
การสือสารทางการตลาดทีมีประสิทธิภาพมาก เนืองจากผูบ้ริโภคสามารถรับสาร ร่วมสนุก  รวมถึง
การมีปฏิสัมพนัธ์ทุกทีทุกเวลาผา่นสือสังคมออนไลน์ทงั  ช่องทางไดใ้นขณะนนั 
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โดยส่วนของผลการวิจยัการนาํเสนอรูปแบบและเนือหาผ่านสือสังคมออนไลน์ทีไดรั้บ
ปฏิกิริยาตอบรับ (Engagement) จากผูรั้บสาร สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ดา้น ไดแ้ก่ ) ดา้นประเภท
รูปแบบ ) ดา้นลกัษณะเนือหา พบว่ารูปแบบทีมีการนาํเสนอและปฏิกิริยาตอบรับเฉลียสูงสุด คือ 
ประเภทวิดีโอ เนืองจากแสดงผลเป็นภาพเคลือนไหว เขา้ใจง่าย สร้างความน่าสนใจของเนือหาได้
หลากหลายผ่านรูปแบบวิดีโอ และดา้นลกัษณะเนือหา พบว่าเนือหาทีมีการนาํเสนอและปฏิกิริยา
ตอบรับเฉลียสูงสุด คือ ภาพยนตร์ตวัอย่าง โดยมีเนือหาทีเกียวขอ้งกบัภาพยนตร์ หรือซีรีส์เป็นหลกั 
โดยการนาํเสนอผ่านรูปแบบวิดีโอเป็นส่วนใหญ่ เป็นการให้ขอ้มูล รายละเอียด เพือดึงดูดผูรั้บสาร
ใหส้นใจ ติดตามชม และใชบ้ริการบนแพลตฟอร์มของเน็ตฟลิกซ์ต่อไป 
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The objectives of this research are: 1) to study the Digital marketing communication 

method of Netflix Thailand 2) to study the presentation pattern for media content promotion 3) to 

examine the type of communication through each social media platform 4) to study the engagement 

of the contents published in each channel of Netflix Thailand. The study methodology was 

qualitative research and data collected by conducting documentary research and coding sheet as a 

tool for contents analysis for four specific cases on Netflix Thailand’s social media platforms 

including Facebook page, YouTube, Twitter, and Instagram with total of 217 posts during January 

1st-30th, 2020.  

The results from scope of study illustrated that the most effective Digital marketing 

communication practices that Netflix Thailand used is Direct marketing. Which Direct marketing 

is the tool to promote online content and communicate to users on Netflix Thailand's social media 

account. Moreover, it is the most effective marketing communication tool because the receivers 

can interact and enjoy the campaign together at anytime and anywhere. 

As a result, this research found that the formats and contents for promoting on social media 

official account that received user engagement has two perspectives: 1) the type of formats 2) the 
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type of content. Focused on platform aspect, the highest interaction platform is video promotion 

because it presents in motion which is easy to understand and can create interesting content for 

consumers. For content aspect, the results from the research is that the three highest interaction and 

user engagement are Trailer of movie. Most of the contents related to movies or series which engage 

to video formats. This platform also promoted and attracted more users by providing detailed and 

information about contents and program available on Netflix and pursue the new receiver to use 

the Netflix’s platform. 
 


