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การศึกษาทศันคติและการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ ตามปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ทศันคติต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ กบัการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM   ของผูบ้ริโภคกลุ่ม 
Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือผู้ที่สมัครใช้บริการ YOUTUBE 
PREMIUM ที่เป็นกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนของประชากรสองกลุ่ม วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
วิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์YOUTUBE PREMIUM ดา้น
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีผลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM สูงสุด และ
รองลงมาคือ องคป์ระกอบดา้นความรู้ และ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก ตามล าดบั 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของคนกลุ่มของวยัรุ่น หรือ วยัของ 
Gen Y ในกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างมากไม่ว่าจะใช้ทั้งในดา้นการส่ือสารและหาความบนัเทิงในรูปแบบ 
วีดีโอสตีมมิ่งหรือฟังเพลงผ่านแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ บนโลกอินเตอร์เน็ต ต่างก็มีหลากหลายเจา้เขา้มาแข่งขนั
กนัในตลาดน้ี คนไทยในทุกวนัน้ีเล่นอินเตอร์เน็ตกนัวนัละประมาณ 6 ชัว่โมง (เจษฎา สุขทิศ 12 พฤศจิกายน 
2562) และส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่กบั VDO Streaming และ Music Streaming ที่สร้างความบนัเทิงพวกน้ี ไม่
ว่าจะเป็น YouTube, LINE TV, Netflix, Facebook Live Spotify, Joox และล่าสุดก็คือ YouTube Music และ 
YouTube Originals จึงท าให้เห็นไดว่้าการแข่งขนัในตลาดน้ีค่อนขา้งดุเดือด โดยเฉพาะ YouTube Premium 
ที่เขา้มาท าการตลาดที่หลงัเจา้อื่น ๆ  อาจจะเขา้มาสู้เจา้ตลาดอยา่ง Netflix ที่เป็นเจา้ตลาดของ VDO Streaming 
หรือ Spotify ที่เป็นเจา้ตลาดของ Music Streaming การที่ YouTube Premium น าทั้งการเป็น  VDO Streaming 
และ Music Streaming มารวมกนัไวอ้าจจะท าให้ผูใ้ชง้านสับสนในการวางต าแหน่งทางการตลาดที่ไม่ชดัเจน 
เหมือนเจา้อื่น ๆ และอาจจะไม่เขา้ใจปัญหาหรือตอบโจทยข์องกลุ่มผูบ้ริโภคไดช้ดัเจน และที่ส าคญัคือผูท้ี่ใช้
บริการที่เป็นกลุ่มวยัของ Gen Y ที่ใช้แอพพลิเคชั่นเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวนัก็อาจจะมีทางเลือก
ต่าง ๆ มากมาย เพราะมีหลากหลายช่องทางที่สามารถเลือกใชบ้ริการได ้ 
 จากเหตุผลข้างต้น จึงท าให้การประเมินความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ผูใ้ช้บริการ YouTube Premium นั้นเป็นเร่ืองที่ส าคญั เพราะท่ามกลางการแข่งขนัในตลาดที่ค่อนขา้งดุเดือด
นั้นลูกค้าที่จะเลือกใช้บริการ YouTube Premium จ าเป็นที่จะต้องมีทัศนคติที่ดีหรือทัศนติที่เป็นด้านบวก
มากกว่าด้านลบ ที่จะท าให้เป็นเหตุผลที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซ่ีงปัญหาต่างๆที่พบต่อทัศนคติของ
ผูใ้ชบ้ริการ YouTube Premium ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นต่างๆ อาทิ ดา้นความรู้ของผูใ้ช้งานที่เลือกใชบ้ริการไป
ทั้งที่ไม่ทราบถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่จะไดรั้บมา หรือใช้ไดไ้ม่คุม้ค่ากับเงินที่เสียไปในแต่ละเดือน เพราะ
ผูส้มคัรใช้บริการยงัขาดความรู้ต่อตวัผลิตภณัฑ์หรือแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความสะดวก
ให้กบัผูใ้ชง้านที่จะไม่มีโฆษณามารบกวนเวลาดูวิดีโอหรือแมแ้ต่การดาวน์โหลดวิดีโอไวใ้นมือถือเพื่อเอาไว้
ดูในขณะที่ไม่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการล็อคหนา้จอมือถือแลว้วิดีโอก็ยงัสามารถเล่นต่อไปได้
โดยไม่หยุดแบบอตัโนมตัิเหมือนกบัใน Youtube ตวัเก่าที่ดูฟรี อนัเน่ืองมาจากการที่จะสมคัรเขา้ใช้บริการ
เพราะบุคคลอื่นชวนให้เขา้ร่วมเพื่อหารค่าบริการรายเดือน หรือการสมคัรใช้บริการตามเทรนด์ของสังคม
นั้นๆ และบางคนก็ใช้ต่อเน่ืองมาจากการทดลองใช้บริการฟรีจนหมดช่วงทดลองเลยจ่ายเงินต่อเน่ืองมา
เร่ือยๆ แต่ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตวัแอพพลิเคชั่นไดอ้ย่างคุม้ค่า เพราะแค่ความรู้สึกและพฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้ริการว่ารู้สึกว่าการจ่ายเงินต่อเน่ืองไปก็อาจจะไดดู้อยา่งคุม้ค่าไดดู้ทุกวนั เพราะพฤติกรรมเดิมๆที่มี
การใช้งานอยู่ในทุกๆวนั จึงท าให้ผูใ้ช้บริการสมัครเขา้ใช้บริการด้วยความไม่เขา้ใจอย่างแท้จริง เพียงแค่
สมคัรเขา้ใชบ้ริการเพราะคิดแค่ว่าจะไดใ้ชเ้ท่านั้น 



 

จากปัญหาต่าง ๆที่ผูใ้ชบ้ริการพบในการใช้งานแอพพลิเคชัน่อื่น ๆหรือแมแ้ต่ตวัของ Youtube แบบ
ปกติก็ตาม ที่พบปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ  คือการมีโฆษณาขึ้นมาขดัจงัหวะเวลาดูคลิปวิดีโอหรือฟังเพลงต่าง ๆ  
ท าให้ผูใ้ช้งานรู้สึกหงุดหงิดและไม่อยากเสียเวลาไปกับการดูโฆษณาหรือการเสียอินเตอร์เน็ตไปกบัการ
โหลดโฆษณาขึ้นมา และการที่ youtube แบบปกติไม่สามารถปิดหน้าจอขณะดูวีดีโอหรือฟังเพลงไดท้ าให้
ผูใ้ช้งานไม่อยากเสียแบตเตอร์ร่ีโดยไม่จ าเป็นหรือโหลดวีดีโอโดยที่ไม่จ าเป็นทั้ง ๆ ที่ผูใ้ช้งานอาจจะแค่
ตอ้งการฟังแต่เสียงแลว้ปิดหนา้จอไดเ้พื่อเป็นการประหยดัแบตเตอร์ร่ี ในการท ากิจกรรมอยา่งอื่นในระหว่าง
วนั YouTube Premium จึงสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทยก์บัผูบ้ริโภคที่ตอ้งการใช้งานการดูคลิปวิดีโอ รายการ 
หนงั ละคร หรือฟังเพลง โดยไม่ตอ้งมาพบเจอกบัปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวไปขา้งตน้ การที่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ
สมคัรใชบ้ริการ YouTube Premium นั้น ก็เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดงักล่าว เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย ยอมที่
จะจ่ายเงินรายเดือนเพื่อแลกมากบัความสุขในการใช้ประโยชน์กบั YouTube Premiumไดอ้ย่างคุม้ค่า และที่
ส าคญั YouTube นั้นเป็นช่องทางที่บุคคลทัว่ไปสามารถหารายไดไ้ดจ้ากที่น่ี และมีช่องรายการมากมายที่จะ
ตอบสนองความชอบของแต่ละคนที่ไม่มีความเหมือนกัน จึงเป็นสาเหตุที่จะท าให้ผูบ้ริโภคเลือกที่จะ
ตดัสินใจสมคัรเขา้ใชบ้ริการ YouTube Premium 

ดงันั้นผูท้  าการวิจยัจึงอยากทราบการตดัสินใจสมคัรบริการ YouTube Premium ของกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย (Gen Y) ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทั้งที่มีเจา้ตลาดอย่าง Netflix ที่เป็นเจา้ตลาดของ VDO Streaming 
หรือ Spotify ที่เป็นเจา้ตลาดของ Music Streaming ท าไมผูบ้ริโภคถึงยงัตดัสินใจเลือกสมคัรใช้บริการและ
ผูใ้ช้งานจะมีทัศนคติต่อการใช้งานอย่างไร จะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่ อมาพฒันารูปแบบการ
น าเสนอการให้บริการผ่าน YOUTUBE PREMIUM การให้บริการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการมากขึ้น เพ่ือ
น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษา มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการผ่าน YOUTUBE PREMIUM ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทศันคติและการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM  ของผูบ้ริโภคกลุ่ม 
Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ ตามปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ของผูบ้ริโภค
กลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติต่อการใช้ผลิตภณัฑ ์กบัการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ YOUTUBE 
PREMIUM   ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์ 
 1. ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y  หมายถึง  ลูกคา้หรือผูส้มคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM ที่อยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร และมีช่วงอายตุั้งแต่ 23 – 40 ปี 



 

2. ทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์ หมายถึง  ความคิดเห็นหรือความเช่ือของผูส้มคัรหรือยงัไม่สมคัรใช้
บริการ YOUTUBE PREMIUM ที่มีต่อแบรนด ์YOUTUBE PREMIUM 

3.ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง ตวัแปรการตลาดที่สามารถควบคุมได้ 
และตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค Gen Y  

4.ยูทูปพรีเมี่ยม หมายถึง สิทธิพิเศษของกลุ่มผูบ้ริโภคที่สมคัรใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM 
เช่น ไม่มีโฆษณาบนยทููป เล่นยทููปอยูเ่บื้องหลงัได ้และโหลดวิดีโอดูแบบออฟไลน์ เป็นตน้ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา : ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่1.ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้สถานภาพ และระดบัการศึกษา2.ทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์สามารถ
แยกองคป์ระกอบของ ทศันคติ ได ้3 ประการคือ 1.องคป์ระกอบดา้นความรู้ 2.องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 
3.องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม  (Zimbardo and Ebbesen , 1970) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7Ps) ไดแ้ก่ 
1.Product(ผลิตภณัฑ)์2. Price(ราคา)3. Place(ช่องทางการจดัจ าหน่าย) 4. Promotion (การส่งเสริมการตลาด)
5. People (บุคคล)6. Process (กระบวนการให้บริการ)7. Physical Evidence (ลกัษณะทางกายภาพ) (7Ps 
Kotler 1997, p. 92)  

ขอบเขตด้านประชากร : ประชากรที่ใชศึ้กษาในคร้ังน้ีคือ ผูท้ี่สมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE 
PREMIUM ที่เป็นกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มคนวยั Gen Y คือประชากรที่เกิดระหว่างปี 
พ.ศ. 2523 – 2540 หรืออายตุั้งแต่ 23 – 40 ปี  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่สมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE 
PREMIUM 

ขอบเขตด้านเวลา : ในการศึกษาศึกษาและเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกนัยายน ปีพ.ศ.
2563 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 องค์ประกอบทัศนคติ (Attitude Components)Zimbardo and Ebbesen (1970) ระบุว่า ทศันคติ
สามารถแยกองคป์ระกอบได ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนที่เป็น
ความเช่ือของบุคคลที่เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ทัว่ไป ทั้งที่ชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าส่ิงใดดี 
มกัจะมีทศันคติที่ดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มากอ่นว่าส่ิงใดไม่ดี ก็จะมีทศันคติทีไ่ม่ดีต่อส่ิงนั้น 2) ดา้น
ความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ที่เก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีผล
แตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลกัษณะที่เป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล 3) ดา้นพฤติกรรม (The 
Behavioral Component) คือ การแสดงออกของบคุคลต่อส่ิงหน่ึงหรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก



 

องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความคิดและความรู้สึก จะเห็นไดว่้าการที่บุคคลมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนัก็
เน่ืองมาจากบุคคลมีความเขา้ใจมีความรู้สึก หรือมีแนวความคิดแตกต่างกนันัน่เอง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) Kotler (1997, p. 92) ไดก้ล่าวไวว่้า ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ้
บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลกูคา้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 
(Price) สถานที่หรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามี
การคิดตวัแปรเพ่ิมเติมขึ้นมาอีก 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และกระบวนการ(Process) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดที่ส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
กบัธุรกิจทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว่้าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM ที่แตกต่าง
กนัของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ทศันคติต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM 
ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

     ตวัแปรอิสระ                    ตวัแปรตาม 

         (Independent Variables)            (Dependent Variables) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 
YOUTUBE PREMIUM  ( 7P ) 

- Product 
- Price 
- Place 
- Promotion 
- People 
- Process 
- Physical Evidence 

ทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์

    -  องคป์ระกอบดา้นความรู้ 

    -  องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 

    -  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

 



 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัได้
ท าการก าหนดขนาดตวัอยา่ง จากการใชสู้ตรส าเร็จรูปของในการค านวณของ W.G Cochran (1997) จ านวน 
400 คน สุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งกลุ่มเขตการปกครอง แลว้สุ่มเลือกมา 10 เขต  
 เคร่ืองมือการวิจยัเชิงส ารวจน้ี คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ไดแ้ก่ เพศ , อาย ุ, อาชีพ , รายได ้, 
สถานภาพ และระดบัการศึกษา 2) ขอ้มูลทศันคตขิองผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ที่มีต่อการใชบ้ริการ YOUTUBE 
PREMIUM 3)ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด ( 7P ) ที่มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 
YOUTUBE PREMIUM 
  

ผลการวิจัย 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 321 คน มีอายสุ่วนมากอยูท่ี่ 23 – 28 ปี จ านวน 
205 คนอาชีพส่วนใหญ่คือพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 135 คน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนส่วนมากอยูท่ี่ 
15,001 – 30,000 บาท จ านวน 186 คนมีสถานภาพโสด จ านวน 205 คน มีระดบัการศึกษาส่วนมากอยูท่ี่
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 246 คน 
 
ตารางที่ 1 ทศันคติของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Yในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใชบ้ริการ YOUTUBE 
PREMIUM 

องค์ประกอบทัศนคติ 
ระดับการรับรู้ 

X̅ S.D. แปลผล 
องคป์ระกอบดา้นความรู้ 
องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 
องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 

4.08 
3.79 
3.68 

0.545 
0.956 
0.851 

มาก
มาก 
มาก 

 ทัศนคติโดยรวม 3.81 0.637 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าทัศนคติต่อการใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y 

โดยรวมมีทศันคติที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าองคป์ระกอบดา้นความรู้ 
องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม  ทัศนคติต่อการใช้บริการ YOUTUBE 
PREMIUM ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y มีทศันคติที่ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 , 3.79 และ 3.68 ตามล าดบั 



 

ตารางที่ 2  การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ระดับการรับรู้ 

X̅ S.D. แปลผล 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ดา้นราคา  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

3.64 
3.74 
3.69 
3.75 
3.55 
3.85 
4.48 

0.82 
0.96 
1.07 
0.97 
0.96 
0.69 
0.45 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก
ที่สุด 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 3.82 0.49 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (7P) มีความส าคญัต่อการตดัสินใจสมคัรใช้

บริการ YOUTUBE PREMIUM ของผูบ้ริโภคกลุ่มGen Y โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.82 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร และ ดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (7P) มีความส าคญัต่อ
การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y อยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.64 , 3.74 , 3.69 , 3.75 , 3.55 และ 3.85 ตามล าดบั และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบั
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Yในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เพศ 1.064 0.303 ไม่แตกต่างกนั 
อาย ุ 0.562 0.571 ไม่แตกต่างกนั 
อาชีพ 0.940 0.441 ไม่แตกต่างกนั 
รายได ้ 1.370 0.244 ไม่แตกต่างกนั 
สถานภาพ 0.239 0.787 ไม่แตกต่างกนั 
ระดบัการศึกษา 4.326 0.014* แตกต่างกนั 



 

 
จากตารางที่ 3 เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM ตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Yในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และสถานภาพ 
ที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM ไม่แตกต่างกนั ขณะที่ผูบ้ริโภคกลุ่ม 
Gen Y ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 จึงไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี LSD ตามตาราง 4 

 
ตารางที่ 4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการตดัสินใจใชบ้ริการของ YOUTUBE PREMIUM 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Yในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา  ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือ
สูงกว่า 

 Mean 3.603 3.809 3.885 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.603 - -0.206* -0.282* 
ปริญญาตรี 3.809  - -0.076 
ปริญญาโทหรือสูง
กว่า 

3.885   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 4  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ 

YOUTUBE PREMIUM ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา ของ
ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจะให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 

YOUTUBE PREMIUM นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกว่า โดยมีค่าเท่ากบั 0.206 และ 0. 282 ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตารางที่ 5 สัมประสิทธ์ิการถดถอย ค่าความเคลือ่นมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
ตัวพยากรณ์ B Beta t Sig. 

ค่าคงที ่ 2.057  10.912 0.000* 
องคป์ระกอบดา้นความรู้   0.150 0.167 3.842 0.000* 
องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 0.079 0.154 3.339 0.001* 
องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 0.230 0.399 8.710 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 



 

 จากตารางที่ 5 ตวัแปรทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์ทั้ง 3 ดา้น มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า 

ทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์YOUTUBE PREMIUM ไดแ้ก่ ดา้นองคป์ระกอบความรู้  ดา้นองคป์ระกอบ
ดา้นความรู้สึก และ ดา้นองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE 

PREMIUM โดยรวมมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

 YT =  2.057 + 0.150X1 + 0.079X2 + 0.230X3   

จากสมการ YT สรุปไดว่้า ทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจ

สมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM โดยรวมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าสัมประสิทธ์ิทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์YOUTUBE PREMIUM ไดแ้ก่ ดา้นองคป์ระกอบดา้น
ความรู้  ดา้นองคป์ระกอบดา้นความรู้สึก และ ดา้นองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้
การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM เพ่ิมขึ้น 0.150 , 0.079 และ 0.230 ตามล าดบัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยให้ตวัแปรอื่นๆ คงที่ 

ทศันคติต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์YOUTUBE PREMIUM ดา้นองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมมีผลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM สูงสุด และรองลงมาคือ องคป์ระกอบดา้นความรู้ และ 

องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก ตามล าดบั 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
สภาพทั่วไปของทัศนคติและการตัดสินใจสมัครใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen 
Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลได้ ดังต่อไปนี้ 

ผลการศึกษาทศันคติและการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Yในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอาย ุ23 – 
28 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉลี่ย  อยู่ในช่วง 15,001 – 30,000 บาท สถานภาพโสด 
และการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคที่เป็นผูห้ญิง อาย ุ23-28 ปี  เป็นช่วงวยัที่
เติบโตมาพร้อมกบัอินเตอร์เน็ต อาจจะมีไลฟ์สไตลช์อบความความสะดวกสบาย และประกอบกบัชีวิตที่เร่ง
รีบของคนกรุงเทพมหานคร หันมารับชมวีดีโอรายการต่าง ๆผ่านออนไลน์มากขึ้นและรับชมผ่านโทรทศัน์
นอ้ยลงเน่ืองจากสะดวกเร็วรวดและสามารถดูยอ้นหลงัได ้แต่ยงัมีโฆษณามารบกวนเหมือนโทรทศัน์ 
YOUTUBE PREMIUM จึงท ามาตอบโจทยอ์งผูบ้ริโภค ที่ชอบความสะดวกสบาย และอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชนที่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มรีายไดเ้ฉลี่ย15,000 – 30,000 บาท เป็นรายไดท้ี่สามารถจ่าย
ค่าบริการ YOUTUBE PREMIUM ไดเ้พียงเดือนละ159บาทหรือแชร์กบัเพื่อนครอบครัวเฉลี่ย50บาท อยา่ง
ไม่เดือดร้อน 



 

ผลจากการศึกษาขอ้มูลดา้นทศันคติต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUMของ
ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Yในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีทศันคติทีดี่มาก เมื่อพิจารณาทศันคติแต่ละดา้น พบว่า
ทศันคติในดา้นความรู้อยูใ่นระดบัดีมากกว่าดา้นอื่น ๆ เป็นไปไดว่้า ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้และศึกษาขอ้มลู
สิทธิพิเศษการใชบ้ริการของ YOUTUBE PREMIUMเป็นอยา่งดีแลว้จึงท าการสมคัรใชบ้ริการ โดยคาดว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้ว่าการสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM มีความสะดวกสบายต่อการรับชม
วีดีโอโดยที่ไม่มีโฆษณามารบกวนหรือขดัจงัหวะในการรับชมวีดีโอท า และช่วยอ านวยความสะดวกและ
เหมาะกบัไลฟ์สไตล ์จึงช่ืนชอบหากิจกรรมผ่อนคลายหลงัจากการท างาน เป็นการรับชมวีดีโอเพื่อความ
บนัเทิงสามารถรับชมไดทุ้กที่ทุกเวลาซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษาขอ้มูลการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM ของผูบ้ริโภคกลุ่ม 
Gen Yในเขตกรุงเทพมหานคร ตามปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัในระดบัมากที่สุดกบัดา้นลกัษณะทางกายภาพในการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE 
PREMIUM ซ่ึงอาจจะเป็นไปไดว่้า ลกัษณะทางกายภาพเป็นส่ิงที่ลูกคา้ใชโ้ดยตรง  ลกัษณะทางกายภาพ ของ 

YOUTUBE PREMIUM. มีแถบเคร่ืองมือรายละเอียดของการใชง้านอยา่งชดัเจน เช่น แถบคน้หา หนา้แรก 
การติดตาม ประวตัิการรับชม มหีนา้จอแสดงการเล่นวีดีโอ ดูสะดวก สวยงามและทนัสมยั และการจดัวาง
แสดงเน้ือหาคอนเทนตเ์ป็นหมวดหมู่ชดัเจน เป็นส่ิงที่กลุ่มผูบ้ริโภค Gen Yให้ความส าคญัมากที่สุด  
การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสมัครใช้บริการ YOUTUBE 
PREMIUM แตกต่างกัน ของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในกรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาพบว่า ขอ้มูลดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ในดา้น เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ถึงแมว่้าจะแตกต่างกนั แต่มีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM โดยรวมไม่
แตกต่างกนั โดยมีดา้นระดบัการศึกษาที่มีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM แตกต่างกนั
อาจจะเป็นเพราะว่าผูบ้ริโภคที่มีการศึกษาจะตอ้งคน้ควา้หาขอ้มลูกอ่นที่จะตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ ย่ิงถา้มี
ระดบัการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะย่ิงคน้ควา้หาขอ้มลูมากขึ้นกว่าเดิมเพ่ือประกอบการตดัสินใจไม่ว่าจะในดา้นของ
ผลิตภณัฑห์รือดา้นราคาเป็นตน้  
การทดสอบสมมติฐาน ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครใช้บริการYOUTUBE PREMIUM ของกลุ่ม
ผู้บริโภค Gen Y ในกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบทศันคติในดา้นความรู้ ความรู้สึกและดา้นพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการYOUTUBE PREMIUM เน่ืองจากผูบ้ริโภครู้ถึงสิทธิประโยชน์ในการใชง้าน
ต่าง ๆเช่นไม่มีโฆษณารบกวน และหลงัจากการใช้งานแลว้ผูบ้ริโภคจะรู้สึกถึงความสะดวกสบายกว่าแบบ
ปกติที่มีโฆษณา ส่งผลไปยงัดา้นพฤติกรรมว่าผูบ้ริโภคจะต่อระบบอายสุมาชิกไหมและจะแนะน าคนอื่น 
ๆใกลต้วัชวนมาสมคัรสมาชิกดว้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ ธนา วีกิจนุเคราะห์ (2555, หนา้ 2) 
ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกและท่าทีของคนเราที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นความรู้สึกทางชอบไม่ชอบ 
แลว้มีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะตอบสนองต่อ ส่ิงนั้นตามความรู้สึกดงักล่าวโดยคาดว่าผูบ้ริโภค Gen y มี



 

ทศันคติที่ดีต่อการใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM เพราะไม่มีโฆษณามารบกวนและสามารถดาวน์โหลด
เก็บไวดู้ยอ้นหลงัได ้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
การวิจยัเร่ือง ทศันคติและการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM ของผูบ้ริโภคกลุ่ม 

Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
1.จากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ที่วิจยั ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ23-28 และมีรายไดป้าน

กลาง ดงันั้น YOUTUBE PREMIUM ขยายฐานลูกคา้โดยการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุม่ผูบ้ริโภคที่ยงัมี
รายไดไ้ม่สูงนกั เช่น กลุ่มรายไดต้ ่ากว่า 30,000บาท โดยใชก้ลยทุธ์การตลาดทางดา้นราคา เนน้ราคาไม่สูง
มากหรือขึ้น ท าให้กลุ่มคนที่มีรายไดน้อ้ยสามารถสมคัรใชบ้ริการได ้ 

2.จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Yให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดมากที่สุดใน
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยทาง YOUTUBE PREMIUM ตอ้งจดัท ารูปแบบของเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่
ใชง้านมีรูปแบบที่ทนัสมยัและสวยงามอยูเ่สมอ และมีแถบเคร่ืองมอืรายละเอียดของการใชง้านอยา่งชดัเจน
ใชง้านง่ายและเพ่ิมฟังชัน่ก์ต่าง ๆ เช่น ปุ่ มไนทโ์หมดหรือโหมดกลางคืน ปุ่ มเล่นต่อเน่ืองและปุ่ มเล่นซ ้า 

3.จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มGen Yให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดมากในดา้น
กระบวนการ โดยเฉพาะในดา้นความรวดเร็วเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ทาง YOUTUBE 
PREMIUM ควรเพ่ิมความรวดเร็วให้การแจง้เตือนของช่องที่ติดตามไว ้เมื่อมีการลงคลิปวิดีโอใหม่และเพ่ิม
ความสะดวกสบายให้มาย่ิงขึ้นให้กระบวนการดาวน์โหลดเก็บไวดู้ทีหลงัเป็นเพลยล์ิสไวส่้วนตวั 

4.จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด เป็นอนัดบัรองลงมาจากดา้นกระบวนการ ผูวิ้จยัขอเสนอการท าโปรโมชัน่เพียงเดือนละ 
99 บาทต่อเดือนแต่ให้สามารถรับชมไดเ้ฉพาะผ่านทางแอปพลิเคชนัเท่านั้นไม่สามารถดูผ่านทางเวป็ไซตไ์ด ้
เพ่ือเป็นการเพ่ิมฐานกลุ่มลกูคา้ที่มีรายไดน้อ้ย 

5.จากการศึกษาพบว่า ทศันคติในดา้นความรู้ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
สมคัรใชบ้ริการ YOUTUBE PREMIUM มากที่สุด ดงันั้น YOUTUBE PREMIUM ควรก าหนดกลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาดโดยประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้มาสมคัรใชบ้ริการ หรือจดักิจกรรมให้ความรู้ตาม
ห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้เร่ืองท าการประชาสัมพนัธ์ตลอดจนให้ความรู้
สิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อเห็นถึงประโยชน์ของการสมคัรใชบ้ริการและบอกสิทธิประโยชน์ผูบ้ริโภคที่จะไดรั้บ 
เช่นการท าโปรโมชัน่เพียงเดือนละ 99 บาทต่อเดือนแต่ให้สามารถรับชมไดเ้ฉพาะผ่านทางแอปพลิเคชนั
เท่านั้นไม่สามารถดูผ่านทางเวป็ไซตไ์ดแ้ละสิทธิพิเศษ ดู YouTube โดยไมถู่กขดัจงัหวะ ดูวิดีโอทีคุ่ณ         
ช่ืนชอบ แบบไม่มโีฆษณาแบบออฟไลน์และแบบเล่นต่อไดแ้มปิ้ดแอปอยู ่เพื่อให้มีความรู้สึกว่าการสมคัรใช้
บริการมีความสะดวกสบายต่อตวัเองและคนรอบขา้ง  



 

 
เอกสารอ้างอิง 
ธนา วีกิจนุเคราะห์. (2555). ทศันคติ = Attitude. กรุงเทพฯ : Dดี 
Armstrong, G. & Kotler, P. (2009). Marketing, an introduction (9 th ed.). New Jersey: Pearson Prentice 

Hall. 
Cochran, W.G. (1977) . Sampling Techniques. 3d ed. New York : John Wiley and Sons Inc 

Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control (9th ed). Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Schiffman, Leon G; & Kanuk, Leslie Lazar. (1994) Consumer Behavior. 5th ed. New Jersey : Prentic-Hall. 

Zimbardo, P. G. & Ebbesen, E. (1970). Influencing Attitudes and Changing Behavior. Boston: Addison-
Wesley 


