
บทคัด ย่อ 

ชือการศึกษาค้น คว้า อิสระ ป จัจัยส่วน ป ระสมทางการตลาด ทมีีผลต่อกระบวนการตัด สินใจใช้ 

 บรกิาร ยูทบู พรเีมียม (YouTube Premium) ของผู้ใช้บรกิารใน  

 เข ตกรุงเทพมหาน คร 

ชือผู้เข ยีน  มน ญัญา ธนะสังข  ์

ชือป รญิญา  ศิลป ศาสตรมหาบณั ฑิต (น เิทศศาสตรแ์ละน วัตกรรม) 

ป กีา รศึกษา 2562 

  

 

 การศึกษาครงัน มีีวัตถุป ระสงค์ (1) เพือศึกษาป จัจัยทางป ระชากรศาสตรท์มีีผลต่อกระบวนการ

ตัด สินใจใช้บรกิารยูทบู พรเีมียม (YouTube Premium) ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร (2)    

เพือศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างป จัจัยส่วน ป ระสมทางการตลาด ทมีีผลต่อกระบวนการตัด สินใจใช้บรกิาร 

ยูทบู พรเีมียม (YouTube Premium) ข องผู้ใช้บรกิา รใน เข ตกรุงเทพมหาน คร กลุ่มตัวอย่างทใีช้ใน

การศึกษาคือ ผู้ทีเคยใช้บรกิารยูทบู พรเีมียม (YouTube Premium) และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํา น วน  200 คน   โด ยใช้แบบสอบถามเป น็ เครอืงมือใน กา รเก็บข อ้มูล สถิติทใีช้ใน กา รวิเคราะห์    

คือ ค่าความถี ค่า รอ้ยละ ค่าเฉลีย และค่า ส่วน เบยีงเบน มาตรฐา น  สําหรบัสถิติทใีช้ใน กา รทด สอบ

สมมติฐาน  คือ One-way ANOVA (F-test), Least-Significant Different (LSD) และค่า สัมป ระสิทธิ

สหสัมพัน ธ์เพียรส์ัน  (Pearson’s Product Moment Correlations) 

 ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน ใหญเ่ป น็ เพศหญงิ อา ยุระหว่าง 20 –30 ป  ี   

มีสถา น ภาพโสด  มีกา รศึกษาระด บัป รญิญาตร ีป ระกอบอา ชีพพน กังา น บรษิัทเอกชน  และมีรายได ้

เฉลียต่อเด อืน  20,001 – 30,000 บาท โด ยส่วนใหญใ่ห้ความสําคัญกับป จัจัยส่วน ป ระสมทางการตลาด

และกระบวน กา รตัด สิน ใจใช้บรกิา รยูทบู พรเีมียม (YouTube Premium) โด ยภาพรวมอยู่ระด บัมาก

ทสีุด  ผลการทด สอบสมมติฐาน พบว่า  (1) ป จัจัยทางป ระชากรศาสตร ์ได แ้ก่ เพศทีแตกต่างกัน มีผลต่อ

กระบวน  



(4) 

 

การตัด สิน ใจใน การเลือกใช้บรกิา รยูทบู พรเีมียม (YouTube Premium) แตกต่างกัน ใน ข นั การป ระเมิน

ทางเลือก และสถานภาพทแีตกต่างกัน  มีผลต่อกระบวนการตัด สินใจในการเลือกใช้บรกิารยูทบู พรเีมียม 

(YouTube Premium) แตกต่างกัน ใน ข นั การตัด สิน ใจใช้บรกิา ร (2) ป จัจัยส่วน ป ระสมทางการตลาด

ด า้ น ราคา, ด า้น ส่งเสรมิการตลาด และด า้นกระบวนการให้บรกิารมีความสัมพัน ธ์ต่อกระบวนการตัด สินใจ

ใช้บรกิา ร ข นั การรบัรูป้ ญัหา  ข นั การค้น หาข อ้มูล ข นั การป ระเมิน ทางเลือก ชัน กา รตัด สิน ใจใช้บรกิาร 

ข นั การป ระเมินภายหลังการใช้บรกิาร ใน ข ณ ะทปี จัจัยส่วน ป ระสมทางการตลา ด ด า้ น ผลิตภัณ ฑ์, ด า้ น

ช่องทางการจัด จําหน า่ยและด า้นบคุลากรมีความสัมพัน ธ์ต่อกระบวนการตัด สินใจบรกิาร ข นั ค้นหาข อ้มูล 

ข นั การป ระเมินทางเลือก ข นั การตัด สินใจใช้บรกิารและข นัการป ระเมินภายหลังการใช้บรกิาร ส่วน ป จัจัย

ด า้ น ลักษณ ะกางกายภาพมีความสัมพัน ธ์ต่อกระบวน การตัด สิน ใจใช้บรกิา ร ข นั ค้น หา ข อ้มูล ข นั การ 

ป ระเมินทางเลือกและข นั การป ระเมินภายหลังการใช้บรกิาร
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 The purpose of this independent study is (1) to study the demographic factors that 

affect the decision-making process on registering YouTube Premium in Bangkok. (2) to study 

the relationship between the marketing mix (7Ps) that affects the consumer decision making-

process on registering YouTube Premium in Bangkok. The participants were 200 people who 

had used YouTube Premium in Bangkok. The questionnaire was used to be a tool for 

collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, 

mean and standard deviation. The hypotheses were tested by One-way ANOVA (F-test), 

Least-Significant Different (LSD), and Pearson’s Product Moment Correlations.  

 The research found that the majority were females, aged between 20 – 30, single, 

graduated in bachelor’s degree, private company employees, and had an average monthly 

income between 20,001-30,000 baht. Most of the respondents were concerned about the 

marking mix factors and purchase decision-making process on registering YouTube Premium 

in Bangkok at the highest level. The results of hypothesis tests are as the followings. (1) 

Demographic characteristics; different gender affecting the decision-making process on  



(6) 

 

Demographic characteristics; different gender affecting the decision-making process on 

registering YouTube Premium in Bangkok differently in the alternative evaluation process, 

different status affecting the decision-making process on registering YouTube Premium in 

Bangkok differently in the purchase decision process. (2) The marketing mix factors of Price, 

promotion, and process were positive correlation with the decision-making process in 

problem recognition, information search, alternative evaluation, purchase decision, and post-

purchase behavior. In addition, the marketing mix factors of product, place, and people were 

positive correlation with the decision-making process in information search, evaluation of 

alternative, purchase decision, and post-purchase behavior. And physical evidence factors 

were a positive correlation with the decision-making process in information search, evaluation 

of alternative and post-purchase behavior. 
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