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This study is about a structural equation model of consumers’ continuance
intention to use music streaming service of Thailand’s music industry. As technology
has played an important role in the music production and distribution, the internet has
been used as a medium in distributing music works. This led consumers have more
varieties of channel to listen to music easily and diversely, especially via music
streaming services when users do not need to own or store music files while directly
listening through the services. This research was conducted by the quantitative
research method done by 300 questionnaires from users who have experienced with
music streaming services. The data analysis was conducted by Smart PLS and SPSS for
descriptive analysis and reliability test for the questionnaires. The interview was also
conducted by interviewing 5 music industry experts in Thailand to confirm the analysis
of the quantitative results.
The result found that satisfaction and perceived usefulness have positive direct

ค
effects to the music streaming’s continuance usage intention and indirectly effects via
attitude which directly effects to the continuance usage intention as well. All
hypothesized results were significant at p ≤ 0.05. The results also found that the
satisfaction was the most impact variable to the music streaming’s continuance usage
intention. Therefore, service providers must focus on establishing the users’
satisfaction. It is important to investigate the level of the user's satisfaction towards the
service. If low level is found in any function, the solution must be brought
immediately. Moreover, creating a positive attitude towards music streaming usage is
possible through perceived usefulness and perceived ease of use which lead to the
actual use, the destination of music streaming business and the future of Thailand’s
music industry.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การอัดเสียงลงบนสื่อบันทึกนั้นมีวิวัฒนาการทางนวัตกรรมมาอยํางยาวนานโดยเริ่มจากในปีศ.
ศ. 1877 เมื่อโทมัส เอดิสัน (Thomas Adison) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันได๎คิดค๎นหีบเสียง (Cylinder
Phonograph) ตัวแรกของโลก (Rutgers, 2013) จนนามาสูํการคิดค๎นแผํนเสียงและเครื่องเลํนที่
สามารถบันทึกเสียงได๎นานถึง 30 นาทีที่เรียกวํา LP (Long Playing) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นสาคัญของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมดนตรีจนถึงปัจจุบัน แม๎วําในเวลาตํอมาแผํนเสียงจะได๎รับความนิยมลดลงเพราะ
การถือกาเนิดของเทปคาสเซ็ตโดยบริษัทโซนี่ (Sony) ในปีค.ศ. 1966 ทั้งยังผลิตเครื่องเลํนขนาด
พกพาอยําง Sony Walkman ในปีค.ศ. 1979 ด๎วยแนวคิดที่วําการฟังเพลงสามารถฟังที่ไหนก็ได๎และ
เมื่อใดก็ได๎ และยุคของสื่อบันทึกแบบอนาล็อค (Analogue) ก็ได๎ถือสิ้นสุดลงเมื่อในไมํกี่ปีถัดมาบริษัท
โซนี่และฟิลลิปส์ (Sony & Philips) ได๎จับมือกันผลิตสื่อบันทึกใหมํที่สามารถบันทึกเพลงได๎นานกวํา
ในคุณภาพที่สูงกวํา และยังจัดเก็บและอํานข๎อมูลด๎วยระบบดิจิทัลทาให๎ปราศจากเสียงรบกวนได๎ดีที่
รู๎จักกันในนาม Compact Disc หรือแผํนซีดี ซึ่งถือเป็นสื่อบันทึกดนตรีที่ยังใช๎อยูํในปัจจุบัน
ระบบดิจิทัลที่ใช๎ในงานสื่อบันทึกดนตรีได๎ถูกพัฒนามาอยํางตํอเนื่องเมื่อถึงในยุคที่อินเตอร์เน็ต
ถูกใช๎งานอยํางแพรํ หลายทาให๎การสํงตํอข๎อมูลจากผู๎ใช๎งานที่อยูํหํางไกลกันสามารถทาได๎งําย ยิ่ง
ความเร็วของอินเตอร์เน็ตมีมากเทําไรยิ่งทาให๎การสํงข๎อมูลใช๎เวลาน๎อยลงเทํานั้น จากไฟล์เพลงที่มี
ขนาดใหญํก็ถูกบีบอัดให๎มีขนาดเล็กลงโดยที่คุณภาพไมํได๎ลดลงไปมากอยํางเชํนไฟล์ MP3 (MPEG1Layer3) จนเกิดรูปแบบธุรกิจใหมํในการขายเพลงในรูปแบบออนไลน์ขึ้นมา บริษัท Apple ในปีค.ศ.
2001 ได๎ผลิตอุปกรณ์ฟังเพลงพกพาขนาดเล็กหรือ iPod ซึ่งสามารถบรรจุเพลงได๎มากถึง 5 กิกกะไบต์
หรือประมาณ 1,000 กวําเพลงซึ่งผู๎ใช๎งานในสมัยนั้นสามารถดาวโหลดเพลงจากเว็บไซต์ตํางๆ และ
เมื่อเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตได๎พัฒนามากขึ้น การละเมิดลิขสิทธิ์จึงถูกกระทาได๎อยํางงํายดาย
เทคโนโลยี Peer-to-Peer (P2P) หรือการสํงตํอข๎อมูลระหวํางคอมพิวเตอร์หลายๆตัวที่
สามารถสํงรับข๎อมูลได๎รวดเร็วกวําเดิม ถูกนาไปใช๎กับอุตสาหกรรมดนตรีโดยบริษัท Napster ที่ได๎แชร์
เพลงแบบละเมิดลิขสิทธิ์ให๎ผู๎ใช๎งานกวํา 70 ล๎านคนในชํวงระหวํางปีค.ศ. 1999 ถึง 2001กํอนจะถูก
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ศาลสั่งให๎ระงับให๎บริการและปิดตัวลง (Nieva, 2013) ซึ่ง Napster ได๎ถูกบันทึกในสถิติโลกวําเป็น
บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและเป็นผู๎จุดประกายการให๎เกิดธุรกิจการให๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง
(Streaming) รายใหญํอยําง Apple Music หรือ Spotify ในปัจจุบัน (Ingham, 2016)
ลิขสิทธิ์ทางงานดนตรีกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแตํสมัยค.ศ. 1877 ซึ่งมีการประชุมข๎อตกลงแหํง
เบิร์น (Berne Convention) ซึ่งได๎มีการตกลงในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อแบํงรายได๎ให๎กับนัก
ประพันธ์เพลงในสมัยนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการคิดค๎นหีบเสียงของโทมัส เอดิสัน รวมถึ งความนิยมใน
การจัดการแสดงคอนเสิร์ตตามโรงละครทั่วยุโรปและอเมริกา (Lampel, J., Bhalla, A., & Jha,
2008) โดยในสมัยนั้นลิขสิทธิ์ทั้งหมดจะตกเป็นของบริษัทผู๎ผลิตและจาหนํายงานดนตรี จนกระทั่งในปี
ค.ศ. 1914 จึงได๎มีองค์กรจัดเก็บลิขสิทธิ์ทางดนตรีแหํงแรกของโลกโดย American Society of
Composers, Authors and Publishers (ASCAP) ซึ่งคอยดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของนัก
ประพันธ์ที่อยูํในสังกัด
สํวนในประเทศไทยนั้นได๎มีพระราชบัญ ญัติลิขสิทธิ์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2521 กํอนจะมีการ
ปรับ ปรุง อีก ครั้ง ใน พ.ศ. 2537 โดยได๎กาหนดงานที่ไ ด๎รับ ความคุ๎ มครองอันได๎แกํ งานสร๎ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ รวมถึง งานดนตรีกรรม สิ่ง
บันทึกเสียง และงานแพรํเสียงแพรํภาพ โดยใช๎หลักการนับระยะเวลาถือครองลิขสิทธิ์เชํนเดียวกับ
สากลคือ ลิขสิทธ์จะเป็นของผู๎ประพันธ์นับตั้งแตํวันที่ประพันธ์จนถึงผู๎ประพันธ์เสียชีวิตแล๎วและนับไป
อีก 50 ปี จากนั้นผลงานจะถือเป็นกรรมสิทธิ์แหํงสาธารณสมบัติ ซึ่งหากผู๎ใดละเมิดลิขสิทธิ์งานของ
ผู๎อื่นจะถูกดาเนินคดีจาคุก 6 เดือนถึง 4 ปี หรือปรับ 1 แสนถึง 4 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (ราชกิจจา
นุเบกษาในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)
ถึงแม๎จะมีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ๎มครองมากวําร๎อยปีแตํปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นกลับเกิด
ขึ้นอยูํแพรํหลายและไมํลดลง ถึงแม๎จะมีคาสั่งศาลในปีค.ศ. 2001 ให๎บริษัท Napster ผู๎ให๎บริการฟัง
เพลงแบบผิดกฎหมายที่มีผู๎ใช๎งานมากกวํา 70 ล๎านคนต๎องปิดตัวลง แตํในปีค.ศ. 2002 สมาพันธ์ผู๎ผลิต
สิ่งบันทึกเสียงระหวํางประเทศ (International Federation of the Phonographic Industry:
IFPI, 2012) ได๎ประกาศในบรรทัดแรกของการรายงานวํา “การละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นภัยอันดับหนึ่ง
ตํออุตสาหกรรมดนตรีอยํางแท๎จริง” ถึงแม๎จะผํานมากวําทศวรรษจนถึงปัจจุบันปัญหานี้ก็ยังคงอยูํและ
เป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งตํอการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมดนตรีของไทย (PWC, 2015) ซึ่งกลําววํา
การเปลี่ยนรูปแบบจากอนาล็อคสูํดิจิตอลนั้น (Digitisation) ได๎สํงผลใหญํหลวงตํออุตสาหกรรมดนตรี
ซึ่งมีขนาดของรายได๎ลดลงถึงครึ่งหนึ่งนับตั้งแตํเข๎าสูํสหัสวรรษใหมํ ตลอดจนความแพรํหลายของสื่อ
สังคมออนไลน์ อาทิเชํน Facebook หรือ Twitter ที่ทาให๎ผู๎ใช๎งานเกิดการรวมกลุํมและมีการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลกันอยํางกว๎างขวาง (ชนกานต์ รักชาติ และ พัชนี เชยจรรยา, 2559)
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(Hirschhorn, 2015) ได๎กลําวถึงในงานวิจัยโดยชี้ให๎เห็นถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่
อุตสาหกรรมไมํสามารถควบคุมสถานการณ์ได๎ ซึ่งจากสถิติของ สมาคมผู๎ประกอบกิจการเพลงของ
สหรัฐอเมริกา (Recording Industry Association of America: RIAA) ตั้งแตํปีค.ศ. 1999 นั้น
ยอดขายผลงานเพลงในสหรั ฐ อเมริก าได๎ตกลงถึง 71% หรือกวํา 5 ล๎านล๎านบาท ทั้ง ๆที่จานวน
ประชากรในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นกวํา 46 ล๎านคนในชํวงเวลาเดียวกัน อุตสาหกรรมดนตรีในประเทศ
ไทยนั้นก็ประสบปัญหาคล๎ายๆกัน โดยรายได๎ในอุตสาหกรรมนั้นตกลงจาก 10,640 ล๎านบาทในปีค.ศ.
2010 เป็น 9,765 ล๎านบาทในปีค.ศ. 2014 (IFPI, 2015) และจากข๎อมูลข๎างต๎นนั้นมีการคาดคะเนวํา
รายได๎ในอีก 5 ปีข๎างหน๎าก็ยังคงจะลดลงอีก 0.8% หรือลงไปที่ 9,380 ล๎านบาท
อยํางไรก็ดีหลังจากที่ระบบการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งเริ่มมีความแพรํหลายมากขึ้นและเข๎ามา
แทนที่การซื้อเพลงแบบดิจิทัล (Digital Download Purchase) ผํานระบบออนไลน์ อาทิ iTunes
หรือ Amazon ผลสารวจของ (IFPI, 2015) ยังพบวําในกลุํมคนฟังเพลงที่อายุต่ากวํา 30 ปีทั่วโลก
เหลือเพียงน๎อยกวําร๎อยละ 1 ที่ยังมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางดนตรีอยูํ ซึ่งเทียบกับผลสารวจในปีค.ศ.
2009 ที่พบวํามีมากถึงร๎อยละ 70 ในกลุํมคนฟังเพลงอายุต่ากวํา 30 ปีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางดนตรี
โดยจากการสอบถามยังพบวํากลุํมผู๎ฟังเพลงนั้นมีถึงร๎อยละ 75 ที่เลือกใช๎ระบบการฟังเพลงแบบสตรีม
มิ่งเป็นชํองทางหลักในการฟังเพลง จึงเป็นตัวชี้วัดวําระบบการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งสามารถลดการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพรวมได๎ดี
ในเชิงการตลาดมีการแบํงกลุํมประชากรในชํวงอายุตํางๆตามยุคสมัย (Generation) ซึ่งตําง
กลุํมกันจะมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกตํางกัน โดยจะมีกลุํมเจเนอเรชั่น Y (Y-Generation) เป็นกลุํมที่
มีจานวนประชากรมากที่สุดในประเทศไทยถึง 1 ใน 3 โดยกลุํมนี้นั้นหมายถึงกลุํมประชากรที่เกิด
ในชํวงปีค.ศ. 1981-2000 โดยกลุํมกํอนหน๎านั้นเรียกวํากลุํมเจเนอเรชั่น X (X-Generation) ซึ่งกลุํมเจ
เนอเรชั่น Y นี้ถือเป็นกลุํมที่มีอิทธิพลสูงกับอุตสาหกรรมดนตรีและการบันเทิงในประเทศไทยเนื่องจาก
เป็นกลุํมที่มีการใช๎งานออนไลน์ผํานอินเตอร์เน็ตมากที่สุดทั้งยังมีการใช๎จํายออนไลน์ในกลุํมนี้ถึงกวํา
1.75 ล๎านล๎านบาท ในชํวงสิบปีที่ผํานมา ทั้งกลุํมคนไทยเจเนอเรชั่น Y ยังเป็นกลุํมที่มีสมาร์ทโฟนมาก
ที่สุดในโลกซึ่งสมาร์ทโฟนเหลํ านี้สามารถใช๎งานในรูปแบบสตรีมมิ่งเพื่อความบันเทิงได๎อยํางเต็ม
รูปแบบ โดยมี ม ากถึง 97 ล๎ านเครื่องหรือคิดเป็น 149% ของประชากรทั้งประเทศ (eMarketer,
2013; Kemp, 2015) ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศก็มีสมาร์ทโฟนใช๎งานโดยยอดขาย
สมาร์ทโฟนในปีค.ศ. 2015 นั้นมีมากถึง 18 ล๎านเครื่อง (Leesa-nguansuk, 2016) อีกทั้งยังมีกลุํม
ประชากรเจเนอเรชั่น Z (Z-Generation) หรือคนที่เกิดหลังปีค.ศ. 1995 หรือเรียกได๎วําเป็นกลุํม
ประชากรรุํนแรกที่ไมํรู๎จักโลกในยุคที่ไร๎อินเตอร์เน็ ตมากํอน (Benhamou, 2015) ซึ่งกลุํมนี้เองรวมถึง
กลุํมเจเนอเรชั่น Y เป็นกลุํมที่มีความสาคัญตํออุตสาหกรรมดนตรีในยุคปัจจุบันและอนาคตเป็นอยําง
มากในยุคที่รูปแบบการฟังเพลงจะอยูํในรูปแบบการให๎บริการแบบสตรีมมิ่ง
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ปัจจุบันคนไทยฟังเพลงผํานสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์มากขึ้นอันเป็นผลมาจากการเติบโต
ของจานวนผู๎ใช๎งานสมาร์ทโฟนและความเร็วอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันที่เร็วขึ้นและมีราคาไมํแพงมาก
จากข๎อมูลของการรายงานของ Nielson Consumer Media View ในปีค.ศ. 2017 พบวําจานวน
ผู๎ใช๎งานอินเทอร์เน็ตในไทยจากปีพ.ศ. 2555 อยูํที่ 34% ของประชากรไทยทั้งประเทศ ในปีพ.ศ.
2558 ขยับขึ้นมาอยูํที่ 56% และปีพ.ศ. 2559 อยูํที่ 66% โดยแบํงเป็นการใช๎งานผํานสมาร์ทโฟน
98% และคอมพิวเตอร์ 27% รวมถึงประชากรไทยมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนคิดเป็น 96% และยัง
พบวํา 69% ฟังเพลงด๎วยการเปิดซีดีและ MP3 มีจานวน 77% ฟังเพลงผํานวิทยุ และมากที่สุดถึง
88% ฟังเพลงผํานมิวสิกสตรีมมิ่งทั้งทางแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของผู๎ฟังเพลงผํานชํองทางตํางๆ
ในขณะที่แอปพลิเคชั่น Joox มีผู๎ใช๎งานในประเทศไทยมากที่สุด ทั้งยังมีการเติบโตสูงสุดในแงํ ของ
ผู๎ใช๎งานตํอวันและยอดดาวน์โหลดถึง 25 ล๎านครั้ง มียอด Active User ประมาณ 8 ล๎านผู๎ใช๎ และคน
ไทยเปิดฟังโดยเฉลี่ย 80 นาทีตํอคนตํอวัน ดังนั้นผู๎ผลิตงานดนตรีจึงต๎องวางแผนเพื่อก๎าวสูํแพลตฟอร์ม
การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางเต็มตัว เพราะกลายเป็นชํองทางการฟังเพลงหลักที่สาคัญที่สุดของผู๎ฟัง
เพลงไทยและสากล สํวนสื่อบันทึกทางกายภาพ เชํน ซีดี หรือแผํนไวนิล จะเป็นเพียงสินค๎ากระแสรอง
เทํานั้น
จากข๎อมูลของ International Federation of the Phonographic Industry: (IFPI,
2016) ธุรกิจดนตรีทั่วโลกในปีค.ศ. 2015 นั้นเติบโตชึ้น 3.2% และเป็นครั้งแรกที่ยอดขายเพลงที่
ให๎บริการในรูปแบบดิจิทัลทั้งขายเป็นไฟล์ให๎ดาวน์โหลด (Permanent Download) และการ
ให๎บริการฟังเพลงรายเดือนแบบสตรีมมิ่ง (Streaming) นั้นมียอดที่สูงกวําการขายเพลงแบบสื่อบันทึก
เชํน ขายแผํน CD ซึ่งธุรกิจดนตรีแบบดิจิทัลนั้นคิดเป็น 45% ของธุรกิจดนตรีทั้งหมดหรือกวํา หนึ่ง
แสนล๎านบาทซึ่งถือเป็นการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็วที่สุดในธุรกิจดนตรีในรอบทศวรรษ
อานิสงค์สํวนใหญํนั้นมาจากการเจริญเติบโตและนวัตกรรมเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ตและคอมพิวเตอร์ที่รองรับการให๎บริการการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย ทั้ง
ความเร็วของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันที่มี่คุณภาพสูง ผู๎ฟังสามารถฟังเพลงหรือแม๎แตํดูวิดีโอได๎ทันทีโดย
ไมํต๎องทาการรอดาวน์โหลดให๎เสร็จกํอน อีกทั้งการทาธุรกรรมออนไลน์เชํนการจํายชาระคําบริการ
แบบรายเดือนหรือการซื้อเพลงก็สามารถทาได๎อยํางสะดวกและมีความปลอดภัย โดยเฉพาะการเติบโต
ของการให๎บริการสตรีมมิ่งที่สร๎างรายได๎ถึง 43% ของรายได๎ธุรกิจดนตรีดิจิทัล ในขณะที่การขายเพลง
แบบซื้อขาด อาทิ การขายผําน iTunes ที่สร๎างรายได๎ 45% นําจะถูกการให๎บริการแบบสตรีมมิ่งแซง
ในวันข๎างหน๎าแนํนอน (IFPI, 2016) จึงเห็นได๎วําปัจจัยด๎านอุปกรณ์และความเร็วของอินเตอร์เน็ตสํง
พลให๎ความสมบูรณ์แบบของการใช๎ระบบการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งยิ่งมีความพร๎อมสูงขึ้น
Spotify Deezer AppleMusic หรือ Joox คือผู๎ให๎บริการฟังเพลงแบบออนไลน์สตรีมมิ่งราย
ใหญํของโลก ซึ่งเปิดบริการให๎ผู๎ใช๎งานที่เป็นสมาชิกรายเดือนสามารถฟังเพลงในฐานข๎อมูลของตนที่มี
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เพลงบรรจุไว๎มากกวําล๎านเพลงด๎วยกัน สามารถฟังได๎ตามใจชอบโดยไมํมีขีดจากัดทั้งเรื่องของจานวน
เพลง จานวนครั้งที่ฟัง และเวลาที่ใช๎งาน ทั้งยังมีฟังก์ชั่นเสริมอื่นๆ อาทิ ระบบชํวยจัดการการฟังให๎
สะดวกขึ้น หรือระบบแนะนาเพลงที่เหมาะกับผู๎ฟังโดยคานวณจากเพลงอื่นๆที่ผู๎ใช๎งานคนนั้นได๎เคยฟัง
ซึ่งการให๎บริการแบบสตรีมมิ่งนั้นแตกตํางจากการขายเพลงแบบซื้อขาดตรงที่ผู๎ใช๎งานจะมีสิทธิ์ในการ
ฟังอยํางเดียว แตํไมํมีสิทธิ์ในการครอบครองชิ้นงานเพลงและต๎องอาศัยอินเตอร์เน็ตในการใช๎งานเข๎าสูํ
บริการ ซึ่งข๎อดีของการฟังแบบสตรีมมิ่งคือผู๎ใช๎งานสามารถมีตัวเลือกในการฟังเพลงได๎หลากหลายกวํา
ไมํวําจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงตํางชาติ สามารถจัดเพลลิสต์หรือรายการเพลงสํวนตัวตามที่ผู๎ใช๎งาน
แตํละคนชอบ มีคุณสมบัติพิเศษ (Feature) ที่หลากหลายที่เป็นมากกวําวิทยุออนไลน์ที่ไว๎เปิดฟังเพลง
อยํางเดียว ทั้งยังไมํต๎องเสียพื้นที่เก็บข๎อมูลในอุปกรณ์ของตนเหมือนในอดีต อยํางไรก็ดีระบบการฟัง
เพลงสตรีมมิ่งในปัจจุบันได๎พัฒนาให๎ผู๎ใช๎งานสามารถฟังเพลงแบบออฟไลน์ปราศจากอินเตอร์เน็ตได๎
แล๎ว โดยสามารถเข๎าอินเตอร์เน็ตเพียงครั้งแรกเพื่อไปเลือกเพลงที่ต๎องการฟังไว๎กํอนหลังจากนั้นจึง
สามารถออฟไลน์เพื่อฟังโดยไมํถูกคิดคําบริการอินเตอร์เน็ตได๎ ที่สาคัญเป้าหมายของบริษัท Spotify ที่
ให๎บริการแบบสตรีมมิ่งนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตํอสู๎กับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง ให๎ผู๎ใช๎งาน
เลิกฟังเพลงและแชร์เพลงแบบเถื่อน และหันมาฟังเพลงแบบถูกต๎องอีกครั้งเพื่อทาให๎อุตสาหกรรมองค์
รวมทั้งผู๎ผลิต ศิลปิน นักแตํงเพลง และผู๎ใช๎งานเองสามารถดารงอยูํไปได๎ (Maxwell, 2014) กลยุทธ์
อยํางหนึ่งที่ผู๎ให๎บริการสตรีมมิ่งพยายามให๎ผู๎ฟังหันมาใช๎งานบริการของตนคือการเปิดให๎ทดลองใช๎ใน
ระยะเวลาจากัด รวมถึงเมื่อทดลองฟัง (Trial) ตามจานวนวันที่ได๎ให๎ทดลองแล๎ว หรือการมีเงื่อนไขใช๎
บริการฟรีแตํมีโฆษณาเข๎ามาแทรกเพื่อเป็นการสร๎างรายได๎ทางอ๎อมแกํผู๎ให๎บริการและไมํเป็นการผลัก
ภาระคําใช๎จํายไปที่ผู๎ใช๎งานโดยตรง ผู๎ให๎บริการเชื่อวําจะทาให๎ผู๎ใช๎งานที่รมีทัศนคติที่ดีตํอระบบเกิด
ความตั้งใจใช๎งานตํอไป แม๎จะหมดชํวงทดลองแล๎วก็จะเกิดภาวะการยอมรับในตัวเทคโนโลยีและ
ตัดสินใจเสียคําบริการเพื่อใช๎งานระบบอยํางตํอเนื่อง (ดังภาพที่ 1.1)

จำนวนวันที่ให้ ทดลองใช้ ฟรี
150
100
50
0
Deezer

Tidal

Spotify

ภาพที่ 1.1 จานวนวันที่ผู๎ให๎บริการตํางๆให๎ทดลองใช๎ได๎ฟรี

Apple Music

Google
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ในประเทศไทยก็มีผู๎ให๎บริการฟังเพลงแบบออนไลน์สตรีมมิ่ง อาทิ Apple Music, LINE
Music, และ Joox ที่มีรูปแบบการให๎บริการคล๎ายกับ Sportify และ Deezer โดยแตํละผู๎ให๎บริการ
จะนาเสนอฟังก์ชั่นเล็กๆน๎อยๆและจานวนเพลงที่ไปทาการตกลงสัญ ญากับคํายเพลงตํางๆทั้งใน
ประเทศไทยและตํางประเทศแตกตํางกันออกไป ในขณะที่บริษัทผู๎ให๎บริการวิดีโอรายใหญํที่สุดของ
โลกอยําง YouTube ก็มีแผนที่จะให๎บริการฟังเพลงและดูหนังแบบสตรีมมิ่งในนาม YouTube Red
ซึ่งจะมีความแตกตํางจากการดู YouTube ปกติคือการมีคิดคําบริการแบบรายเดือนที่จะทาให๎ผู๎ใช๎งาน
สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางเป็นระบบในคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นและจะไมํมี โฆษณาแฝงระหวํางรับชม
อีกตํอไป (Wang, 2016) ซึ่งจากข๎อมูลของ (Ingham, 2016) การฟังเพลงและดูวิดีโอในรูปแบบสตรีม
มิ่งออนไลน์นั้นเรียกวําเติบโตแบบก๎าวกระโดด โดยหากเปรียบเทียบจานวนครั้งการใช๎งานการสตรีม
ระหวํางปีค.ศ. 2015 และ 2016 นั้น ยอดการสตรีมมิ่งวิดีโอสูงขึ้นถึง 23.1% สํวนการสตรีมมิ่งเพลง
สูงขึ้นถึง 107.8% คิดรวมเป็นการสตรีมมิ่งทั้งหมดนั้นสูงขึ้นถึง 58.3% (ตารางที่ 1.1)
ตารางที่ 1.1 แสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนการสตรีมมิ่ง
วิดีโอ
2016
2015
อัตราเพิ่มขึ้น

95,172,077,123
77.297.473.064
23.1%

เพลง
114,226,566,336
54,961,808,648
107.8%

รวม
209,398,643,459
132,259,281,712
58.3%

ปัญหาอยํางหนึ่งการชักจูงให๎ผู๎ใช๎งานบนอินเตอร์เน็ตที่มีทัศนคติเข๎าใจวําทุกการใช๎งานบน
อินเตอร์เน็ตนั้นต๎องเป็นของฟรี (Lin, Hsu, & Chen, 2013) ผู๎ให๎บริการจึงต๎องพยายามปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของผู๎ใช๎งานให๎กลับมาอุปโภคงานดนตรีแบบถูกต๎องอีกครั้งจึงถือเป็นเรื่องไมํงํายนัก ดังกรณี
ตัวอยํางข๎างต๎นในการเปิดโอกาสให๎ผู๎ใช๎งานได๎ทดลองใช๎บริการกํอนอันเป็นหนทางหนึ่งเพื่อให๎ผู๎ใช๎งาน
เปิดใจทดลองใช๎และสร๎างความประทั บใจในการให๎บริการจนทาให๎ผู๎ใช๎งานกลายมาเป็นลูกค๎าที่ยอม
จํายเงินแบบรายเดือน แตํเมื่อลูกค๎าใช๎บริการฟรีจนหมดเวลาแล๎วอาจจะยังไมํทาการตัดสินใจยอมเสีย
เงินเพื่อใช๎บริการตํอก็เป็นได๎ และเพื่อเป็นการสอดรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีแนวโน๎มของการใช๎
สตรีมมิ่งเป็นหลักในอุตสาหกรรมดนตรี จึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ในการทราบถึงปัจจัยที่สํงผลตํอ
ความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องอันสํงผลตํอความอยูํรอดของอุตสาหกรรม
ดนตรีไทยทั้งภาคผู๎ผลิตคํายเพลง ศิลปิน นักแตํงเพลง และทุกหนํวยงานที่ธุรกิจดนตรี เพื่อนาไปปรั บ
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ใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทาให๎เกิดคาถามวําจะผลักดันอยํางไรให๎ผู๎บริโภคเกิดการยอมรับและมี
ความพึงพอใจในการใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งแทนการละเมิดลิขสิทธิ์
จะเห็นได๎วําปัจจุบันเป็นชํวงกาลังเปลี่ยนถํายรูปแบบของธุรกิจไปสูํระบบดิจิทัลเต็มตัว เพื่อ
โอกาสและความอยูํรอดของอุตสาหกรรมดนตรี จึงทาให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะทาวิจัยในเรื่องนี้ ที่
สาคัญมีนักวิชาการให๎ความสนใจคํอนข๎างน๎อยทาให๎งานวิจัยในอุตสาหกรรมดนตรีสตรีมมิ่งนี้มีอยูํอยําง
จากัด โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยแล๎วแทบไมํมีเลย งานวิจัยนี้ต๎องใช๎การวิจัยเชิง สารวจและ
ทาการสั ม ภาษณ์ ผู๎ ที่ มี ป ระสบการณ์ร ะดับ สูง ในอุตสาหกรรม อาทิ ผู๎ บริ หารสายงานธุรกิ จดนตรี
ผู๎บริหารคํายเพลง ผู๎จัดการฝ่ายขายระบบสตรีมมิ่ง และผู๎จัดการผู๎ดูแลระบบลิขสิทธิ์เพลงที่ใช๎งานใน
ระบบสตรีมมิ่ง เพื่อนามาเป็นข๎อสนับสนุนในงานวิจัย การทาวิจัยในเรื่องนี้ จึงจะเป็นประโยชน์ตํอการ
พัฒนาตํอไป เพื่อทาความเข๎าใจถึงความตั้งใจในการใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของ
ผู๎บริโภคตลอดจนการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งซึ่งกาลังเป็นรายได๎สาคัญของ
อุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบัน

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟัง
เพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ๎อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรตํอความตั้งใจ
ใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย

1.3 ปัญหานาการวิจัย
1) ตัวแปรใดบ๎างที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของ
ผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
2) ตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบ
สตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย มีความสอดคล๎องกับข๎อมูล
เชิงประจักษ์หรือไมํ และมีลักษณะอยํางไร
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยจะมีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานโดยแบํงออกเป็น 3 สํวน
ได๎แกํ
สํวนที่ 1 เป็นการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นเป็นแบบข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดย
การศึกษาค๎นคว๎าจากการเก็บรวบรวมจากแหลํงตํางๆที่เกี่ยวข๎องจากทั้งในประเทศและตํางประเทศ
ผู๎วิจัยจะเริ่มเก็บข๎อมูลเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตํเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2560
สํวนที่ 2 การเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด๎วย
การใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูลโดยการสํงแบบสอบถามจานวน 300 คน ผู๎วิจัยจะ
เริ่มเก็บข๎อมูลเป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน ในชํวงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561
สํวนที่ 3 การเก็บข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) โดยการสัมภาษณ์
นักวิชาการและผู๎เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีของไทยจานวน 5 ทําน เพื่อเป็นการยืนยันผลที่ได๎
จากการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามวําตัวแปรมีนัยสาคัญทางสถิติตํอกันในบริบทของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมดนตรีของไทยและรวบรวมข๎อมูล สรุปผลการวิจัย ผู๎วิจัยจะเริ่มเก็บข๎อมูลเป็นระยะเวลา
2 เดือน ตั้งแตํเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

1.5 นิยามศัพท์
ระบบมิวสิกสตรีมมิ่ง หมายถึง ระบบการให๎บริการฟังเพลงผํานระบบการสตรีมหรือการฟัง
แบบออนไลน์โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางโดยผู๎ใช๎บริการไมํต๎องเก็บไฟล์เพลงไว๎ในอุปกรณ์ของ
ตนเอง
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน หมายถึง การรับรู๎ถึงความสามารถของตนตํอเทคโนโลยี
หนึ่งๆ และพบวําตนสามารถใช๎งานได๎อยํางงําย สะดวกสบาย อาทิ การปราศจากความวิตกกังวลใน
การใช๎งาน ความสนุก การรับรู๎ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก และความสามารถของผู๎ใช๎งานทาง
เทคโนโลยีที่เทําเทียมกับระบบ
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน หมายถึง การรับรู๎ถึงความสามารถของตนตํอเทคโนโลยี
หนึ่งๆ และพบวําเทคโนโลยีนั้นเกิดประโยชน์กับตน อาทิ ทางด๎านภาพลักษณ์ใ นการใช๎งาน ประโยชน์
ที่เกี่ยวเนื่องจากการทางานในชีวิตประจาวัน คุณภาพของผลลัพธ์ และ การได๎ใช๎ระบบเดียวกับบุคคล
รอบตัว

9
ความพึงพอใจในการใช้งาน หมายถึง ความรู๎สึกเชิงบวกหรือความพอใจของผู๎ใช๎งานอันเกิด
จากการได๎รับข๎อมูลประกอบการใช๎งานที่ ตํอให๎เกิดความนําพึงพอใจ อาทิ ความพึงพอใจจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ในหมูํสังคม ความเพลิดเพลิน และ การบรรลุตามความคาดหวัง
ทั ศ นคติ หมายถึ ง ความรู๎ สึ ก ที่ ไ ด๎ รั บ จากประสบการณ์ ความเชื่ อ ความรู๎ อั น สํ ง ผลตํ อ
พฤติกรรมความตั้งใจ ทั้งทัศนคติในเชิงการรับรู๎ และเชิงเจตคติ
ความตั้งใจใช้งานต่อเนื่อง หมายถึง หลังจากผู๎ใช๎งานมีทัศนคติ ได๎รับข๎อมูลผํานประการณ์
การใช๎งานหรือการทดลองระบบแล๎วโดยเฉพาะระบบเชิงสารสนเทศ ซึ่งจะเกิดความเป็น ไปได๎ที่จะ
ตั้งใจในการใช๎อยํางตํอเนื่อง และแนะนาบอกตํอผู๎อื่นให๎ใช๎งานเชํนเดียวกับตน

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได๎ความสอดคล๎องของตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎
บริการฟังเพลงแบบสตรีม มิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยที่
พัฒนาขึ้นกับข๎อมูลเชิงประจักษ์
2) ได๎ตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟั งเพลงแบบ
สตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
3) ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ๎อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรตํอความ
ตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
4) เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับผู๎บริหารหรือผู๎จัดการเห็นให๎ความสาคัญของความการยอมรับ
การใช๎ระบบมิวสิกสตรีมมิ่งและความพึงพอใจของผู๎บริโภคในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การเพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจในอุตสาหกรรม
ดนตรีของประเทศไทย
5) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย เพื่อ
เตรียมพร๎อมในการเข๎าสูํการแขํงขันในระดับสากล
6) เพื่อเป็นข๎อมูลในการเสนอแนะแกํคํายเพลงหรือผู๎ให๎บริการด๎านมิวสิกสตรีมมิ่งในการ
วางแผนด๎านการกลยุทธ์การตลาด
7) ด๎านวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ตํอผู๎ที่สนใจงานวิชาการทางด๎านอุตสาหกรรมดนตรี ผู๎ที่
สนใจสามารถนาข๎อมูลไปศึกษาพัฒนาทางด๎านวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องตํอไปได๎

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎
บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย โดย
ผู๎วิจัยทาการสืบค๎นจากเอกสาร ตารา ทาการเก็บรวบรวมข๎อมูล ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจะทาการทบทวนวรรณกรรมดังกลําวเพื่อกาหนด
และสร๎างเป็นกรอบแนวคิดของผู๎วิจัย เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี
2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร
4) กรอบแนวคิดการวิจัย
5) สมมติฐานการวิจัย

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model: TAM)
รูปแบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี เป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทาด๎วย
เหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ถูกนาเสนอขึ้นโดย Fishbein และ Ajzen (1975) ซึ่ง
อธิบายวํามนุษย์นั้นอาศัยความเชื่อและทัศนคติในการเกิดความตั้งใจกระทาการใด โดยมีปัจจัยสาคัญ
สองอยํางคือ ทัศนคติ และ การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง หากมีปัจจัยทั้งสองเชิงบวกตํอความเชื่อใด ก็จะ
มีความตั้งใจเชิงบวกในพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ภาพที่ 2.1) โดยทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อ
ตํอสิ่งหนึ่งที่อาจเป็นด๎านบวกหรือลบโดยอาศัยจากประสบการณ์ในอดีต สํวนการคล๎อยตามกลุํม
อ๎างอิง หมายถึง ความเชื่อที่อิงจากคนใกล๎ตัวที่มีอิทธิพลกับตัวเอง หากผู๎มีอิทธิพลมีแนวคิดเชํนใด จะ
มีแนวโน๎มวําผู๎ได๎รับอิทธิพลจะมีความคิดไปในทิศทางเดียวกั น ในทางกลับกัน หากกลุํมอ๎างอิงเป็นคน
ไมํสาคัญ ก็จะไมํมีผลตํอพฤติกรรมที่จะตัดสินใจทาเลยของบุคคลนั้นๆ (Miller, 2005)
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ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีการกระทาด๎วยเหตุผล
แหลํงที่มา: ดัดแปลงจาก Fishbein & Ajzen (1975)
Ajzen (1991) ได๎พัฒนาโมเดล TRA เดิมจนนาไปสูํทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory
of Planned Behaviour) โดยเพิ่มปัจจัยการรับรู๎การควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioural
Control) ซึ่ ง เป็น ตั วแปรส าคั ญ ที่ เ พิ่ม ความแมํ น ยาในการทานายผลของความตั้ ง ใจ เนื่ อ งจากมี
นักวิชาการหลายคนได๎แย๎งวําทฤษฎีการกระทาด๎วยเหตุผลนั้น ถึงแม๎ความตั้งใจจะเป็นแนวโน๎มเชิง
บวกจากทฤษฎี TRA แล๎ว ก็อาจจะไมํได๎สํงผลให๎เกิดพฤติกรรมจริงได๎ Ajzen จึงได๎นาตัวแปรสาคัญคือ
การรั บ รู๎ ก ารควบคุ ม พฤติ ก รรมเพื่ อ ครอบคลุ ม พฤติ ก รรมเข๎ า ไปด๎ ว ย กลํ า วคื อ ผู๎ ใ ช๎ ง านใดๆต๎ อ งรู๎
ความสามารถตนเองวําตนมีเพียงพอที่จะทาให๎เกิดพฤติกรรมใดๆด๎วย ซึ่งเป็นการตํอยอดจากแนวคิด
การรับรู๎ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy) (Bandura, 1997) โดยมีการทาทฤษฎีนี้มาใช๎อยําง
แพรํ ห ลายบริ บ ทของการใช๎ เ ทคโนโลยี ตํ า งๆ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความตั้ ง ใจและพฤติ ก รรมการใช๎ ง าน
เทคโนโลยีหนึ่งๆ
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็นทฤษฎีเชิง
ระบบสารสนเทศซึ่งคิดค๎นขึ้นในตอนแรกเพื่อศึกษาตัวบํงชี้ที่ทาให๎เกิดการยอมรับการใช๎คอมพิวเตอร์
และมีความแพรํหลายตํอการใช๎เทคโนโลยีตํางๆจนถึงปัจจุบัน โดยกลําวถึงการที่ผู๎ใช๎งานยอมรับการใช๎
เทคโนโลยีหนึ่งๆ ซึ่งเหมาะกับการที่ผู๎ใช๎งานถูกนาเสนอเทคโนโลยีใหมํๆโดยปัจจัยหนึ่งที่สํงผลตํอการ
ยอมรับคือการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎เทคโนโลยีนั้น (สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร,
2555) ซึ่ง Davis (1989) ผู๎คิดค๎นทฤษฎีนี้ได๎อธิบายถึงตัวบํงชี้ 2 ตัวที่สํงผลตํอการยอมรับเทคโนโลยี
ได๎แกํ การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน และการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานเทคโนโลยีหนึ่งๆซึ่ง
ได๎รับมาจากปัจจัยภายนอก (ภาพที่ 2.2)
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ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี
ที่มา: ดัดแปลงจาก Davis (1989)
โดยทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีนั้นมุํงเน๎นไปที่ความตั้งใจใช๎งานอันสํงอิทธิพลไปสูํการใช๎งาน
จริงโดยมีการรับรู๎ถึงความงําย การรับรู๎ถึงประโยชน์ และทัศนคติเป็นตัวแปรที่สํงอิทธิพลไปสูํความ
ตั้งใจใช๎งาน ซึ่งทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีได๎มีการปรับปรุงและอธิบายถึงตัวแปรเชิงประจักษ์ที่สํงผล
ตํอการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งาน (Perceived Usefulness) อันเป็นที่รู๎จักในชื่อวํา TAM 2 (ภาพที่
2.3) โดย (Venkatesh, V., & Davis, 2000) และ (Venkatesh, 2000) ซึ่งมีการกลําวถึงปัจจัย
ภายนอกที่ สํ ง ผลตํ อ การกระตุ๎ น การใช๎ ง าน (Motivation) อั น ได๎ แ กํ การคล๎ อ ยตามกลุํ ม อ๎ า งอิ ง
ภาพลักษณ์ ความเกี่ยวพันกันงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และการสาธิตผลลัพธ์ ตลอดจนประสบการณ์และ
ความตั้งใจใช๎งานที่สํงอิทธิพลตํอความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงที่มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมความตั้งใจตามทฤษฎีการกระทาด๎วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ
Fishbein & Ajzen (1975)
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ภาพที่ 2.3 ทฤษฎีการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี (TAM 2)
ที่มา: Venkatesh et al. (2000)
จากนั้น Venkatesh et al (2003) ได๎พัฒนาทฤษฎีการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่ง
หรือรู๎จักกันวํา TAM 3 (ภาพที่ 2.4) ซึ่งถือเป็นสํวนตํอยอดจาก TAM 2 โดย Venkatesh (2000)
กลําวถึงปัจจัยภายนอกด๎านความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของผู๎ใช๎งาน การรับรู๎ถึงปัจจัยสนับสนุน
ภายนอก ความตื่นตระหนักการใช๎คอมพิวเตอร์ ความสนุกในการใช๎งานคอมพิวเตอร์ การรับรู๎ถึงความ
สนุ ก และจุ ด ประสงค์ ใ นการใช๎ ง าน ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ ง ผลตํ อ การรั บ รู๎ ถึ ง ความงํ า ยในการ ใช๎ ง าน
เทคโนโลยีใหมํๆ
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ภาพที่ 2.4 ทฤษฎีการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี (TAM 3)
ที่มา: Venkatesh et al. (2003)
จึงสามารถสรุปทฤษฎีการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีแบบสมบูรณ์ที่มีปัจจัยภายนอกครบจาก
การพัฒนาของ Davis et al. (1989); Venkatesh et al. (2000); Venkatesh et al. (2003) ได๎ดังนี้
(ภาพที่ 2.5)
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ภาพที่ 2.5 ทฤษฎีการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีแบบองค์รวม
ที่มา: ประยุกต์จาก Davis et al. (1989); Venkatesh et al. (2000); Venkatesh et al. (2003)
จากทฤษฎีการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีนั้น พบวํามีปัจจัยที่สาคัญ 4 ตัว อันได๎แกํการรับรู๎ถึง
ความงําย (Perceived Ease of Ease) การรับรู๎ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) ความตั้งใจ
ใช๎งาน (Usage Intention) และ พฤติกรรมการใช๎งาน (Behavioural Usage) ซึ่งจากการค๎นคว๎าและ
การทบทวนวรรณกรรมจึงพบตัวแปรสังเกตได๎ของตัวแปรแฝงตํางๆดังนี้
2.1.1 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)
Davis et al. (1989) ผู๎ริเริ่มทฤษฎีนั้นได๎กลําววําเพราะเทคโนโลยีใหมํๆนั้นอยํางเชํน
คอมพิวเตอร์นั้นมีความซับซ๎อนและความยุํงยากในการใช๎งานสารับบุคคลทั่วไปที่ไมํมีความรู๎ทางด๎าน
เทคโนโลยีมากนักอันนาไปสูํปัญญาในการยอมรับการใช๎งาน และเมื่อผู๎ใช๎งานได๎ทดลองใช๎แล๎วพบวํา
ถึ ง อุ ป สรรคและความยากก็ จ ะเกิ ด การสร๎ า งทั ศ นคติ ที่ ไ มํ ดี แ ละเกิ ด ความล๎ ม เหลวในการใช๎ ง าน
เทคโนโลยีนั้น (Bagozzi, Davis, Warshaw, 1992) โดยกํอนหน๎านั้นมีงานวิจัยของ (Tornatzky &
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Klein, 1982) เกี่ยวกับทฤษฎีการแพรํกระจายของนวัตกรรมซึ่งมีตั วชี้วัดของการรับรู๎ถึงความงํายใน
การใช๎งานได๎แกํ ความสอดคล๎อง ข๎อดีของเทคโนโลยีที่ใช๎และความซับซ๎อน และได๎มีการนาเสนอ
ตัวชี้วัดใหมํโดย Venkatesh (2000) อาทิ ความสามารถทางเทคโนโลยีพื้นฐานของผู๎ใช๎ ความวิตก
กังวลที่เกิดจากการใช๎เทคโนโลยีใหมํและความสนุกที่ได๎รั บจากการใช๎เทคโนโลยีใหมํๆ ดังนั้นหาก
ผู๎ใช๎งานใหมํรับรู๎วําระบบการใช๎งานนั้นไมํซับซ๎อน และสามารถใช๎งานได๎อยํางงํายได๎แล๎วยํอมสํงผลเชิง
บวกตํอทัศนคติและความตั้งใจในอนาคต และจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง นักวิชาการได๎ให๎
ความหมายของการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งานโดยสามารถสรุปได๎ดังนี้ (ตาราง 2.1)
ตารางที่ 2.1 ความหมายของการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน
นักวิชาการ/ผูว้ ิจัย

ความหมาย

Davis, 1989

ระดับความรู๎สึกของผู๎ใช๎งานที่เชื่อวําการใช๎ระบบ
หนึ่ ง ๆนั้ น ปราศจากความล าบาก ไมํ ยุํ ง ยากอั น
สํงผลตํอการใช๎งานที่งําย

Bandura, 1997

การรั บ รู๎ ถึ ง ความงํ า ยคื อ การที่ บุ ค คลสามารถ
กระท าพฤติ ก รรมหนึ่ ง โดยไมํ รู๎ สึ ก วํ า มี อุ ป สรรค
และรู๎ความสามารถของตนวําทาได๎งําย

Venkatesh, 2000

หากการใช๎ ง านนั้ น ไมํ ต๎ อ งใช๎ ค วามพยายามที่
ยากลาบากมากจะสํงผลให๎ผู๎ใช๎งานสามารถใช๎งาน
ได๎ งํ า ยขึ้ น และเพิ่ ม ความสามารถในการท างาน
และชีวิตประจาวัน

Venkatesh and Davis, 2000

การรั บ รู๎ ถึ ง ความงํ า ยของการใช๎ ง านใดๆต๎ อ ง
ประกอบไปด๎วยการรับรู๎ความสามารถของตนเอง
ความวิตกกังวลที่เกิดจากการใช๎งาน

จากการศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎
ของการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน (Perceived Ease of Use) โดยมีผู๎วิจัย และนักวิชาการ
หลายๆทํานได๎ทาการศึกษาตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎ที่ใช๎สาหรับวัดการรับรู๎ถึงความงํายใน
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การใช๎งานและทาการสังเคราะห์ออกมาประกอบไปด๎วยตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎ จานวน
3 ตัวแปร (Davis et al, 1989; Vallerand et al, 1992; Venkatesh et al., 2000; Monsuwe et
al., 2004; La Rose et al., 2005; Baron et al., 2006, Lindsay et al., 2011; Al-Gahtani,
2010) ได๎แกํ
1. ความสามารถของผู๎ใช๎เทคโนโลยี (Technology Efficacy) หรือ การควบคุม
ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยที่สํงผลตํอความสามารถในสถานการณ์ตํางๆตํอพฤติกรรมหนึ่งๆ
ความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะจัดการหรือกระทาการหนึ่งๆ โดยมีปัจจัย อาทิ เวลา ความ
ต๎องการ ความสามารถ และ ทักษะในการใช๎เทคโนโลยี ซึ่งการรับรู๎ความสามารถของตนด๎านการใช๎
เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่กํอให๎เกิดพฤติกรรมความตั้งใจใช๎งานและเกิดการใช๎งานจริงในอนาคต
2. ความวิ ต กกั ง วล (Anxiety) คื อ ผลของความวิ ต กกั ง วลตํ อ การใช๎ ง านจะน าไปสูํ
ผลกระทบเชิงลบตํอความรู๎คิดที่สํงผลตํอพฤติกรรม ซึ่งความวิตกกังวลเป็นสถานะหนึ่งด๎านอารมณ์ซึ่ง
สํงผลตํอพฤติกรรมและการกระทาโดยมีความรู๎คิดเป็นตัวคั่นกลาง อันเป็นภาวะของบุคคลหนึ่งที่มี
ความวิตกหรือความกลัวตํอการใช๎การหรือความเป็นไปได๎ที่ต๎องใช๎งานทางเทคโนโลยี
3. ความสนุก (Playfulness) คือการที่ผู๎ใช๎งานที่รู๎สึกสนุกจะมองข๎ามความยากของการ
ใช๎งานหรือความซับซ๎อนของระบบใหมํๆเพราะผู๎ใช๎รู๎สึกสนุกจึงไมํรู๎สึกวําต๎องใช๎ความพยายามมากใน
การใช๎งาน เป็นภาวะของบุคคลหนึ่งที่รู๎สึกสนุกหรือมีความสุขความพอใจจากการได๎กระทาการหนึ่งๆ
ซึ่งความสนุกของการใช๎งานเทคโนโลยีสํงผลให๎ผู๎ใช๎เปิดใจรับระบบใหมํๆ ความสนุกอาจอยูํในรูปแบบ
ของความท๎าทายที่อยูํในระดับความสามารถที่ผู๎ใช๎งานสามารถใช๎งานได๎แบบไมํรู๎สึกอึดอัดคล๎ายกับ
การเลํนเกมที่จะมีอุปสรรคตํางๆหรือเป้าหมายในแตํละดํานให๎ผู๎เลํนได๎พิชิต
4. การรับรู๎ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก (Facilitating Conditions) คือการที่ผู๎ใช๎งานรู๎
วําหากการใช๎ระบบนั้นเกิดความผิดพลาดหรือติดขัดประการใด ยังมีหนํวยงานหรือบุคคลที่คอยชํวย
แก๎ไขปัญหาให๎ได๎แนํนอน ทาให๎การรับรู๎ลดความเสี่ยงทาให๎รู๎สึกการใช๎งานเป็นไปอยํางงํายดาย โดย
ปัจจัยการสนับสนุนการใช๎งานจากภายนอกนั้นอาจอยูํในรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติหรือ
พนักงานก็ได๎
2.1.2 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness)
ทฤษฎีการกระทาตามเหตุผล (Ajzen & Fishbein, 1980) ได๎ถูกนาเสนอนั้น ทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยีได๎นาเสนอตัวแปรตามเดียวกันคือพฤติกรรมความตั้งใจ แตํมีความแตกตํางไปที่
ปัจจัยที่สํงผลตํอทัศนคตินั้นมาจากการรับรู๎ถึงประโยชน์และการรับรู๎ถึงความงํายที่มาจากการใช๎งาน
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เทคโนโลยีใหมํๆ โดย Davis (1989) และ Venkatesh (2000) ได๎ศึกษาวําทัศนคติของผู๎ใช๎มิได๎เป็น
เพียงปัจจัยเดียวแตํยังต๎องขึ้นอยูํกับอิทธิพลที่สํงผลตํอการใช๎งานของบุคคลนั้นด๎วย เชํนวํา หาก
พนักงานถูกสั่งวําจะต๎องใช๎เทคโนโลยีใหมํที่ไมํเคยรู๎จัก มันเป็นไปได๎วําการยอมรับการใช๎งานจะเป็นไป
ได๎สูง ถ๎าเขาเชื่อวําเทคโนโลยีนั้นจะชํวยพัฒนาให๎การทางานของเขาสะดวกและมีประโยชน์ขึ้น ซึ่งการ
รู๎ถึงประโยชน์นั้นมีพื้นฐานมาจากการรู๎จักความสามารถทางเทคโนโลยีของตน (Bandura, 1986) และ
การรับรู๎ถึงประโยชน์จากการใช๎งานจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ๎อมในแงํของคุณภาพผลลัพธ์จาก
การใช๎งานเทคโนโลยีใหมํ และรวมถึงภาพลักษณ์ในแงํบวกที่เกิดขึ้นจากการใช๎งานอีกด๎วย ดังนั้นหาก
ผู๎ใช๎งานใหมํรับรู๎วําเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์ตํอตัวเองและยังสํงเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกให๎กับตนแล๎ว
ยํอมสํงผลเชิงบวกตํอทัศนคติและความตั้งใจใช๎งานในอนาคต และจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานโดยสามารถสรุปได๎ดังนี้ (ตาราง
2.2)
ตารางที่ 2.2 ความหมายของการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน
นักวิชาการ/ผู้วิจัย

ความหมาย

Davis, 1989

การรับรู๎ถึงประโยชน์นั้นมาจากความเชื่อของผู๎ใช๎งานที่เชื่อวําการ
ใช๎งานเทคโนโลยีใหมํนั้นจะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและ
ชีวิตประจาวันของตนเอง

Venkatesh, 2000

การรับรู๎ถึงประโยชน์นั้นมีผลมาจากการรับรู๎ถึงความงํายจากการ
ใช๎ ง านอั น สํ ง ผลตํ อ พฤติ ก รรมความตั้ ง ใจในการใช๎ ง านระบบ
สารสนเทศใหมํๆ

Venkatesh and Davis, 2000

การรับรู๎ถึงประโยชน์นั้นมีปัจจัยที่สํงผลอิทธิพลคือภาพลักษณ์ของ
การใช๎งานเชิงบวก ความเกี่ยวพันธ์กับงานที่ทาอยูํและคุณภาพ
ของผลลัพธ์การใช๎งานเทคโนโลยีใหมํๆ

จากการศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎
ของการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน (Perceived Usefulness) โดยมีผู๎วิจัย และนักวิชาการหลายๆ
ทํานได๎ทาการศึกษาตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎ที่ใช๎สาหรับวัดการรับรู๎การควบคุมพฤติกรรม
และทาการสังเคราะห์ออกมาประกอบไปด๎วยตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎ จานวน 3 ตัวแปร
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แปร (Davies et al., 1989; Vallerand e al., 1992; Venkatesh et al., 2000; Monsuwe et al.,
2004; La Rose et al., 2005; Baron et al., 2006, Lindsay et al., 2011; Al-Gahtani, 2014)
ได๎แกํ
1. ภาพลักษณ์ (Image) คือ บุคคลหนึ่งๆมักตอบสนองตํอมาตรทางสังคมโดยการสร๎าง
หรือรักษาภาพลักษณ์ของตนให๎ดูดีหรือแตกตํางในเชิงบวกในสังคม ซึ่งภาพลักษณ์นั้นสํงผลตํออัต
ลักษณ์ในการเป็นผู๎มีอานาจบารมีตํอบุคคลอื่น อาทิ เพื่อนในที่ทางาน โดยความเข๎าใจของบุคคลหนึ่ง
วําหากได๎กระทาการนั้นแล๎วจะสํงผลในการยกระดับตนเองในกลุํมของตน รวมถึงเป็นการยกระดับ
ของการใช๎นวัตกรรมของบุคคลหนึ่งที่สํงผลตํอสถานะทางสังคม
2. คุณภาพผลลัพธ์ (Output Quality) คือ การที่ผู๎ใช๎งานจะพิจารณาระบบการใช๎งาน
วํ า ดี แ คํ ไ หนและให๎ ผ ลลั พ ธ์ อ อกมาวํ า พอใจแคํ ไ หน ผู๎ ใ ช๎ ง านจะตั ด สิ น ใจเลื อ กใช๎ ร ะบบที่ ส ามารถ
ปฏิบัติการให๎คุณภาพของผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุด โดยคุณภาพของผลลัพธ์เป็นตัวตัดสินการใช๎งานของ
ผู๎ใช๎วําจะมีพฤติกรรมใช๎หรือไมํใช๎ ซึงหากนาเอาคุณภาพผลลัพธ์มาหักล๎างกับความคาดหวังแล๎วผล
ออกมาเป็นบวก ผู๎ใช๎งานระบบจะรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานระบบนั้นๆ
3. ความเกี่ยวพันการใช๎งาน (Job Relevance) ผู๎ใช๎งานจะเลือกระบบที่มีความ
เหมาะสมกับตนเอง โดยอิงจากความรู๎สึกของผู๎ใช๎งานที่รู๎สึกวําระบบที่ใช๎นั้นเหมาะกับสภาวะของตน
และความสาคัญของการใช๎งานของเทคโนโลยีที่สนับสนุนกับการทางานใช๎ชีวิตประจาวันของตน แตํ
หากถึงระบบจะดีแตํไมํมีความสัมพันธ์กับการทางานหรือในชีวิตประจาวัน ผู๎ใช๎งานอาจไมํสนใจเพราะ
ไมํมีประโยชน์ได๎
4. การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง (Subjective Norms) คือ แรงขับจากบุคคลรอบข๎างหรือ
ผู๎ที่มีอิทธิพลของผู๎ใช๎งานระบบที่สนับสนุนหรือตํอต๎านการใช๎งาน อันสํงผลให๎ผู๎ใช๎งานมีความรู๎สึกไปใน
ทิศทางเดียวกับผู๎มีอิทธิพล หากผู๎มีอิทธิพลสํงเสริมไปในเชิงบวก ผู๎ใช๎งานจะรับรู๎ถึงประโยชน์จากการ
ใช๎งานนี้ แตํหากผู๎มีอิทธิพลไมํสนับสนุน ก็จะสํงผลเชิงลบไปสูํผู๎ใช๎งาน
2.1.3 ทัศนคติ (Attitude)
ทัศนคติเป็นองค์ประกอบทางจิตวิทยา เป็นตัวชี้วัดความรู๎สึกของบุคคลตํอสิ่งใด และเป็นตัว
แสดงออกคุณลักษณะของแตํละคน ทัศนคติมีความซับซ๎อนและอาศัยประสบการณ์เป็นตัวชี้วัดเป็น
หลัก เป็นสิ่งที่บุคคลวัดคุณคําตํอบุคคลอื่น สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ตํางๆ ซึ่งจะสํงผลตํอการ
กระทาในอนาคต (Perloff, 2016) ทัศนคติเป็นตัวชี้วัดทางจิตวิทยาที่โดดเดํนและสาคัญที่สุดตํอ
จิตวิทยาทางสังคม (Gordon, 1935) ทัศนคติสามารถกํอตัวได๎โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและ
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ปัจจุบันและถูกนามาใช๎ศึกษาในหลากสาขา อาทิ พฤติกรรมความตั้งใจ พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู๎บริโภค หรือพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล (Kahle & Florence, 2012)
Fishbein และ Ajzen (1975) ได๎ศึกษาและสร๎างทฤษฎีการกระทาด๎วยเหตุผล (Theory of
Reasoned Action: TRA) ซึ่งศึกษาถึงการทานายพฤติกรรมความตั้งใจอันสํงผลตํอพฤติกรรมที่จะ
เกิดขึ้นจริงในอนาคต โดย Fishbein และ Ajzen ได๎อธิบายด๎วยวํานอกจากการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง
(Subjective Norms) แล๎ว ทัศนคติถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สํงผลตํอความตั้งใจ เชํนเดียวกันในทฤษฎี
การยอมรับการใช๎เทคโนโลยีที่ตัวแบบแรกของ Davis (1989) ที่อธิบายถึงการรับรู๎ถึงความงํายของ
การใช๎งานและการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานนั้นสํงผลตํอตัวแปรทัศนคติอันเป็นตัวแปรคั่นกลาง
กํอนสํงอิทธิพลไปยังพฤติกรรมความตั้งใจที่จะยอมรับการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศหนึ่งๆ จากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของทัศนคติโดยสามารถสรุปได๎ดังนี้ (ตาราง
2.3)
ตารางที่ 2.3 ความหมายของทัศนคติ
นักวิชาการ/ผู้วิจัย

ความหมาย

Jung, 1971

ความพร๎อมของจิตภายในตัวบุคคลที่จะแสดงออก
หรือมีปฏิกิริยาตอบสนองไปในทิศทางหนึ่งๆ

Fishbein & Ajzen, 1975

การรับรู๎ทางความคิดอันสํงผลตํอความตั้งใจที่จะ
ทาการใดๆ หากมีทัศนคติเชิงบวกสูง จะสํงผลให๎
เกิดความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมหนึ่งๆ

Davis (1989)

การรับรู๎ทางจิตใจที่ได๎รับอิทธิพลมาจากการรู๎วํา
สิ่ ง ที่ นั้ น งํ า ยตํ อ การกระท าและมี ป ระโยชน์ ใ น
อนาคตซึ่งจะสํงผลให๎เกิดความตั้งใจ

Norman (1987)

ความรู๎สึก และ ความคิดเห็น ที่บุคคล ทั้งการยิม
รับ หรือ ปฏิ เสธ ซึ่ ง มี ผ ลท าให๎บุ ค คลพร๎ อ ม ที่ จ ะ
แสดงปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองด๎ ว ย พฤติ ก รรมใน
ทิศทางที่รู๎สึก
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จากการศึกษางานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องมีหลายทํานที่ให๎มิติของทัศนคติ
ออกเป็น 2 สํวน (Jung, 1921; Munn, 1987; ; Fishbein & Ajzen, 1975; Davis, 1989; Ajzen,
1991; Venkatesh, 2000) คือ
1. การรับรู๎ (Cognitive) คือ ความเชื่อ ความคิด หรือ คุณลักษณะที่บุคคลหนึ่งมีตํอ
บุคคลอื่นหรือสิ่งของ สถานที่ ซึ่งอาจเป็นได๎ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่จะสํงผลตํอทัศนคติอันสํงตํอไปยัง
พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. เจตคติ (Affective) คือ ความรู๎สึกหรืออารมณ์ที่บุคคลหนึ่งมีตํอสิ่งของ สถานที่ หรือ
บุคคลอื่นๆ อาทิ เชํน ความรัก ความเกลียด ความกลัว ความพึงพอใจ ซึ่งหากบุคคลนั้นมีเจตคติเชิง
บวกหรือลบตํอสิ่ งใด มันจะสํงผลตํอทัศนคติตํอสิ่งนั้นรวมถึงพฤติกรรมความตั้งใจที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
2.1.4 ความตั้งใจในการใช้งานต่อเนื่อง (Usage Continuance Intention)
Kotler (2000) ได๎กลําวถึงความตั้งใจวําเป็นมาตรวัดที่มีประสิทธิภาพตํอพฤติกรรมของ
ผู๎บริโภค ในขณะที่ (Dodds & Monroe, 1991) กลําววําความตั้งใจซื้อเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง
แนวโน๎มของลูกค๎าที่จะตัดสินใจซื้อหรือใช๎บริการหรือไมํ ซึ่งพฤติกรรมความตั้งใจเป็นเหมือนการ
ทานายหรือการคาดการณ์พฤติกรรมของผู๎บริโภคในอนาคต โดยทัศนคติเป็นบทบาทสาคัญที่สุดที่
สํงผลกระทบตํอความตั้งใจของบุคคลหนึ่งๆ (Trafimow & Finlay, 1996) ซึ่งทัศนคตินั้นประกอบไป
ด๎วยความเชื่อในองค์ตํางๆ เชํน ด๎านความรู๎สึกหรือความนึกคิด ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีต
หรือสิ่งที่ได๎ยินมาจากคนรอบข๎าง สํวนการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงนั้นเป็นการรวมกันของความคาดหวัง
ของบุคคลที่มีอิทธิพลในชีวิตกับความต๎องการทาตามความคาดหวังของบุคคลเหลํานั้น หรือหมายถึง
การกระทานั้นขึ้นอยูํกับวําคนรอบข๎างที่มีอิทธิพลกับชีวิตต๎องการที่จะให๎บุคคลหนึ่งๆนั้นกระทาหรือไมํ
กระทา (Fishbein & Ajzen, 1975; Venkatesh, 2000) และการมีทัศนคติที่ดีนั้นมาจากปัจจัยการ
รับรู๎ถึงความงําย (Perceived Ease of Use) และการรับรู๎ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness)
โดยทั้งสองปัจจัยนั้นยังมีอิทธิพลโดยตรงตํอพฤติกรรมความตั้งใจในการใช๎งาน ซึ่งอาจอยูํในรูปแบบที่
ตํางกัน เชํน ความตั้งใจซื้อ ตั้งใจใช๎งานแบบสมาชิก การกลับมาใช๎บริการอีกครั้ง หรือการใช๎งานอยําง
ตํอเนื่อง โดยทฤษฎีการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี (TAM) นั้นเบื้องต๎นนั้นอธิบายถึงหลักการยอมรับการ
ใช๎เทคโนโลยีของผู๎ใช๎งาน แตํพฤติกรรมความตั้งใจที่ศึกษานั้นเน๎นไปที่การใช๎งานอยํางตํอเนื่อง มิใชํแคํ
การยอมรับการทดลองใช๎ (Liao et al., 2009)
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Ahmad et al. (2010) อธิบายถึงคาวํา การใช๎งานอยํางตํอเนื่องวําเป็นพฤติกรรมหลังการ
ยอมรับการใช๎งาน (Post-Adoption Behaviour) ที่ผู๎ใช๎งานมีความตั้งใจกลับมาซื้อหรือใช๎สินค๎ายี่ห๎อ
เดิมอีกครั้ง ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจประเภทออนไลน์มีรูปแบบเชิงสารสนเทศ (IT) ที่ไมํได๎ทาธุรกิจทางตรง
กับลูกค๎าเหมือนธุรกิจการค๎าขายทางกายภาพ (Physical) ดังนั้นการใช๎งานอยํางตํอเนื่องถือเป็น
ตัวชี้วัดความสาเร็จของธุรกิจที่สาคัญทางหนึ่งที่วัดกันระหวํางคูํแขํง (Limayem et al., 2007)
ในชํวงสหัสวรรษใหมํมีงานวิจัยมากมายที่ให๎ความสาคัญและความสัมพันธ์ของการใช๎งาน
อยํางตํอเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงการตลาด (Bhattacherjee, 2011; Limayem et al.,
2007; Hsu et al., 2004; Lin et al., 2005; Hong et al., 2006; Khalifa et al., 2001; Jiang
and Rosenbloom, 2005) ซึ่งมีข๎อสังเกตใกล๎เคียงกันคือผู๎ใช๎งานออนไลน์อยํางสม่าเสมอคือปัจจัยชี้
วัดความสาเร็จของธุรกิจ e-commerce โดยสํวนใหญํใช๎ตัวแบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี (TAM)
โดยตัวแปรแฝงการรับรู๎ประโยชน์ (Perceived Usefulness) เป็นหนึ่งในตัวแปรที่สาคัญอยํางชัดเจน
ตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ ง านตํ อ เนื่ อ ง และน าไปสูํ ก ารสร๎ า งตั ว แบบใหมํ ด๎ า นการยื น ยั น ความคาดหวั ง
(Expectation Confirmation Theory: ECT) Bhattacherjee (2011) ที่ใช๎ตัวแปรแฝงภายนอกด๎าน
ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางชัดเจน
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของความตั้งใจใช๎งานอยําง
ตํอเนื่องโดยสามารถสรุปได๎ดังนี้ (ตาราง 2.4)
ตารางที่ 2.4 ความหมายของความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
นักวิชาการ

ความหมาย

Bhattacherjee (2011)

ความตั้งใจใช๎งานระบบเชิงสารสนเทศหนึ่งๆใน
อนาคตหลังจากที่มีความพึงพอใจจากการใช๎ค รั้ง
แรก และจะมีการกลับใช๎บริการเดิมอีกครั้ง

Chang (2013)

ระดั บ ความเต็ ม ใจของบุ ค คลหนึ่ ง ที่ จ ะใช๎ ร ะบบ
หนึ่งๆในอนาคตเป็นประจาและยังบอกตํอไปยัง
ผู๎อื่น อาทิ เพื่อน

Atchariyachanvanich et al. (2008)

ความตํ อ เนื่ อ งในบริ บ ทนี้ คื อ ความตั้ ง ใจใช๎ ง าน
สิ น ค๎ า หรื่ อ บริ ก ารที่ ซื้ อ หรื อ ได๎ รั บ มา หรื อ เกิ ด
กระบวนการซื้อซ้า
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นักวิชาการ
Hellier et al. (2003)

ความหมาย
การตัดสินใจของบุคคลหนึ่งในการซื้อหรือใช๎สินค๎า
หรือบริการนั้นอีกครั้งจากบริษัทหรือยี่ห๎อเดิม ใน
บริบทสถานการณ์เดียวกับครั้งแรก

จากการศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎
ของความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง (Usage Continuance Intention) โดยมีผู๎วิจัย และนักวิชาการ
หลายๆทํานได๎ทาการศึกษาตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎ที่ใช๎สาหรับวัดความตั้งใจใช๎งานอยําง
ตํอเนื่อง และทาการสังเคราะห์ออกมาประกอบไปด๎วยตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎ จานวน 2
ตัวแปร Bhattacherjee (2001), Chen et al. (2009), Chang (2013), Atchariyachanvanich et
al. (2008), Hellier et al. (2003), Ahmad et al. (2010) ได๎แกํ
1. ความเป็นไปได๎ในการใช๎งาน (Likelihood of Usage) ซึ่งหากการใช๎งานตํางๆบน
อินเทอร์เน็ตเป็นไปอยํางงํายดาย จะมีความสัมพันธ์ความเป็นไปได๎ในการใช๎งานจริง ซึ่งสามารถ
คาดการณ์ผํานพฤติกรรมความตั้งใจในการใช๎งานได๎
2. การแนะนาบอกตํอ (Recommendation) ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญในการตลาดซึ่งแสดง
ถึงความพอใจและทัศนคติเชิงบวกของผู๎ ใช๎งาน การแนะนา หรือ ปากตํอปาก (word of mouth)
เป็นการโฆษณาที่ดีที่สุดเพราะผู๎มีความคิดเริ่มใช๎งานเทคโนโลยีใดๆมักเชื่อคาบอกเลําของคนรู๎จัก หรือ
ผู๎ใช๎งานด๎วยกันมากกวําสื่อหรือคาบอกเลําของผู๎ให๎บริการ

2.2

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึ งพอใจ (Satisfaction/Gratification
Theory)

Maslow (1943) ได๎อธิบายถึงทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ที่มีความต๎องการตํางๆในชีวิตอันเป็น
แนวคิดทางจิตวิทยาที่สาคัญซึ่งลาดับขั้นความต๎องการของมาสโลว์นั้นสะท๎อนถึงระดับความต๎องการ
ในชีวิตพื้นฐานตั้งแตํสิ่งที่จาเป็นตํอชีวิตทางกายภาพจนถึงความต๎องการเพื่อเติมเต็มความพอใจขั้นสูง
ด๎านความรู๎สึกของชีวิต โดยมาสโลว์แบํงลาดับขั้นเป็นทั้งหมด 6 ระดับ ได๎แกํ ความต๎องการทาง
กายภาพ (Physiological) ความต๎องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety) ความต๎องการด๎านความรัก
ความเป็นเจ๎าของในสังคม (Love & Belonging) ความต๎องการได๎รับความเคารพนับถือ (Esteem)
และความต๎องการความสมบูรณ์ของชีวิตตนเอง (Self-Actualisation) ตลอดจนมีการเพิ่มความ
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ต๎องการเพิ่มเติมคือความต๎องการหาความหมายของการมีชีวิตอยูํของตน (Self-Transcendence)
(Maslow, 1969) ซึ่งแนวคิดนี้ของมาสโลว์ได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลายทางด๎านสังคมศาสตร์ การ
จัดการ การศึกษา ตลอดจนนิเทศศาสตร์
ลาดับขั้นของมาสโลว์ถูกแสดงในรูปแบบของปิระมิดโดยความต๎องการขั้นพื้นฐานที่ต๎องการ
มากที่สุดจะอยูํในระดับฐานซึ่งมีปริมาณมากที่สุด และความต๎องการเพื่อการเติมเต็มชีวิตจะอยูํ บน
หลายยอดปิระมิด มาสโลว์ได๎อธิบายถึงความต๎องการซึ่งเป็นแรงกระตุ๎นในชีวิตซึ่งหากแตํละขั้นไมํได๎
รับการเติมเต็ม บุคคลนั้นจะเกิดความเครียดและความวิตกกังวล โดยความต๎องการแตํละอันจะอยูํใน
รูปแบบลาดับขั้น กลําวคือ ความต๎องการต๎องถูกเติมเต็มในแตํละขั้นกํอนถึงจะเข๎ าสูํขั้นตํอไปได๎ ต๎อง
ได๎รับความพอใจทางกายภาพกํอนจึงจะเกิดความต๎องการด๎านความปลอดภัย (ภาพที่ 2.6)
ความต้องการทางกายภาพ คือ ความต๎องการพื้นฐานเพื่อความอยูํรอดของมนุษย์ในการ
ดารงชีวิต หากความต๎องการขั้นแรกนั้นไมํได๎รับการเติมเต็ม อาจทาให๎รํางกายของมนุษย์ไมํสามารถ
ทางานได๎ตามปกติจนถึงขั้นเสียชีวิตได๎ ความต๎องการทางกายภาพจึงถือเป็นความต๎องการที่สาคัญ
ที่สุดที่ต๎องเติมเต็มเป็นอยํางแรก อาทิ ความต๎องการอากาศ น้า อาหาร เครื่องนุํงหํม ที่พักอาศัย การ
สืบพันธุ์
ความต้องการด้านความปลอดภัย คือ เมื่อความต๎องการทางกายภาพถูกเติมเต็มอยูํในระดับ
ที่พอใจแล๎ว ความต๎องการด๎านความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งตามมา โดยแบํงเป็นความต๎องการด๎านความ
ปลอดภัยทางกายภาพ เชํน ความปอดภัยจากผลกระทบทางสงคราม อุบัติภัยทางธรรมชาติ ความ
รุนแรงในครอบครัว หรือ ความรุนแรงในวัยเด็ก อีกด๎านคือความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ เชํ น ความ
มั่นคงทางหน๎าที่การงาน การไมํถูกกลั่นแกล๎งในที่ทางานจากผู๎มีอานาจ ความปลอดภัยของบัญชี
ทรัพย์สิน ประกันภัย การได๎รับการดูแลด๎านสุขภาพ เป็นต๎น
ความต้องการทางด้านความรักและความเป็นเจ้าของในสังคม คือ หลังจากความต๎องการ
ด๎านความปลอดภัยได๎ถูกเติมเต็มแล๎ว ขั้ นที่สามซึ่งเป็นความต๎องการที่จะเป็นที่รักในสังคมของบุคคล
จึงเกิดขึ้น มาสโลว์ได๎อธิบายวํามนุษย์ต๎องการการยอมรับจากคนรอบข๎างในสังคม ตั้งแตํกลุํมเล็ก เชํน
คูํรัก ครอบครัว เจ๎านาย ตลอดจนกลุํมใหญํ เชํน เพื่อนรํวมองค์กร เพื่อนรํวมทีมในชมรม หรือกลุํม
เพื่อนในชีวิต ประจาวัน มนุษย์ต๎องการความรักและถูกรัก ทั้งอาจในรูปแบบของเพศสัมพันธ์และ
มิตรภาพทางใจจากคนรอบข๎าง หากขาดการเติมเต็มในด๎านนี้ บุคคลนั้นอาจจะกลายเป็นคนจิตตก
เหงา วิตกกังวลตํอสังคม หรือเป็นโรคซึมเศร๎า อยํางไรก็ดี ความต๎องการด๎านนี้อาจมีความรุนแรงที่มา
กํอนความต๎องการทางกายภาพหรือความปลอดภัยได๎ ขึ้นอยูํกับภาวะทางจิตของแตํละคน
ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ คือ ความต๎องขอมนุษย์ที่ต๎องการให๎ผู๎อื่นมีความ
เคารพตํอตัวตนเอง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและมีกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กันกับบุคคลอื่นๆในสังคม ผู๎มี
ความนับถือในตัวเองต่าจะมีความต๎องการความนับถือจากผู๎อื่น ต๎องการแสวงหาชื่อเสียงและคา
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สรรเสริญ จากผู๎ คน อยํางไรก็ดีคายกยอและชื่อเสียงนั้นจะไมํได๎เติมเต็มความต๎องการในระดับนี้
โดยตรง แตํ บุ คคลนั้น ต๎อ งยอมรั บ นับ ถื อตั วเองกํ อน การนับ ถือ ตั วเองต่ าจะกํอ ให๎ เ กิด ปัญ ห าทาง
กายภาพได๎เชํนกลายเป็นบุคคลซึมเศร๎า มาสโลว์กลําววําแทบทุกคนต๎องการการยอมรับนับถือจาก
บุคคลรอบข๎าง โดยแบํงเป็นสองลักษณะคือ การนับถือตนเองต่า บุคคลลักษณะนี้จะต๎องการการมี
ฐานะทางสังคม ต๎องการชื่อเสียงและการให๎ความสนใจแกํตัวเองจากผู๎อื่น ในขณะที่ผู๎ที่มีความนับถือ
ตํอตนเองสูงนั้น คือบุคคลที่มีความรับผิดชอบ สามารถจัดการปัญหาตํางๆได๎ดี จนอาจจะถึงขั้นเป็นคน
ดูถูกคนที่ดูต่ากวํา มีความเห็นแกํตัวได๎ คุณที่มีความนับถือตนเองสูงอาจจะขาดความมั่นใจในตัวเอง
ไมํมั่นใจในคุณคําหรือความสามารถของตนเอง และกลัวความล๎มเหลวผิดหวังอยํางมาก
ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตตนเอง คือ ความตระหนักในศักยภาพของตนเองและ
ความต๎องการที่จะไปถึงความสมบูรณ์แบบของตนเองซึ่งความต๎องการในระดับนี้ของแตํละคนจะไมํ
เหมือนกันหรือเทํากัน อาทิ ความต๎องการเป็นเหมือนดั่งแมํแบบในใจ ความต๎องการเป็นนักดนตรีหรือ
นักกีฬาที่เกํงที่สุด มาสโลว์ได๎อธิบายความต๎องการในขั้นนี้วําไมํใชํเพียงสามารถเติมเต็มความต๎องการ
ในสี่ขั้นแรกได๎แล๎ว แตํต๎องมีความสมบูรณ์ทั้งสี่ขั้นด๎วยจึงจะเกิดความต๎องการในขั้นที่ห๎านี้
ความต้องการหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ของตน คือ ความต๎องการในระดับสูงที่จะ
เต็มเติมระดับสัญชาตญาณของมนุษย์คือการค๎นหาความหมายของการมีชีวิต ความหมายของเหตุผลที่
เกิดมาบนโลกและใช๎ชีวิตอยูํในสังคม โดยแนวคิดนี้ไมํได๎อยูํในลาดับขั้นความต๎องการของ Maslow
(1943) ในตอนแรก แตํถูกเพิ่มเติมขึ้นโดย Maslow (1969) เองเพื่อตํอยอดความชัดเจนของความ
ต๎องการความสมบูรณ์แบบในชีวิตที่ยังไมํถึงขั้นสูงสุด

ภาพที่ 2.6 ปิระมิดลาดับขั้นความต๎องการของมาสโลว์
ที่มา: ประยุกต์จาก Maslow (1943); Maslow (1969)
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ล าดับขั้นความต๎อ งการของมาสโลว์นั้นถูกนามาอธิบ ายถึงความพึงพอใจในงานวิชาการ
หลากหลายสาขา ซึ่งปัจจัยความพึงพอใจเป็นตัวแปรที่สาคัญที่สํงผลตํอพฤติกรรมความตั้งใจในการใช๎
งานตํางๆ และการใช๎งานเมื่อได๎รับความพึงพอใจจะนามาสูํการเติมเต็มความต๎องการในด๎านตํางๆ
อาทิ การใช๎งานธุรกรรมการเงินที่ปลอดภัยจะเต็มเต็มความต๎องการด๎านความปลอดภัย ในขณะที่การ
ใช๎งานเทคโนโลยีสมัยใหมํจะชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง ซึ่งชํวยเติมเต็มความต๎องการด๎านการ
ยอมรับจากบุคคลในสังคม
ในหลักจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freudian Psychoanalysis) ได๎กลําววําสัญชาตญาณของ
มนุษย์นั้นแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเพื่อตอบสนองความต๎ องการทางชีววิทยาและ
จิตวิทยาเพื่อตอบสนอง id (Freud, 1961) อันนามาสูํทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) ซึ่งได๎อธิบายวํา
สิ่งมีชีวิตเกิดมาพร๎อมกับความต๎องการทางจิตใจมากมายและจะเกิดสภาวะเชิงลบหรือเกิดความเครียด
เมื่อความต๎องการเหลํานั้ นไมํได๎รับการตอบสนองหรือไมํเป็นที่พอใจ เมื่อความต๎องการเป็นที่พอใจ
แรงขับก็จะลดลงและมนุษย์จะกลับสูํสภาพ homeostasis หรือเกิดความผํอนคลาย (Seward,
1956) และ (McClelland, 1988) กลําววําเราทุกคนมีแรงจูงใจและความต๎องการตํางๆทั้งด๎าน
ความสาเร็จ อานาจ การมีสํวนรํวมในสังคม หรือการแสวงหาความสุข โดยไมํคานึงถึงอายุเพศเชื้อชาติ
หรือวัฒนธรรม ประเภทของความต๎องการในแตํละคนจะขับเคลื่อนมาจากประสบการณ์ชีวิตของพวก
เขาและความคิดเห็นทางวัฒนธรรมของพวกเขา ซึ่งทฤษฎีความต๎องการนี้พบมากในงานวิจัยทั้งในเชิง
องค์กรและการตลาดเพื่อเข๎าถึงความต๎องการของผู๎บริโภค โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยี
สมัยใหมํ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถตอบสนองความต๎องการที่นามาซึ่งความ
พอใจของผู๎ใช๎งานได๎ในหลายด๎านในเวลาเดียวกัน
Katz, Blumler & Gurevitch (1974) และ West & Turner (2007) ได๎นาแนวคิดด๎าน
ความต๎องการและแรงจูงใจของ Maslow (1943) มาตํอยอดเป็นทฤษฎีการใช๎ประโยชน์และความพึง
พอใจ (Uses and Gratifications Theory: UGT) ซึ่งอธิบายความต๎องการรับสื่อเพื่อความพึงพอใจ
ตามเป้าประสงค์สํวนตน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ย๎อนเส๎นทางจากสมัยกํอนที่มีแนวคิดวํ าสื่อนั้นสํงผลอะไรตํอ
ผู๎รับสารมาเป็นผู๎รับสารทาอะไรหลังจากรับสื่อ (Rogers, 1994) ในขณะที่อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทฤษฎี
การใช๎ประโยชน์และความพึงพอใจนั้นให๎ความสนใจมากขึ้นในยุคหลัง ซึ่งนักวิจัยพบวํามีสามประเภท
หลักของความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการใช๎อินเตอร์เน็ต (Stafford et al., 2004) อันได๎แกํ 1) ความ
พึ ง พอใจของเนื้ อ หาของข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ รั บ จากการค๎ น หาบนอิ น เตอร์ เ น็ ต 2) ความพึ ง พอใจของ
กระบวนการที่ผู๎ใช๎พึงพอใจจากประสบการณ์ในการเรียกใช๎ สิ่งที่อยูํบนอินเทอร์เน็ต อาทิ โปรแกรม
ซอฟท์แวร์ หรือแอปพลิเคชั่นตํางๆ และ 3) ความพึงพอใจทางสังคมที่ผู๎ใช๎กํอตัวสร๎างความสัมพันธ์กับ
ผู๎ใช๎งานคนอื่นๆจนเกิดสังคมออนไลน์ขึ้นมา
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LaRose et al. (2005) ใช๎ทฤษฎีการใช๎ประโยชน์และความพึงพอใจทาความเข๎าใจการใช๎
งานอินเตอร์เน็ตผํานกรอบแนวคิดทางสังคมและความรู๎ความเข๎าใจเพื่อลดความไมํแนํน อนที่เกิดขึ้น
จากการใช๎งานสื่อในแงํของผลลัพธ์ เชิงบวกหรือความพึงพอใจ และผลลัพธ์เชิงลบของพฤติกรรม
ออนไลน์ เชํนการเสพติดทางอินเทอร์เน็ต Leung (2013) ได๎ศึกษาถึงบริการเครือขํายทางสังคมตํางๆ
รวมถึงบล็อกสํวนบุคคลและตามเนื้อหาเว็บบอร์ดบนอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาทฤษฎีการใช๎ประโยชน์
และความพึงพอใจในการโพสต์เนื้อหาทางสังคม ความสัมพันธ์ระหวํางความพึงพอใจและความหลง
ตัวเอง และอายุของผู๎ใช๎งานที่โพสต์ข๎อความตํางๆ และพบวําความพึงพอใจ สามารถแบํงออกเป็น 5
ด๎าน คือ สังคมและความรัก ต๎องระบายความรู๎สึกเชิงลบ การรับรู๎ การบันเทิง ความรู๎ความเข๎าใจ
Leung ยังพบวํา เว็บบอร์ดหรือกระทู๎เป็นสื่อหลักในการระบายความรู๎สึกเชิงลบและการใช๎สื่อสังคม
ออนไลน์ชํวยแก๎ปัญหาความเหงาและทาให๎เกิดพฤติกรรมการเสพติดได๎ เชํนเดียวกับตัวแปรด๎านเพศ
สถานที่ และผู๎ใช๎งาน กํอให๎เกิดภาวการณ์หลงตัวเอง (Narcissism) แตกตํางกันไปซึ่งมีอยูํสี่มิติ ได๎แกํ
การแสดงออกให๎รู๎วําตนมีอานาจเหนือกวํา การพยายามแสดงออกให๎รู๎วําตนเองมีอะไรดี การแสวงหา
ประโยชน์จากสิ่งที่ตนมี และความทะนงตนเอง
Park et al. (2009) พบวํา Facebook มีสํวนในการขัดเกลาทางสังคมที่ทาให๎ผู๎ใช๎งานพบ
เพื่อนเกํา เจอเพื่อนใหมํทาให๎เกิดการเรียนรู๎และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความรู๎สึกเชื่อมตํอกัน และ
ผลการวิจัยพบวํามีความต๎องการจากการใช๎ Facebook อยูํกลุํม 4 กลุํมคือ 1) การมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม การพูดคุยและการพบปะกับผู๎อื่นเพื่อให๎เกิดความปฏิสัมพันธ์ ของชุมชนและการสนับสนุน
กันเองเฉพาะของกลุํมที่มีความคิดความชอบตรงกัน 2) ความบันเทิง เพื่อการพูดคุยกันในเรื่องสนุก
ขบขันกับเพื่อนฝูง 3) การค๎นหาตัวตน ซึ่งผู๎ใช๎งานมักค๎นหาตัวตนของคนอื่นผําน Facebook ใน
ขณะเดียวกันก็ใช๎มันในการสร๎างสถานะตนเองให๎ผู๎อื่นรับรู๎ความมีตัวตน 4) เพื่อทราบข๎อมูล หรือ
กิจกรรมตํางๆในสังคม
แนวคิดนี้มุํงเน๎นศึกษาเพื่อทาความเข๎าใจถึงเหตุผลการเลือกใช๎สื่อและใช๎สื่อไปเพื่ออะไร
ตลอดจนความพึงพอใจหลังจากการรับสื่อไมํวําจะเป็นเพื่อการแสวงหาความรู๎ เพื่อความบันเทิง เพื่อ
เข๎าสังคม หรือเพื่อหลักหนีปัญหาบางอยําง เป็นต๎น ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนามาใช๎ในสหสาขาเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของการใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีงานวิจัยจานวนมากที่ศึกษาอิทธิพลของการใช๎งาน
ที่สํงผลตํอความพึงพอใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญอันสํงผลตํอความตั้งใจในการใช๎เทคโนโลยีนั้นๆ
Oliver (1977; 1980) ได๎พัฒนาทฤษฎีที่เรียกวําการยืนยันความคาดหวัง (Expectation
Confirmation Theory: ECT) ซึ่งนาแนวคิดทางจิตวิทยามาใช๎อธิบายความตั้งใจใช๎งานเทคโนโลยี
สารสนเทศตลอดจนการวิเคราะห์พฤติกรรมของลู กค๎า โดยตัวแบบตามทฤษฎีนั้นประกอบไปด๎วย
ปัจจัย 4 ตัว (ภาพที่ 2.7) ได๎แกํ
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ความคาดหวัง (Expectation) คือ ความรู๎สึกที่ผู๎ใช๎งานได๎ทานายไว๎กํอนใช๎งาน อาทิ
ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี ซึ่งจะสํงผลตํอการรับรู๎ด๎านประสิทธิภาพ
และทัศนคติที่มีตํอสิ่งที่ใช๎งาน โดยความคาดหวังกํอนการใช๎งานเป็นตัวที่ผู๎ใช๎งานนามาเปรียบกํอน
ตัดสินใจใช๎งานจริง
การรับรู้ประสิทธิภาพ (Perceived Performance) คือ การรับรู๎ของผู๎ใช๎งานหลังจากได๎
ทดลองหรือใช๎งานจริงในผลิตภัณฑ์หรือการบริการหนึ่งๆ การรับรู๎ประสิทธิภาพนั้นได๎รั บอิทธิพล
ทางตรงมาจากความคาดหวังกํอนการใช๎งานและสํงผลเพื่อยืนยันความเชื่อที่มีตํอการใช๎งานอันสํงผล
ตํอไปยังความพึงพอใจ
ความเชื่อที่ยังไม่ถูกยืนยัน (Disconfirmation of Beliefs) คือ กระประมวลผลหรือการ
ตัดสินความเชื่อจากผู๎ใช๎งานที่มีตํอสินค๎าหรือบริการหนึ่งๆ การประมวลตัดสินนี้เป็นการกระทาโดย
เปรียบเทียบจากความคาดหวังในตอนแรกและหลังจากการรับรู๎ประสิทธิภาพหลังจากได๎ทดลองใช๎
งานไป ซึ่งหากการรับรู๎ประสิทธิภาพนั้นสํงผลเชิงบวกหรือมากกวําความคาดหวัง จะสํงผลตํอความพึง
พอใจในสินค๎าหรือการบริหารนั้นๆ ในทางกลับกันหากการรับรู๎ ประสิทธิภาพนั้นต่ากวําความคาดหวัง
ที่มีในตอนแรก จะสํงผลตํอความไมํพอใจในสินค๎าหรือบริหารและทาให๎ผู๎ใช๎ไมํต๎องการใช๎งานตํอ
หรือไมํตัดสินใจซื้อสินค๎าบริการ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ความรู๎สึกหลังจากผํานกระบวนการทั้งด๎านความ
คาดหวัง การรับรู๎ประสิทธิภาพหลังการใช๎งาน และการประมวลการตัดสินใจ ซึ่งหากมีผลเชิงบวกก็จะ
สํงผลตํอความพึงพอใจ แตํหากสํงผลเชิงลบก็จะสํงผลตํอความไมํพอใจในสินค๎าบริการนั้นๆ
วำ ECM)
ำดหวัง
(โมเดล
วำ ช่ อที่ งั ไ
น นั

วำ ง อใจ

ำรรั ร้ ร ท ำ

ภาพที่ 2.7 ตัวแบบการยืนยันความคาดหวัง
ที่มา: ประยุกต์จาก Oliver (1977); Oliver (1980)
ตัวแบบการยืนยันความคาดหวังถูกนามาวิจัยและพัฒนาตํอยอดในหลากหลายรูปแบบ หนึ่ง
ในที่ได๎รับความนิยมคือ Bhattacherjee (2001) ซึ่งได๎พัฒนาตัวแบบเพื่อศึกษาการกลับมาใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกครั้ง (Expectation-Confirmation Model of Continued IT Usage;
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ECM-IT) (ภาพที่ 2.8) เนื่องจากปัจจุบันสินค๎าและบริการหลายตัวอยูํในรูปแบบของธุรกิจออนไลน์
หรือ e-commerce ซึ่งไมํได๎หารายได๎ทางตรงจากลูกค๎า เชํน YouTube หรือ Joox ที่ไมํได๎รับเงิน
จากผู๎ใช๎งาน แตํรับจากโฆษณาตํางๆที่เป็นผู๎จํายเงินให๎กับผู๎ให๎บริการ ซึ่งการจํายเงินนั้นขึ้นอยูํกับ
จานวนเวลาการใช๎งานผู๎ของใช๎บริการ ดังนั้นความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องจึงมีความสาคั ญมากกวํา
การยอมรับการใช๎งานเพียงอยํางเดียว (Limayem et al, 2007)
โดยตัวแบบได๎อธิบายตํอยอดปัจจัยด๎านความพึงพอใจซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายในของตัวแบบ
ดั้ ง เดิ ม ให๎ ก ลายเป็ น ตั ว แปรคั่ น กลางอั น สํ ง อิ ท ธิ พ ลตํ อ ไปยั ง ความตั้ ง ใจกลั บ มาใช๎ ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศอีกครั้ง ซึ่งเป็นการประยุกต์บางสํวนจากตัวแบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีโดยมีปัจจัยที่
สาคัญอยํางการรับรู๎ประโยชน์การใช๎งาน (Perceived Usefulness) เป็นตัวแปรแฝงที่สํงไปยังความ
ตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องและยังผํานตัวแปรคั่นกลางอยํางความพึงพอใจที่สํงตํอไปยังการใช๎งานอยําง
ตํอเนื่อง

ำรรั ร้ ร

ชน
วำ ง อใจ

วำ งใจใช้
ั
งำน ท น ล ี
ำร น ท อ ำง อ น่ อง

ำร น นั

ภาพที่ 2.8 ตัวแบบการยืนยันความคาดหวังการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา: ประยุกต์จาก Bhattacherjee (2001)
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของความพึงพอใจโดย
สามารถสรุปได๎ดังนี้ (ตาราง 2.5)
ตารางที่ 2.5 ความหมายของความพึงพอใจ
นักวิชาการ
Maslow (1954)

ความหมาย
การเติ ม เต็ ม ความต๎ อ งการในระดั บ ตํ า งๆที่ ถู ก
แบํ ง เป็ นล าดั บ ขั้น โดยเมื่ อ แตํ ละขั้ น ถู กเติ ม เต็ ม
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นักวิชาการ

ความหมาย
แล๎ว ความต๎องการในระดับตํอไปจะเกิดขึ้นเพื่อรอ
การเติมเต็มให๎เกิดความพึงพอใจ

Katz, Blumler and Gurevitch (1974)

ความรู๎สึกตามความคาดหวังของการใช๎สื่อที่สํงผล
ตํอความพึงพอใจอันนาไปสูํพฤติกรรมตํางๆที่จะ
เกิดขึ้นตามมา

Kotler and Armstrong (2002)

พฤติกรรมมนุษย์อาศัยแรงจูงใจในการขับดันความ
ต๎องการที่มากพอที่ จะจูงใจให๎เกิดการตอบสนอง
ตํ อ ความต๎ อ งการของตั ว เองที่ แ ตกตํ า งกั น ไป
ตามแตํละบุคคล

Campbell (1976)

ความรู๎สึกภายในของแตํละบุคคลที่เปรียบเทียบ
ความรู๎สึกตํอสภาพการณ์ที่อยากให๎เป็นตามความ
คาดหวั งและความรู๎สึ กที่ส มควรจะได๎รับ โดยล
ลัพธ์จะอยูํในรูปของความพึงพอใจและไมํพึงพอใจ

จากการศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎
ของความพึ ง พอใจ (Satisfaction/Gratification) โดยมี ผู๎ วิ จั ย และนั ก วิ ช าการหลายๆทํ า นได๎
ทาการศึกษาตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎ที่ใช๎สาหรับวัดความพึงพอใจและทาการสังเคราะห์
ออกมาประกอบไปด๎วยตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปรสังเกตได๎ จานวน 3 ตัวแปร (Bhattacherjee,
2011; Koo, 2009; Martin & Schumacher, 2003; Weibel, Wissmath, Habegger, Steiner, Y.,
& Groner, 2008; Wu, J., & Liu, 2007; Yee, 2006) ได๎แกํ
1. การบรรลุผลสาเร็จ (Achievement) คือความต๎องการของบุคคลที่จะบรรลุเป้าประสงค์
บางอยํางตามความคาดหวัง โดยผํานการทดลอง การเรียนรู๎จนชานาญและเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
ความต๎องการนี้สํงผลมาจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และแรงกดดันอันเป็นแรงจูงใจ
ภายนอก (Extrinsic Motivation) ที่กระตุ๎นให๎ให๎บรรลุผลสาเร็จ
2. ความเพลิดเพลิน (Enjoyment) คือ ความรู๎สึกที่มีความสุขหรือพึงพอใจจากการได๎ใช๎งาน
หรือใช๎สินค๎าหรือบริการที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความเพลิดเพลินถือเป็นผลประมวลการตัดสิน
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การใช๎งานสิ่งหนึ่งที่มีผลออกมาเป็นเชิงบวก ซึ่งความเพลิดเพลินจะสํงผลให๎เกิ ดความตั้งใจใช๎สิ่งนั้นอีก
ตลอดจนการแนะนาบอกตัวผู๎ที่อยูํรอบข๎าง
3. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) คือ ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลที่อยูํในสังคม
เดียวกันที่มีอิทธิพลตํอกัน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมจะสํงอิทธิพลตํอพฤติกรรมตํางๆอาจ
อยูํในรูปแบบของความเป็นเอกฉันท์ ความสม่าเสมอ หรือความแตกตําง ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไปใน
ทิศทางเดียวกันมาจากการมีรูปแบบพฤติกรรมที่คล๎ายคลึงกัน และการมีความพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
รํวมกัน

2.3 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัว
แปร
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความ
ตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าทบทวนเกี่ยวกับวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรคั่นกลางที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง
อยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับตัวแปร การรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน การรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งาน ความพึงพอใจ
และทัศนคติมีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคใน
อุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยสามารถทาให๎ผู๎วิจัยนามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ ซึ่ง
มีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังตํอไปนี้
2.3.1 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ผู๎ วิ จั ย ได๎ ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ ตั ว แบบการยอมรั บ การใช๎
เทคโนโลยี โดยมีนักวิจัยหลายทํานได๎ศึกษาไว๎ดังนี้
Pinho และ Soares (2011) ได๎ศึกษาเรื่องของการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีของสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เข๎ามาใหมํ โดยศึกษาผํานนักศึกษามหาวิทยาลัยในโปรตุเกสจานวน 150 คนเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตํางๆโดยใช๎ตัวแบบสมการโครงสร๎างในการวิจัย และผลวิจัยพบวําการรับรู๎
ความงํายในการใช๎งานและการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํงอิทธิพลตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความ
ตั้งใจในการใช๎งาน รวมถึงการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํงอิทธิพลทางตรงไปยังความตั้งใจด๎วย
เชํนกัน
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Lindsay et al. (2011) ได๎ศึกษาการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีบนมือถือของเจ๎าหน๎าที่ตารวจ
ในสหราชอาณาจักรที่รัฐบาลผลั กดันให๎ยอมรับการใช๎งานเทคโนโลยีใหมํผํานการศึกษาแบบเชิ ง
คุณภาพโดยใช๎ตัวแบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีเป็นแมํแบบศึกษา และพบวําการรับรู๎ความงํายใน
การใช๎งานและการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํงอิทธิพลตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความตั้งใจในการใช๎
งาน รวมถึงการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํงอิทธิพลทางตรงไปยังความตั้งใจด๎วยเชํนกัน
Chu และ Lu (2007) ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจซื้อเพลงผํานชํองทางออนไลน์
ของคนไต๎หวันเพื่อชํวยเหลืออุตสาหกรรมดนตรีในไต๎หวันให๎สามารถอยูํรอดได๎ โดยวิธีเชิงปริมาณเก็บ
กลุํมตัวอยําง 302 คนและใช๎ตัวแบบสมการโครงสร๎างในการวิจัย ผลวิจัยพบวําการรับรู๎ความงํายใน
การใช๎งานและการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํงอิทธิพลตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความตั้งใจในการใช๎
งาน รวมถึงการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํงอิทธิพลทางตรงไปยังความตั้งใจด๎วยเชํนกัน
Lin และ Chang (2011) ศึกษาการประยุกต์ตัวแบบความพร๎อมทางเทคโนโลยี
(Technology Readiness) กับตัวแบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีและทดสอบตัวแปรจากการ
ประยุกต์ตัวแบบ โดยเก็บกลุํมตัวอยํางจากลูกค๎าที่ใช๎เทคโนโลยีบริการตัวเองผํานตัวแบบสมการ
โครงสร๎าง ผลวิจัยพบวําการรับรู๎ความงํายในการใช๎งานและการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํงอิทธิพล
ตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความตั้งใจในการใช๎งาน รวมถึงการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํงอิทธิพล
ทางตรงไปยังความตั้งใจด๎วยเชํนกัน
Liou et al. (2015) ศึกษาความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องของการดูทีวีผํานเครือขํายความเร็ว
สูงผํานตัวแบบการยอมรับการใช๎เ ทคโนโลยีโดยแบํงปัจจัยที่สํงผลตํอทัศนคติสองมิติ คือ ด๎านการ
บริหารลูกค๎าและด๎านจิตวิทยาลูกค๎า โดยเก็บตัวอยํางกับลูกค๎าที่เคยมีประสบการณ์การดูทีวีบรอด
แบนด์จานวน 631 คน วิเคราะห์ผํานตัวแบบสมการโครงสร๎าง ผลวิจัยพบวําการรับรู๎ความงํายในการ
ใช๎งานและการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํงอิทธิพลตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความตั้งใจในการใช๎งาน
รวมถึงการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํงอิทธิพลทางตรงไปยังความตั้งใจด๎วยเชํนกัน
Yoon (2011) ได๎ศึกษาการประยุกต์ใช๎ตัวแบบทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับ
การใช๎เทคโนโลยีของปัจจัยที่สํงผลตํอการละเมิดลิขสิทธิ์สินค๎าหรือบริการในรูปแบบดิจิทัล โดยเก็บ
กลุํมตัวอยํางจากนักศึกษาในประเทศจีนจานวน 298 ราย เพื่อหาทางลดจานวนการละเมิดลิขสิทธิ์
สินค๎า ดิจิทั ล ในอุต สาหกรรมสมั ยใหมํในประเทศจีน ซึ่ งกาลังเป็ นปัญ หาเศรษฐกิ จระดั บชาติ โดย
วิเคราะห์ผํานตัวแบบสมการโครงสร๎างด๎วยซอฟแวร์ PLS-Graph ผลวิจัยพบวําการรับรู๎ความงํายใน
การใช๎งานและการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํงอิทธิพลตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความตั้งใจในการใช๎
งาน รวมถึงการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํงอิทธิพลทางตรงไปยังความตั้งใจด๎วยเชํนกัน
Zacharis (2012) ได๎ศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช๎ Podcast ของเด็กนักศึกษาเพื่อใช๎
ทบทวนการเรี ย นการสอน ตลอดจนใช๎ ใ นการติ ว กํ อ นการสอบโดยใช๎ ตั ว แบบการยอมรั บ การใช๎
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เทคโนโลยีเป็นแมํแบบ เก็บตัวอยํางผํานนักศึกษาในประเทศกรีซ 122 คนที่เคยใช๎งาน Podcast มา
กํอน วิเคราะห์ผํานการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลวิจัยพบวําการรับรู๎ความงํายในการใช๎งานและ
การรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํงอิทธิพลตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความตั้งใจในการใช๎งาน รวมถึง
การรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํงอิทธิพลทางตรงไปยังความตั้งใจด๎วยเชํนกัน
Monsuwé et al. (2004) ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอผู๎บริโภคในการซื้อสินค๎าออนไลน์ผํานตัว
แบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี วิเคราะห์ผํานตัวแบบสมการโครงสร๎าง ผลวิจัยพบวําการรับรู๎ความ
งํายในการใช๎งานและการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํงอิทธิพลตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความตั้งใจใน
การใช๎งาน รวมถึงการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํงอิทธิพลทางตรงไปยังความตั้งใจด๎วยเชํนกัน
Armentano et al. (2015) ศึกษาการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีของผู๎ใช๎งานระบบการแนะนา
อัตโนมั ติ ปัจจุบันบนโลกแหํงข๎อมูลและการเรียนรู๎ของจักรกล การตลาดอีกชํองทางหนึ่งคือการ
แนะนาเนื้อหาสารที่ตรงกับความชอบเฉพาะทางของผู๎ใช๎แตํละคนโดยศึกษาผํานตัวแบบการยอมรับ
การใช๎เทคโนโลยีกับกลุํมตัวอยํางจานวน 116 คนที่เคยมีประสบการณ์การเข๎าไปตามระบบการ
แนะนาอัตโนมัติ วิเคราะห์ผํานการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ ผลวิจัยพบวําการรับรู๎ความงํายในการใช๎
งานและการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํงอิทธิพลตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความตั้งใจในการใช๎งาน
รวมถึงการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํงอิทธิพลทางตรงไปยังความตั้งใจด๎วยเชํนกัน
Phan และ Daim (2011) ได๎ศึกษาการยอมรับการใช๎งานผํานโทรศัพท์มือถือสมัยใหมํซึ่งเป็น
ยุคที่การใช๎งานในรูปแบบการสํงข๎อความ (Texting) มีมากกวําการใช๎เสียงคุยกัน (Voicing) วิเคราะห์
ผํานกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับขั้นและการวิเคราะห์จับกลุํม ผลวิจัยพบวําการรับรู๎ความงํายใน
การใช๎งานและการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํงอิทธิพลตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความตั้งใจในการใช๎
งาน รวมถึงการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํงอิทธิพลทางตรงไปยังความตัง้ ใจด๎วยเชํนกัน
Yaghoubi et al. (2010) ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับการใช๎ออนไลน์แบงค์กิ้งใน
ประเทศอิหรํานผํานตัวแบบประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนและการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี
การวิจัยได๎เก็บกลุํมตัวอยํางผู๎มีประสบการณ์การใช๎ธุรกรรมออนไลน์จานวน 349 คน วิเคราะห์ด๎วย
สมการโครงสร๎าง ผลวิจัยพบวําการรับรู๎ความงํายในการใช๎งานและการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานสํง
อิทธิพลตํอทัศนคติอันสํงผลไปยังความตั้งใจในการใช๎งาน รวมถึงการรับรู๎ประโยชน์ในการใช๎งานยังสํง
อิทธิพลทางตรงไปยังความตั้งใจด๎วยเชํนกัน
Liou et al. (2015) ศึกษาการใช๎งานโทรศัพท์แบบบรอดแบนด์อยํางตํอเนื่อง โดยใช๎กรอบ
จากมุมมองของลูกค๎า ที่มีการรับรู๎ความงํายและประโยชน์ สํงอิทธิพลไปยังทัศนคติของการใช๎งานอัน
สํงผลไปยังการใช๎งานอยํางตํอเนื่อง ในขณะที่ Shang et al. (2017) ได๎ศึกษาความตั้งใจใช๎งานระบบ
การซื้อของออนไลน์ผํานโทรศัพท์มือถืออยํางตํอเนื่องโดยพบเชํนเดียวกันวํา ตัวแปรสาคัญคือ การรับรู๎
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ประโยชน์จากการใช๎งานที่รับมาจากการรับรู๎ความงําย โดยมีความพึงพอใจเป็นตัวแปรคั่นกลาง แตํ
การรับรู๎ประโยชน์ยังคงสํงอิทธิพลทางตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องเชํนกัน
Mohamed et al. (2014) ศึกษาถึงการใช๎งานอยํางตํอเนื่องในการซื้อของออนไลน์ โดยใช๎
แนวคิดการตัดสินใจและการรับรู๎หลังการซื้อของและพบวํา ความพึงพอใจ การรับรู๎ความงํายของ
ระบบการซื้อ และการรับรู๎ประโยชน์ในระบบการซื้อสํงผลตํอการใช๎งานระบบการซื้อของออนไลน์
อยํางตํอเนื่อง ผํานตัวแบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีและการยืนยันความคาดหวัง ประสบการณ
และวิถีชีวิตของผู๎ใช๎งาน
จากการที่ ผู๎ วิจั ย ได๎ ศึ กษาค๎น คว๎า ทบทวนเกี่ ยวกั บวรรณกรรมและงานวิจั ย ที่เ กี่ ยวข๎ องถึ ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีที่ประยุกต์กับความตั้งใจใช๎งานอยําง
ตํอเนื่อง จึงนาไปสูํการตั้งสมมติฐานดังนี้ (ภาพที่ 2.9)
สมมติฐานที่ 1: การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง
สมมติฐานที่ 2: การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลโดยตรงต่อทัศนคติ
สมมติฐานที่ 3: การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลโดยตรงต่อทัศนคติ
สมมติฐานที่ 4: ทัศนคติมีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ำรรั ร้ ง ร ชน
ใน ำรใช้ งำน

H1
H2

ำรรั ร้ ง วำ งำ
ใน ำรใช้ งำน

H3

ทั น

H

วำ งใจใช้
ั
งำนอ ำง
อ น่ อง

ภาพที่ 2.9 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎งาน
อยํางตํอเนื่อง
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2.3.2 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจต่อทัศนคติ
ผู๎วิจัยได๎ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความพึงพอใจที่มีอิทธิพลตํอ
ทัศนคติ โดยมีนักวิจัยหลายทํานได๎ศึกษาไว๎ดังนี้
Chiou et al. (2005) ได๎ศึกษาถึงปัจจัยที่สํงผลตํอความตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ทางดนตรี
เชํนการดาวน์โหลดเพลงเถื่อนบนเว็ปไซต์หรือการทาซ้าสื่อบันทึกทางดนตรีซึ่งกาลังเป็นปัญหาสาคัญ
ตํออุตสาหกรรมดนตรีทั่วโลก ผู๎วิจัยได๎เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางผู๎บริโภคผลงานเพลงชาวไต๎หวัน
จานวน 207 รายและใช๎ตัวแบบสมการโครงสร๎างผํานซอฟแวร์ LISREL ในการวิเคราะห์ผล ผู๎วิจัยพบ
หลายตัวแปรงแฝงภายนอกที่สํงผลตํอทัศนคติ อาทิ ความหลงใหลในศิลปิน การรับรู๎ความเสี่ยง การ
รับรู๎ถึงผลที่ตามมา การรับรู๎ด๎านความเห็นอกเห็นใจ และการรับรู๎ด๎านความสนิท และยังพบวํา ปัจจัย
ด๎านความพึงพอใจสํงผลตํอทัศนคติในการเกิดความตั้งใจเชํนกัน
Oliver (1980) ศึกษาตัวแบบของทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนและความพึงพอใจของลูกค๎า
ซึ่งสํงผลตํอความตั้งใจและพฤติกรรมการซื้อโดยใช๎ตัวแบบการยืนยันความคาดหวัง โดยเก็บตัวอยําง
จากนักศึกษาจานวน 1,000 คน และวิเคราะห์โดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เส๎นทาง จากการศึกษา
พบวําปัจจัยด๎านความพึงพอใจสํงผลตํอทัศนคติในการเกิดความตั้งใจ
Phau และ Liang (2012) ได๎ศึกษาถึงปัจจัยสํวนบุคคลและทางสังคมที่สํงผลตํอการดาวน์
โหลดวีดิโอเกมส์ดิจิทัลแบบเถื่อน โดยหาตัวแปรต๎น ตัวแปรคั่นกลาง และผลที่ตามมาอันกํอให๎เกิด
ความพฤติกรรมการตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ โดยใช๎แนวคิดการรับรู๎ตนเอง (Self-Efficacy) ในด๎านตํางๆ
เชํน อุปนิสัย การตัดสินทางจริยธรรม การรับรู๎ความสามารถตนเอง ปัจจัยทางสังคม การชํวยเหลือ
จากภายนอก และ ความพึงพอใจ โดยผู๎วิจัยได๎เก็บตัวอยําง 206 รายจากกลุํมนึกศึกษาในมลรัฐ
ออสเตรเลียตะวันตก และวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยเทคนิคการถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งจากการศึกษาพบวํา
ปัจจัยด๎านความพึงพอใจสํงผลตํอทัศนคติในการเกิดความตั้งใจ
Kulviwat et al. (2014) ศึกษาถึงปัจจัยการรับรู๎ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ที่
สํงผลตํอความนึกคิดและความรู๎สึกอันนาไปสูํทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีที่ใช๎ โดยผู๎วิจัยได๎เก็บ
ตัวอยํางจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาคธุรกิจที่มหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาจานวน 260 คน
และวิเคราะห์ด๎วยเทคนิคสมการโครงสร๎างด๎วยซอฟแวร์ EQS และหนึ่งในการค๎นพบพบวําปัจจัยด๎าน
ความพึงพอใจสํงผลตํอทัศนคติในการเกิดความตั้งใจ
จากการที่ ผู๎ วิจั ย ได๎ ศึ กษาค๎น คว๎า ทบทวนเกี่ ยวกั บวรรณกรรมและงานวิจั ย ที่เ กี่ ยวข๎ องถึ ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจและความตั้งใจใช๎งานจึงนาไปสูํการตั้งสมมติฐานดังนี้ (ภาพ
ที่ 2.10)
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สมมติฐานที่ 5: ความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงต่อทัศนคติ
ำรรั ร้ ง ร ชน
ใน ำรใช้ งำน

H1

H2
ำรรั ร้ ง วำ งำ
ใน ำรใช้ งำน

H3

ทั น

H

วำ งใจใช้
ั
งำนอ ำง
อ น่ อง

H

วำ ง อใจ

ภาพที่ 2.10 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจและทัศนคติ
2.3.3 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจต่อความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ผู๎วิจัยได๎ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความพึงพอใจที่มีอิทธิพลตํอ
ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง โดยมีนักวิจัยหลายทํานได๎ศึกษาไว๎ดังนี้
Bhattacherjee (2011)) ได๎ศึกษาการใช๎งานสารสนเทศอยํางตํอเนื่อง โดยได๎สร๎างตัวแบบ
ประยุกต์ใหมํขึ้นจากตัวแบบการยืนยันความคาดหวังของ Oliver (1980) จนได๎ตัวแบบที่ศึกษาขึ้นมา
ใหมํเรียกวําวํา การยืนยันความคาดหวังการใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Expectation-Confirmation
Model of Information Technology: ECM-IT) โดยเก็บตัวอยํางจากผู๎ใช๎งานธุรกิจการเงินออนไลน์
จานวน 1,000 ราย วิเคราะห์โดยใช๎วิธีวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการศึกษาพบวํา
ปั จ จั ย การยื น ยั น ความรู๎ สึ ก จะสํ ง ผลตํ อ ความพึ ง พอใจ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาบนทฤษฎี ใ หมํ ข อง
Bhattacherjee (2011) นี้พบวําปัจจัยด๎านความพึงพอใจสํงอิทธิพลทางตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยําง
ตํอเนื่องด๎วยเชํนกัน
Cao et al. (2013) ได๎นาทฤษฎีปีระมิดลาดับขั้นความต๎องการของ Maslow (1969) เพื่อ
นามาประยุกต์กับทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง (Expectation-Confirmation Model: ECM) และ
การใช๎ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Theory: UGT) โดยวิจัยในบริบทการ
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ใช๎งานสารสนเทศอยํางตํอเนื่อง เพื่อหาปัจจัยที่สํงผลให๎ผู๎ใช๎งานสื่อสังคมออนไลน์กลับมาใช๎งานอยําง
ตํอเนื่อง โดยเก็บตัวอยํางจากผู๎ใช๎งานสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศจีนจานวน 202 ราย วิเคราะห์ผําน
สมการโครงสร๎างแบบ Second Order ผลการศึกษาพบวําปัจจัยด๎านความพังพอใจมีอิทธิพลตํอการ
ใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
Chen et al. (2009) ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการใช๎อยํางเทคโนโลยีชํวยเหลือตนเองอัตโนมัติ
อยํางตํอเนื่องแทนการติดตํอผํานเจ๎าพนักงานของสถานที่ติดตํอหรือพนักงานขายตามร๎านค๎า โดยใช๎
ทฤษฎีความพร๎อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness: TR) ตัวแบบการยอมรับการใช๎
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) และ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน
(Theory of Planned Behaviour: TPB) โดยเก็บตัวอยํางจากผู๎มีประสบการณ์ใช๎งานระบบ
ให๎บริการอัตโนมัติจานวน 481 รายและวิเคราะห์ผํานการใช๎สมการโครงสร๎าง ผลการศึกษาพบวํา
ปัจจัยด๎านความพังพอใจมีอิทธิพลตํอการใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
Chen และ Qi (2015) ศึกษาความพึงพอใจและความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องของผู๎เป็น
สมาชิกในการใช๎ระบบทางวิชาการตํางๆ โดยใช๎ทฤษฎีต๎นทุนสังคม (Social Capital Theory) และ
การยอมรับการใช๎เทคโนโลยี ซึ่ งได๎เก็บตัวอยํางจากสมาชิกระบบจานวน 431 รายในประเทศจีน
วิเคราะห์ด๎วยเทคนิคเส๎นทางกาลังสองน๎อยที่สุดบางสํวน ผลการศึกษาพบวําปัจจัยด๎านความพังพอใจ
มีอิทธิพลตํอการใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
Lewis และ Palmer (2014) ศึกษาความพึงพอใจการใช๎ได๎รับการบริการและพฤติกรรม
ความตั้งใจใช๎บริการ โดยให๎ความสนใจไปที่ความคาดหวังและความรู๎สึกที่สํงอิทธิพลสูํความพึงพอใจ
ผู๎วิจัยเก็บตัวอยํางจานวน 304 ราย วิเคราะห์โดยสมการโครงสร๎างผํานซอฟแวร์ AMOS ผลการศึกษา
พบวําปัจจัยด๎านความพังพอใจมีอิทธิพลตํอการใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
Lin และ Lekhawipat (2014) ได๎ศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการกลับมาซื้อของออนไลน์อีกครั้ง
โดยให๎ความสนใจด๎านความคาดหวังจากผลลัพธ์และประสบการณ์ใช๎งาน ผู๎วิจัยเก็บตัวอยํางจากผู๎เคย
มีประสบการณ์ซื้อของออนไลน์ชาวไต๎หวันจานวน 240 คน โดยวิเคราะห์ผํานเทคนิคเส๎นทางกาลัง
สองน๎อยที่สุดบางสํวน ผลการศึกษาพบวําปัจจัยด๎านความพังพอใจมีอิทธิพลตํอการใช๎งานอยําง
ตํอเนื่อง
Tarofder et al. (2016) ได๎ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค๎าที่ประสบปัญหาเชิงลบจากการ
ได๎รับการบริการ และปัจจัยใดที่จะทาให๎ผู๎บริโภคที่เคยซื้อสินค๎าหรือบริการกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งโดย
ใช๎ความพึงพอใจเป็นตัวแปรคั่นกลางที่นาไปสูํความตั้งใจ โดยเก็บกลุํมตัวอยํางจากผู๎บริโภคในประเทศ
มาเลเซียจานวน 322 รายและวิเคราะห์โดยใช๎สมการโครงสร๎าง ผลการศึกษาพบวําปัจจัยด๎านความ
พังพอใจมีอิทธิพลตํอการใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
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จากการที่ ผู๎ วิจั ย ได๎ ศึ กษาค๎น คว๎า ทบทวนเกี่ ยวกั บวรรณกรรมและงานวิจั ย ที่เ กี่ ยวข๎ องถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องความพึ ง พอใจและความตั้ ง ใจใช๎ ง านอยํ า งตํ อ เนื่ อ งจึ ง น าไปสูํ ก าร
ตั้งสมมติฐานดังนี้ (ภาพที่ 2.11)
สมมติฐานที่ 6: ความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้งานต่อเนื่อง
ำรรั ร้ ง ร ชน
ใน ำรใช้ งำน

H1

H2
ำรรั ร้ ง วำ งำ
ใน ำรใช้ งำน

H3

ทั น

H

วำ งใจใช้
ั
งำนอ ำง
อ น่ อง

H

วำ ง อใจ

H

ภาพที่ 2.11 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงของความพึงพอใจและความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
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2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
จากการที่ ผู๎ วิจัยได๎ทาการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและทฤษฎี ผู๎วิจัยขอ
นาเสนอกรอบแนวความคิดการวิจัยดังภาพที่ 2.12
ภาพลักษณ์
คุณภาพผลลัพธ์
ความเกี่ยวพัน
การใช้งาน

การรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งาน

H1

การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง
H2
ความสามารถของ
ผู้ใช้เทคโนโลยี
ความวิตกกังวล
ความสนุก

การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน

H3

ทัศนคติ

H6
เจตคติ

การรับรู้ปัจจัยสนับสนุน
จากภายนอก

ความตั้งใจใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง
การแนะนาบอกต่อ

H4

การบรรลุผลสาเรจ
ความเพลิดเพลิน

ความเป็นไปได้
ในการใช้งาน

การรับรู้

ความพึงพอใจ

H5

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ภาพที่ 2.12 กรอบแนวคิดการวิจัย

2.5 สมมติฐานการวิจัย (Research Hypotheses)
สมมติฐานที่ 1 (H1): การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งาน
อยํางตํอเนื่อง
สมมติฐานที่ 2 (H2): การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
สมมติฐานที่ 3 (H3): การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
สมมติฐานที่ 4 (H4): ความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
สมมติฐานที่ 5 (H5): ความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
สมมติฐานที่ 6 (H6): ทัศนคติมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎
บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยโดยมี
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอ
ความตั้ง ใจใช๎บ ริการฟั งเพลงแบบสตรี มมิ่ง อยํ างตํ อเนื่องของผู๎บ ริโภคในอุต สาหกรรมดนตรี ของ
ประเทศไทยและ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ๎อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรตํอความ
ตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย ที่พัฒนาขึ้น
กั บ ข๎ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ผู๎ วิ จั ย ได๎ ด าเนิ น การวิ จั ย เป็ น แบบการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และการสัมภาษณ์ผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อยืนยันความสอดคล๎องของผลที่ได๎
จากสมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณ

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยได๎ศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ
เชํ น หนั ง สื อ วารสาร งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง และใช๎ วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล ด๎ ว ยแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับแนวคิด จาก ประชากรและจะเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์
ข๎อมูลโดยใช๎การวิเคราะห์คําทางสถิติและตัวแบบสมการโครงสร๎าง (Structural Equation Model:
SEM) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎เคยมีประสบการณการใช๎งานระบบมิวสิกสตรีมมิ่งมา
กํอน
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยได๎จากการเลือกสุํมกลุํมตัวอยํางแบบไมํอาศัยความนําจะเป็น
(Non- Probability Sampling) ซึ่งมีลักษณะการเก็บข๎อมูลจากกลุํมผู๎บริโภคที่ฟังเพลงผํานระบบ
สตรีมมิ่ง โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Technique) โดยผู๎วิจัยใช๎เทคนิคการ
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วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร๎าง (Structural Equation Model : SEM) หรือการวิเคราะห์
โครงสร๎างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหวํางตัวแปร การวิจัยสหสัมพันธ์ที่วิเคราะห์ด๎วยสถิติชั้นสูง และมี
รูปแบบความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร ผู๎วิจัยได๎ทาการพิจารณาถึงขนาดของกลุํมตั วอยํางหรือจานวน
ประชากรที่ ใ ช๎ ใ นการศึ กษาวิ จั ย ครั้ งนี้ ค วบคูํ กั บ จานวนตั ว แปรอิ ส ระที่ เ กี่ย วข๎ อ ง การก าหนดการ
ประมาณคําของขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาเป็นอัตราสํวนตํอจานวนตัวแปร Stevens J.
(1986) ได๎กลําววําต๎องพิจารณาถึงขนาดของกลุํมตัวอยํางหรือประชากรกับจานวนพารามิเตอร์อิสระที่
ต๎องการคําประมาณโดยตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษาควรจะเป็นอัตราสํวน 20 ตัวอยํางตํอ 1 ตัวแปร
Schumacker and Lomax (2010) ได๎กลําววําการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร๎าง (Structural
Equation Model : SEM) ต๎องมีการกาหนดขนาดตัวอยํางที่ใหญํมากกวําการวิเคราะห์ด๎วยแนวทาง
อื่น เพื่อให๎การประมาณคําที่ ถูกต๎องและสามารถเป็นตัวแทนของประชากรได๎ดี โดยให๎ใช๎เกณฑ์
อัตราสํวน 20 เทําตํอจานวนตัวแปร และ Hair et al. (2006) ได๎กลําววําในการหาขนาดของกลุํม
ตัวอยํางที่มีจานวนมากพอที่จะใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการประยุกต์ใช๎ตัวแบบสมการโครงสร๎า ง
การแจกแจงข๎อมูลเป็นแบบโค๎งปกติ (Normal Curve) และไมํเกิดการผันแปรรํวมกันมากเกินไป
(Multicollinearity) ตามข๎อกาหนด การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาตัวแปรประจักษ์หรือตัวแปร
สังเกตได๎ (Observed Variable) จานวนทั้งหมด 15 ตัวแปร ดังนั้นจานวนกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการตาม
ข๎อกาหนดทั้งหมดเทํากับ 300 คน (20 x 15 = 300) (Schumacker & Lomax. 2010; Hair et al.,
2006) ซึ่ งจากจานวนขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ได๎ถือวําอยูํในจานวนที่เหมาะสมที่จะใช๎โปรแกรม
Smart PLS 2.0 ชํวยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร สาหรับในการวิจั ยนี้เพื่อให๎งานวิจัยมี
ข๎อมูลที่ถูกต๎องและครบถ๎วน
3.1.2 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ผู๎วิจัยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น (Non-Probability Sampling)
โดยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่ผู๎วิจัยกาหนด โดยจะคัดเลือกเพื่อคัด
กรองผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งต๎องมีคุณสมบัติคือ เคยมีประสบการณ์การฟังเพลงแบบระบบมิวสิกส
ตรีมมิ่งมากํอน
3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นคาถาม
ปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) จานวน 1 ชุด เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางจานวน 300
คน โดยแบบสอบถามแบํงเนื้อหาออกเป็น 4 สํวน ดังนี้
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สํวนที่ 1 เป็นข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด๎วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือน การฟังเพลงสตรีมมิ่งตํอวัน และ แอปพลิเคชั่นที่ใช๎ โดยใช๎มาตรวัด
แบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) มาตรอันดับ (Ordinal Scale) และมาตรวัดอัตราสํวน (Ratio
Scale)
สํวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องโดยใช๎มาตรวัดแบบมาตร
อันดับ (Ordinal Scale)
สํวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ โดยใช๎มาตรวัดแบบมาตรอันดับ (Ordinal Scale)
สํวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎ความงํายของการใช๎งาน โดยใช๎มาตรวัดแบบมาตร
อันดับ (Ordinal Scale)
สํวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎ประโยชน์ของการใช๎งาน โดยใช๎มาตรวัดแบบมาตร
อันดับ (Ordinal Scale)
สํวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยใช๎มาตรวัดแบบมาตรอันดับ (Ordinal
Scale)
3.1.4 เกณฑ์การให้คะแนน
ผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล หลังจากนั้นนาข๎อมูลมา
วิเคราะห์และสร๎างแบบสอบถามชนิดมาตรสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 7 ระดับ (7-point
Likert Scale) (Likert, 1972) โดยข๎อคาถามตํางๆ เป็นการปรับใช๎มาตรวัดบางสํวนของนักวิชาการที่
มีอยูํเดิม รวมถึงการรวบรวมหรือเรียงข๎อความที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นที่ศึกษา ซึ่งได๎มาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
ผู๎วิจัยได๎เลือกมาตรวัดในการสร๎างแบบสอบถามเป็นแบบมาตรสํวนประมาณคํา 7 ระดับ โดย
มีเกณฑ์การให๎คะแนน คือ 1-7 คะแนนดังนี้
"7" คะแนน หมายถึง เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
"6" คะแนน หมายถึง เห็นด๎วย
"5" คะแนน หมายถึง คํอนข๎างเห็นด๎วย
"4" คะแนน หมายถึง เฉยๆ
"3" คะแนน หมายถึง ไมํคํอนเห็นด๎วย
"2" คะแนน หมายถึง ไมํเห็นด๎วย
"1" คะแนน หมายถึง ไมเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
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การตีความคําเฉลี่ยของตัวแปรตํางๆ ที่ได๎จากมาตรวัดในลักษณะข๎างต๎น มีเกณฑ์ในการหาชํวงอันตร
ภาคชั้น ตามหลักการวิธีแบํงชั้นตามรายละเอียดของ Best and Kahn (1998) ดังนี้
อันตรภาคชั้น

=
=
=

(คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด)
จานวนชั้น
(7-1)
7
0.85

จากการคานวณพบวํา ความหํางแตํละชํวงเทํากับ 0.85 จึงนามากาหนดเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินตัวแปรตํางๆ ตามตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การอธิบายตัวแปร
ระดับคะแนนเฉลี่ย
6.11-7.00
5.26-6.10
4.45-5.25
3.56-4.44
2.71-3.55
1.86-2.70
1.00-1.85

ระดับของตัวแปร
สูงที่สุด
สูง
คํอนข๎างสูง
ปานกลาง
คํอนข๎างต่า
ต่า
ต่าที่สุด

3.1.5 โครงสร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม
ผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล ซึ่งผู๎วิจัยได๎ทาการสร๎างแบบสอบถาม
โดยอาศัยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อกาหนดปัจจัย การ
รับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน ความพึงพอใจ ทัศนคติ อันสํง
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรี
ของประเทศไทยโดยแบบสอบถามจะแบํงออกเป็น 6 สํวน
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สํวนที่ 1 เป็นข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด๎วย เพศ อายุ ตาแหนํง
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ จานวนชั่วโมงการใช๎บริการฟังเพลงสตรีมมิ่ง และแอปพลิเคชั่นที่ใช๎
โดยใช๎มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) มาตรอันดับ (Ordinal Scale) และมาตรวัด
อัตราสํวน (Ratio Scale)
สํวนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง ซึ่งผู๎วิจัยได๎ประยุกต์
แบบสอบถามมาจากงาน Bhattacherjee, 2001; Atchariyachanvanich et al., 2008; Ahmad
et al., 2010 ใช๎มาตรวัดแบบมาตรอันดับ (Ordinal Scale) ดังตัวอยํางตํอไปนี้
ตารางที่ 3.2 ตัวอยํางแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
คาถาม

นักวิจัย

0 ฉันตั้งใจจะใช๎บริการฟังเพลงสตรีม
มิ่งอยํางตํอเนื่อง
00 ฉันตั้งใจจะใช๎บริการฟังเพลง
สตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องมากกวํา
รูปแบบการฟังเพลงวิธีอื่น
000 ในอนาคตฉันตั้งใจที่จะเป็น
สมาชิกของผู๎ให๎บริการฟังเพลงสตรีม
มิ่งหากมีรูปแบบอื่นๆนาเสนอ

Bhattacherjee, 2001

น้อยที่สุด  มากที่สุด
1 2 3 4 5 6 7

Atchariyachanvanich
et al., 2008
Ahmad et al., 2010

สํวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกั บทัศนคติ ซึ่ งผู๎ วิจัยได๎พัฒนาแบบสอบถามมาจากงานของ
Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen, 1991; Venkatesh, 2000; Venkatesh & Davis, 2000; AlRafee and Cronan, 2006 ใช๎มาตรวัดแบบมาตรอันดับ (Ordinal Scale) ดังตัวอยํางตํอไปนี้
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ตารางที่ 3.3 ตัวอยํางแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ
คาถาม
0 ฉัน “พอใจ” ในระบบการฟังเพลง
แ บ บ ส ต รี ม มิ่ ง ผํ า น มื อ ถื อ ห รื อ
คอมพิวเตอร์
00 ฉันรู๎สึกวําการฟังเพลงแบบ
ถูกต๎องตามหลักลิขสิทธิ์เชํนสตรีมมิ่ง
“เป็นสิ่งที่ด”ี
000 ฉันเชื่อวําการฟังเพลงละเมิด
ลิขสิทธิ์ “ไมํได๎มีคุณภาพดี” เทํากับ
ของมีลิขสิทธิ์

นักวิจัย

น้อยที่สุด  มากที่สุด
1 2 3 4 5 6 7

Fishbein & Ajzen,
1975; Ajzen, 1991
Al-Rafee and
Cronan, 2006
Al-Rafee and
Cronan, 2006

สํวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎ความงํายของการใช๎งาน ซึ่งผู๎วิจัยได๎พัฒนา
แบบสอบถามมาจากงาน Venkatesh, 2000; Venkatesh & Davis, 2000; Monsuwe et al.,
2004; La Rose et al., 2005 ใช๎มาตรวัดแบบมาตรอันดับ (Ordinal Scale) ดังตัวอยํางตํอไปนี้
ตารางที่ 3.4 ตัวอยํางแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎ความงํายในของใช๎งาน
คาถาม

นักวิจัย

0 ฉั น เชื่ อ วํ า “ไมํ จ าเป็ น ต๎ อ งมี Venkatesh, 2000;
ความสามารถทาง IT สูงก็สามารถใช๎ Venkatesh & Davis,
ระบบมิวสิกสตรีมมิ่งได๎
2000 Monsuwe et
al., 2004; La Rose
et al., 2005
00 ฉันไมํมีความกังวลวําหากฉันกด Monsuwe et al.,
ปุ่มผิดพลาดขณะใช๎บริการ อาจจะ 2004
ท าให๎ “เกิ ด ความเสี ย หาย” กั บ
โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของ
ฉันได๎

น้อยที่สุด  มากที่สุด
1 2 3 4 5 6 7
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คาถาม
นักวิจัย
000 ระบบการฟังแบบเพลงสตรีมมิ่ง La Rose et al.,
ที่ทาได๎งํายและสนุก ทาให๎ฉันอยาก 2005
“ใช๎งานบํอยๆ”

น้อยที่สุด  มากที่สุด

สํวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎ประโยชน์ของการใช๎งาน ซึ่งผู๎วิจัยได๎พัฒนา
แบบสอบถามมาจากงาน Venkatesh, 2000; Venkatesh & Davis, 2000; Baron et al., 2006,
Lindsay et al., 2011; Al-Gahtani, 2014 ใช๎มาตรวัดแบบมาตรอันดับ (Ordinal Scale) ดัง
ตัวอยํางตํอไปนี้
ตารางที่ 3.5 ตัวอยํางแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎ประโยชน์ของการใช๎งาน
คาถาม

นักวิจัย

0 การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งชํวยให๎
ฉันฟังเพลงได๎ “สะดวก” กวําการฟัง
เพลงจากแผํ น ซี ดี ห รื อ ดิ จิ ทั ล ดาว
โหลด
00 การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งชํวยให๎
ฉัน “จัดการกับเพลย์ลิสต์” ได๎ดีกวํา
การซื้อเพลงแบบแผํนซีดีหรือดิจิทัล
ดาวโหลด
000 หากคนรอบตัวฉัน อาทิ เพื่อน
ครอบครัว แฟน ใช๎งานระบบมิวสิกส
ตรี ม มิ่ ง ฉั น มี ค วามรู๎ สึ ก คล๎ อ ยตาม
อยากใช๎ด๎วยเชํนกัน

Venkatesh, 2000;
Venkatesh & Davis,
2000

น้อยที่สุด  มากที่สุด
1 2 3 4 5 6 7

Baron et al., 2006,
Lindsay et al., 2011

Al-Gahtani, 2014

สํวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งผู๎วิจัยได๎พัฒนาแบบสอบถามมาจากงาน
Yee, 2006; Koo, 2009; Wu & Liu, 2007; Martin & Schumacher, 2003; Weibel et al.,
2008, Bhattacherjee, 2001 ใช๎มาตรวัดแบบมาตรอันดับ (Ordinal Scale) ดังตัวอยํางตํอไปนี้
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ตารางที่ 3.6 ตัวอยํางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด  มากที่สุด
1 2 3 4 5 6 7

คาถาม

นักวิจัย

0 โดยรวมแล๎วฉันรู๎สึกมีความพึง
พอใจในการใช๎งานการฟังเพลงแบบ
สตรีมมิ่ง
00
ฉันรู๎สึกมีความพึงพอใจกับ
หน๎าตาอินเตอร์เฟสในการใช๎งานการ
ฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง
000 ฉันรู๎สึกมีความพึงพอใจกับ
คุณภาพเสียงเพลงของการฟังเพลง
แบบสตรีมมิ่ง

Yee, 2006; Koo,
2009; Wu & Liu,
2007
Martin &
Schumacher, 2003;
Weibel et al., 2008
Bhattacherjee,
2001

แบบสอบถามและรูปแบบมาตรวัดทั้ง 6 สํวน สามารถสรุปเป็นโครงสร๎างได๎ดังนี้
ตารางที่ 3.7 โครงสร๎างแบบสอบถาม
รายละเอียด

จานวนข้อ

ข้อที่

ส่วนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.4 อาชีพ
1.5 รายได๎ตํอเดือน
1.6 การฟังเพลงสตรีมมิ่งตํอวัน
1.7 แอปพลิเคชั่นที่ใช๎ฟังเพลงสตรีมมิ่งบํอยที่สุด
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับตัวแปรความตั้งใจใช๎งานอยําง
ตํอเนื่อง
2.1 มิตคิ วามเป็นไปได๎ในการใช๎งาน

7
1
1
1
1
1
1
1
9

1
2
3
4
5
6
7

3

8-10

รูปแบบ/มาตร
วัด
มาตรนาม
บัญญัติ/ มาตร
อั น ดั บ / มาตร
วัดอัตราสํวน

ม า ต ร อั น ต ร
ภาคชั้น
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รายละเอียด

จานวนข้อ

ข้อที่

2.2 มิตกิ ารแนะนาบอกตํอ
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับตัวแปรทัศนคติ
3.1 มิติการรับรู๎
3.2 มิติเจตคติ
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับตัวแปรการรับรู๎ความงํายของ
การใช๎งาน
4.1 มิติเกี่ยวกับความสามารถทางเทคโนโลยีของผู๎ใช๎
4.2 มิติเกี่ยวกับความวิตกกังวล
4.3 มิติเกี่ยวกับความสนุก
4.4 มิติเกี่ยวกับการรับรู๎ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก
ส่วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับตัวแปรการรับรู๎ถึงประโยชน์ใน
การใช๎งาน
5.1 มิติเกี่ยวกับภาพลักษณ์
5.2 มิติเกี่ยวกับคุณภาพผลลัพธ์
5.3 มิติเกี่ยวกับความเกี่ยวพันการใช๎งาน
5.4 มิติเกี่ยวกับการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง
ส่วนที่ 6 คาถามเกี่ยวกับตัวแปรความพึงพอใจ
6.1 มิติเกี่ยวกับการบรรลุผลสาเร็จ
6.2 มิติเกี่ยวกับความเพลิดเพลิน
6.3 มิติเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
รวม

3
9
3
3
12

11-13

3
3
3
3
12

20-22
23-25
26-28
29-31

3
3
3
3
9
3
3
3
52 ข๎อ

32-34
35-37
38-40
41-43

14-16
17-19

44-46
47-49
50-52

รูปแบบ/มาตร
วัด
ม า ต ร อั น ต ร
ภาคชั้น
ม า ต ร อั น ต ร
ภาคชั้น

ม า ต ร อั น ต ร
ภาคชั้น

ม า ต ร อั น ต ร
ภาคชั้น

3.1.6 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
แบบสอบถามที่ใช๎เป็นเครื่องมือนั้น ได๎นาไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
นําเชื่อถือได๎ (Reliability) ดังนี้
1) นาแบบสอบถามไปทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่ได๎เรียบ
เรียงแล๎วไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ 5 ทํานที่เกี่ยวข๎องทั้งจากนักวิชาการ ผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรม
ธุรกิจดนตรี เป็นผู๎ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช๎ (Wording) เพื่อขอคาแนะนาในการแก๎ไขปรับปรุงแบบสอบถามให๎มีประสิทธิภาพ โดย
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นามาหาคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคาถามของแตํละตัวแปรที่ใช๎ในการวัด (Index of Item
Objective Congruence: IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977) โดยคําที่ได๎ต๎องอยูํระหวําง 0.51.0 ถ๎าได๎คําต่ากวํา 0.5 ควรต๎องปรับปรุงคาถามใหมํเพื่อให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ต๎องการวัด
โดยใช๎สูตรในการคานวณคําดังนี้
IOC

=

R
N
1
0
-1

=
=
=
=
=

ƩR
N
คําคะแนนความสอดคล๎อง
จานวนผู๎เชี่ยวชาญ
สอดคล๎อง
ไมํแนํใจ
ไมํสอดคล๎อง

คํา IOC จะมีคําอยูํระหวําง -1 ถึง +1 ดังนั้น ข๎อคาถามที่ดีควรมีคําใกล๎ 1 สํวนข๎อคาถามใดมีคํา IOC
ต่ากวํา 0.50 ควรทาการปรับปรุงแก๎ไขหรือควรคัดออก
+1 = เมื่อผู๎เชี่ยวชาญเห็นวําข๎อคาถามนั้นสอดคล๎องกับเนื้อหา
0 = เมื่อผู๎เชี่ยวชาญไมํแนํใจวําข๎อคาถามนั้นสอดคล๎องกับเนื้อหา
-1 = เมื่อผู๎เชี่ยวชาญไมํเห็นวําข๎อคาถามนั้นสอดคล๎องกับเนื้อหา
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคํา IOC ดังนี้
1) ข๎อคาถามที่มีคํา IOC ตั้งแตํ 0.5-1.00 มีคําความเที่ยงใช๎ได๎
2) ข๎อคาถามที่มีคํา IOC ต่ากวํา 0.5 ต๎องปรับปรุงยังใช๎ไมํได๎
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยทาการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการให๎ผู๎เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ทําน ดังนี้
1) ผศ. สมิทธิ์ บุญชุติมา
อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ดร. เพียรพิณ กํอวุฒิพงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ. พิบูลสงคราม
3) ดร. ธัญลักษณ์ ยิ้มยํอง
นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แหํงชาติ (NECTEC)
4) อ. กฤษติศกั ดิ์ พูลสวัสดิ์
หัวหน๎าภาคธุรกิจดนตรีคณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
5) อ. ฉันทิดา เวชมงคลกร
นักจิตวิทยาให๎คาปรึกษา
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2) การตรวจสอบความเชื่อถือได๎ (Reliability) ด๎วยการนาแบบสอบถามที่ได๎พัฒนามาแล๎ว
ไปใช๎เก็บข๎อมูลกับผู๎มีประสบการณ์ใช๎บริการมิวสิกสตรีมมิ่ง เพื่อนาไปทดสอบ (Try-Out) จานวน 30
ฉบับ เพื่อตรวจสอบคําอานาจจาแนกรายข๎อและรายรวมด๎วยการพิจารณาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
หรือการวิเคราะห์คําแสดงอานาจจาแนก (Corrected Item Total Correlation : CITC) โดยให๎
ข๎อคาถามที่มีอานาจจาแนกรายข๎อมากกวํา 0.30 ขึ้นไปถือวํามีคุณภาพเพียงพอ และนาไปหาคําความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) ด๎วยเทคนิคแบบครอนบาคแอลฟา (Cronbach Alpha) โดยใช๎
แบบสอบถามตัวแปรเชิงประจักษ์ที่มีคําความเชื่อมั่นมากกวํา 0.70 ขึ้นไปถือวํามีความเชื่อมั่นสูง (Hair
et al., 2006) การวิจัยครั้งนี้ใช๎แนวทางการวัดความสอดคล๎องภายใน (Measure of Internal
Consistency) ด๎วยวิธีการหาคําสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือหรือคําสอดคล๎องภายในที่เรียกวํา ครอนบาค
แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ซึ่งเป็นวิธีการที่ได๎รับการพัฒนาจากสูตร (Hair et al., 2006) มาเป็น
สัมประสิทธิ์แอลฟา ทั้งนี้เพื่อให๎สามารถใช๎ได๎กับคะแนนที่ไมํเป็นระบบ 0-1 เชํน มาตรวัดประเมินคํา
(Rating Scale) เป็นต๎น โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
α=
α

=
=
=
=

สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได๎
จานวนข๎อคาถามในเครื่องมือ
ความแปรปรวนของคะแนนคาถามแตํละข๎อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู๎ตอบทั้งหมด

3.1.7 การเกบรวบรวมข้อมูล
ผู๎วิจัยทาการเก็บรวบรวมผล โดยการเก็บข๎อมูลจากการแจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยําง
จานวน 300 ชุด โดยมีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ไปในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได๎แกํ
ไลน์ (Line) และเฟซบุ๏ค (Facebook) นอกจากนั้นผู๎วิจัยได๎นาลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ไปฝากไว๎ที่
เฟซบุ๏คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) โดยกาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข๎อมูลระหวําง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
3.1.8 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากผู๎วิจัยได๎รับแบบสอบถามกลับคืนมาและได๎ทาการตรวจสอบความถูกต๎องครบถ๎วน
ของข๎อมูล กํอนกาหนดรหัส ข๎อมู ล จากนั้นทาการลงรหัสและตรวจสอบข๎อมูลพื้นฐานให๎ตรงตาม
ข๎ อ ตกลงของการวิ เ คราะห์ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด๎ ก าหนดระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร๎ อ ยละ 95 หรื อ ระดั บ
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ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ (α) ที่ 0.05 ในการทาการทดสอบทางสถิติ หรือการการยอมรับเกิด
ความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ และการใช๎คําสถิติดังนี้
1) การวิเคราะห์คําสถิติพื้นฐานของกลุํมตัวอยํางเพื่อให๎ทราบถึงลักษณะการแจกแจงของ
กลุํมตัวอยํางโดยการใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ และการ
วิ เ คราะห์ คํ า สถิ ติ พื้ น ฐานของตั ว แปรที่ ใ ช๎ ใ นการพั ฒ นารู ป แบบประกอบด๎ ว ยตั ว แปรสั ง เกตได๎
(Manifest Variables) จานวน 15 ตัวแปร และเพื่อให๎ทราบถึงลักษณะการแจกแจงและการกระจาย
ของตัวแปรสังเกตได๎ที่ใช๎ในการศึกษาในการพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมการใช๎บริการการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได๎แกํ คําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ๎ (Skewness) และ
ความโดํง (Kurtosis) โดยใช๎โปรแกรม SPSS และ Smart PLS 2.0
โค๎งการแจกแจงปกติมีคํา SK = 0 ถ๎า SK > 0 (มีคําเป็นบวก) หมายถึง โค๎งเบ๎ขวาหรือเบ๎ขวา
ทางบวก ข๎อมูลจะอยูํหนาแนํนบริเวณคําต่าๆ และถ๎า SK < 0 (มีคําเป็นลบ) หมายถึง โค๎งเบ๎ซ๎าย
แสดงวํา ข๎อมูลจะอยูํหนาแนํนบริเวณคําสูง ๆ และหาก KU = 3 (หรือ KU-3 มีคําเป็นศูนย์) หมายถึง
เป็นโค๎งแจกแจงแบบ Mesokurtic หรือโค๎งการแจกแจงความถี่มีขนาดสูงปานกลาง ถ๎า KU > 3 (หรือ
KU-3 มีคําเป็นบวก) หมายถึง เป็นโค๎งแจกแจงแบบ Leptokurtic หรือเป็นโค๎งการแจกแจงความถี่มี
ขนาดสูงโดํง และหาก KU < 3 (หรือ KU-3 มีคําเป็นลบ) หมายถึง เป็นโค๎งแจกแจงแบบ Platykurtic
หรือโค๎งการแจกแจงความถี่มีขนาดเตี้ยแบน นอกจากนั้นยังตรวจสอบการแจกแจงของข๎อมูลวําตัว
แปรสังเกตได๎แตํละตัวมีการแจกแจงแบบปกติหรือไมํ โดยพิจาณาจากสถิติทดสอบ KolmogorovSmirnov Test (Kline, 2011)
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร โดยการวิเคราะห์หาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson's Product-Moment Correlation Coefficient) เพื่อดูความสัมพันธ์
ระหวํ า งตั ว แปรตํ า งๆ และพิ จ ารณาสภาพปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด จากการผั น แปรรํ ว มกั น มากเกิ น ไป
(Multicollinearity) ดังนี้ (1) คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หรือ Bivariated Correlation ของตัวแปรที่
นามาวิเคราะห์ในโมเดล โดยคําความสัมพันธ์ไมํควรมีคํามากกวํา 0.7 (Schroeder, 1990) สาหรับ
เกณฑ์ที่ใช๎ในการพิจารณาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามตารางที่ 3.8 (2) คํา Tolerance และคํา
Variance Inflation Factor (VFI) โดยพิจารณาเกณฑ์คํา Tolerance จะมีคําอยูํระหวําง 0-1 และคํา
VFI ≤ 10 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) เพื่อตรวจสอบวําไมํเกิดปัญหา Multicollinearity เพื่อใช๎เป็น
ข๎อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
ฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่อง
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ตารางที่ 3.8 ระดับความสัมพันธ์ของคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
r > 0.81
0.61 < r < 0.80
0.41 < r < 0.60
0.21 < r < 0.40
r < 0.20
ที่มา : พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540)

ระดับความสัมพันธ์
ถือวํามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับสูงหรือสูงมาก
ถือวํามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับคํอนข๎างสูง
ถือวํามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ถือวํามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับคํอนข๎างต่า
ถือวํามีระดับความสัมพันธ์กันในระดับต่า

3) ตรวจสอบความสอดคล๎องของกรอบแนวคิดสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอ
ความตั้ง ใจใช๎บ ริการฟั งเพลงแบบสตรี มมิ่ง อยํ างตํ อเนื่องของผู๎บ ริโภคในอุต สาหกรรมดนตรี ของ
ประเทศไทย ทีไ่ ด๎สร๎างมาจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับตัวแปรเชิง
ประจั ก ษ์ ผู๎ วิ จั ย ได๎ ใ ช๎ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณด๎ ว ยตั ว แบบสมการโครงสร๎ า ง ( Structural
Equations Model: SEM) เพื่อตอบคาถามวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Model Causality)
ซึ่งใช๎เทคนิควิเคราะห์ตําง ๆ ตามกรอบแนวความคิดที่ได๎กาหนดไว๎ เป็นไปตามคุณสมบัติระดับการวัด
โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor
Analysis) และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) อนึ่งขั้นตอนของการวิเคราะห์สมการ
โครงสร๎ า งคื อ การทบทวนวรรณกรรมและศึ ก ษาตั ว แปรที่ จ ะน ามาใช๎ ใ นการท าวิ จั ย การเขี ย น
โครงสร๎างของโมเดล การเขียนโครงสร๎างวิธีการ การเก็บรวบรวมข๎อมูล ทดสอบโมเดล ดูผลการ
ทดสอบและการแปลความหมาย (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553)
การวิเคราะห์ข๎อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช๎การวิเคราะห์สมการโครงสร๎าง (SEM) โดยใช๎สถิติกาลัง
สองน๎อยที่สุดบางสํวน (Partial Least Square: PLS) โดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และโปรแกรม
วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร๎าง Smart PLS 2.0 เหตุผลในการเลือกใช๎ SEM เนื่องจาก 1) ตัวแปร
แฝงสามารถวิเคราะห์มุมมองจาก Regression 2) ในการใช๎ SEM สามารถวัดความ Error ได๎ 3) ใน
การใช๎ความสัมพันธ์เชิงเส๎นตรง (Linear) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก (Additive) และเป็น
ความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive Model) ระหวํางตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) และ
ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables)
การวัดความเที่ยงตรงและความเชื่ อถือของมาตรวัดพิจารณาโดยใช๎เกณฑ์ดังนี้ (Chin &
Dibbern, 2007; Hensler & Fassott, 2010; Tenenhaus et al., 2004; มนตรี พิริยะกุล, 2553)

53
1. ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) คือความเที่ยงตรงของมาตรวัดที่แสดงวํา
ตัวชี้วัดสามารถวัด Construct เดียวกันได๎ มีเกณฑ์ Factor Loading สูงกวํา 0.707
2. คํา AVE (Average Variance Extract) สูงกวํา 0.5 หรือมีคํา Communality สูงกวํา 0.5
3. คํา R2 ของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวต๎องมีคํามากกวํา 0.2
4. คําความเชื่อถือได๎ (Reliability) โดยดูจากดัชนีคําความนําเชื่อถือแบบเรียงหมวด หรือ CR
(Composite Reliability) ต๎องมีคําสูงกวํา 0.5
5. ความมีนัยสาคัญของคําสัมประสิทธิ์ (Coefficient Significance) โดยคําสัมประสิทธิ์นั้นต๎อง
มีความหมายอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งวัดได๎จากคํา t-test จะต๎อง ≥ 1.96 หรือคํา PValue < 0.05 ในทุกคําสัมประสิทธิ์
6. คําความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant Validity) โดยคําสหสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรแฝง
ต๎องมีคําต่ากวํา √AVE

3.2 การยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Confirmation)
หลังจากผู๎วิจัยได๎ผลการวิจัยเชิงปริมาณและทราบถึงปัจจัยใดที่สํงอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎
บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยแล๎ว
ผู๎วิจัยจะนาผลที่ได๎ไปสัมภาษณ์กับผู๎ประกอบการที่อยูํในอุตสาหกรรมดนตรีอันเกี่ยวข๎องกับระบบการ
ฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง เพื่อยืนยันความสอดคล๎องทั้งในเชิงวิชาการที่ได๎จากการวิจัยเชิงปริมาณและ
อุตสาหกรรม ทาให๎งานวิจัยมีความนําเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งผู๎วิจัยทาการเลือกผู๎ที่ทางานในระดับผู๎จัดการ
ขึ้นไปเนื่องจากเป็นผู๎มีประสบการณ์การในธุรกิจนี้ และทั้งเป็นตัวแทนทั้งผู๎ใช๎งาน ผู๎ให๎บริการ และ
ผู๎พัฒนาธุรกิจ ทั้งยังเคยผํานการรับฟังการประเมินการใช๎งานของผู๎ใช๎บริการจึงเข๎าใจในบริบทนี้ได๎ดี
3.2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการยืนยัน
ผู๎วิจัยได๎เลือกกลุํมตัวอยํางหรือผู๎ให๎ข๎อมูลที่สาคัญ (Key Information) แบบเจาะจง
(Purposive) โดยนาผลการวิจัยเชิงปริมาณมาพิจารณา โดยเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลที่สาคัญ เพื่อมาสัมภาษณ์
(In-Depth interview) โดยใช๎คาถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Question) พิจารณาจาก
อุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ ดนตรี ใ นประเทศไทยที่ พ บสิ่ ง ที่ นํ า สั ง เกตและมี ค วามลึ ก ของปั ญ หาหรื อ มี นั ย
(Significance) ตํอตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร ผู๎วิจัยกาหนดกลุํมประชากรเป้าหมาย คือ ผู๎บริหารระดับสูง
ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีในประเทศไทย รวมเป็นจานวน 5
ทําน
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3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู๎วิจัยใช๎การสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) กับกลุํมตัวอยํางที่กาหนดไว๎ โดยสร๎างข๎อ
คาถามในการสัมภาษณ์ ซึ่งได๎มาจากการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ ข๎อแนะนา
จากผู๎บริหารระดับสูง ผู๎จัดการ เจ๎าของกิจการและผู๎เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีของไทย
เพื่อยืนยันความสอดคล๎อง ความสัมพันธ์ของผลที่ ได๎จากการวิเคราะห์ข๎อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
แล๎วนาผลที่ได๎มาปรับใช๎กับตัวแปรและความสัมพันธ์ตํางๆที่มาจากการวิจัยเชิงปริมาณ
3.2.3 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ผู๎วิจัยชี้แจ๎งรายละเอียดที่มาของการทาการสัมภาษณ์เพื่อสร๎างความชัดเจนของการวิจัยและ
ให๎เกิดความไว๎วางใจในตัวผู๎วิจัยอันสํงผลตํอความถูกต๎องแมํนยาของข๎อมูลที่ให๎สัมภาษณ์ (Validity)
ซึ่งเป็นข๎อมูลที่รวมรวมด๎วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ไมํบิดเบือนไปจากความจริง (Reliability)
ผู๎วิจัยทาการขออนุญาตบันทึกเสียงระหวํางการให๎สัมภาษณ์แทนการจดบันทึกคาตํอคาเพื่อรักษาเวลา
ของผู๎ให๎สัมภาษณ์ตลอดจนการบันทึกเสียงทาให๎ผู๎วิจัยสามารถถอดความเป็นคาตํอคาในภายหลัง
(Verbatim) ให๎เป็นบทสนทนาแบบตัวอักษร (Transcript) ทาให๎สามารถกลับมาตรวจสอบความ
ถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมู ลโดยสามารถฟังซ้ าได๎ และอาจพบวําบางคาถามอาจยังได๎รับคาตอบไมํ
ครบถ๎วนทาให๎สามารถกลับไปถามเพิ่มเติมหรือเจาะลึกข๎อคาถามบางประการได๎ เพื่อให๎ข๎อมูลนั้น
กระจํางถูกต๎องที่สุดและไมํ เกิดการแปลความที่เข๎าใจผิดของผู๎วิจัย จากนั้นผู๎วิจั ยนาข๎อมูลที่สรุป
กลับไปสอบถามยืนยันกับผู๎ให๎สัมภาษณ์อีกครั้ง (Member Checking) วําตรงกับความรู๎สึกหรือไมํ
และจึงนาไปตรวจสอบความไว๎วางใจได๎ของข๎อมูล (Dependability) กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อยืนยัน
ความถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ตลอดจนนาไปใช๎ประยุกต์ (Transferability) กับผลวิจัย
เชิงปริมาณเพื่อเพิ่มความนําเชื่อถือของงานวิจัยให๎ครบถ๎วนทั้งทางวิชาการและภาคอุตสาหกรรม
3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อทาการเก็บข๎อมูลที่ได๎จากการจดบันทึกและการบันทึกเสียงจากผู๎ทรงคุณวุฒิจานวน 5
ทําน มาครบถ๎วนแล๎ว ตํอจากนั้นผู๎วิจัยจึงนามาถอดเป็นข๎อความและทาการจัดกลุํมข๎อมูลให๎เป็น
หมวดหมูํ เพื่อทาการสรุป แปลความหมาย และข๎อค๎นพบจากการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันถึงความ
ถูกต๎อง ความสอดคล๎องกันหรือไมํ นาผลข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะมานาเสนอผลการวิจัย อธิบายข๎อ
ค๎นพบตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย ตามรูปแบบ (Model) ข๎อมูลเชิงประจักษ์ตํอความตั้งใจใช๎
บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่อง
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยทาการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
จานวน 5 ทําน ซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญและทางานในอุตสาหกรรมดนตรีและมีสํวนเกี่ยวกับในงานในระบบ
การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งในตาแหนํงระดับผู๎จัดการขึ้นไป ดังนี้
1) คุณจรัณยา โรจนโสภณดิษฐ์ ผู๎จัดการด๎านคอนเทนต์ JOOX Music ในเครือ Tencent
2) คุณธิดาพร กรชูเดช
ฝ่ายกฎหมายอาวุโส Music Copyright Thailand Co.,
Ltd.
3) คุณแก๎มทอง วงศ์เสรี
ผู๎ ดู แ ลภาคการตลาดและธุ ร กิ จ ดนตรี คํ า ยเพลง Muzik
Move ในเครือ Singha Corp.
4) คุณสุธีรา ปวีณปกรณ์
ผู๎ดูแลคํายเพลง White Music ในเครือ GMM Grammy
5) คุณวิภาวี ภูพงศ์ไพบูลย์
ฝ่ายการตลาดบริษัท Universal Music Thailand

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบรับกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
ได๎กลําวไว๎ในบทนา 3 ข๎อ อันได๎แกํ 1) เพื่อพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอ
ความตั้ง ใจใช๎บ ริการฟั งเพลงแบบสตรี มมิ่ง อยํ างตํ อเนื่องของผู๎บ ริโภคในอุต สาหกรรมดนตรี ของ
ประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ๎อมและอิทธิพลโดยรวมของตัวแปร
ความตั้ง ใจใช๎บ ริการฟั งเพลงแบบสตรี มมิ่ง อยํ างตํ อเนื่อ งของผู๎บ ริโภคในอุต สาหกรรมดนตรี ของ
ประเทศไทย ให๎ได๎มาซึ่งข๎อค๎นพบที่ตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณและการสัม ภาษณ์ เพื่อยืนยันสมมติฐ านสาหรับการวิจัย ผู๎วิจัยได๎ทดสอบเครื่องมือที่
นามาใช๎ในการวิจัยด๎วยคําสถิติตํางๆ เพื่อสนับสนุนและยืนยันคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยให๎
เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัยที่ยอมรับในระดับสากล
หลังจากผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากมาตรวัดหรือแบบวัดแบบ 7-Point Likert Scale โดย
มีกลุํมตัวอยํางเป็น ผู๎เคยมีประสบการณการใช๎งานระบบมิวสิกสตรีมมิ่งมากํอนจานวน 300 ราย
ผู๎วิจัยทาการพัฒนารูปแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลง
แบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคโดย ผู๎วิจัยได๎ทดสอบเครื่องมือที่นามาใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ด๎วยคําสถิติตํางๆ เพื่อสนับสนุนและยืนยัน คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการทดสอบทางสถิติ (Hair et al., 2006; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) โดยผู๎วิจัยขอนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข๎อมูลตามลาดับ โดยแสดงรายละเอียดดังตํอไปนี้
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การพัฒนาตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
ฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
ตอนที่ 3 ผลการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันสมมติฐาน
การศึกษานี้ได๎นาเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลในเชิงปริมาณ คือ ผลดัชนีความสอดคล๎อง
ระหวํางข๎อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ผลความเชื่อมั่นและความเที่ยงของข๎อมูล ผลของ
ข๎อมูลเชิงพรรณนา และผลการวิเคราะห์สมการโครงสร๎าง โดยมีสาระสาคัญ ดังตํอไปนี้
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4.1 ผลของข้อมูลเชิงพรรณนา
4.1.1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ผู๎วิจัยได๎ทาการสารวจข๎อมูลของผู๎ ตอบแบบสอบถาม คือ คุณสมบัติของผู๎ตอบแบบสอบถาม
จานวน 300 ราย โดยมีรายละเอียดของข๎อมูลทั่วไปดังตาราง 4.1-4.7 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
138
162

ร้อยละ
46.0
54.0

จากตารางที่ 4.1 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีจานวน 162 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 54 รองลงมาคือเพศชาย มีจานวน 138 คน คิดเป็นร๎อยละ 46
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จาแนกตามอายุ (n=300)
อายุเฉลี่ย
21.67

S.D.
3.534

ต่าสุด
17

สูงสุด
33

จากตารางที่ 4.2 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุ 21.67 ปี มีคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยูํที่ 3.534 ผู๎ตอบแบบสอบถามที่อายุน๎อยที่สุดมีอายุ 17 ปี และมากที่สุดมีอายุ 33 ปี
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จาแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา

จานวน

ร้อยละ

ต่ากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวําปริญญาตรี

124
145
31

41.3
48.3
10.3
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จากตาราง 4.3 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจานวน 145 คน
คิดเป็นร๎อยละ 48.3 รองลงมาคือมีการศึกษาระดับต่ากวําปริญญาตรี มีจานวน 124 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 41.3 และน๎อยที่สุดมีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี มีจานวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.3
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานสานักงาน
เจ๎าของธุรกิจ
อาชีพอิสระ

จานวน
189
52
26
33

ร้อยละ
63.0
17.3
8.6
11.0

จากตาราง 4.4 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีจานวน 189 คน คิด
เป็นร๎อยละ 63 รองลงมาเป็นพนักงานสานักงาน มีจานวน 52 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.3 และน๎อยที่สุด
เป็นเจ๎าของธุรกิจ มีจานวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.6
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จาแนกตามรายได๎
รายได้
ต่ากวํา 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกวํา 30,000 บาท

จานวน
154
75
51
20

ร้อยละ
51.3
13.8
17.0
6.6

จากตาราง 4.5 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีรายได๎ต่ากวํา 10,000 บาท มีจานวน 154 คน
คิดเป็นร๎อยละ 51.3 รองลงมามีรายได๎ 10,001-20,000 บาท มีจานวน 75 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.8
และน๎อยที่สุดมีรายได๎มากกวํา 30,000 บาท มีจานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.6
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จาแนกตามชั่วโมงการฟังเพลงสตรีมมิ่งตํอวัน
จานวนชั่วโมง
น๎อยกวํา 1 ชม
1-2 ชม
2-3 ชม
มากกวํา 3 ชม

จานวน
62
105
97
36

ร้อยละ
20.6
35.0
32.3
12.0

จากตาราง 4.6 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีชั่วโมงการฟังเพลงสตรีมมิ่งตํอวัน 1-2 ชั่วโมง
มีจานวน 105 คน คิดเป็นร๎อยละ 35 รองลงมามีชั่วโมงการฟังเพลงสตรีมมิ่งตํอวัน 2-3 ชั่วโมง มี
จานวน 97 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.3 และอันดับสุดท๎ายมีชั่วโมงการฟังเพลงสตรีมมิ่งตํอวัน มากกวํา 3
ชั่วโมง มีจานวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 12
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จาแนกตามแอปพลิเคชั่นที่ใช๎ฟังเพลงสตรีมมิ่ง
แอปพลิเคชั่น
JOOX
Apple Music
Spotify
YouTube
อื่นๆ

จานวน
143
56
32
164
7

ร้อยละ
47.6
18.6
10.6
54.6
2.3

จากตาราง 4.7 พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํฟังเพลงสตรีมมิ่งโดยใช๎แอปพลิเคชั่น YouTube
มีจานวน 164 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.6 รองลงมาฟังเพลงสตรีมมิ่งโดยใช๎แอปพลิเคชั่น JOOX มี
จานวน 143 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.6 และอันดับสุดท๎ายฟังเพลงสตรีมมิ่งโดยใช๎แอปพลิเคชั่นอื่นๆ มี
จานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 23 โดยข๎อนี้ผู๎ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกแอปพลิเคชั่นที่ใช๎ฟังเพลง
ได๎มากกวํา 1 ข๎อ
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4.2 การพัฒนาตัวแบบจาลองและตรวจสอบความตรงและความเที่ยง
หลังจากผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากมาตรวัดหรือแบบวัด 7-Point Likert Scale โดยมีกลุํม
ตั ว อยํ า งเป็ น ผู๎ เ คยมี ป ระสบการณการใช๎ ง านระบบมิ ว สิ ก สตรี ม มิ่ ง มากํ อ นจ านวน 300 ราย
ผู๎วิจัยพั ฒนาตัว แบบจ าลองปั จจัยที่ มีอิทธิพ ลตํอความตั้ง ใจใช๎บ ริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ งอยํา ง
ตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย โดยผู๎วิจัยได๎ทดสอบเครื่องมือที่นามาใช๎
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ด๎วยคําสถิติตํางๆ เพื่อสนับสนุนและยืนยัน คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย ให๎
เป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางสถิติ (Hair et al., 2006; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) โดย
ผู๎วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลตามลาดับ โดยแสดงรายละเอียดดังตํอไปนี้
1) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด๎วยคําดัชนีความสอดคล๎อง
ระหวํางข๎อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (IOC)
2) ผลการพัฒนาความเที่ยงของข๎อมูลด๎วยคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
3) ผลของคําสถิติพื้นฐานจากข๎อมูลเชิงพรรณนา
4) ผลวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การศึกษานี้ได๎นาเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลในเชิงปริมาณ คือ ผลดัชนีความสอดคล๎อง
ระหวํางข๎อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ผลความเชื่อมั่นและความเที่ยงของข๎อมูล ผลของ
ข๎อมูลเชิงพรรณนา และผลการวิเคราะห์สมการโครงสร๎าง โดยมีสาระสาคัญ ดังตํอไปนี้
4.2.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ผู๎วิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู๎เชี่ยวชาญจานวน 5 ทําน
โดยนาคะแนนที่ได๎จากผู๎เชี่ยวชาญมาหา คําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคาถามกับประเด็นหลัก
ของเนื้อหา (IOC) ใช๎เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข๎อคาถามที่มีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.50 ขึ้น
ไป ปรากฏวําข๎อคาถามจานวน 52 ข๎อผํานเกณฑ์ทุกข๎อ
4.2.2 ผลการพัฒนาความเชื่อมั่นของข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผู๎วิจัยได๎ทาการตรวจสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงของแบบวัด ในรอบแรก ด๎วยการพิจารณาคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Corrected Item-Total Correlation: CITC) ระหวํางข๎อคาถามแตํละข๎อกับ
คะแนนรวมด๎านยํอยของแตํละตัวแบบจาลอง และหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวํ างข๎อกระทงแตํ
ละข๎อกับคะแนนรวมทั้งหมดของ โดยมีกลุํมตัวอยํางผู๎เคยมีประสบการณการใช๎งานระบบมิวสิกสตรีม
มิ่งมากํอน จานวนทั้งสิ้น 300 คน มีเกณฑ์การคัดเลือกข๎อคาถาม คือ จะต๎องมีคําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงกวําคําวิกฤต r (Critical r) ที่ .30 (Hair. 2006) ดังรายละเอียดในตาราง 4.8
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตัวแบบจาลองปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
ฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
ข้อกระทง
โมเดลที่ 1 ความตั้ งใจใช้ งานอย่ า งต่ อเนื่ อง (Continuance
Usage Intention)
(1) ความเป็นไปได้ในการใช้งาน (Likelihood of Use)
8. ในอนาคตฉัน “ตั้งใจ” ที่จะซื้อเพลงของศิลปินที่ฉันชื่นชอบ
9. ในอนาคตฉัน “เต็มใจ” ที่จะซื้อเพลงของศิลปินที่ฉันชื่นชอบ
10. ในอนาคตฉัน “คาดวํา” จะซื้อเพลงของศิลปินที่ฉันชื่นชอบ
(2) การแนะนาบอกต่อ (Recommendation)
11. ฉันมัก “วางแผน” ที่จะซื้อเพลงของศิลปินที่ฉันชื่นชอบเมื่อรู๎
วํากาลังจะมีผลงานออกมา
12. ถ๎าฉัน “มีโอกาส” ฉันจะซื้อเพลงของศิลปินที่ฉันชื่นชอบ
13. เมื่อเพลงของศิลปินที่ฉันชื่นชอบถูกปลํอยออกมา “ฉันจะ
ซื้อ” ในเร็ววัน
โมเดลที่ 2 ทัศนคติ (Attitude)
(1) การรับรู้ (Affective)
17. ฉัน “พอใจ” ในระบบการซื้อเพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต๎องใน
รูปแบบดิจิทัลออนไลน์
18. ฉันรู๎สึกวําการซื้อเพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต๎องในรูปแบบดิจิทัล
ออนไลน์ “มีประโยชน์”
19. ฉันรู๎สึกวําการซื้อเพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต๎องในรูปแบบดิจิทัล
ออนไลน์เป็นสิ่งที่ “ฉลาด”
(2) เจตคติ (Cognitive)
20. ฉันคิดวําการซื้อเพลงลิขสิทธิ์ถูกต๎องในรูปแบบดิจิทัล
ออนไลน์เป็นสิ่งที่ “มีจริยธรรม”
21. ฉันคิดวําการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเป็นสิ่งที่ “ไมํดีไมํควรทา”
22. ฉัน “ให๎ความรํวมมือ” เป็นอยํางดีในการซื้อเพลงลิขสิทธิ์
ถูกต๎องในรูปแบบดิจิทัลออนไลน์

ด้าน

CITC

ข้อคาถาม

LOU1
LOU2
LOU3

.879
.867
.819

ผําน
ผําน
ผําน

REC1

.803

ผําน

REC2

.727

ผําน

REC3

.778

ผําน

AFF1

.593

ผําน

AFF2

.740

ผําน

AFF3

.689

ผําน

COG1

.679

ผําน

COG2

.811

ผําน

COG3

.706

ผําน
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ข้อกระทง
โมเดลที่ 3 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived
Ease of Use)
(1) ความสามารถของผู้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี (Technology
Efficacy)
26. เพื่อนของฉันเข๎าใจวํา “ฉันเป็นแฟนเพลง” ของศิลปินที่ฉัน
ชื่นชอบ
27. สาหรับฉันแล๎วการเป็นแฟนเพลงของศิลปินที่ฉันชื่นชอบ
“เป็นเรื่องสาคัญ”
28. ในบรรดาศิลปินทั้งหมด ศิลปินที่ฉันชื่นชอบเป็นคน “นํา
หลงใหล”
(2) ความวิตกกังวล (Anxiety)
29. การได๎ไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่ฉันชื่นชอบคือ “ชํวงเวลาที่มี
ความสุข”
30. ฉัน “ชอบพูดคุย” กับกลุํมคนที่ชอบศิลปินที่ฉันชื่นชอบ
เชํนกัน
31. หากเกิดเรื่องร๎ายกับศิลปินที่ฉันชื่นชอบ ฉันจะรู๎สึกเหมือน
“เกิดกับฉัน” ด๎วย
(3) ความสนุก (Playfulness)
32. หากศิลปินที่ฉันชื่นชอบ “แสดงในละครทีวีหรือภาพยนตร์”
ฉันจะเลือกดูเรื่องนั้น
33. ฉัน “ติดตามขําวสาร” ของศิลปินที่ฉันชื่นชอบ
34. ฉันจะ “ซื้อสินค๎า” ชนิดเดียวกันกับที่ศิลปินที่ฉันชื่นชอบใช๎
(4) การรั บ รู้ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากภายนอก (Facilitating
Conditions)
32. หากศิลปินที่ฉันชื่นชอบ “แสดงในละครทีวีหรือภาพยนตร์”
ฉันจะเลือกดูเรื่องนั้น
33. ฉัน “ติดตามขําวสาร” ของศิลปินที่ฉันชื่นชอบ
34. ฉันจะ “ซื้อสินค๎า” ชนิดเดียวกันกับที่ศิลปินที่ฉันชื่นชอบใช๎

ด้าน

CITC

ข้อคาถาม

TEE1

.522

ผําน

TEE2

.660

ผําน

TEE3

.442

ผําน

ANX1

.495

ผําน

ANX2

.630

ผําน

ANX3

.695

ผําน

PLA1

.803

ผําน

PLA2
PLA3

.839
.772

ผําน
ผําน

FAC1

.713

ผําน

FAC2
FAC3

.811
.653

ผําน
ผําน
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ข้อกระทง
โมเดลที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived
Usefulness)
(1) ภาพลักษณ์ (Image)
35. “คนที่สาคัญตํอชีวิตฉัน” คิดวําการซื้อเพลงลิขสิทธิ์ถูกต๎อง
เป็นสิ่งที่ควรทา
36. “คนรอบตัวฉัน” มีความคิดเห็นวําการซื้อเพลงลิขสิทธิ์ถูกต๎อง
เป็นสิ่งที่ควรทา
37.“คนที่เกี่ยวข๎องในชีวิตฉัน” มักซื้อเพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต๎อง
(2) คุณภาพผลลัพธ์ (Output Quality)
38. การละเมิดลิขสิทธิ์เป็น “ปัญหาสาคัญ” ตํออุตสาหกรรม
ดนตรีไทย
39. การละเมิดลิขสิทธิ์เป็น “ปัญหาใหญํ” ตํออุตสาหกรรมดนตรี
ไทย
40. การละเมิดลิขสิทธิ์เป็น “ปัญหาที่นํากังวล” ตํออุตสาหกรรม
ดนตรีไทย
(3) ความเกี่ยวพันการใช้งาน (Job Relevance)
41. หากคนสาคัญในชีวิตของฉันบอกวําการโหลดเพลงละเมิด
ลิขสิทธิ์เป็นสิ่งไมํดี “ฉันก็จะไมํทา”
42. ฉันเชื่อวําการละเมิดลิขสิทธิ์จะทาให๎ศิลปินหรือเจ๎าของ
ผลงาน “สูญเสียรายได๎”
43. หากฉันโหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ บางคนที่สาคัญกับฉันอาจ
มองวําฉัน “ทาสิ่งที่ไมํถูกต๎อง”
(4) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
41. หากคนสาคัญในชีวิตของฉันบอกวําการโหลดเพลงละเมิด
ลิขสิทธิ์เป็นสิ่งไมํดี “ฉันก็จะไมํทา”
42. ฉันเชื่อวําการละเมิดลิขสิทธิ์จะทาให๎ศิลปินหรือเจ๎าของ
ผลงาน “สูญเสียรายได๎”
43. หากฉันโหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ บางคนที่สาคัญกับฉันอาจ
มองวําฉัน “ทาสิ่งที่ไมํถูกต๎อง”
โมเดลที่ 5 ความพึงพอใจ (Satisfaction)

ด้าน

CITC

ข้อคาถาม

IMA1

.710

ผําน

IMA2

.757

ผําน

IMA3

.565

ผําน

OUQ1

.761

ผําน

OUQ2

.814

ผําน

OUQ3

.705

ผําน

JOR1

.886

ผําน

JOR2

.940

ผําน

JOR3

.918

ผําน

SUN1

.602

ผําน

SUN2

.552

ผําน

SUN3

.633

ผําน
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ข้อกระทง
ด้าน
(1) การบรรลุผลสาเรจ (Achievement)
43. ราคาของการซื้อเพลงดิจิทัลออนไลน์มีความ “เหมาะสม”
ACH1
(เฉลี่ยเพลงละ 19 บาท)
44. ระบบการซื้อเพลงดิจิทัลผํานทางออนไลน์นั้น “ไมํยุํงยาก”
ACH2
45. การซื้อเพลงดิจิทัลออนไลน์ “ไมํได๎สร๎างความลาบาก” อะไร
ACH3
กับฉัน
(2) ความเพลิดเพลิน (Enjoyment)
47. ถ๎าฉันอยากซื้อเพลง “ฉันรู๎จักบริการหรือเว็บไซต์” ที่สามารถ
ENJ1
เข๎าไปซื้อได๎ในทันที
48. ฉันรู๎วํา “ฉันสามารถหาเพลงอะไรก็ได๎” ที่ฉันอยากซื้อบน
ENJ2
อินเตอร์เน็ต
49. ฉันรู๎วํา ฉันสามารถซื้อเพลงลิขสิทธิ์ถูกต๎องได๎แทนที่จะ
ENJ3
“ดาวน์โหลดแบบละเมิดลิขสิทธิ์”
(3) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction)
47. ถ๎าฉันอยากซื้อเพลง “ฉันรู๎จักบริการหรือเว็บไซต์” ที่สามารถ
SOI1
เข๎าไปซื้อได๎ในทันที
48. ฉันรู๎วํา “ฉันสามารถหาเพลงอะไรก็ได๎” ที่ฉันอยากซื้อบน
SOI2
อินเตอร์เน็ต
49. ฉันรู๎วํา ฉันสามารถซื้อเพลงลิขสิทธิ์ถูกต๎องได๎แทนที่จะ
SOI3
“ดาวน์โหลดแบบละเมิดลิขสิทธิ์”

CITC

ข้อคาถาม

.614

ผําน

.724

ผําน

.759

ผําน

.643

ผําน

.729

ผําน

.652

ผําน

.717

ผําน

.745

ผําน

.653

ผําน

เมื่อทาการตรวจสอบแตํละโมเดลผํานข๎อคาถาม โดยคัดเลือกข๎อคาถามที่ผํานเกณฑ์ทั้งหมด
มาวิเคราะห์หาคําความเที่ยงแบบสอดคล๎องภายใน (Internal Consistency) ด๎วยวิธีการหาคํา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) พบวํา โมเดลนี้มีข๎อคาถาม
โดยไมํรวมสํวนที่ 1 จานวนทั้งสิ้น 45 ข๎อ โดยมีคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับเทํากับ
.963 สาหรับคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของโมเดลที่ 1 ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
โมเดลที่ 2 ทัศนคติ โมเดลที่ 3 การรับรู๎ถึงความงํายในงานใช๎งาน โมเดลที่ 4 การรับรู๎ถึงประโยชน์ใน
การใช๎งาน และโมเดลที่ 5 ความพึงพอใจ มีคําเทํากับ .936 .849 .889 .889 และ .913 ตามลาดับ
และมีคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาครายด๎ าน ในโมเดลที่ 1 ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง อยูํ
ระหวําง .880 - .928 โมเดลที่ 2 ทัศนคติ อยูํระหวําง .819 - .857 โมเดลที่ 3 การรับรู๎ถึงความงําย
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ในงานใช๎งาน อยูํระหวําง .718 - .901 โมเดลที่ 4 การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานอยูํระหวําง อยูํ
ระหวําง .763 - .960 โมเดลที่ 5 ความพึงพอใจ อยูํระหวําง .820 - .840 ดังรายละเอียดในตารางที่
4.9
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์คําความเที่ยง (Reliability) ของตัวแบบจาลองปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
ความตั้งใจในการซื้อเพลงรูปแบบดิจิทัลของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
ตัวแบบจาลอง
สัมประสิทธ์แอลฟา
มาตรวัดด้านย่อย
หลัก
ของครอนบาค
โมเดลที่ 1 ความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Continuance Usage
.936
Intention)
1. ความเป็นไปได๎ในการใช๎งาน (Likelihood of Use)
.928
2. การแนะนาและบอกตํอ (Recommendation)
.880
โมเดลที่ 2 ทัศนคติ (Attitude)
.849
1. การรับรู๎ (Affective)
.819
2. เจตคติ (Cognitive)
.857
โมเดลที่ 3 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of
.889
Use)
1. ความสามารถของผู๎ใช๎เทคโนโลยี (Technology
.718
Efficacy)
2. ความวิตกกังวล (Anxiety)
.769
3. ความสนุก (Playfulness)
.901
4. การรับรู๎ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก (Facilitating
.853
Conditions
โมเดลที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness)
.889
1. ภาพลักษณ์ (Image)
.820
2. คุณภาพผลลัพธ์ (Output Quality)
.875
3. ความเกี่ยวพันการใช๎งาน (Job Relevance)
.960
4. การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง (Subjective Norms)
.763
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ตัวแบบจาลอง
มาตรวัดด้านย่อย
หลัก
โมเดลที่ 5 ความพึงพอใจ (Satisfaction)
1. การบรรลุผลสาเร็จ (Achievement)
2. ความเพลิดเพลิน (Enjoyment)
3. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction)
รวม

สัมประสิทธ์แอลฟา
ของครอนบาค
.913
.836
.820
.840
.963

4.2.3 ผลของคําสถิติพื้นฐานจากข๎อมูลเชิงพรรณนา
ผู๎วิจัยทาการตรวจสอบคําสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่สังเกตเห็นได๎ของแตํละโมเดล ได๎แกํ
โมเดลที่ 1 ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง (Continuance Usage Intention) โมเดลที่ 2 ทัศนคติ
(Attitude) โมเดลที่ 3 การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน (Perceived Ease of Use) โมเดลที่ 4 การ
รับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน (Perceived Usefulness) โมเดลที่ 5 ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ซึ่งผู๎วิจัยขอนาเสนอการวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติพื้นฐานนี้ ทีละโมเดล ดังนี้
โมเดลที่ 1 ความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Continuance Usage Intention)
สาหรับโมเดลที่ 1 ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง (Continuance Intention: CUI) มี
จานวนข๎อคาถามรวมทั้งสิ้น 6 ข๎อ ประกอบด๎วยตัวแปรที่สังเกตเห็นได๎จานวน 2 ตัวแปร ได๎แกํ (1)
ความเป็นไปได๎ในการใช๎งาน (Likelihood of Use: LOU) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 และ (2) การ
แนะนาและบอกตํอ (Recommendation: REC) โดยมีคําสถิติพื้นฐานดังรายละเอียดในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 คําสถิติพื้นฐานของโมเดลที่ 1 ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง

ตัวแปรแฝง

ด้าน

(1) ความ
LOU1
เป็นไปได้ในการ
ใช้งาน
LOU2

ส่วน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
เบี่ยงเบน
(Skewness) (Kurtosis)
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

.100

-.941

1.859

3.95

ปานกลาง

-.129

-1.054

1.918

4.25

ปานกลาง
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ตัวแปรแฝง

ด้าน

ส่วน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
เบี่ยงเบน
(Skewness) (Kurtosis)
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

(Likelihood
LOU3
of Use: LOU)

-.157

-.904

1.763

4.12

ปานกลาง

รวม

-.062

-.966

1.847

4.10

ปานกลาง

(2) การแนะนา
REC1
บอกต่อ
(Recommen REC2
dation: REC)
REC3

.351

.141

1.811

3.51

คํอนข๎างต่า

-.128

.141

1.847

4.26

ปานกลาง

.350

-.699

1.708

3.31

คํอนข๎างต่า

รวม

.191

-.139

1.789

3.69

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.10 พบวํ า ส าหรับ โมเดลที่ 1
ความตั้ งใจใช๎งานอยํา งตํ อเนื่อ ง
(Continuance Intention: CUI) ตัวแปร (1) ความเป็นไปได๎ในการใช๎งาน (Likelihood of Use:
LOU) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 4.103 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.811
โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคําคือ ระดับ ปานกลาง มีลักษณะการกระจายของข๎อมูลแบบปกติ เป็น
โค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า
(Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมาก และ (2) การแนะนาและบอกตํอ
(Recommendation: REC) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 3.694 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.789 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคําคือ ระดับปานกลาง มีลักษณะการกระจาย
ของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัว
แปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมาก และสังเกตได๎วําความ
เป็นไปได๎ในการใช๎งานเป็นตัวแปรที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดของปัจจัยความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
โมเดลที่ 2 ทัศนคติ (Attitude)
สาหรับโมเดลที่ 2 ทัศนคติ (Attitude: ATT) มีจานวนข๎อคาถามรวมทั้งสิ้น 6 ข๎อ
ประกอบด๎วยตัวแปรที่สังเกตเห็นได๎จานวน 2 ตัวแปร ได๎แกํ (1) การรับรู๎ (Affective: AFF) และ (2)
เจตคติ (Cognitive: COG) โดยมีคําสถิติพื้นฐานดังรายละเอียดในตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 คําสถิติพื้นฐานของโมเดลที่ 2 ทัศนคติ

ตัวแปรแฝง
(1) การรับรู้
(Affection:
AFF)

ด้าน

ส่วน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
เบี่ยงเบน
(Skewness) (Kurtosis)
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

AFF1

.394

-.684

1.712

3.41

คํอนข๎างต่า

AFF2

.560

-.402

1.632

3.03

คํอนข๎างต่า

AFF3

.648

-.403

1.681

2.95

คํอนข๎างต่า

รวม

.534

-.496

1.675

3.13

ค่อนข้างต่า

(2) เจตคติ
COG1
(Cognition:
COG)
COG2

.011

-.727

1.599

4.17

ปานกลาง

-.087

.141

1.646

4.25

ปานกลาง

COG3

-.019

-.667

1.658

4.18

ปานกลาง

รวม

-.032

-.418

1.634

4.20

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.11 พบวําสาหรับโมเดลที่ 2 ทัศนคติ (Attitude: ATT) ตัวแปร (1) การ
รับรู๎ (Affective: AFF) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 3.132 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย
คือ 1.675 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคําคือ ระดับ คํอนข๎างต่า มีลักษณะการกระจายของข๎อมูลแบบ
ปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ขวาเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํง
ต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมาก และ (2) เจตคติ (Cognitive: COG) มี
จานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 4.199 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.634 โดยคําเฉลี่ย
ของมาตรวัดมีคําคือ ระดับปานกลาง มีลักษณะการกระจายของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎
ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่ง
แปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมาก และสังเกตได๎วําเจตคติเป็นตัวแปรที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดของปัจจัย
ทัศนคติ
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โมเดลที่ 3 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)
สาหรับโมเดลที่ 3 การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน (Perceived Ease of Use: PEU)
มีจานวนข๎อคาถามรวมทั้งสิ้น 12 ข๎อ ประกอบด๎วยตัวแปรที่สังเกตเห็นได๎จานวน 4 ตัวแปร ได๎แกํ (1)
ความสามารถของผู๎ใช๎เทคโนโลยี (Technology Efficacy: TEE) (2) ความวิตกกังวล (Anxiety: ANX)
(3) ความสนุก (Playfulness: PLA) และ (4) การรับรู๎ถึงปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก (Facilitating
Conditions: FAC) โดยมีคําสถิติพื้นฐานดังรายละเอียดในตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 คําสถิติพื้นฐานของโมเดลที่ 3 การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน

ตัวแปรแฝง

ด้าน

(1)
TEE1
ความสามารถ
ของผู้ใช้
TEE2
เทคโนโลยี
(Technology TEE3
Efficacy: TEE)
รวม
(2) ความวิตก
ANX1*
กังวล
(Anxiety: ANX2*
ANX) *Polar
Reversed ANX3*
รวม
(3) ความสนุก
PLA1
(Playfulness:
PLA)
PLA2

ส่วน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
เบี่ยงเบน
(Skewness) (Kurtosis)
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

-.570

-.727

1.714

5.13

คํอนข๎างสูง

-.459

-.742

1.659

5.04

คํอนข๎างสูง

-.092

-.671

1.621

4.08

ปานกลาง

-.374

-.713

1.665

4.752

ค่อนข้างสูง

.052

-.920

1.791

4.13

ปานกลาง

.286

-.659

1.661

3.38

คํอนข๎างต่า

.231

-.671

1.631

3.58

ปานกลาง

.190

-.750

1.694

3.697

ปานกลาง

-.091

-.898

1.785

4.24

ปานกลาง

-.036

-.930

1.784

4.06

ปานกลาง
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ตัวแปรแฝง

ด้าน

ส่วน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
เบี่ยงเบน
(Skewness) (Kurtosis)
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

PLA3

-.113

-.933

1.801

4.40

ปานกลาง

รวม

-.080

-.920

1.790

4.232

ปานกลาง

-.539

-.822

1.883

4.96

คํอนข๎างสูง

-.317

-.946

1.882

4.57

คํอนข๎างสูง

-.403

-.919

1.874

3.84

ปานกลาง

-.420

-.896

4.457

4.459

ค่อนข้างสูง

(4) การรับรู้
FAC1
ปัจจัยสนับสนุน
จากภายนอก FAC2
(Facilitating
Conditions: FAC3
FAC)
รวม

จากตารางที่ 4.12 พบวํา สาหรับโมเดลที่ 3
การรับรู๎ ถึงความงํายในการใช๎งาน
(Perceived Ease of Use: PEU) ตัวแปร (1) ความสามารถของผู๎ใช๎เทคโนโลยี (Technology
Efficacy: TEE) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 4.752 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยคือ
1.665 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคําคือ ระดับคํอนข๎างสูง มีลักษณะการกระจายของข๎อมูลแบบปกติ
เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า
(Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมาก (2) ความวิตกกังวล (Anxiety: ANX) มีจานวน
ข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 3.697 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.694 โดยคําเฉลี่ยของ
มาตรวัดมีคําคือ ระดับปานกลาง มีลักษณะการกระจายของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ขวา
เพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวํา
ข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมาก (3) ความสนุก (Playfulness: PLA) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มี
คําเฉลี่ยคือ 4.232 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.790 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคําคือ ระดับ
ปานกลาง มีลักษณะการกระจายของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย
โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจาย
มาก และ (4) การรับรู๎ถึงปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก (Facilitating Conditions: FAC) มีจานวนข๎อ
คาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 4.459 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.880 โดยคําเฉลี่ยของมาตร
วัดมีคําคือ ระดับคํอนข๎างสูง มีลักษณะการกระจายของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียง
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เล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูล
ชุดนี้มีการกระจายมาก และสังเกตได๎วําความสามารถของผู๎ใช๎เทคโนโลยีเป็นตัวแปรที่มีคําเฉลี่ยมาก
ที่สุดของปัจจัยการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน
โมเดลที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness: PUF)
สาหรับโมเดลที่ 4 การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน (Perceived Usefulness: PUF)
มีจานวนข๎อคาถามรวมทั้งสิ้น 12 ข๎อ ประกอบด๎วยตัวแปรที่สังเกตเห็นได๎จานวน 4 ตัวแปร ได๎แกํ (1)
ภาพลักษณ์ (Image: IMA) (2) คุณภาพผลลัพธ์ (Output Quality: OUQ) (3) ความเกี่ยวพันการใช๎
งาน (Job Relevance: JOR) และ (4) การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง (Subjective Norms: SUN) โดยมี
คําสถิติพื้นฐานดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 คําสถิติพื้นฐานของโมเดลที่ 4 การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน

ตัวแปรแฝง

ด้าน

ส่วน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
เบี่ยงเบน
(Skewness) (Kurtosis)
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

(1) ภาพลักษณ์
IMA1
(Image: IMA)

-.403

-.919

1.842

4.85

คํอนข๎างสูง

IMA2

-.376

-.761

1.799

4.80

คํอนข๎างสูง

IMA3

.291

-.678

1.739

3.54

ปานกลาง

รวม

-.163

-.786

1.793

4.397

ปานกลาง

-.020

-.631

1.625

4.03

ปานกลาง

-.040

-.594

1.547

4.04

ปานกลาง

-.019

-.638

1.540

3.62

ปานกลาง

-.026

-.621

1.570

3.894

ปานกลาง

(2) คุณภาพ
OUQ1
ผลลัพธ์
(Output OUQ2
Quality:
OUQ)
OUQ3
รวม
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ตัวแปรแฝง

ด้าน

(3) ความ
JOR1
เกี่ยวพันการใช้
งาน (Job JOR2
Relevance:
JOR)
JOR3

ส่วน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
เบี่ยงเบน
(Skewness) (Kurtosis)
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

-.612

-.536

1.721

5.08

คํอนข๎างสูง

-.647

-.516

1.710

5.08

คํอนข๎างสูง

-.664

-.428

1.705

5.13

คํอนข๎างสูง

รวม

-.641

-.493

1.712

5.096

ค่อนข้างสูง

(4) การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง
SUN1
(Subjective
Norms: SUN)

.230

-.685

1.713

3.90

ปานกลาง

SUN2

-.515

-.568

1.579

5.10

คํอนข๎างสูง

SUN3

-.003

-.616

1.601

4.26

ปานกลาง

รวม

-.096

-.623

1.631

4.421

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.13 พบวํา สาหรับโมเดลที่ 4
การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน
(Perceived Usefulness: PUF) มีจานวนข๎อคาถามรวมทั้งสิ้น 12 ข๎อ ประกอบด๎วยตัวแปรที่
สังเกตเห็นได๎จานวน 4 ตัวแปร ได๎แกํ (1) ภาพลักษณ์ (Image: IMA) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มี
คําเฉลี่ยคือ 4.397 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.793 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคํา คือ ระดับ
ปานกลาง มีลักษณะการกระจายของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย
โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจาย
มาก (2) คุณภาพผลลัพธ์ (Output Quality: OUQ) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 3.894
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.571 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคําคือ ระดับปานกลาง มีลักษณะ
การกระจายของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําความโดํงเฉลี่ย
ของตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมาก (3) ความเกี่ยวพัน
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การใช๎งาน (Job Relevance: JOR) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 5.096 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.712 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคําคือ ระดับปานกลางคํอนข๎างสูง มีลักษณะการ
กระจายของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของ
ตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมากและ (4) การคล๎อยตาม
กลุํมอ๎างอิง (Subjective Norms: SUN) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 4.421 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.631 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคําคือ ระดับปานกลาง มีลักษณะการ
กระจายของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของ
ตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมาก และสังเกตได๎วําความ
เกี่ยวพันการใช๎งานเป็นตัวแปรที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดของปัจจัยการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน
โมเดลที่ 5 ความพึงพอใจ (Satisfaction)
สาหรับโมเดลที่ 5 ความพึงพอใจ (Satisfaction: SAT) มีจานวนข๎อคาถามรวมทั้งสิ้น 9
ข๎อ ประกอบด๎วยตัวแปรที่สังเกตเห็นได๎จานวน 3 ตัวแปร ได๎แกํ (1) การบรรลุผลสาเร็จ
(Achievement: ACH) (2) ความเพลิดเพลิน (Enjoyment: ENJ) และ (3) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(Social Interaction: SOI) โดยมีคําสถิติพื้นฐานดังรายละเอียดในตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 คําสถิติพื้นฐานของโมเดลที่ 5 ความพึงพอใจ

ตัวแปรแฝง

ด้าน

ส่วน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
เบี่ยงเบน
(Skewness) (Kurtosis)
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

(1) การ
ACH1
บรรลุผลสาเรจ
(Achievemen ACH2
t: ACH)
ACH3

.039

-.816

1.664

4.14

ปานกลาง

-.100

-.730

1.677

4.29

ปานกลาง

-.093

-.664

1.606

4.19

ปานกลาง

รวม

-.051

-.737

1.649

4.204

ปานกลาง

ENJ1

-.076

-.487

1.632

3.97

ปานกลาง

(2) ความ
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ตัวแปรแฝง

ด้าน

เพลิดเพลิน
ENJ2
(Enjoyment:
ENJ)
ENJ3
รวม
(3) ปฏิสัมพันธ์
SOI1
ทางสังคม
(Social
SOI2
Interaction:
SOI)
SOI3
รวม

ส่วน
ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
เบี่ยงเบน
(Skewness) (Kurtosis)
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

-.186

-.658

1.586

4.46

คํอนข๎างสูง

-.226

-.462

1.598

4.43

ปานกลาง

-.226

-.462

1.598

4.286

ปานกลาง

-.061

-.399

1.496

4.22

ปานกลาง

-.115

-.429

1.526

4.24

ปานกลาง

-.297

-.515

1.597

4.74

คํอนข๎างสูง

-.158

-.448

1.540

4.398

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.14 พบวําสาหรับโมเดลที่ 5 ความพึงพอใจ (Satisfaction: SAT) ตัวแปร
(1) การบรรลุผลสาเร็จ (Achievement: ACH) มีจานวนข๎อคาถาม อยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ย คือ 4.204
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.649 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคํา คือ ระดับปานกลาง มีลักษณะ
การกระจายของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํง
ของตัวแปรทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมาก (2) ความ
เพลิดเพลิน (Enjoyment: ENJ) มีจานวนข๎อคาถามอยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 4.286 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.605 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคําคือ ระดับปานกลาง มีลักษณะการกระจาย
ของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัวแปร
ทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมากและ (3) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(Social Interaction: SOI) มีจานวนข๎อคาถาม อยูํ 3 ข๎อ มีคําเฉลี่ยคือ 4.398 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยคือ 1.540 โดยคําเฉลี่ยของมาตรวัดมีคําคือ ระดับปานกลาง มีลักษณะการกระจาย
ของข๎อมูลแบบปกติ เป็นโค๎งตรงกลางเบ๎ซ๎ายเพียงเล็กน๎อยโดยเฉลี่ย โดยคําเฉลี่ยความโดํงของตัวแปร
ทั้ง 3 เป็นโดํงต่า (Platykurtic) ซึ่งแปลวําข๎อมูลชุดนี้มีการกระจายมาก และสังเกตได๎วําปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมเป็นตัวแปรที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดของปัจจัยความพึงพอใจ
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4.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การศึกษาในสํวนนี้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสัมประสิทธิ์ความถดถอย อิทธิพล
ทางตรง ทางอ๎ อม และทางรวมตํอ ความตั้ ง ใจใช๎ บริ ก ารฟัง เพลงแบบสตรี มมิ่ ง อยํ างตํอ เนื่อ งของ
ผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย และการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว๎ โดยการวิเคราะห์ได๎
ปรากฏตามรูปกรอบแนวคิดและตารางดังนี้

ภาพที่ 4.1 ตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีม
มิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย

76
ตารางที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหวํางอิทธิผลของตัวแปร
ตัวแปร

R2

อิทธิพล

PEU
ATT
0.514
DE
0.197
IE
0.000
TE
0.197
CUI
0.651
DE
0.000
IE
0.028
TE
0.028
หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
อิทธิพลทางรวม (Total Effect)

ตัวแปร
PUF
SAT
ATT
0.447
0.180
N/A
0.000
0.000
N/A
0.447
0.180
N/A
0.161
0.610
0.142
0.064
0.026
0.000
0.225
0.636
0.142
IE = อิทธิพลทางอ๎อม (Indirect Effect) TE =

ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สัมประสิทธิ์
t-stat
เส้นทาง
(H1): การรั บ รู๎ ถึ ง ประโยชน์ ใ นการใช๎ ง านมี อิ ท ธิ พ ล
0.161
2.940**
โดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
(H2): การรั บ รู๎ ถึ ง ประโยชน์ ใ นการใช๎ ง านมี อิ ท ธิ พ ล
0.447
8.847***
โดยตรงตํอทัศนคติ
(H3): การรั บ รู๎ ถึ ง ความงํ า ยในการใช๎ ง านมี อิ ท ธิ พ ล
0.197
3.264**
โดยตรงตํอทัศนคติ
(H4): ความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
0.180
3.265**
(H5): ความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎
0.610
12.209***
งานอยํางตํอเนื่อง
(H6): ทัศนคติมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งาน
0.142
2.260*
อยํางตํอเนื่อง
หมายเหตุ: *sig 0.05, **sig 0.01 ***sig 0.0001
สมมติฐาน

ผลลัพธ์
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
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ตารางที่ 4.15 และ 4.16 สามารถสรุปผลการทดลองสมติฐานได๎ดังนี้
1. การรั บ รู๎ ถึ ง ประโยชน์ ใ นการใช๎ ง านมี อิ ท ธิ พ ลตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ ง านอยํ า งตํ อ เนื่ อ งอยํ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอ
ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง ขณะที่มีอิทธิพลทางอ๎อมตํอทัศนคติ
2. การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลตํอทัศนคติอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทั ศนคติ โดยการรับรู๎ถึงประโยชน์
ในการใช๎งานมีอิทธิพลตํอทัศนคติมากที่สุดในบรรดาปัจจัยทั้งหมด
3. การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งานมีอิทธิพลตํอทัศนคติอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
4. ทัศนคติมีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยทัศนคติมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
5. ความพึงพอใจมีอิทธิพลตํอทัศนคติอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจ
มีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
6. ความพึงพอใจมีอิทธิพลตํอความตั้งใจอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึง
พอใจมี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงตํ อ ความตั้ งใจใช๎ ง านอยํ า งตํอ เนื่ อ ง ขณะที่ มี อิท ธิ พ ลทางอ๎ อ มตํ อ
ทัศนคติ โดยความพึงพอใจนั้นมีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องมากที่สุดในบรรดา
ปัจจัยทั้งหมด
เนื่องจากตัวแปรแฝง (Latent Variable: LV) เป็นนามธรรมไมํมีคําข๎อมูลของตัวเอง จึงต๎อง
อาศัยข๎อมูลจากตัวชี้วัด (Manifest Variable: MV) ที่อาจจะสามารถวัดได๎ดีหรือไมํดี หากวัดได๎ไมํดีจะ
ทาให๎ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างผิดแปลกไปจากวรรณกรรมอันนาไปสูํความเคลือบแคลงได๎ ดังนั้นจึง
ต๎องมีการตรวจสอบความนําเชื่อถือและความเที่ยงตรงของมาตรวัด ซึ่งได๎ผลการวิเคราะห์ตามตาราง
4.17 ดังนี้
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของตัวแบบมาตรวัด
ปัจจัย
ความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง (CUI)
ความเป็นไปได๎ในการใช๎งาน (LOU)
การแนะนาบอกตํอ (REC)

Loading
0.975
0.975

t-stat
292.383
235.820

CR
0.975

AVE
0.951
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ปัจจัย

Loading

t-stat

CR
0.514

ทัศนคติ (ATT)
การรับรู๎ (AFF)
0.925
107.646
เจตคติ (COG)
0.910
56.280
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (PUF)
0.886
ความสามารถของผู๎ใช๎เทคโนโลยี (TEE)
0.701
13.103
ความวิตกกังวล (ANX)
0.716
14.538
ความสนุก (PLA)
0.815
33.804
การรับรู๎ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก (FAC)
0.807
24.781
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PEU)
0.846
ภาพลักษณ์ (IMA)
0.815
43.243
คุณภาพผลลัพธ์
0.788
27.118
ความเกี่ยวพันการใช๎งาน
0.832
34.960
การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง
0.815
39.752
ความพึงพอใจ
0.967
การบรรลุผลสาเร็จ
0.953
119.521
ความเพลิดเพลิน
0.959
190.989
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
0.944
130.962
หมายเหตุ: CR = Composite Reliability, AVE = Average Variance Extract

AVE
0.842

0.660

0.580

0.907

จากตาราง 4.17 พบวําตัวแปรแฝง (Latent Variable: LV) มีคํา loading สูง (มากกวํา 0.7
ขึ้นไป) และมีนัยสาคัญทางสถิติ (คํา t-stat มากกวําหรือเทํากับ 1.96 และเป็นเครื่องหมายบวก) และ
มีคํา CR (Composite Reliability) สูงกวํา 0.5 คืออยูํในชํวง (0.514-0.975) แสดงวําตัวแปรแฝงใน
ทุ ก หมวดสามารถใช๎ วั ด ความนํ า เชื่ อ ถื อ ในหมวดของตนเองได๎ แ ละตั ว แปรแฝงสามารถวั ด ความ
นําเชื่อถือได๎ไมํน๎อยกวํา 0.514 เมื่อพิจารณาคํา AVE (Average Variance Extract) พบวํามีคําอยูํ
ในชํวง 0.580-0.951 แสดงให๎เห็นวําในแตํละหมวดนั้น ตัวแปรแฝงสามารถสะท๎อนไปสูํตัวชี้วัดได๎ดี
และตัวชี้วัดนั้นก็สามารถอธิบายตัวแปรแฝงได๎ดี (คํา AVE ต๎องมากกวําหรือเทํากับ 0.5)
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงจาแนกของตัวแบบมาตรวัด
ปัจจัย

AVE

PUF
PEU
SAT
ATT
CUI

0.660
0.580
0.907
0.842
0.951

PUF
0.812
0.648
0.552
0.674
0.594

PEU

ปัจจัย
SAT

ATT

CUI

0.762
0.568
0.588
0.555

0.952
0.539
0.776

0.918
0.580

0.975

หมายเหตุ: คําในแนวทแยงของตาราง หมายถึง √AVE (Square Root Average Variance Extract)
จากตารางที่ 4.18 พบวํา ทุกตัวแปรมีคํา √AVE สูงกวําสหสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรทุกคําใน
แนวเดียวกัน แสดงวํามาตรวัดสามารถวัดความเที่ยงตรงในหมวดของตนเองได๎ โดยไมํข๎ามไปวัดใน
เรื่องของหมวดอื่น

4.4 ผลวิเคราะห์การสัมภาษณ์
การสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ยื น ยั น ผลวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณใช๎ ค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended
Questions) และคาถามปลายปิด (Close-Ended Questions) ซึ่งกาหนดข๎อคาถามไว๎แนํนอนแล๎ว
การดาเนินการสัมภาษณ์ ทาการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ผู๎เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย จานวน 5 ราย โดยสอบถามในประเด็น ความตั้งใจ
ใช๎งานอยํางตํอเนื่อง ทัศ นคติ การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน
และความพึงพอใจ โดยที่สอดคล๎องตํอกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัยหรือไมํ และการ
เปรียบเทียบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังตาราง 4.14 – 4.20 โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข๎อมูลการสัมภาษณ์ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) การจัดระเบียบข๎อมูล เป็น
กระบวนการจัดการด๎วยกรรมวิธีตํางๆ เพื่อทาให๎ข๎อมูลเป็นระเบียบทั้งในกายภาพและในทางเนื้อหา
พร๎อมที่จะแสดงเสนออยํางมีระบบ 2) การแสดงข๎อมูล เป็นกระบวนการนาเสนอข๎อมูลอยูํในรูปของ
การพรรณนา เป็นผลมาจาการเชื่อมโยงข๎อมูลที่จัดระเบียบแล๎วเข๎าด๎วยกันตามกรอบแนวคิดที่ใช๎ใน
การวิเคราะห์ เพื่อบอกเรื่องราวของสิ่งที่ศึกษาตามความหมายที่ข๎อมูลที่ถูกจัดระเบียบไว๎แล๎วพู ดออก
มาก 3) การหาข๎อสรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกต๎องตรงประเด็นของผลวิจัย เป็น
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กระบวนการหาข๎อ สรุ ป และตีค วามหมายของผลหรื อ ข๎อ ค๎น พบที่ ไ ด๎จ ากการแสดงข๎อ มู ล รวมถึ ง
ตรวจสอบวําข๎อสรุป/ความหมายที่ได๎นั้นมีความถูกต๎องตรงประเด็นและนําเชื่อถือเพียงใด ข๎อสรุปและ
สิ่งที่ตีความออกมานั้นอาจจะอยูํในรูปของการบรรยาย กรอบแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่ทา
การวิเคราะห์นั้น (ชาย โพธิสิตา, 2552) ซึ่งคาถามนัน้ เป็นการยืนยันตามกรอบของการวิจัยดังตํอไปนี้
ประเดนที่ 1 ทํานคิดวําการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎
งานอยํางตํอเนื่องหรือไมํอยํางไรให๎แสดงความคิดเห็น
ประเดนที่ 2 ทํานคิดวําการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติหรือไมํ
อยํางไรให๎แสดงความคิดเห็น
ประเดนที่ 3 ทํานคิดวําการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติหรือไมํ
ได๎อยํางไรให๎แสดงความคิดเห็น
ประเดนที่ 4 ทํานคิดวําทัศนคติมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องหรือไมํ
อยํางไรให๎แสดงความคิดเห็น
ประเดนที่ 5 ทํานคิดวําความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติหรือไมํ ได๎อยํางไรให๎แสดง
ความคิดเห็น
ประเดนที่ 6 ทํานคิดวําความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
หรือไมํอยํางไรให๎แสดงความคิดเห็น
ประเดนที่ 7 ทํานคิดวําปัจจัยใดมีความสาคัญตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องมากที่สุด
เรียงตามลาดับความสาคัญ 3 ลาดับ
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ อยูํในรูปการจดบันทึกขณะสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรม
ของผู๎ถูกสัมภาษณ์ และจับประเด็นที่สัมภาษณ์ นาเอาเฉพาะคาพูดที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นคาถามที่
ต๎องการมาใช๎
2. เนื่องจากผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลตามประเด็น ผู๎วิจัยจึงเรียบเรียงข๎อมูลเพื่อทาการ
วิเคราะห์ โดยจัดลาดับเนื้อหาในการวิเคราะห์เพื่อนาไปตอบตามวัตถุประสงค์
3. ตรวจสอบความถูกต๎อง ความครบถ๎วนของข๎อมูลที่รวบรวมมาได๎
4. วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงลึก ผนวกกับแนวคิดและทฤษฎีตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
5. การสังเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
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ผลการสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
จานวน 5 ราย (ดังตาราง 4.19-4.25)
ประเดนที่ 1 ทํานคิดวําการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยําง
ตํอเนื่องหรือไมํอยํางไรให๎แสดงความคิดเห็น
ตารางที่ 4.19 ผลการสัมภาษณ์ ประเด็นที่ 1
ผู้ให้สัมภาษณ์
ทัศนะผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 1
เห็นด๎วย ถ๎าการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งตอบโจทย์ความต๎องการซึ่งก็คือมีประโยชน์กับ
ตัวเราก็จะเกิดความตั้งใจใช๎ระบบ อีกทั้งงานการใช๎บริการฟังเพลงแบบดิจิทัลและ
น ามาฟั ง ในชี วิ ต ประจ าวั น เป็ น ประโยชน์ ตํ อ การใช๎ ชี วิ ต ในยุ ค ใหมํ และสํ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์กับตัวเองทาให๎มีอยากใช๎งาน
คนที่ 2
เห็นด๎วย ถ๎าเรารู๎วําอะไรที่มีประโยชน์กับตัว เรายํอมอยากได๎ อยากใช๎ และในเมื่อรู๎
วําระบบมีประโยชน์แล๎ว ก็จะเกิดความตั้งใจความต๎องการจัดหาจัดซื้อ ยิ่งถ๎าเป็นสิ่ง
ที่จาเป็นยิ่งเพิ่มความแข็งแรงเข๎าไปอีก
คนที่ 3
เห็นด๎วย แตํอาจต๎องมีปัจจัยอื่นสนับสนุนเพิ่มเติม เพราะประโยชน์เป็นเหตุผลเชิง
ตรรกะ แตํ ด นตรี เ ป็ น เหตุ ผ ลความชอบความพอใจทางอารมณ์ แตํ เ มื่ อ รู๎ วํ า มี
ประโยชน์ ยํอมอยากได๎มา มีความตั้งใจที่จะซื้อมาใช๎
คนที่ 4
เห็นด๎วย ยิ่งถ๎ามีทัศนคติมาเต็มร๎อยแล๎ว ความตั้งใจใช๎งานเพราะรู๎ถึงประโยชน์จะมี
มากกวําร๎อยละ 80 ได๎ และยิ่งถ๎าเทคโนโลยีนั้นตอบโจทย์ life style และ
ภาพลักษณ์ของเรา ก็จะทาให๎เรามีความตั้งใจอยากใช๎งานยิ่งขึ้น
คนที่ 5
อาจจะเกิดความตั้งใจซื้ อในรูปแบบอยากทดลองดูวําประโยชน์ที่เราเข๎าใจนั้นเป็น
จริงไหม และถ๎ารู๎วํามีประโยชน์ อาทิ ฟังที่ไหนก็ได๎ ตอนไหนก็ได๎ สามารถเชื่อมตํอ
ได๎หลายอุปกรณ์ในการเป็นสมาชิก แปลวําทาให๎ชีวิตเรางํายขึ้น ยํอมเกิดความตั้งใจ
ใช๎งานตํอเนื่องระยะยาว คล๎ายเป็นสิ่งคูํกายเหมือนการใช๎ LINE หรือ Facebook
จากตาราง 4.19 ผู๎ ใ ห๎ สั ม ภาษณ์ เ ห็ น ด๎ ว ยกั บ ผลวิ เ คราะห์ ต ามสมติ ฐ านทั้ ง หมด โดยสรุ ป
ใจความได๎วํา การฟังเพลงด๎วยระบบสตรีมมิ่งเป็นประโยชน์ตํอไลฟ์สไตล์การใช๎ชีวิต รวมถึงการ
ยกระดับภาพลักษณ์ ซึ่งถ๎าผู๎ใช๎งานรู๎วําสิ่งนั้นมีประโยชน์ก็จะเกิดความต๎องการอยากได๎มาใช๎งาน และ
จะเกิดการจัดหาซื้อใช๎ ยิ่งถ๎ามีความรู๎สึกวําเป็นสิ่งจาเป็น ก็จะยิ่งเพิ่มความแข็งแรงด๎านความตั้งใจใช๎
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งานเข๎าไปอีก ทั้งการรับรู๎ถึงประโยชน์ยังกํอให๎เกิดความต๎องการทดลองใช๎งาน และเกิดความตั้งใจใช๎
งานในระยะยาวหากพบประโยชน์ในสิ่งนั้นคล๎ายเป็นกับเป็นเทคโนโลยีที่ขาดไมํได๎เหมือนเฟซบุ๏คใน
ปัจจุบัน แตํอยํางไรก็ดี ปัจจัยด๎านการรับรู๎ประโยชน์สาหรับทางดนตรีแล๎ว อาจต๎องมีปัจจัยอื่นเข๎ามา
ชํวยด๎วย เพราะเรื่องการเสพสื่อบันเทิงอาศัยความพึงพอใจด๎านอารมณ์ แตํการตัดสินด๎วยประโยชน์
เป็นลักษณะทางตรรกะ จึงสามารถสรุปความเห็นได๎วําการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพล
โดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
ประเดนที่ 2 ทํานคิดวําการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติหรือไมํอยํางไร
ให๎แสดงความคิดเห็น
ตารางที่ 4.20 ผลการสัมภาษณ์ ประเด็นที่ 2
ผู้ให้สัมภาษณ์
ทัศนะผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 1
เห็นด๎วย ถ๎าเรารู๎ถึงประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังกับการจํายเงินซื้อสินค๎าใดๆ
ยํอมเกิดทัศนคติที่ดี รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดียํอมสํงผลตํอทัศนคติ ซึ่งภาพลักษณ์ถือ
เป็นประโยชน์แฝงชนิดหนึ่ง
คนที่ 2
เห็นด๎วย ถ๎าเรารู๎ถึงประโยชน์ เชํน ฟังเพลงถูกลิขสิทธิ์ที่ได๎ไฟล์เพลงที่มีคุณภาพสูง
มาก ยํอมสํงผลตํอทัศนคติที่ดี เมื่อรู๎วํามีประโยชน์ ยํอมเกิดความคิดบวกตํอสินค๎า
หรือเพลงหรือบริการนั้นๆตามมาด๎วย
คนที่ 3
เห็นด๎วย เป็นปัจจัยหนึ่งที่สํงผลตํอทัศนคติในการใช๎งาน แตํหมายความวําบุคคลนั้น
ต๎องมีความต๎องการในการฟังเพลงอยูํแล๎วด๎วยเป็นทุนเดิม และยิ่งเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลนี้คํอนข๎างตอบโจทย์ life style ซึ่งสํงผลตํอทัศนคติด๎วย
คนที่ 4
เห็นด๎วย การที่เรารู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน ยํอมสํงผลตํอทัศนคติที่ดี ถ๎ารู๎วํามี
ประโยชน์ ก็จะคิดบวกกับสินค๎านั้นๆ เพราะคนเราซื้อสินค๎าเพราะมันมีประโยชน์ จึง
ยํอมเกิดความรู๎สึกที่ดี
คนที่ 5
เห็นด๎วย เพราะคนเราพอใจกับสิ่งที่มีประโยชน์เสมอ และถ๎าเรารู๎วํามันมีประโยชน์
ก็จะเกิดความชื่นชมตํอสิ่งนั้นๆ นัน่ เป็นทัศนคติเชิงบวก
จากตาราง 4.20 ผู๎ ใ ห๎ สั ม ภาษณ์ เ ห็ น ด๎ ว ยกั บ ผลวิ เ คราะห์ ต ามสมติ ฐ านทั้ ง หมด โดยสรุ ป
ใจความได๎วํา การรับรู๎ถึงประโยชน์เป็นการแสดงถึงทัศนคติเชิงบวกอยูํแล๎ว ประโยชน์เชํนภาพลักษณ์
หรือการสอดคล๎องกับการใช๎ชีวิตยํอมสํงผลดีตํอทัศนคติผู๎ใช๎งาน เมื่อผู๎ใช๎รู๎วําระบบนั้นมีประโยชน์ก็
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ยํอมเกิดความคิดบวกตํอสิ่งนั้น การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานจึงสัมพันธ์กันโดยตรงกับทัศนคติเชิง
บวก ยิ่งถ๎าเป็นสิ่งที่มีความสนใจหรือต๎องการอยูํแล๎ว ยิ่งชํวงสํงผลตํอทัศนคติเชิงบวกเป็นเทําทุน จึง
สามารถสรุปความเห็นได๎วําการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
ประเดนที่ 3 ทํานคิดวําการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติหรือไมํ ได๎
อยํางไรให๎แสดงความคิดเห็น
ตารางที่ 4.21 ผลการสัมภาษณ์ ประเด็นที่ 3
ผู้ให้สัมภาษณ์
ทัศนะผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 1
เห็นด๎วย มีผลมากตํอทัศนคติ ถ๎าเรารู๎สึกวํามันยากตั้งแตํต๎น โดยเฉพาะการเสพงาน
บันเทิงที่ไมํใชํสิ่งจาเป็น เราจึงไมํต๎องความยุํงยากในการใช๎งานใดๆ ดังนั้นถ๎าเรารู๎ถึง
ความงํายของการใช๎บริการฟังเพลงสํงผลตํอทัศนคติเชิงบวกแนํนอน
คนที่ 2
เห็นด๎วย ถ๎าเราพบวํามันยากแตํแรก จะมีทัศนคติที่ไมํดีทันทีเลย ความงํายยํอม
หมายถึงความพร๎อมใช๎งาน ยํอมมีผลเชิงบวกตํอทัศนคติ
คนที่ 3
เห็ น ด๎ ว ย ยิ่ ง ความงํ า ยมาสนั บ สนุ น เรื่ อ งขั้ น ตอนการเสี ย เงิ น ที่ ไ มํ ซั บ ซ๎ อ น ยํ อ ม
กํอให๎เกิดทัศนคติเชิงบวก ทาให๎เกิดความคิดวํา เพลงที่อยากฟังสามารถครอบครอง
ได๎หรือเข๎าถึงได๎ ไมํใชํเรื่องยาก
คนที่ 4
เห็ นด๎ วย กระบวนการที่งํ ายในการซื้ อ หรื อการเข๎า ถึง การบริ การ ยํ อมสํง ผลตํ อ
ทัศนคติ เพราะมนุษย์เราชอบความงํายไมํซับซ๎อนในการใช๎งานอยูํแล๎ว ความงําย
เป็นปัจจัยหลักตํอความรู๎สึกตํอทุกสินค๎าอยูํแล๎ว
คนที่ 5
เห็นด๎วย ยิ่งถ๎ามีปัจจัยอื่นสนับสนุนอีก ยิ่งทาให๎เกิดความรู๎สึกเชิงบวกสูงมาก เพราะ
เราจะรู๎ สึ ก วํ า มั น สามารถใช๎ ง านได๎ งํ า ย เข๎ า ถึ ง งํ า ย ไมํ ซั บ ซ๎ อ น อั น เป็ น ความคิ ด
ทางบวกทั้งนั้น
จากตาราง 4.21 ผู๎ ใ ห๎ สั ม ภาษณ์ เ ห็ น ด๎ ว ยกั บ ผลวิ เ คราะห์ ต ามสมติ ฐ านทั้ ง หมด โดยสรุ ป
ใจความได๎วํา การเสพสื่อบันเทิง ซึ่งไมํใชํปัจจัย หลักของชีวิตต๎องอาศัยความสะดวกสบายตํอผู๎ใช๎งาน
จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ เพราะถ๎าพบวําสิ่งที่จะต๎องใช๎ โดยเฉพาะต๎องทดลองใช๎งานนั้นมีความยุํงยาก ก็
อาจจะกํอให๎เกิดทัศนคติที่ไมํดีตํอการใช๎งานระบบนั้นๆ และเมื่อผู๎ใช๎งานพบวําระบบนั้นใช๎งานได๎ไมํ
ยาก ก็จะเกิดความคิดความต๎องการอยากครอบครองเป็นเจ๎าของระบบนั้นๆ จึงสามารถสรุปความเห็น
ได๎วําการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
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ประเดนที่ 4 ทํานคิดวําทัศนคติมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องหรือไมํอยํางไรให๎
แสดงความคิดเห็น
ตารางที่ 4.22 ผลการสัมภาษณ์ ประเด็นที่ 4
ผู้ให้สัมภาษณ์
ทัศนะผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 1
เห็นด๎วย มีผลมาก ทัศนคติเชิงบวกก็จะสํงผลตํอความตั้งใจใช๎งานแนํนอน ถ๎าเชิงลบ
ก็จะไมํเอา เป็นเรื่องที่ไมํซ๎ายก็ขวาเลย ถ๎าเกิดคนนั้นมีทัศนคติในทางกลับกันวํา การ
ใช๎งานพวกนี้วุํนวาย ละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนเดิมเป็นสิ่งที่ไมํเป็นไร ก็จะไมํเกิดความตั้ง
ใช๎งานเลย ทัศนคติจึงเป็นสิ่งสาคัญ
คนที่ 2
เห็นด๎วย ทัศนคติใดๆยํอมสํงผลตํอความตั้งใจการกระทานั้นๆ มันเป็นการยอมรับใน
บริบททางความคิด เมื่อมีทัศนคติคิดไปในทางนั้นแล๎ว ความตั้งใจในการทาอะไร
ยํอมตามมาในอนาคต
คนที่ 3
เห็นด๎วย ชัดเจน ถ๎ามีทัศนคตินามาแล๎ว ยํอมเกิดความตั้งใจ ความอยากซื้อ อยากได๎
และเชื่อวําถ๎าสมมติมีทัศนคติมาเต็ม 100 การเกิดความตั้งใจซื้ออาจจะสูงมาก ไมํต่า
กวําร๎อยละ 80
คนที่ 4
เห็นด๎วย คนเรามักมีความตั้งใจกระทาตามทัศนคติ ความเชื่อที่วําอะไรดีแล๎วก็จะทา
มันเป็นการย้าสิ่งที่เราคิดไว๎ ให๎เกิดขึ้นจริง มีความตั้งใจลงมือปฏิบัติ
คนที่ 5
เห็นด๎วย เป็นการย้าความคิดตัวเองให๎เชื่อวําสิ่งที่เรามีทัศนคตินั้นมันถูกต๎อง ถ๎าเรามี
ความคิดเชิงบวกอยูํแล๎ว ยํอมทาให๎อยากซื้ออยากได๎มีความตั้งใจใช๎งาน
จากตาราง 4.22 ผู๎ ใ ห๎ สั ม ภาษณ์ เ ห็ น ด๎ ว ยกั บ ผลวิ เ คราะห์ ต ามสมติ ฐ านทั้ ง หมด โดยสรุ ป
ใจความได๎วํา เมื่อผู๎ใช๎งานมีทัศนคติเชิงบวกตํอสิ่งใดแล๎ว ยํอมสํงผลให๎มีความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
แนํนอน และยิ่งแปรผันตามน้าหนักของทัศนคติ ยิ่งถ๎ามีมากก็จะยิ่งสํงผลตํอความตั้งใจนั้นมากขึ้นตาม
เพราะคนเรามักมีความตั้งใจกระทาการใดตามทัศนคติหรือความเชื่อ เมื่อเชื่อวําอะไรดีแล๎ว ก็จะทา
ตามนั้น เป็นเหมื อนการย้าสิ่งที่คิดให๎เกิดขึ้นจริงให๎มีความตั้งใจลงมือปฏิบัติจริง จึงสามารถสรุป
ความเห็นได๎วําทัศนคติมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
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ประเดนที่ 5 ทํานคิดวําความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติหรือไมํ ได๎อยํางไรให๎แสดงความ
คิดเห็น
ตารางที่ 4.23 ผลการสัมภาษณ์ ประเด็นที่ 5
ผู้ให้สัมภาษณ์
ทัศนะผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 1
เห็นด๎วย ทัศนคติที่มีเชิงบวกยํอมมาจากความพึงพอใจบุคคลนั้นอยูํแล๎ว ซึ่งจากเดิม
ที่มีทัศนคติเชิงบวกอยูํแล๎ว ยิ่งมี ความพอใจผลักดัน ยิ่งเกิดความตั้งใจอยากใช๎งาน
มากกวําเดิม
คนที่ 2
เห็นด๎วย ถ๎ามีความพึงพอใจตํอการใช๎งานระบบอยูํแล๎ว ยํอมแสดงวํามีทัศนคติที่ดี
ซึ่งความพึงพอใจบางที ไมํใช๎เหตุผล เหมือนความถูกจริต ชอบก็จะดิ้นรนคิดทา
หาทางครอบครอบให๎ได๎ พอใจมากก็ยิ่งมีทัศนคติความรู๎สึกเชิงบวกมาก
คนที่ 3
เห็นด๎วย ความพึงใจมีอีกนัยหนึ่ง คือความเชื่อในระบบการใช๎งาน แสดงวําเป็น
ความคิดเชิงบวกตํอ การใช๎งาน ทัศนคติก็เชํนกัน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ถ๎าเรารู๎สึก
พอใจอะไร ก็ยํอมต๎องรู๎สึกดีเชิงบวกกับสิ่งนั้น
คนที่ 4
เห็นด๎วย ความพอใจก็กลายเป็นความอยากสนับสนุน อยากให๎เค๎ามี การใช๎งานให๎
เราได๎ใช๎ เป็นความคิดด๎านบวกตํอสิ่งที่ผู๎ให๎บริการนาเสนอ ยิ่งหากมีความพึงพอใจ
มาก ยํอมอยากสํงเสริมให๎ระบบการใช๎งานเป็นของตน
คนที่ 5
เห็ น ด๎ ว ย คนเราเมื่ อ พอใจอะไร ยํ อ มอยากครอบครองหรื อ มี สํ ว นรํ ว มใน
ความสัมพันธ์กับสิ่งนั้น ยํอมมีทัศนคติที่ดีตํอสิ่งนั้นๆเชํนกัน และมีความคิดเชิงบวกที่
อยากใช๎ระบบนั้นๆ
จากตาราง 4.23 ผู๎ให๎สั มภาษณ์เห็นด๎วยกับผลวิ เคราะห์ตามสมติฐานทั้งหมด โดยสรุป
ใจความได๎วํา ความพึงพอใจกับทัศนคติเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันโดยปริยาย เมื่อมีความพึงพอใจ แปลวํามี
ความชอบพอ อันเป็นความคิดเชิงบวก เป็นเหมือนทัศนคติอยูํแล๎ว ความพึงพอใจยังเป็นเหมือนแรง
การอยากสนับสนุน อยากครอบครอง อยากใช๎งานในระบบนั้นๆ จึงสามารถสรุปความเห็นได๎วําความ
พึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
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ประเดนที่ 6 ทํานคิดวําความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องหรือไมํ
อยํางไรให๎แสดงความคิดเห็น
ตารางที่ 4.24 ผลการสัมภาษณ์ ประเด็นที่ 6
ผู้ให้สัมภาษณ์
ทัศนะผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 1
เห็นด๎วย ถ๎าคนไมํเกิดความพึงพอใจ ก็จะไมํติดตามก็จะไมํซื้อหรือใช๎บริการใน
ฟอร์แมตนั้นๆ เพราะความพึงพอใจที่มีมาก ยํอมอยากทาให๎สํงผลตามความอยาก
ใช๎งานในระบบนั้นๆ ถึงแม๎ต๎องเสียคําใช๎จํายก็รับได๎
คนที่ 2
เห็นด๎วย ถ๎าเป็นสิ่งที่มีความรู๎สึกพึงพอใจ ไมํจาเป็นต๎องทดลองอะไรกํอนเลย แทบ
จะหามาใช๎หรือซื้อในทันที เพราะความพึงพอใจเป็นเหมือน impression เลย
กํอให๎เกิดความอยากบริโภค อยากสนับสนุน ซึ่งเป็นความตั้งใจใช๎งานแนํนอน
คนที่ 3
เห็นด๎วย ความพอใจยิ่งถ๎ามีมากจะเปลี่ยนเป็นการพร๎อมใช๎งาน ความพึงพอใจเป็น
emotional ทาให๎เกิดความตั้งใจทาอะไรได๎งําย เวลาผู๎ใช๎งานมีความพอใจ ก็จะ
ตัดสินใจใช๎เลยหรือซื้อเลย โดยไมํสนใจปัจจัยอื่นๆตามมา อาทิ ราคา ความจาเป็น
หรือแม๎แตํคุณภาพ
คนที่ 4
เห็นด๎วย ความพึงพอใจ พูดงํายๆคือความชอบ สิ่งการที่คนยอมตัดสินใจซื้ออะไรสัก
อยํางเพราะวํามีความชอบนั่นเอง ดังนั้นความพึงพอใจจะนามาสูํความตั้งใจใช๎งาน
อะไรสักอยํางอยํางแนํนอน
คนที่ 5
เห็นด๎วย ความพึงพอใจสํงผลทางตรงที่ชัดเจนมาก อยูํเหนือตรรกะ อยูํเหนือเหตุผล
ซึ่งระบบการฟังเพลงสตรีมมิ่งตอบโจทย์ตรงนี้ เพราะทาให๎กดใช๎งานได๎ทันที ไมํต๎อง
รอวิ่งไปซื้อเทป หรือรอฟังวิทยุแบบในอดีต ซ้าความพึงพอใจยิ่งถ๎ามีมากจะกํอให๎เกิด
loyalty ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีตํอผู๎ประกอบการทุกแบรนด์ที่มีลูกค๎ากลุํมนี้
จากตาราง 4.24 ผู๎ให๎สั มภาษณ์เห็นด๎วยกับผลวิเคราะห์ตามสมติฐานทั้งหมด โดยสรุป
ใจความได๎วํา ความพึงพอใจเป็นเรื่องของอารมณ์ ซึ่งหากมีมากพอก็จะกํอให๎เกิดความตั้งใจใดๆได๎งําย
รวมถึงความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง เป็นเหมือนลูกค๎าประจา หากพอใจมาก ถึงต๎องเสียคําใช๎จํายก็
สามารถทาได๎ โดยสามารถมองข๎ามตรรกะบางอยําง เชํน ความคุ๎มคํา ราคา ความจาเป็น หรือแม๎แตํ
คุณภาพ ซึ่งความพึงพอใจเป็นตัวแปรหลักที่กํอให๎เกิดความจงรักภักดีตํอตราสินค๎าของลูกค๎า จึง
สามารถสรุปความเห็นได๎วําความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
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ประเดนที่ 7 ทํานคิดวําปัจจัยใดมีความสาคัญตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องมากที่สุด เรียง
ตามลาดับความสาคัญ 3 ลาดับ
ตารางที่ 4.25 ผลการสัมภาษณ์ ประเด็นที่ 7
ผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 1

ความพึงพอใจ

ทัศนะผู้ให้สัมภาษณ์
การรับรู๎ถึงประโยชน์

คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4

ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ

การรับรู๎ถึงประโยชน์
การรับรู๎ถึงความงําย
การรับรู๎ถึงประโยชน์

การรับรู๎ถึงความงําย
การรับรู๎ถึงประโยชน์
การรับรู๎ถึงความงําย

คนที่ 5

ความพึงพอใจ

ทัศนคติ

การรับรู๎ถึงความงําย

ทัศนคติ

จากตาราง 4.25 จึงสามารถสรุปความเห็นได๎วําความพึงพอใจมีอิทธิพลสูงสุดตํอความตั้งใจ
ใช๎งานระบบการฟังเพลงสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่อง
สรุ ป ผลการศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์ พบวํ า ความพึ ง พอใจเป็ น ปั จ จั ย ที่ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญใน
อุตสาหกรรมดนตรีมองวํามีอิทธิพลมากที่สุดที่สํงผลให๎เกิดความตั้งใจใช๎งานระบบมิวสิกสตรีมมิ่ง
เพราะความพึงพอใจเป็นรูปแบบของความรู๎สึกด๎านอารมณ์ คล๎ายกับความประทับใจ ซึ่งมีเหนือการ
ตัดสินใจเชิงตรรกะดังเชํนด๎านการรับรู๎ประโยชน์หรือความงํายที่นาเหตุผลตํางๆมาวิเคราะห์แล๎วจึง
เกิดทัศนคติหรือความตั้งใจ ความพึงพอใจยังสํงผลให๎เกิดความเชื่อมั่น ยังสร๎างความผูกพันและความ
ซื่อสัตย์ตํอแบรนด์ที่ใช๎งาน ทั้งยังสามารถเกิดการเป็นลูกค๎าประจาและลูกค๎าที่คอยแนะนาบอกตํอคน
รอบข๎างให๎หันมาเกิดความตั้ งใจใช๎งานระบบเดียวกับตนอีกด๎วย ในขณะเดียวกันผู๎ให๎บริการก็ต๎อง
รักษาระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานให๎ได๎อยูํในระดับสูงและยืนระยะยาว ควรหมั่นตรวจเช็คความ
พึงพอใจในระบบที่ให๎บริการเสมอ และเมื่อพบจุดใดที่กํอให๎เกิดปัญหาที่ไปลดความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎งาน ต๎องรีบหาทางแก๎ไขโดยดํวน เพื่อป้องกันให๎ผู๎ใช๎งานยังคงอยูํอยํางตํอเนื่องบนระบบ
ปัจจัยด๎านการรับรู๎ถึงประโยชน์และการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งานก็มีอิทธิพลเชํนกัน
โดยเฉพาะมีอิทธิพลตํอทัศนคติ ถ๎าผู๎ใช๎งานรู๎วําระบบที่ตนจะต๎องใช๎มีความงําย ไมํมีอะไรต๎องวิตก
กังวล ต๎องคิดเยอะกํอนใช๎งาน และไมํเกิดอันตรายอะไร รวมถึงรู๎วําสิ่งนั้นจะมีประโยชน์กับตน ยํอมจะ
สํงผลตํอทัศนคติให๎เกิดเชิงบวกตํอความตั้งใช๎งานในอนาคต ยิ่งในยุคปัจจันเป็นยุคแหํงดิจิทัลและ
ความทันสมัย ภาพลักษณ์ของการใช๎งานที่แสดงถึงความเทํ ความมีระดับ ถือเป็นประโยชน์ทางอ๎อม
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อยํางหนึ่งซึ่งนําจะเป็นสิ่งสาหรับที่ทาให๎ผู๎บริโภคในปัจจุบันหันมาให๎ความสนใจบริการเชิงสารสนเทศ
เชํนการฟังเพลงแบบสตรี ม มิ่ ง ที่ นอกจากเกิ ดประโยชน์ด๎ านการได๎ฟัง เพลงเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการ เชํน การผํอนคลายจิตใจแล๎ว ยังสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎กับตนเอง ตลอดจนการมีปฏิสั มพันธ์
กับคนในสังคมที่รับรู๎ถึงภาพลักษณ์ผํานการใช๎ระบบสตรีมมิ่งอีกด๎วย
ในขณะที่ทัศนคติก็เป็นตัวแปรที่ชัดเจนที่จะสํงผลตํอความตั้งใจใดๆในอนาคต เพราะหาก
คนเรามีทัศนคติเชิงบวก หรือทัศนคติที่ดีตํอสิ่งใดแล๎ว ยํอมมีโอกาสให๎เกิดความตั้งใจนั้นๆแนํนอน
หากคนที่มองวําระบบสตรีมมิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและนําสนใจ โอกาสที่บุคคลนั้นจะกลายมาเป็นผู๎ใช๎งาน
ยํ อ มเป็ น เรื่ อ งปกติ และถ๎ า มี อ งค์ ป ระกอบอื่ น ๆสํ ง เสริ ม ทั้ ง ด๎ า นการรั บ รู๎ ถึ ง ความงํ า ย การรั บ รู๎ ถึ ง
ประโยชน์ และความพึงพอใจ อาจจะสํงผลให๎เกิดความตั้งใจใช๎งานแบบตํอเนื่องยาวนานหรือเป็น
ลูกค๎าประจาได๎ไมํยาก

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคาถามนาวิจัยทั้ง 2 ข๎อดังที่ได๎กลําวไว๎
ในบทนา อันได๎แกํ 1) ตัวแปรใดบ๎างที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยําง
ตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย 2) ตัวแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่
มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรม
ดนตรีของประเทศไทยมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์หรือไมํและมีลักษณะอยํางไร รวมถึง
การสรุปและอภิปรายผลภาพรวมของงานวิจัยเลํมนี้
การวิจัยเริ่มต๎นจากการเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม ดาเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณ
ด๎วยการวิเคราะห์สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์อิทธิพลของแตํละปั จจัยที่สํงผลกระทบตํอความ
ตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
ด๎วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) และโปรแกรม SmartPLS 2.0
หลังจากนั้นจึงได๎ดาเนินการสัมภาษณ์กับผู๎เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อยืนยันปัจจัยและสมมติฐาน
และจึงทาการการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ นาเสนอตามลาดับดังนี้

5.1 สรุปและอภิปรายผลตามคาถามนาวิจัย
5.1.1 ตั วแปรใดบ้ า งที่ มี อิท ธิ พลต่อ ความตั้ง ใจใช้บ ริก ารฟั ง เพลงแบบสตรี มมิ่ ง อย่ า ง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยสามารถสรุปผลจากการวิจัยในด๎านตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอ ความตั้งใจ
ใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยได๎ดัง
ดังนี้
(1) ความพึงพอใจ (Satisfaction) จากการวิจัยเชิงปริมาณพบวําตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ประกอบด๎วยตัวแปรเชิงประจักษ์ 3 ตัว ดังนี้
1. การบรรลุผลสาเร็จ
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.953
2. ความเพลิดเพลิน
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.959
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3. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.944
จากการสัมภาษณ์พบเชํนกันวํา ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมตํอความตั้งใจ
ใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
จึงสรุปผลได๎วําผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ พบวําข๎อมูลที่ได๎จากการ
วิเคราะห์และการสัมภาษณ์มีความสอดคล๎องกัน และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ (Yee, 2006;
Koo, 2009; Wu & Liu, 2007; Martin & Schumacher, 2003; Weibel et al., 2008,
Bhattacherjee, 2001; Wu et al., 2010)
(2) การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน (Perceived Usefulness) จากการวิจัยเชิงปริมาณ
พบวําตัวชี้วัดการรับรูถ๎ ึงประโยชน์ในการใช๎งานประกอบด๎วยตัวแปรเชิงประจักษ์ 4 ตัว ดังนี้
1. ภาพลักษณ์
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.815
2. คุณภาพผลลัพธ์
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.788
3. ความเกี่ยวพันการใช๎งาน
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.832
4. การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.815
จากการสัมภาษณ์พบเชํนกันวํา การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ๎อมตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรี
ของประเทศไทย
จึงสรุปผลได๎ วําผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ พบวําข๎อมูลที่ได๎จากการ
วิเคราะห์และการสัมภาษณ์มีความสอดคล๎องกัน และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ (Davies et al.,
1989; Vallerand e al., 1992; Venkatesh et al., 2000; Monsuwe et al., 2004; La Rose et
al., 2005; Baron et al., 2006, Lindsay et al., 2011; Al-Gahtani, 2014)
(3) การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งาน (Perceived Ease of Use) จากการวิจัยเชิงปริมาณ
พบวําตัวชี้วัดการรับรูถ๎ ึงความงํายในการใช๎งานประกอบด๎วยตัวแปรเชิงประจักษ์ 4 ตัว ดังนี้
1. ความสามารถของผู๎ใช๎เทคโนโลยี
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.701
2. ความวิตกกังวล
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.716
3. ความสนุก
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.815
4. การรับรู๎ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.807
จากการสัมภาษณ์พบเชํนกันวํา การรับรู๎ ถึงความงํายในการใช๎งานมีอิทธิพลทางตรงตํอ
ทั ศ นคติ อั น สํ ง ผลตํ อ ความตั้ ง ใจใช๎ บ ริ ก ารฟั ง เพลงแบบสตรี ม มิ่ ง อยํ า งตํ อ เนื่ อ งของผู๎ บ ริ โ ภคใน
อุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
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จึงสรุปผลได๎วําผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ พบวําข๎อมูลที่ได๎จากการ
วิเคราะห์และการสัมภาษณ์มีความสอดคล๎องกัน และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ (Davies et al.,
1989; Vallerand e al., 1992; Venkatesh et al., 2000; Monsuwe et al., 2004; La Rose et
al., 2005; Baron et al., 2006, Lindsay et al., 2011; Al-Gahtani, 2014)
(4) ทัศนคติ (Attitude) จากการวิจัยเชิงปริมาณพบวําตัวชี้วัดทัศนคติประกอบด๎วยตัวแปร
เชิงประจักษ์ 2 ตัว ดังนี้
1. การรับรู๎
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.926
2. เจตคติ
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.910
จากการสัมภาษณ์พบเชํนกันวํา ทัศนคติมีอิทธิพลทางตรงตํอความตั้งใจใช๎บริ การฟังเพลง
แบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
จึงสรุปผลได๎วําผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ พบวําข๎อมูลที่ได๎จากการ
วิเคราะห์และการสัมภาษณ์มีความสอดคล๎องกัน และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ (Jung, 1921;
Munn, 1971; ; Fishbein & Ajzen, 1975; Davis, 1989; Ajzen, 1991; Venkatesh, 2000)
(5) ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง (Continuance Usage Intention) จากการวิจัยเชิง
ปริมาณพบวําตัวชี้วัดความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องประกอบด๎วยตัวแปรเชิงประจักษ์ 2 ตัว ดังนี้
1. ความนําจะเป็นในการใช๎งาน
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.975
2. การแนะนาบอกตํอ
มีคํามาตรฐานน้าหนักองค์ประกอบ 0.975
จากการสัมภาษณ์พบเชํนกันวํา ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องนั้นเกิดจากการมีทัศนคติ
เชิงบวกของการฟังเพลงผํานระบบสตรีมมิ่งซึ่งความตั้งใจใช๎งานเป็นปัจจัยสาคัญที่กํอให๎เกิดพฤติกรรม
การใช๎งานอยํางตํอเนื่องทั้งด๎านความนําจะเป็นในการใช๎งานรวมถึงการแนะนาบอกตํอผู๎อื่นเกี่ยวกับ
การใช๎งานฟังเพลงระบบสตรีมมิ่ง
จึงสรุปผลได๎วําผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ พบวําข๎อมูลที่ได๎จากการ
วิเคราะห์และการสัมภาษณ์มีความสอดคล๎องกัน และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ Bhattacherjee
(2001), Chen et al. (2002), Chang (2013), Atchariyachanvanich et al. (2008), Hellier et
al. (2003), Ahmad et al. (2010)
5.1.2 ตัวแบบสมการโครงสร้างของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟังเพลง
แบบสตรีมมิ่งอย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่และมีลักษณะอย่างไร
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ผู๎วิจัยสามารถสรุปตัวแบบสมการโครงสร๎างและความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอความ
ตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
โดยมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์และมีลักษณะดังนี้
ผลการศึกษา ตัวแปรตํางๆ ทั้งตัวแปรแฝงภายนอก (External Endogenous Variable)
และตัวแปรแฝงภายใน (Internal Endogenous Variable) ในภาพเส๎นทางจะพบวํา โมเดลการวัดมี
ความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์หรือมีความตรงเชิงภาวะสันนิษฐานด๎วยการวิเคราะห์กาลังสอง
น๎อยที่สุดบางสํวน (Partial Least Square: PLS) โดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และโปรแกรม
วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร๎าง Smart PLS 2.0 พบวํา
1. ความเที่ยงตรงของมาตรวัดที่แสดงวําตัวชี้วัดสามารถวัด Construct เดียวกันได๎ มีเกณฑ์
Factor Loading สูงกวํา 0.707 ในทุกคําดังที่กลําวใน 5.1.1
2. คํา AVE (Average Variance Extract) หรือคํา Communality สูงกวํา 0.5 ในทุกตัวแปร
โดยมีคําอยูํในชํวง 0.580-0.951
3. คํา R2 มีคํามากกวํา 0.2 ในทุกตัวแปรแฝงภายใน โดยมีคําอยูํระหวําง 0.514-0.651
4. คําความเชื่อถือได๎ (Reliability) โดยดูจากดัชนีคําความนําเชื่อถือแบบเรียงหมวด หรือ CR
(Composite Reliability) มีคําสูงกวํา 0.5 ในทุกตัวแปร โดยมีคําอยูํในชํวง 0.514-0.975
5. ความมีนัยสาคัญของคําสัมประสิทธิ์ (Coefficient Significance) โดยคําสัมประสิทธิ์นั้นต๎อง
มีความหมายอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งคํา t-test ≥ 1.96 หรือคํา P-Value < 0.05 ในทุก
คําสัมประสิทธิ์ โดยอยูํในชํวง 2.313-14.612 แปลวําอิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานนั้น
สนับสนุนทั้งหมดทั้ง 6 สมมติฐาน
6. คําความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant Validity) โดยคําสหสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรแฝง
มีคําต่ากวําคํา √AVE ในแนวเดียวกันทั้งหมด แสดงวํามาตรวัดสามารถวัดความเที่ยงตรงใน
หมวดของตนเองได๎ โดยไมํข๎ามไปวัดในเรื่องของหมวดอื่น
แสดงให๎เห็นวํา โมเดลการวัดมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) ซึ่งจาก
การวิเคราะห์เชิงปริมาณยืนยันสรุปผลได๎วํา โมเดลการวัดนี้มีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ์
หรือมีความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน โดยในโมเดลภาพรวมโมเดลความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบ
สตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยนี้ มีคําน้าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝงได๎ ได๎แกํ (1) โมเดลความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอ เนื่อง (Continuance Usage
Intention) มีตัวแปรที่สังเกตได๎ 2 ตัวแปร คือ ความเป็นไปได๎ในการใช๎งาน (Likelihood of
Purchase) และการแนะนาและบอกตํอ (Recommendation) (2) ทัศนคติ (Attitude) มีตัวแปรที่
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สังเกตได๎ 2 ตัวแปร คือ การรับรู๎ (Affective) และ เจตคติ (Cognitive) (3) การรับรู๎ถึงความงํายใน
การใช๎งาน (Perceived Ease of Use) มีตัวแปรที่สังเกตได๎ 4 ตัวแปร คือ ความสามารถของผู๎ใช๎
เทคโนโลยี (Technology Efficacy) ความวิตกกังวล (Anxiety) ความสนุก (Playfulness) และการ
รับรู๎ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก (Facilitating Conditions) (4) การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน
(Perceived Usefulness) มีตัวแปรที่สังเกตได๎ 4 ตัวแปร คือ ภาพลักษณ์ (Image) คุณภาพผลลัพธ์
(Output Quality) ความเกี่ยวพันการใช๎งาน (Job Relevance) และ การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง
(Subjective Norms) (5) ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวแปรที่สังเกตได๎ 3 ตัวแปร คือ การ
บรรลุผลสาเร็จ (Achievement) ความเพลิดเพลิน (Enjoyment) และ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social
Interaction) โดยในโมเดลภาพรวมโมเดลความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของ
ผู๎บ ริโ ภคในอุ ตสาหกรรมดนตรี ข องประเทศไทยนี้ พบวํา ความพึ ง พอใจนั้ นมี อิท ธิ พลทางตรงและ
ทางอ๎อมตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องมากที่สุดในบรรดาปัจจัยทั้งหมด โดยมีคําน้าหนักทางตรง
เทํากับ 0.610 และเมื่อผํานทางอ๎อมโดยผํานปัจจัยทัศนคติแล๎วจะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นเทํากับ 0.636 และ
มีผลสรุปเป็นจริงตามสมมติฐานวํา
(1) การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ๎อมตํอความตั้งใจใช๎
งานอยํางตํอเนื่อง
(2) การรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
(3) การรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งานมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ อันสํงผลโดยอ๎อมตํอ
ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
(4) ทัศนคติมีอิทธิพลโดยตรงตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
(5) ความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงตํอทัศนคติ
(6) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ๎อมตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง
5.1.3 สรุปอภิปรายผลภาพรวม
จากผลการศึกษาพบวํา ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดตํอความตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีม
มิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย คือ ความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล๎อง
กันทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการสัมภาษณ์กับผู๎เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
รวมถึงจากการทบทวนวรรณกรรมซึ่งตามทฤษฎีสามเหลี่ยมของมาสโลว์ (Maslow, 1969) ได๎กลําวไว๎
วํา มนุษย์ทุกคนล๎วนมีความต๎องการ โดยระดับความต๎องการนั้นแตกตํางกันไปตามสิ่งที่ขาดแคลน ซึ่ง
การได๎รับการเติมเต็มทางด๎านการเสพสื่อบันเทิงหรือการฟังเพลงนั้น สามารถเป็นการเติมเต็มในระดับ
ด๎านความรักและความเป็นเจ๎าของในระดับสังคม (Love and Belongings) รวมถึงด๎านความต๎องการ
ความสมบูรณ์ของชีวิตตนเอง (Self-Actualisation) โดยการได๎รับการเติมเต็มอันทาให๎เกิดความพึง
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พอใจจึงกลายเป็นบํอเกิดของความตั้งใจหรือการแสวงหาที่จะเกิดการกระทานั้นๆ ทั้งความพึงพอใจ
นั้น ยังเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จด๎านความคาดหวัง ตามแนวคิดการยืนยันความคาดหวัง (Oliver,
1977; Bhattacherjee, 2001) ดังนั้นความพึงพอใจจึงถือเป็นปัจจัยที่สาคัญมากในการสร๎างความ
ตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องของระบบการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง แปลวําผู๎ให๎บริการต๎องวางเป้าหมาย
หลัก เรื่ องของการสร๎ างความพึ งพอใจในการให๎บริ การของตนเป็ นส าคั ญ ต๎องหมั่ นตรวจสอบวํ า
ผู๎ใช๎บริการนั้นมีความพึงพอใจตํอระบบมากน๎อยเพียงใด หากมีจุดไหนที่ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจต่า
แล๎ว ผู๎ให๎บริการต๎องหาทางรีบแก๎ไขโดยดํวน
จากการสัมภาษณ์ผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมดนตรีก็พบความเห็นวําความพึงพอใจนั้นมี
ความสอดคล๎องกับลักษณะของดนตรีที่ใช๎ความพึงพอใจเป็นหลัก ไมํมีเกณฑ์แท๎ที่สามารถวัดคุณภาพ
ได๎ตายตัววําเพลงนี้อยูํในเกณฑ์เพราะหรือไมํเพราะ เพราะผู๎ฟังมีลักษณะแบบอัตวิสัย (Subjective)
ซึ่งแตกตํางกันไปในแตํละคน ในบทเพลงเดียวกันผู๎ฟังที่ตํางกันอาจให๎ความเห็นตํางกัน หรือทางดนตรี
เรียกวํา Timbre หรือการแจกแจงคุณภาพของเสียงตามความรู๎สึก เชํนบ๎างอาจจะวําเสียงนี้ฟังดูหวาน
ในขณะที่ อีก คนอาจรู๎สึ ก วํ าเสี ยงนี้ ดูเ ศร๎ า จึ งท าให๎ก ารฟั ง ดนตรี นั้น ใช๎อ ารมณ์ ห รื อ ความพึ งพอใจ
มากกวําเหตุผล และถึงเมื่อจะอยูํในรูปแบบการให๎บริการ แตํก็ยังเป็นการบริการการฟังเพลง หลัก
ของอารมณ์จึงมีอิทธิพลมากกวําหลักเกณฑ์ของเหตุผลที่มีอานาจรองลงมาซึ่งสอดคล๎องกันกับผลวิจัย
เชิงปริมาณ
อยํางไรก็ดีจากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็ยังพบวํา ความพึง พอใจสามารถวิ่งผํานปัจจัย
ทัศนคติ ซึ่งเป็นปัจจัยขั้นกลางอันสํงผลตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องของระบบสตรีมมิ่งได๎อีกด๎วย
แปลวําผู๎ให๎บริการอาจสร๎างการรับรู๎และเจตคติของทัศนคติ อาทิเชํน การที่ผู๎ใช๎บริการรู๎สึกถึงความ
งํายของระบบ รู๎สึกสนุก ไมํวิตกกังวลกับการใช๎งาน หรือรู๎วําหากมีปัญหาใดๆก็สามารถหาทางแก๎ไขได๎
ทั้งด๎วยตัวเองและระบบสนับสนุนภายนอก รวมถึงรู๎สึกได๎วําระบบนั้นมีประโยชน์กับตน ระบบนั้น
สํงเสริมให๎ภาพลักษณ์ตนเวลาใช๎งานแล๎วดูดี คุณภาพของการใช๎งานสํงผลตํอตนทั้งด๎านทั่วไปและด๎าน
การทางานในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี (Davis, 1989;
Venkatesh, 2000; Venkatesh, 2003) โดยเฉพาะการรับรู๎ถึงประโยชน์ในการใช๎งาน จากการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและการสัมภาษณ์ พบวํายังสํงผลทางตรงและทางอ๎อมตํอความตั้งใจใช๎งานอยําง
ตํอเนื่องด๎วยเชํนกัน ผู๎วิจัยเองได๎ทดลองวิเคราะห์วําปัจจัยการรับรู๎ถึงความงํายในการใช๎งานนั้นมี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องด๎วยหรือไมํ ปรากฏผลวิเคราะห์ออกมาพบวําสมมติฐานนี้ไมํ
สนับสนุน (t-stat = 1.7664 ที่ p < 0.05) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีตัวแบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี
ที่ไมํมีการโยงเส๎นอิทธิพลระหวํางสองปัจจัยนี้
ผู๎วิจัยใช๎การศึกษาแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บ
ข๎อมูลจากผู๎ใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งในประเทศไทย จานวน 300 ราย โดยกวําครึ่งหนึ่งของ

95
กลุํมตัวอยํางหรือที่ร๎อยละ 63 เป็นนักเรียนนักศึกษาและมีอายุเฉลี่ยทั้งหมดอยูํที่ 21.67 ปี เนื่องด๎วย
กลุํมนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุํมยุคดิจิทัล และเป็นรุํนเริ่มต๎นหลังยุค Generation-Y หรือที่เรียกวํา
Generation-Z (บ๎างเรียกวํา Generation-D ซึ่งตัว D ยํอมาจาก Digital) เป็นผู๎ที่มีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนการใช๎งานเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง ซึ่งกลุํมนี้เป็นกลุํมที่เกิดมากับ ระบบดิจิทัลและเป็น Early
Adopter ของการใช๎มิวสิคสตรีมมิ่ง ทั้งยังเป็นกลุํมที่ใช๎มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตตํออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเป็นจานวนมากที่สุดของประชากรประเทศไทย ซึ่งถือเป็นผู๎ใช๎งานระบบอยํางแท๎จริงและ
จึงเป็นกลุํมตัวแทนการตอบแบบสอบถามเป็นกลุํมหลัก
รวมถึงผู๎วิจัยมีความตั้งใจที่จะใช๎การวิเคราะห์สถิติบนสมการโครงสร๎างที่อาศัยการวิเคราะห์
สถิติระดับสูงและเป็นที่ยอมรับในงานวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งยังพบได๎จากัดในงานวิชาการเชิงนิเทศ
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงทาให๎ผู๎วิจัยมีข๎อจากัดในการใช๎ตัวแปรในงานวิจัย เนื่องจากโปรแกรมที่ใช๎
วิเคราะห์สถิติสมการโครงสร๎างนั้นบังคับให๎ต๎องมีการทบทวนวรรณกรรมในแตํละตัวแปรอยํางสมบูรณ์
ตลอดจนแตํละตัวแปรต๎องสามารถสังเคราะห์ตัวแปรเชิงประจักษ์ออกมาได๎เพื่อนามาใช๎วัดคําตัวแปร
แฝง จึงจะสามารถวิเคราะห์ผลให๎ตัวแบบสมการอยูํในสารรูปสนิทดีได๎ (Model Fit) และหากมีการใช๎
จานวนตัวแปรที่มากเกินไปหรือตัวแปรนั้นขาดการทบทวนวรรณกรรมอยํางพอเหมาะ จะสํงผลให๎ตัว
แบบมีภาวะสารรูปสนิทดีได๎ยากหรือไมํ ได๎เลย ผู๎วิจัยจึงได๎ ใช๎หลักการคัดเลือกตัวแปรเชิงสะท๎อน
(Reflective Equilibrium) เฉพาะที่มีความสาคัญตํองานวิจัยซึ่งได๎มาจากการทบทวนวรรณกรรม
ทั้งหมด 5 ตัวแปร และอยํางไรก็ดีแม๎ตัวแปรความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องจะเป็นตัวแปรหลักที่สํงผล
ตํอการใช๎งานที่เกิดขึ้นจริง (Actual Use) อันสะท๎อนถึงตัวชี้วัดความสาเร็จในธุรกิจ แตํก็ยังมีตัวแปร
อีกมากมายที่จะชํวยพัฒนารูปแบบทางธุรกิจด๎านระบบฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมทั้งยังชํวยแก๎ปัญหาด๎านการละเมิดลิขสิทธิ์ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับชาติและ
นานาชาติ

5.2 ข้อจากัดของการวิจัย
5.2.1 ด้านระเบียบวิธีวิจัย
ข๎ อ จ ากั ด ของการศึ ก ษาวิ จั ย ในด๎ า นระเบี ย บวิ จั ย ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ร ายละเอี ย ด
ตํางๆ ดังนี้ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
การเก็บข๎อมูลจากผู๎ใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งในประเทศไทย จานวน 300 ราย ซึ่งผู๎วิจัยต๎องคอย
ตรวจสอบแบบสอบถาม (Pre-Screen) ด๎วยตัวเองกํอนเบื้องต๎นวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบที่ใช๎
ความตั้งใจในการลงคะแนน ตลอดจนมีการพบข๎อมูลตกหลํน (Missing Data) อยูํจานวนหนึ่ง ซึ่ง
ผู๎วิจัยต๎องใช๎วิธีการประมวลสุํมในบางข๎อด๎วยโปรแกรม SPSS เนื่องจากโปรแกรม SmartPLS นั้นไมํ
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อนุญาตให๎ชุดข๎อมูลที่มี Missing Data เข๎าระบบเพื่อทาการวิเคราะห์สมการโครงสร๎างได๎ สํวนการ
สัมภาษณ์เพื่อยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งหากจะพิจารณาแล๎วผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมดนตรี
ขนาดใหญํนน้ั จะมีจานวนน๎อยราย จึงมีข๎อจากัดด๎านจานวนของผู๎เชี่ยวชาญในการให๎การสัมภาษณ์ ซึ่ง
ผู๎วิจัยได๎ใช๎กลุํมตัวอยํางในการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันผลการวิจัย จานวน 5 ทําน เนื่องจากการเข๎าถึงตัว
ผู๎เชี่ยวชาญนั้น จาเป็น ต๎องใช๎ เวลาในการนัดหมายเพื่อให๎ได๎สัม ภาษณ์ โดยที่ ผู๎วิจัยใช๎เวลาในการ
สัมภาษณ์และพูดคุยในประเด็นตํางๆ ไมํต่ากวํา 40 นาทีตํอ 1 ทํานจึงสํงผลให๎ผู๎วิจัยใช๎ต๎องใช๎เวลาใน
การประสานงาน การเดินทาง ตลอดจนการสัมภาษณ์
5.2.2 ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข๎อจากัด ในด๎านการเก็บข๎อมูล ซึ่งผู๎วิจัยใช๎เวลาในการจัดเก็บ
ข๎อมูล โดยมีจานวนกลุํมตัวอยําง 300 ราย ซึ่งผู๎วิจัยใช๎การเก็บข๎อมูล 360 ชุด หรือเก็บเพิ่มอีกร๎อยละ
20 และนามาคัดเลือกโดยเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ที่สุด ให๎เหลือจานวน 300 ชุด เพื่อสามารถที่
จะได๎ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางตามสมมติฐานพื้นฐานของสมการโครงสร๎างในการวิเคราะห์เป็นการ
วิเคราะห์สมการโครงสร๎าง (Structure Equation Modeling: SEM) คือ ขนาดประชากรตํอตัวแปร
สังเกตได๎ (Observed Variable) ต๎องมีไมํน๎อยกวํา 20:1 หรือความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตํางๆต๎อง
อยูํบนพื้นฐานของทฤษฎีเป็นต๎น (Hair et al., 2006) เพื่อให๎ได๎ขนาดของตัวอยําง (Sampling Size)
ที่มากเพียงพอที่จะสามารถนามาวิเคราะห์โปรแกรม SmartPLS ได๎ และยังเป็นการแจกแจงเป็นแบบ
โค๎งปกติ (Normal Curve Distribution) ตามข๎อกาหนดผู๎วิจัยมีตัวแปรที่เป็นตัวแปรแฝงและตัวแปร
สังเกตได๎ (Manifest And Observed Variables) โดยที่ผู๎วิจัยต๎องใช๎เวลาในการรวบรวมข๎อมูลจาก
แบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วนมากยิ่งขึ้นเพื่อนามายืนยันผลวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ

5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสมการโครงสร๎างของตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอ ความ
ตั้งใจใช๎บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
ได๎ข๎อค๎นพบที่เป็นประโยชน์ตํอการปรับปรุงและพัฒนากลุํมอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย ผู๎วิจัย
จะกลํ า วถึ ง ข๎ อ เสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโดยน าเสนอใน 4 ประเด็ น ดั ง นี้ 1)
ข๎อเสนอแนะเชิงวิชาการ 2) ข๎อเสนอแนะเชิงระเบียบวิธีวิจัย 3) ข๎อเสนอแนะเชิงวิชาชีพ และ 4)
ข๎อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต ดังตํอไปนี้

97
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาสมการโครงสร๎างของตัวแบบ (Model) ขึ้นมา โดยเป็นการ
ผสมผสานตัวแบบการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ที่มีการ
พัฒนาโดย Davis (1989); Venkatesh et al. (2000); Venkatesh et al. (2003) และตัวแบบการ
ยืนยันความคาดหวัง (Expectation Confirmation Theory: ECT) ที่ถูกพัฒนาโดย Oliver (1980);
Bhattacherjee (2001) ซึ่งตัวแบบนี้เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในระดับปัจจัยและระดับ
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร เพื่อมาใช๎ในการทดสอบในบริบทของความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องของ
การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งในประเทศไทย ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องอยูํอยํางจากัด โดยเฉพาะตัวแปร
ตามสํวนใหญํในงานวิจัยมักจะใช๎เพียงความตั้งใจทั่วไปเทํานั้น ซึ่งไมํสามารถตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจ
สารสนเทศในปัจจุบันที่ผู๎ให๎บริการไมํได๎ทาการซื้อขายกับผู๎ใช๎งานโดยตรง แตํผํานตัวกลางหรือผู๎ที่มา
เป็นสปอนเซอร์ทางการเงินให๎ โดยผู๎ใช๎งานในปัจจุบันสามารถใช๎งานระบบสารสนเทศได๎ฟรี อาทิ
Facebook YouTube LINE หรือ JOOX แตํอาจมีเงื่อนไขการใช๎งานที่ตํางกัน เชํน สามารถใช๎งานได๎
ไมํ ค รบทั้ ง ระบบหากไมํ เ สี ย เงิ น เพิ่ ม การมี โ ฆษณาจากสปอนเซอร์ แ ทรก เป็ น ต๎ น ดั ง นั้ น ระบบ
สารสนเทศเหลํานี้โดยเฉพาะระบบสตรีมมิ่งนั้นต๎องอาศัยการใช๎งานอยํางตํอเนื่องของผู๎ใช๎งาน จึงจะ
สามารถสร๎างรายได๎เพื่อความอยูํรอดของธุรกิจได๎อยํางแท๎จริง ผู๎วิจัยจึงเลือกศึกษาตัว แปรตามเป็น
ความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่อง อีกทั้งความตั้งใจนั้นเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่กํอให๎เกิดการใช๎งานจริง
(Kotler, 2000; Fishbein & Ajzen, 1975; Davis et al., 1989)
5.3.2 ข้อเสนอแนะด้านระเบียบวิธีวิจัย
การศึก ษาวิจัย นี้เป็นการศึกษาวิจัยที่ เน๎นการวิจัย เชิงปริ มาณเป็ นหลักส าคัญ ผู๎ วิจัยได๎
ทดสอบมาตรวัดที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่สาคัญ 4 ประการ
ได๎ แ กํ ความเที่ ย งตรง (Valid) และความเชื่ อ ถื อ ได๎ (Reliable) ความเที่ ย งตรงเชิ ง เหมื อ น
(Convergent Valid) และความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant Valid) การวิเคราะห์สมการ
โครงสร๎าง (Structure Equation Modeling) โดยใช๎โปรแกรม SmartPLS และ SPSS ในการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ด๎วยคําสถิติที่แสดงถึงความถูกต๎อง การยอมรับ และความเหมาะสมของการ
วิจัยในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมระหวํางข๎อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล
สมการโครงสร๎างตามทฤษฎีการวิจัยและทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ได๎กาหนดไว๎ในการศึกษาครั้งนี้
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวําโมเดลที่ได๎จากการศึกษาวิจัยด๎วยข๎อมูลเชิงประจักษ์มี
ความสอดคล๎องกับโมเดลทางทฤษฎีเป็นอยํางดี ตลอดจนเส๎นอิทธิพลตํางๆระหวํางตัวแปรได๎แสดงคํา
ความสัมพันธ์ที่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งแสดงวําโมเดลที่ได๎จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
ความเข๎มแข็งและมีความเหมาะสมในการทดสอบในระดับที่ดี
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ดังนั้น ผู๎วิจัยเสนอวําควรนาระเบียบวิ จัยวิธีอื่นหรือนาโปรแกรมการวิเคราะห์ผลอื่นมา
วิเคราะห์ผลเชิงเปรียบเทียบ เชํน โปรแกรม LISREL EQS AMOS หรือ M-Plus เป็นต๎น ใช๎ใน
การวิเคราะห์ผลเพื่อให๎เกิดการเปรียบเทียบในด๎าน Model Fit มาใช๎ในการวิเคราะห์ตํอไป
5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาชีพ
สาหรับผู๎ให๎บริการระบบมิวสิคสตรีมมิ่ง คํายเพลง หรือบริษัท Start-up ที่สนใจประกอบ
ธุรกิจสตรีมมิ่ง อาจลองพิจารณาตัวแบบนี้เป็นตัวแบบที่ใช๎พัฒนาธุรกิจ เนื่องจากความอยูํรอดของ
ธุ ร กิ จ สารสนเทศ โดยเฉพาะผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารระบบสตรี ม มิ่ ง นั้ น ขึ้ น อยูํ ย อดการใช๎ ง านอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง
(Continuous Traffic) ซึ่งปัจจัยด๎านความตั้งใจนั้นเป็นตัวแปรที่สาคัญที่สุดอันกํอให๎เกิดการใช๎งาน
จริง (Actual Use) จากงานวิจัยชิ้นนี้ได๎แสดงให๎เห็นวํามีปัจจัยที่สาคัญตํอความตั้งใจใช๎งานอยําง
ตํอเนื่องอยูํ 3 ปัจจัยหลักๆ อันได๎แกํ 1) การสร๎างการรับรู๎ของผู๎ใช๎ง านถึงประโยชน์ของการใช๎งาน
ระบบ ให๎ผู๎ใช๎งานเกิดความรู๎สึกวําระบบนั้นจะกํอให๎เกิดประโยชน์แกํตน เชํน ในแงํของการใช๎งานนั้น
ชํวยสํงเสริมภาพลักษณ์ของผู๎ใช๎งานให๎ดูทันสมัย การใช๎งานระบบนั้นสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของผู๎ใช๎งาน
ทั่วไป การเสริมสร๎างเรื่องของคุณภาพระบบที่ทาให๎ผู๎ใช๎งานรู๎สึกถึงประโยชน์ 2) การสร๎างการรับรู๎ด๎าน
ความงํายในการใช๎งานระบบ ผู๎ใช๎งานจะเลือกใช๎งานระบบที่ไมํยุํงยาก ระบบที่รู๎สึกปลอดภัย ระบบที่
สนุก รวมถึงระบบที่ผู๎ใช๎งานรับรู๎ได๎วําถ๎าเกิดมีปัญหาแล๎วสามารถแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตัวเอง หรือมีคนของ
ผู๎ให๎บริการสามารถชํวยแก๎ปัญหาให๎ได๎ และ 3) ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญมาก เพราะความ
พึงพอใจเป็นความรู๎สึกทางอารมณ์ ซึ่งหากผู๎ใช๎งานมีความพึงพอใจในระบบแล๎ว ก็จะอยูํใช๎งานกับ
ระบบไปอยํางตํอเนื่อง ผู๎ให๎บริการอาจมีการวัดผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานอยูํเสมอ หากเจอปัญหา
ใดที่ไปลดความพึงพอใจ จะต๎องรีบแก๎ปัญหานั้นโดยดํวน ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 นั้นจะยังไปสํงผลตํอทัศนคติที่
เป็นตัวแปรคั่นกลางอันนาไปสูํความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องในที่สุด
ในการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยจึงเลือกใช๎ตัวแปรความตั้งใจใช๎งานอยํางตํอเนื่องเป็นตัวแปรแฝง
ภายในตัวสุดท๎ายและเป็นจุดตั้งต๎นของการหาคาตอบและหัวข๎อในงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากเป็นตัวแปร
ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศแบบดิจิทัลในปัจจุบันซึ่งผู๎ใช๎บริการไมํใชํลูกค๎า
โดยตรงแตํเป็นกลุํมบุคคลที่สาม (Third Party) ที่เป็นผู๎สนับสนุนการให๎บริการทางอ๎อมโดยคิดจาก
การใช๎งานระบบสารสนเทศนั้นอยํางตํอเนื่อง ยิ่งมีการใช๎งานอยํางตํอเนื่องมากเทําไร ผู๎ให๎บริการจะ
สามารถได๎รับผลประกอบการทางธุรกิจมากขึ้นเทํานั้น ซึ่งทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรมุํงให๎
ความสาคัญไปที่จุดนี้ เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจดิจิทัลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อาทิ ภาครัฐเองควรมีกล
ยุทธ์เชิงนโยบายในการสนับสนุนให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงอินเตอร์เน็ตได๎สะดวก ครอบคลุม และมี
ราคาถูกลง เพื่อให๎เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชาติและทั้งแผนประเทศไทย 4.0
ออกมาอยํางชัดเจน
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5.3.4 ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต
หลั ง จากผู๎ วิ จั ย ได๎ เ สร็ จ สิ้ น การท าวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู๎ วิ จั ย ได๎ ค๎ น พบถึ ง สิ่ ง ที่ นํ า สนใจและมี
ความสาคัญหลายประเด็นที่อยากแนะนาสาหรับผู๎วิจัยทํานอื่นๆที่สนใจในบริบทธุรกิจดนตรีโดยเฉพาะ
ระบบสตรีมมิ่งซึ่งขอนาเสนอไว๎ดังนี้
1) ประเด็นทางด๎านการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นประเด็นและปัญหาสาคัญมากตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลเพราะเป็นการทาลายระบบการสร๎างรายได๎ของธุรกิจในปัจจุบันอยํางมากโดยเฉพาะ
ธุรกิจบันเทิงซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ไมํได๎ตอบสนองความต๎องการขั้นพื้นฐานของผู๎บริโภค ซึ่งหากผู๎บริโภคมี
ความรู๎สึกหรือทัศนคติตํอการละเมิดลิขสิทธิ์วําเป็นสิ่งที่ไมํผิดจะเกิดอันตรายอยํางมากตํออุตสาหกรรม
ทั้งภาคบันเทิงและภาคดิจิทัลทั้งหมด การวิจัยโดยอาจมุํงเน๎นศึกษาปัจจัยทางด๎านทัศนคติอันสํงผลตํอ
การละเมิดลิขสิทธิ์จึงเป็นเรื่องที่นําสนใจที่ผู๎วิจัยอยากแนะนาให๎มี งานวิจัยบริบทนี้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นจานวนมาก เพื่อหาทางยับยั้งการกระทาที่ผิดนี้และสํงเสริมให๎ผู๎บริโภคมีความเข๎าใจและทัศนคติ
ของการบริโภคและอุปโภคสิ่งที่ถูกต๎องตามลิขสิทธิ์ให๎มากขึ้นเพราะอนาคตเราจะต๎องเข๎าสูํยุคดิจิทัล
อยํางเต็มตัว และหากทั้งภาครัฐและเอกชนยัง ไมํมีความพร๎อมในการรับมือปัญหานี้อาจจะเกิดปัญหา
ใหญํมากขึ้นตามมาได๎ในภายภาคหน๎า
2) ประเด็นปัจจัยใดที่สํงผลตํอความสาเร็จขององค์กรธุรกิจเพลงออนไลน์ โดยปัจจัยแหํง
ความสาเร็จ (Critical Success Factor: CSF) เป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่ต๎องทาให๎มีหรือให๎เกิดขึ้น
เพื่อให๎บรรลุความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ หรือก็คือเป็นการให๎หลักการ แนวทาง หรือวิธีการที่องค์กรจะ
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได๎ แตํละองค์กรจะมีปัจจัยแหํงความสาเร็จเป็นหลักหมายที่เป็นรูปธรรมในการ
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให๎มุํงไปในทิศทางเดียวกัน ทาให๎เจ๎าหน๎าที่และผู๎บริหารขององค์กรรู๎
วํ า ต๎ อ งท าสิ่ ง ใดบ๎ า งเพื่ อ ให๎ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข ององค์ ก รตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น์ หากปราศจากปั จ จั ย แหํ ง
ความสาเร็จแล๎ว วิสัยทัศน์ขององค์กรจะไมํได๎รับการตอบสนองอยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ซึ่งจะนาไปสูํการตํอยอดสูํธุรกิจใหมํๆในอุตสาหกรรมเพลง
3) ขณะผู๎วิจัยได๎ทาการศึกษานั้น ตลอดจนการสัมภาษณ์กับผู๎เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรี
ในปัจจุบัน พบวํามีปัจจัยหนึ่งที่นําสนใจเป็นอยํางมากเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดนตรี คือ ตัวแปรด๎าน
ความหลงใหลของผู๎บริโภคตํอศิลปินที่ตนชื่นชอบ (Idolisation) หรือที่เรียกวําศิลปินไอดอล หรือ
หมายถึงศิลปินที่มีสิ่งจูงใจให๎นําหลงใหล โดยผํานทางการโปรโมททางการตลาดผํานทางสื่อมวลชน ซึ่ง
เมื่อบุคคลหนึ่งมีภาวะความหลงใหลตํอบุคคลหนึ่งที่ตนยึดถือจะมีลักษณะคือ เกิดการรักใครหรือ
เทิดทูน หมายถึง ความรู๎สึกรักใครํที่มีตํอบุคคลที่ตนหลงใหล และจะคอยหาทางไปพบเจอตัวหรื อใช๎
สิ่งของที่มีความเกี่ยวโยงกับบุคคลที่ตนหลงใหล อีกประการคือ การยึดแมํแบบ หรือการพยายามที่จะ
ทาตามบุค คลที่ ตนหลงใหล เชํ น แตํง ตัว เหมือ นกัน ใช๎ข องที่คล๎ ายกัน ในเชิ งธุ รกิ จดนตรี นั้น ผู๎ ที่
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หลงใหลในศิลปินหรือผู๎ที่เป็นแฟน (มาจากคาวํา Fanatic ที่แปลวําคลั่งไคล๎) โดย (Godin, 2008)
ผู๎เชี่ยวชาญทางการตลาดในอุตสาหกรรมดนตรีกลําววํา แฟนเพลง มี 3 ลักษณะคือ แฟนเพลงแบบผิว
เผิน (Ambient Fan) หรือ แฟนเพลงที่พอจะรู๎จักหน๎าตาศิลปิน ร๎องเพลงตามได๎ , แฟนเพลงแบบมี
สํวนรํวม (Engaged fan) หรือ แฟนเพลงที่ประกาศตนวําชอบศิลปินคนหนึ่งๆ และแสดงออกถึงความ
รักตํอศิลปิน, และประเภทสุดท๎ายคือแฟนเพลงคลั่งไคล๎ (Super Fan) หรือแฟนเพลงขั้นสูงสุดที่จะไป
ดูคอนเสิร์ตทุกงานที่ศิลปินที่ตนหลงใหลแสดงเทําที่จะทาได๎ จะซื้อสินค๎าทุกชนิดที่เกี่ยวข๎องกับศิลปิน
ที่ตนเองรัก โดยความรักที่แฟนเพลงมีนั้นจะทาให๎เกิดความจงรักภักดี และความภักดีของแฟนเพลง
นั้นยิ่งมีมากก็จะทาให๎ยอดขายสินค๎าที่เกี่ยวข๎องกับศิลปิ นสามารถขายได๎มากสืบเนื่องกัน ดังนั้นผู๎
ให๎บริการด๎านสตรีมมิ่งเองสามารถเชื่อมโยงปัจจัยด๎านความหลงใหลของผู๎บริโภคเพื่อนามาใช๎พัฒนา
สร๎างกลุํมแฟนให๎สามารถใช๎งานระบบสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่องได๎ ซึ่งผู๎วิจัยมองวําปัจจัยด๎านนี้เป็นปัจจัย
ใหมํที่นําสนใจสาหรับงานวิจัยในอนาคต
4) ผู๎วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสและปัจจัยที่จะทาให๎ธุรกิจดนตรี และสตรีมมิ่ง ขยายตัวได๎อีกใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุํมผู๎ใช๎โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีงานวิจัยชี้แนวโน๎มวําภายในไมํกี่ปี
ข๎างหน๎า ประชากรทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือใช๎ร๎อยละ 100 หรือทุกคนในประเทศ จึงเป็นเรื่อง
นําสนใจในการทาวิจัยในอนาคตโดยมุํงเน๎นไปที่ความเป็น Gerenation ของผู๎บริโภควําการเปลี่ยน
ถํายยุคสมัยจาก Gen-Y ไป Gen-Z นั้นตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของกลุํม Gen-Z
หรือกลุํมดิจิทัลนั้นมีลักษณะเป็นอยํางไรเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได๎ดีและชัดเจนยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่อง ตัวแบบสมการโครงสร้างของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการฟังเพลงแบบสตรีม
มิ่งอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทย
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้ เป็นสํวนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรของศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความรํวมมือจากผู๎ตอบแบบสอบถามทุกทํานในการตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็ น จริ ง เพื่ อ ได๎ ผ ลการวิ จั ย ที่ ใ กล๎ เ คี ย งกั บ ความคิ ด เห็ น ของทํ า นมากที่ สุ ด ผู๎ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้เป็นอยํางดี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในชํอง ( ) ที่ตรงกับความจริงของทํานมากที่สุด
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
________ ปี
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
( ) 1. ต่ากวําปริญญาตรี
ปริญญาตรี

( ) 2. ปริญญาตรี

( ) 3.

สูงกวํา

4. อาชีพ
( ) 1. นักเรียน / นักศึกษา
( ) 3. เจ๎าของกิจการ / ธุรกิจสํวนตัว

( ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) 4. อาชีพอิสระ

5. รายได๎ตํอเดือน
( ) 1. ต่ากวํา 10,000 บาท
( ) 3. 20,001 – 30,000 บาท

( ) 2. 10,001 – 20,000 บาท
( ) 4. มากกวํา 30,000 บาท
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6. การฟังเพลงสตรีมมิ่งตํอวัน
( ) 1. ต่ากวํา 1 ชั่วโมง
( ) 3. 2-3 ชั่วโมง

( ) 2. 1-2 ชั่วโมง
( ) 4. มากกวํา 3 ชั่วโมง

7. แอปพลิเคชั่นที่ใช๎ฟังเพลงสตรีมมิ่งบํอยที่สุด
( ) 1. JOOX
( ) 2. APPLE MUSIC
( ) 3. SPOTIFY
( ) 4. YOUTUBE
( ) 5. อื่นๆ โปรดระบุ _______________________________
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับตัวแปรความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด
โดยแบํงออกเป็น 7 ระดับ เรียงจาก 1 เห็นด๎วยน๎อยที่สุดไปยัง 7 เห็นด๎วยมากที่สุด
คาถาม
1 2 3 4 5
8. ฉันตั้งใจจะใช๎บริการฟังเพลงสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่อง
9. ฉันตั้งใจจะใช๎บริการฟังเพลงสตรีมมิ่งอยํางตํอเนื่อง
มากกวํารูปแบบการฟังเพลงวิธีอื่น
10. ในอนาคตฉันตั้งใจที่จะเป็นสมาชิกของผู๎ให๎บริการ
ฟังเพลงสตรีมมิ่งหากมีรูปแบบอื่นๆนาเสนอ
11. ฉันจะแนะนาบริการฟังเพลงสตรีมมิ่งให๎กับคนที่ฉัน
รู๎จักหากฉันพอใจ
12. เมื่อฉันรู๎จักวิธีการใช๎บริการฟังเพลงสตรีมมิ่ง ฉันจะ
แนะนาคนรอบข๎างฉันด๎วย
13. ฉันมัก “แนะนา” เพื่อนและครอบครัวให๎ใช๎บริการ
ออนไลน์ที่ฉันชื่นชอบ
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ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับตัวแปรทัศนคติ
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด
โดยแบํงออกเป็น 7 ระดับ เรียงจาก 1 เห็นด๎วยน๎อยที่สุดไปยัง 7 เห็นด๎วยมากที่สุด
คาถาม
1 2 3 4 5
14. ฉัน “พอใจ” ในระบบการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งผําน
มือถือหรือคอมพิวเตอร์
15. ฉันรู๎สึกวําการฟังเพลงแบบถูกต๎องตามหลักลิขสิทธิ์
เชํนสตรีมมิ่ง “เป็นสิ่งที่ด”ี
16. ฉันรู๎สึก “ชอบ” ระบบการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง
17. ฉันคิดวําการละเมิดลิขสิทธิ์การฟังเพลงเป็นสิ่งที่ “ไมํ
ดีไมํควรทา”
18.
ฉันเชื่อวําการฟังเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ “ไมํได๎มี
คุณภาพดี” เทํากับของมีลิขสิทธิ์
19. ฉันเชื่อวําการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งคุ๎มคําและชํวย
ประหยัดเวลากวําการฟังแบบละเมิดลิขสิทธิ์
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับตัวแปรการรับรู้ความง่ายของการใช้งาน
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด
โดยแบํงออกเป็น 7 ระดับ เรียงจาก 1 เห็นด๎วยน๎อยที่สุดไปยัง 7 เห็นด๎วยมากที่สุด
คาถาม
1 2 3 4 5
20. ฉันเชื่อวํา “ไมํจาเป็นต๎องมีความสามารถทาง IT สูงก็
สามารถใช๎ระบบมิวสิกสตรีมมิ่งได๎
21. ฉันเชื่อวํา “ไมํจาเป็นต๎องมีประสบการณ์การฟังเพลง
แบบสตรีมิ่งมากํอนก็สามารถใช๎งานได๎
22. ถ๎าฉันอยากใช๎บริการมิวสิกสตรีมมิ่ง ฉันรู๎จักบริการ
หรือเว็ปไซต์ที่สามารถเข๎าไปซื้อได๎ในทันที
23. ฉันไมํมีความกังวลวําหากฉันกดปุ่มผิดพลาดขณะใช๎
บริ ก าร อาจจะท าให๎ “เกิ ด ความเสี ย หาย” กั บ
โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของฉันได๎
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24.
ฉันไมํลังเลวําการใช๎งานระบบมิวสิกสตรีมมิ่ง
ผิดพลาดอาจทาให๎เกิด “ปัญหายุํงยาก” ตามมา
25. หากฉันพบความยุํงยากในการใช๎งานบางประการ ก็
ไมํได๎ทาให๎ฉันรู๎สึกกังวลใดๆ
26.
การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งนั้นทาได๎ “งํายและ
เพลิดเพลิน”
27. ระบบการฟังแบบเพลงสตรีมมิ่งที่ทาได๎งํายและสนุก
ทาให๎ฉันอยาก “ใช๎งานบํอยๆ”
28. การฟั งเพลงแบบสตรี ม มิ่ ง นั้น ท าได๎ “สนุก และท๎ า
ทาย” กวําการฟังเพลงผํานสื่อทางกายภาพ
29. ถ๎าฉันติดขัดในการใช๎บริการมิวสิกสตรีมมิ่ง ฉันมั่นใจ
วําสามารถ “หาทางออก” ได๎
30. ถ๎าฉันติดขัดในการใช๎บริการมิวสิกสตรีมมิ่ง ฉันมั่นใจ
วําสามารถติดตํอผู๎ให๎บริการเพื่อ “แก๎ปัญหา” ได๎
31. ผู๎ ใ ห๎บริ การมิ ว สิ ก สตรี ม มิ่ ง ได๎ “สามารถฟั งก์ชั่ นใช๎
งาน” ที่เข๎าใจไว๎อยํางชัดเจน
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ส่วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด
โดยแบํงออกเป็น 7 ระดับ เรียงจาก 1 เห็นด๎วยน๎อยที่สุดไปยัง 7 เห็นด๎วยมากที่สุด
คาถาม
1 2 3 4 5
32. การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งเป็นสิ่ง “ดูดี ดูเทํ”
33. การฟั ง เพลงแบบสตรี ม มิ่ ง ชํ ว ยให๎ ฉั น ฟั ง เพลงได๎
“สะดวก” กวําการฟังเพลงจากแผํนซีดีหรือดาวโหลด
34. การฟั ง เพลงแบบสตรี ม มิ่ ง แสดงถึ ง ภาพลั ก ษณ์
ผู๎ใช๎งานที่ “ทันสมัย”
35. การฟั ง เพลงแบบสตรี ม มิ่ ง ชํ ว ยให๎ ฉั น “จั ด การกั บ
เพลย์ ลิ ส ต์ ” ได๎ ดีก วํ า การซื้ อ เพลงแบบแผํ น ซี ดี ห รื อ
ดิจิทัลดาวโหลด
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36. ไฟล์เพลงบนระบบมิวสิกสตรีมมิ่งนั้นมีคุณภาพเสียง
ที่ดีกวําไฟล์ MP3 ละเมิดลิขสิทธิ์
37. การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง ชํวยฉัน “ประหยัดเวลา”
กวําการฟังเพลงจากแผํนซีดี
38. การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งชํวยให๎ไลฟ์สไตล์การฟัง
เพลงของฉัน “มีความหลากหลาย”
39. การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งชํวยให๎ไลฟ์สไตล์การฟัง
เพลงของฉัน “มีประสิทธิภาพมากกขึ้น”
40. การฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ งชํวยให๎ไลฟ์สไตล์การฟัง
เพลงของฉัน “สะดวกขึ้น”
41. หากคนรอบตัวฉัน อาทิ เพื่อน ครอบครัว แฟน ใช๎
งานระบบมิ วสิก สตรีมมิ่ ง ฉั นมีความรู๎สึกคล๎อยตาม
อยากใช๎ด๎วยเชํนกัน
42. หากคนรอบตัวฉัน อาทิ เพื่อน ครอบครัว แฟน
แนะนาระบบมิวสิกสตรีมมิ่งตัวใหมํที่ฉันไมํรู๎จัก ฉัน
อยากจะทดลองใช๎ด๎วยเชํนกัน
43. หากคนสาคัญในชีวิตของฉันบอกวําการโหลดเพลง
ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสิ่งไมํดี “ฉันก็จะไมํทา”
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ส่วนที่ 6 คาถามเกี่ยวกับตัวแปรความพึงพอใจ
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในชํองวํางที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด
โดยแบํงออกเป็น 7 ระดับ เรียงจาก 1 เห็นด๎วยน๎อยที่สุดไปยัง 7 เห็นด๎วยมากที่สุด
คาถาม
1 2 3 4 5
44. โดยรวมแล๎วฉันรู๎สึกมีความพึงพอใจในการใช๎งานการ
ฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง
45. ฉันรู๎สึกมีความสุขจากการใช๎งานการฟังเพลงแบบ
สตรีมมิ่ง
46. การใช๎ บ ริ ก ารมิ ว สิ ก สตรี ม มิ่ ง ชํ ว ยเติ ม เต็ ม ความ
ต๎องการด๎านการฟังเพลงให๎กับฉัน
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47. ฉันรู๎สึกมีความพึงพอใจกับหน๎าตาอินเตอร์เฟสในการ
ใช๎งานการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง
48. ฉันรู๎สึกมีความพึงพอใจกับคําบริการ(กรณีเป็น
สมาชิกแบบเสียเงิน) ในการใช๎งานการฟังเพลงแบบ
สตรีมมิ่ง
49. ฉันรู๎สึกเพลิดเพลินกับการใช๎บริการมิวสิกสตรีมมิ่งใน
แตํละวัน
50. ฉันรู๎สึกพอใจกับการได๎พูดคุยเกี่ยวกับระบบมิวสิก
สตรีมมิ่งที่ฉันกาลังใช๎กับผู๎อื่น
51. ฉันพอใจที่เวลามีผู๎กดไลก์ชอบเพลงเวลาฉันแชร์เพลง
ที่ฉันกาลังฟังบนสื่อสังคมของฉัน
52. ฉั นพอใจที่ เวลามี แ สดงความคิดเห็นชื่ นชอบเพลง
เวลาฉันแชร์เพลงที่ฉันกาลังฟังบนสื่อสังคมของฉัน
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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