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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี เก่ียวกับการใชงานแอป
พลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  1.เพ่ือศึกษาการรับรูประโยชน การรับรูความงาย 
ความพึงพอใจ ทัศนคติ และการใชงานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 2.เพ่ือศึกษาดานความสัมพันธ
ระหวาง การรับรูประโยชน การรับรูความงาย ความพึงพอใจ ทัศนคติกับการใชงานของแอปพลิเคชัน
มิวสิคสตรีมม่ิง  

โดยงานวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และไดกำหนดกลุม
ตัวอยางท่ีเปนเปาหมาย ไดแก กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงท่ีมีการใชงานฟงเพลงผาน
แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง นอกจากน้ีโดยใชวิจัยในเชิงแบบสำรวจจัดทำแบบสอบถามออนไลนและ
ชุดเอกสารแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใชงาน
แอปฯมิวสิคสตรีมม่ิง จำนวน 200 คน 

ผลการวิจัย พบวา การรับรูประโยชนมีความสัมพันธตอทัศนคติของแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงใน
ระดับปานกลางตามสมมติฐานท่ีต้ังไว การรับรูความงายและความพึงพอใจมีความสัมพันธตอทัศนคติ
ของแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงในระดับสูงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ทัศนคติมีความสัมพันธตอการใชงานของ
แอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงในระดับสูงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว จากผลการศึกษา พบวา แอปพลิเคชันมิวสิค
สตรีมม่ิงในดานตางๆ จะชวยใหผูใชงานสามารถเลือกใชงานในการฟงเพลงไดมีประสิทธิภาพ ไดแก 
ชวยในดานความสะดวกสบายจากการแนะนำเพลงท่ียอดนิยม หมวดหมูรายการเพลงท่ีมีความโดด
เดน เพลงท่ีมีความบันเทิง ฟงเพลงไดทุกท่ีทุกเวลา อัพเดทเพลงใหมๆ เพ่ือสามารถนำขอมูลและ
ผลลัพธมากำหนดเปนกลยุทธดานการยอมรับเทคโนโลยีการใชงานมิวสิคสตรีมม่ิง หรือพัฒนาการ
ดำเนินการท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3
 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

4
 ที่ปรึกษา ศาสตราจารย คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 21 

คำสำคัญ : แอปพลิเคชัน , มิวสิคสตรีมม่ิง , ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

Abstract 

The objectives of this study is to investigate the technology acceptance 

factors about the music streaming application as follows: 1. to study the recognition 

of benefits, simplicity, satisfaction, attitude, and the usage of music streaming 

application, 2. to examine the relation between the recognition of benefits, 

simplicity, satisfaction, attitude, and the usage of the application, 

This study is a quantitative research and the sample was targeted at the male 

and female samples that used to listen to music via music streaming application by 

conducting an online survey and a questionnaire survey, collected from 200 music 

app users. 

The results of the research show that the recognition of the benefits is 

moderately related to the attitude of the music streaming app which is in 

accordance with the assumption set. There is also a moderate relation between the 

easiness of recognition and the attitude towards the app as assumed. In addition, 

satisfaction is highly related to the app's attitude. Moreover, the attitude is strongly 

related to the use of the music streaming app.  

The results show that the music streaming applications could help the users 

to choose to use to listen to music more efficiently, including helping with the 

convenience of recommending songs for users, featured music categories, 

entertainment, easiness to listen at anytime and anywhere, and updates of new 

songs, format to receive additional privileges to be able to use data and results to 

formulate a technology adoption strategy for using music streaming or developing 

actions that are in line with user behaviour in order to achieve the goal efficiently. 

Keyword : Application, Music streaming , Technology Acceptance factors 
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บทนำ 

ปจจุบันการหาเพลงมาใชไมจำเปนดาวนโหลดเพลงจากเว็บไซตท่ี ไมถูกตองตามกฎหมาย 
มองหาซ้ือวีซีดีในแหลงรานคาและฟงขาวสารเพลงใหมๆทางวิทยุและโทรทัศน ในสมัยน้ีมิวสิคสตรีม
มิ่งสามารถหาไดงายข้ึนท้ังเพลงเกาจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีมีคุณภาพเสียงดี คมชัด และไมมีปญหา
ตอการฟงเพลง โดยสามารถฟงเพลงเพ่ือผอนคลาย สะดวกสบาย และความบันเทิง สามารถใชงาน
ผานทางสมารทโฟนเพ่ือดาวนโหลดแอปพลิเคชันฟงเพลงมิวสิคสตรีมม่ิงท่ีรองรับระบบ IOS และ 
Android  ยิ่งไปกวาน้ันมิวสิคสตรีมม่ิงสามารถฟงเพลงเพ่ือความบันเทิงรูปแบบฟรี ถูกลิขสิทธิ์ แตมี
ขอจำกัดการฟงและมีโฆษณาแทรกเม่ือกำลังฟงเพลง อยางไรก็ดีเพ่ือไมใหมีขอจำกัดจากโฆษณา แอป
พลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิงจึงมีระบบพรีเม่ียมหรือชำระเงิน สามารถใชงานไดไมจำกัดจำนวนและมีราคา
กำหนดไวตามความพอใจของผูบริโภค โดยมีแพ็คเกจเร่ิมตนต้ังแต รายวัน รายเดือน รายป ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับแอปพลิเคชันจะกำหนดราคาตามความเหมาะสม โดยแอปพลิเคชันท้ังหมด 3 แอปพลิเคชัน มีท่ีมา
และความหมาย ดังตอไปน้ี 

JOOX (จูกซ) หมายถึง Tencent (2014) มิวสิคสตรีมม่ิงแอปพลิเคชันสำหรับผูชื่นชอบ
เสียงเพลงท่ีสรางสรรคข้ึนโดย Tencent Holdings Limited เปดท่ีแรกอยางเปนทางการท่ีฮองกงใน
เดือนธันวาคม 2014 ประเทศไทยเปนประเทศท่ี 4 ที่ไดเปดใหใชบริการแอปพลิเคชันน้ี เพ่ือให
ประชากรไทยไดรับรูความเพลิดเพลินกับการฟงเพลงทุกท่ีทุกเวลา ผานทางสมารทโฟน แทบเล็ต และ
คอมพิวเตอร สำหรับ JOOX เปนแพลตฟอรมท่ีเชื่อมโยงผูใชงานใหสามารถเขาถึงศิลปนชื่นชอบ เพลง
ใหม และยังสามารถสรางเพลยลิสตสวนตัวได นอกจากน้ีผูใชงานสามารถคนหาเพลงใหมๆ จากเพลง
ที่ทีมงานแนะนำ รวมท้ังสถานีเพลง JOOX เรดิโอ ท่ีเหมาะกับรสนิยม และอารมณในแตละชวงเวลา
ไดอีกดวย  

แอปเปลมิวสิค (Apple Music) หมายถึง Siampod (2015) รูปแบบการใหบริการเชาฟง
เพลงแบบเสียคาบริการรายเดือนของแอปเปล โดยสามารถฟงเพลงตามตองการไดภายในแอปพลิเค
ชัน การฟงเพลงสามารถฟงไดท้ังแบบสตรีมม่ิงและดาวนโหลดลงสูสมารทโฟน นอกจากน้ีถาไมมีความ
จำเปนตองใชงาน สามารถยกเลิกการชำระคาบริการไมสามารถเขาใชงาน Apple Music รวมถึงเพลง
ที่ดาวนโหลดมาแลวไมสามารถฟงไดเชนกัน อยางไรก็ดีการใหบริการเลือกฟงเพลงไดตามตองการ
แบบสตรีมม่ิง Apple Music มีฟเจอรของวิทยุท่ีเปนหน่ึงในบริการ Apple Music โดยแอปเปลจัดทำ
สถานีวิทยุแบบสตรีมม่ิงช่ือ Beats 1โดยสถานี Beats จะออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง  

สปอติฟาย (Spotify) หมายถึง Spotify (2019) รูปแบบการบริการสตรีมเพลงดิจิทัล พอดแคสต และ

วิดีโอ ผูใชงานเขาถึงกับเพลงท่ีไมจำกัดและเน้ือหาอ่ืนๆจากศิลปนทุกประเทศ โดยผูใชงานสามารถใช
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ฟงกชันพ้ืนฐาน ไดแก การฟงเพลงในรูปแบบฟรีเม่ียม อยางไรก็ดีสามารถเลือกอัพเกรดข้ันเปนพ

รีเม่ียมหรือ Spotify 

Premium  นอกจากน้ีการใหบริการบนอุปกรณมีหลายประเภท ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร 
โทรศัพท แท็บเล็ต ลำโพง โทรทัศน และรถยนต โดยผูใชงานสามารถสลับจากอุปกรณเคร่ืองหน่ึงไป
ยังอีกเคร่ืองหน่ึงตามความตองการของผูใช  

(Mangozero, 2562) จากสถิติตลาดเพลงท่ัวโลกในป 2017 พบวาตลาดเพลงเพ่ิมข้ึน 
41.1% ซ่ึงสัดสวนของตลาดมิวสิคสตรีมม่ิงมีมากกวาตลาดอ่ืนๆท่ีแตเดิมคนจะฟงเพลงจะตองซ้ือเทป
หรือซีดีถึงจะไดฟงและไดรวมสนับสนุนผลงานท่ีถูกลิขสิทธิดวยซ่ึงปจจุบันมีสวนในการสนับสนุน
ผลงานเพลงท่ีถูกลิขสิทธิไดผานการฟงจากมิวสิคสตรีมม่ิง โดยทางแอปพลิเคชัน Joox ไดอธิบายวา
พฤติกรรมบุคคลสมัยน้ีไมไดฟงเพลงเพราะอยากเปนเจาของ เชน การซ้ือแผนซีดีเหมือนแตกอน แตจะ
ฟงดวยอารมณ ความรูสึก และตามเทรนด จึงเนนฟงออนไลนหรือโหลดเก็บไว เพราะสะดวกและฟง
ไดทุกท่ี 

แอปพลิเคชันฟงเพลงมิวสิคสตรีมม่ิงมีตัวเลือกแบรนดอยางมากใหคัดสรรเลือกใช เพ่ือให
ผูบริโภคมีความจำเปนตองการเลือกใชงานตามความพึงพอใจ อยางไรก็ดีชวยตอบโจทยท่ีมีเพลง
หลากหลาย รายการอ่ืนๆท่ีนาสนใจ รวมถึงความคมชัด ถูกลิขสิทธิ์ และราคาไมสูงมาก จึงตอบสนอง
ความคุมคาตอผูใชงานไดดีท่ีสุด โดย กฤตธี มโนลีหกุล ผูบริหาร JOOX ประเทศไทย (A Day, 2563) 
ไดอธิบายไววา ในวงการดนตรีท่ีผูสรางสรรคผลงาน ‘พารตเนอร’ ไดแก คายเพลง นักรอง นักดนตรี 
กระท่ังนักเขียนเพลง หรือโปรดิวเซอร ในฐานะ ‘คนกลาง’ ระหวางบุคคลเหลาน้ี การบาลานซ
ประโยชนของบุคคลท้ังสองฝงจึงสำคัญ เพราะ แอปพลิเคชัน JOOX มีรายไดจากผูใชงานฟงเพลงท่ี
เชื่อในการเสียเงินเพ่ือเคารพ ‘ลิขสิทธิ์’ ผูสรางคอนเทนต ท้ังหลายก็ควรได รับส่ิงตอบแทนท่ี
สมเหตุสมผลกับท่ีต้ังใจสรางสรรคผลงานเหลาน้ันออกมา เพ่ือเปนกำลังใจใหพวกสรางผลงานใหมๆ
ออกมาใหกับผูใชงาน  

อยางไรก็ดี จากท่ีศึกษาขอมูลและผลสำรวจจากเว็บไซตตางๆยังไมมีงานวิจัยท่ีครอบคลุมการ
ใชงานทุกแอปพลิเคชัน ดังน้ันผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยท่ีสอดคลองตอการรับรูของการยอมรับ
เทคโนโลยีตางๆ ไดแก ปจจัยการรับรูประโยชน การรับรูความงาย ความพึงพอใจ ทัศนคติ และจนถึง
การใชงาน โดยจะเนนท่ีกลุมเปาหมายในประเทศไทย ซ่ึงมีผูใชงานฟงเพลงผานแอปพลิเคชันเปน
จำนวนมากทุกท่ีทุกแหง และทุกเพศทุกวัย เพ่ือนำขอมูลมาใชแนวทางปรับปรุงเก่ียวกับแอปพลิเคชัน
มิวสิคสตรีมม่ิงพัฒนาดานฟงกชันและตัวเลือกเสริมตางๆใหครอบคลุมทุกแอปพลิเคชันเพ่ือตอบโจทย
ตอผูบริโภคในอนาคต และถือไดวาเปนการศึกษารูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชันใน
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ประเทศไทยเปนตัวสำคัญเพ่ือใหผูใชงานไดใชงานถูกตอง มีการนาเชื่อถือ และปลอดภัยตอผูใชงานได
ตอไป โดยมีรายละเอียดวิธีวิจัยดังน้ี 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1).เพ่ือศึกษาการรับรูประโยชน การรับรูความงาย ความพึงพอใจ ทัศนคติ และการใชงาน
ของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

2).เพ่ือศึกษาดานความสัมพันธระหวาง การรับรูประโยชน การรับรูความงาย ความพึงพอใจ 
ทัศนคติกับการใชงานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

สมมติฐานการวิจัย 

 1).การรับรูประโยชนมีความสัมพันธตอทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

 2).การรับรูความงายมีความสัมพันธตอทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

 3).ความพึงพอใจมีความสัมพันธตอทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

 4).ทัศนคติมีความสัมพันธตอการใชงานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

การทบทวนวรรณกรรม 

 งานวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการใชงานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีม
มิ่ง” ไดนำทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) มาเปนหลักใน การ
วิเคราะห โดยทาง Davis (1989) อธิบายวา การยอมรับเทคโนโลยีเกิดจากปจจัยหลัก 2 ประการ 
ไดแก 1. การรับรูประโยชน 2. การรับรูความงาย โดยท้ังคูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมตอการยอมรับ
คอมพิวเตอร โดยมีความเชื่อมโยงตอทัศนคติท่ีใชงานตอคอมพิวเตอร และทัศนคติตอการใชงาน
เทคโนโลยีของบุคคลหน่ึงสงผลตออิทธิพลการใชงานกับเทคโนโลยีน้ัน ซ่ึงสอดคลองตองานวิจัยของ
ถวิล ธาราโภชน (2526) ที่อธิบายวาความต้ังใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลหน่ึงเปนการแสดงออกตาม
ทัศนคติของบุคคลน้ันหรือมีส่ิงหน่ึงและการแสดงออกดังกลาวมีความสัมพันธกับองคประกอบดานการ
กระทำ 

ตอมาไดนำทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Uses and Gratification) เพ่ือ
นำไปใชในการวิเคราะห โดยทาง Danesi (2013) อธิบายวา ความพึงพอใจเกิดข้ึนไดจากการใชส่ือใน
สถานการณตางๆ ท้ังหมด 3 แบบ ไดแก 1. ความพึงพอใจจากเน้ือหาท่ีเปดรับผานส่ือตางๆเพราะแต
ละส่ือมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน 2. ความพึงพอใจจากการเปดรับส่ือในรูปแบบเสียงขอความ 3. ความพึง
พอใจบริบททางสังคม ในขณะท่ีใชส่ือ เชน การดูทีวีท่ีบาน การดูภาพยนตรในท่ีสาธารณะ ซ่ึง
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สอดคลองตองานวิจัยของ Feist, H., McDougall, K. (2003) อางอิงใน พัชนี เชยจรรยา , 2558) ได
อธิบายไววา ในงานวิจัยน้ีกลาวถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูสูงอายุ โดยศึกษาถึงอุปกรณท่ีใช 
มีความเหมาะสม ความสะดวกและสามารถชวยเหลือในดานการติดตอส่ือสารการสร างสังคม รวมถึง
การใหขอมูลในแงสุขภาพไดอยางไร จากผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจในด านการ
สื่อสาร มีความสามารถในการเขาถึงขอมูลและเชื่อมความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวและเพ่ือน
ฝูง หลังจากเรียนรูเทคโนโลยี 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการใชงานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีม
มิ่ง เปนการศึกษาโดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บขอมูลผาน
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือนำผลการศึกษาเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบ
การนำเสนอการใชงานใหตรงกับกลุมเปาหมาย โดยกลุมตัวอยางท่ีตองการสำรวจ ไดแก กลุมตัวอยาง
ที่ใชงานฟงเพลงผานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง ท้ังเพศชายและหญิง ทุกชวงอายุ จำนวน 200 คน 
ในระยเวลา ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิ จัยคร้ั งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ในลักษณะท่ีให
กลุมเปาหมายทำแบบสอบถามดวยตัวเอง (Self Administration) ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามจะ
เปนปลายปด (Close-end questions) ทั้งหมด ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาและรวบรวมขอมูล
จากเอกสารและตำรา โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

สวนท่ี 3 ปจจัยตางๆที่มีผลตอการใชงานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

วิธีการวิเคราะหผลขอมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามไดครบ 200 ชุด ตามจำนวนท่ีไดกำหนดไวแลว จะนำ
แบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาดำเนินการตรวจสอบขอมูล ความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 
จากน้ันนำแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และวิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยการ
นำเสนอขอมูลการวิจัยคร้ังน้ีนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาประกอบตารางขอมูลโดยนำเสนอ
ตามหัวขอ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยโดยสรุปผลตางๆ ดังน้ี 
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1). การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติท่ีใชอธิบายลักษณะ
ทั่วไปของขอมูล ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยใชคาของโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือ
การวิเคราะหทางสถิติ สำหรับแบบสอบถามสวนท่ี 1 สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3  

2). การวิเคราะหสถิติในสวนท่ี 3 ใชสถิติทดสอบของสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s 

correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธในการรับรูประโยชน การรับรูความงาย ความพึงพอใจ 
ทัศนคติ วามีความสัมพันธตอการยอมรับเทคโนโลยีการใชงานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิงหรือไม ซ่ึง
มีรายละเอียด ดังน้ี 

- การรับรูประโยชนของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง โดยใชสถิติ คือ สหสัมพันธเพียรสัน 

- การรับรูความงายของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง โดยใชสถิติ คือ สหสัมพันธเพียรสัน 

- ความพึงพอใจของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง โดยใชสถิติ คือ สหสัมพันธเพียรสัน 

- ทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง โดยใชสถิติ คือ สหสัมพันธเพียรสัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

สมมติฐานขอท่ี 1 การรับรูประโยชนมีความสัมพันธตอทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ตัวแปร 
ทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ความสัมพันธ ความเช่ือม่ัน 

การรับรูประโยชน .607 .755 

***Sig=<0.01 

จากผลการวิจัย พบวา การรับรูประโยชนมีความสัมพันธปานกลางกับทัศนคติของแอปพลิเค
ชันมิวสิคสตรีมม่ิงมีนัยสำคัญทางสถิติ(Sig=0.01) ไดสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว (C=.607) และมี
คาความนาเชื่อถือ(R=.755) สามารถอธิบายไดวา เน่ืองจากแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงเปนสวนหน่ึงของ
ผูบริโภคในชีวิตประจำวันเพ่ือความสะดวกสะบายตอการฟงเพลงบนออนไลน และมีการอัพเดทเพลง
ใหมอยูเสมอเพ่ือใหเกิดความคุณคาของแอปพลิเคชันท่ีมีตอกลุมเปาหมาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
และทฤษฎี การยอม รับ เทคโน โล ยี  (Technology Acceptance Model) ของ  Davis (1989) 
เน่ืองมาจาก ความเชื่อของบุคคลท่ีมีรับรูเขาถึงการใชงานเพ่ือเปนทางเลือกหน่ึงท่ีมีคุณคาท่ีสุดสำหรับ
ตนเอง อีกท้ังเปนเทคโนโลยีท่ีใหมและนาสนใจน้ันสามารถทำใหส่ิงน้ันมีคุณภาพท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี
สิทธิจากการฟงเพลงฟรีท่ีถูกลิขสิทธ์ิของแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงโดยจะมีเง่ือนไขตางๆท่ีตามมาโดยแตละ
แอปพลิเคชันมีรูปแบบฟรีท่ีใชแตกตางกัน ไดแก สวนแรกแอปพลิเคชัน Joox (Joox ,2563) สามารถ
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แชรเพลงลงชองทางส่ือออนไลนเพ่ือรับพรีเม่ียมในการฟงเพลงตามความชอบของผูใชแบบจำกัดเวลา 
ตอมาในสวนของแอปพลิเคชัน Apple Music (Apple ,2563) เพียงทดลองใชงานจากการฟงเพลงใน
ระยะเวลาฟรี 3 เดือน และแอปพลิเคชัน Spotify (Iphonemod ,2561) สามารถเลือกฟงเพลงฟรี 
แตมีเง่ือนไขท่ีวาจำเปนตองสมัครสมาชิกจึงจะสามารถใชงานไดและจำเปนตองฟงโฆษณาท่ีทางแอป
พลิเคชันจัดทำไวดวยอยางไรก็ดีสิทธิประโยชนน้ีจะมีขอดีและขอเสีย เชน ในสวนของขอดีสำหรับ
ผูใชงานสามารถฟงเพลงท่ีมีความสดใหม เลือกฟงเพลงตามความชอบของผูใชงาน อีกท้ังสามารถสราง
อัลบ้ัมเพลงเปนของตัวเองเพ่ือดาวนโหลดเก็บมาฟงไดในภายหลัง และขอเสียท่ีตามมาน้ันก็คือ จะมี
โฆษณาท่ีคอยรบกวนอยูตลอดเวลา และมักจะโนมนาวใหผูใชงานสมัครสมาชิกเพ่ือรับสิทธิการใชงาน
เต็มประสิทธิภาพ  

จากผลลัพธดังกลาว แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิงท่ีมีเพลงตางๆจากท่ัวทุกมุมโลกมาอยูใน
แอปพลิเคชันเดียว ไมวาอาศัยแหลงไหนแคมีสมารทโฟนก็สามารถใชงานฟงเพลงออนไลนไดทันทีจึง
ไดสอดคลองกับ Marketingoop! (2018) ไดใหความหมายของท่ีมาไววา แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 
เปนรูปแบบการใหบริการเพลงแบบหน่ึง สามารถฟงเพลงไดท้ังหมดทุกประเทศ และยังใหบริการใน
รูปแบบแอปพลิเคชันดวย เพ่ือสรางความสะดวกสบายใหกับผูใชงาน นอกจากน้ีมิวสิคสตรีมม่ิงมี
รูปแบบการใหบริการ 2 ประเภท ไดแก รูปแบบฟรี และชำระเงิน โดยรูปแบบฟรี สามารถฟงเพลงฟรี
ถูกลิขสิทธิ์แบบจำนวนจำกัด แตจะไมสามารถฟงเพลงใหมๆไดทันที แตการฟงเพลงน้ันจะมีโฆษณา
เขามาแทรกระหวางกำลังฟงเพลงอยู และระดับคุณภาพเสียงท่ีต่ำ ซ่ึ งเหมาะสำหรับผูใชงานท่ีไม
ตองการสนับสนุนตอแอปพลิเคชันหรือตองการใชในรูปแบบฟรีเม่ียม สวนรูปแบบชำระเงินหรือพ
รีเม่ียมน้ันจะไดสิทธิพิเศษท่ีเหนือกวารูปแบบฟรีเม่ียมสามารถใชงานฟงเพลงไดระดับคุณภาพสูงแบบ 
Hi-Fi ตามความตองการ สามารถฟงเพลงใหมๆไดทันที และไมมีโฆษณาค่ัน ซ่ึงเหมาะสำหรับผูใชงาน
ที่ชื่นชอบการฟงเพลงเปนอยางมากโดยไมตองรับฟงโฆษณาท่ีคอยรบกวนและตองการสนับสนุนแอป
พลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ (ธนวรรณ สำนวนกลาง, 2555) ไดกลาวไววา การ
รับรูประโยชนของแอปพลิเคชันมีการพัฒนาและความสำคัญเน้ือหาภายในเปนส่ิงแรก รองลงมา
ทางดานระบบการเขาใชงาน เชน รายการเพลงท่ีมาใหมและนาสนใจ สามารถเลือกระดับการฟงเพลง
ไดตามความเหมาะสม เพ่ือใหผูใชงานสามารถเขาถึงไดงาย และยังสรางประสบการณใหมๆ เพ่ือเกิด
การรับรูประโยชนนำไปสูการยอมรับบริการไดมีประสิทธิภาพ 
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สมมติฐานขอท่ี 2 การรับรูความงายมีความสัมพันธตอทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ตัวแปร 
ทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ความสัมพันธ ความเช่ือม่ัน 

การรับรูความงาย .738  .850 

***Sig=<0.01 

 จากผลการวิจัย พบวา การรับรูความงายมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติของแอปพลิเคชัน
มิวสิคสตรีมม่ิงมีนัยสำคัญทางสถิติ(Sig=0.01) ไดสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ในความสัมพันธ
ระดับสูง(C=.738) และมีคาความนาเชื่อถือ(R=.850) นั้นหมายความวา ย่ิงรับรูความงายมาก ผูใชมี
ทัศนคติเชิงบวกมาก สามารถอธิบายไดวา เน่ืองจากแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงเปนรูปแบบใหบริการฟง
เพลงท่ีมีจำนวนมาก สามารถคนหาเพลงไดตามตองการไดอิสระ โดยวิธีการใชมีแคไมก่ีข้ันตอนเพียง
พิมพชื่อเพลงเพ่ือคนหาก็จะพบเจอเพลงตามท่ีตองการจึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ของ Davis (1989) ที่วาการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถใชงานไดทันทีโดยไมตองใชความพยายาม เพ่ือใหกลุมเปาหมายใชเทคโนโลยีได
เต็มท่ีอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีมีตัวเลือกติดตามรายการเพลงหรือหมวดหมูประเภทเพลงตางๆ 
รวมถึงศิลปนเพลงท่ีผูใชงานชื่นชอบ จึงทำใหผูใชงานสามารถรับรูอัพเดทเพลงใหมๆในคอลเลคชั่นท่ี
ติดตามความเคล่ือนไหวของศิลปนไดเสมอ 

 จากผลลัพธดังกลาว กลุมเปาหมายสวนใหญเปนชวงกลุม  Gen-Y ที่มีความเขาใจในเร่ือง
เทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานจากการใชส่ือออนไลนตางๆ เชน Google Facebook และ Youtube จากการ
ใชส่ือเหลานี้จึงสามารถเรียนรูไดดวยตนเองเพ่ือนำมาปรับใชงานแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงไดไมยากนัก จึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (อัญญารัตน ใบแสง, 2552) เน่ืองมาจาก การรับรูความงายตอการใชงาน
นั้น สามารถเรียนรูกับสิ่งท่ีตองการและสรางประสบการณใหกับตนเอง เพ่ือใหผูใชงานสามารถใชแอป
พลิเคชันไดงาย สะดวก และใชงานไดอยางชำนาญ 

อยางไรก็ดีสามารถเห็นไดวา การใชงานแอปในเบ้ืองตนสามารถใชงานไดตามความเขาใจของ
ตนเองในองคความรูท่ีตนเองมี จึงสามารถเลือกคนหาเพลงและเขาถึงเมนูไดทุกเมนูไมวาจะเปน เพลง
ยอดนิยม พรอดแคสต และเพลงโปรดท่ีชื่นชอบ เพ่ือใหผูใชงานสามารถเรียนรูตอแอปพลิเคชันไดงาย 
อิสระตอการใชงานแอปพลิเคชันเปนอยางมาก โดยไมตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บตางๆ รวมถึงได
ใชงานแอปพลิเคชันตามท่ีเปาหมายไดหวังไว  

 

 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 29 

สมมติฐานขอท่ี 3 ความพึงพอใจมีความสัมพันธตอทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ตัวแปร 
ทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ความสัมพันธ ความเช่ือม่ัน 

ความพึงพอใจ .753  .292 

***Sig=<0.01 

จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติของแอปพลิเคชันมิว
สิคสตรีมม่ิงมีนัยสำคัญทางสถิติ(Sig=0.01) ไดสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ในความสัมพันธระดับสูง 
(C=.753) และมีคาความนาเชื่อถือ(R=.292) นั้นหมายความวา ความพึงพอใจมีมากสงผลตอผูใชงานมี
ทัศนคติเชิงบวกมาก สามารถอธิบายไดวา เน่ืองจากเพลงและพอสแคสตท่ีอยูในแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิง 
มีส่ิงท่ีนาสนใจอยูมากในหลายประเภทรวมถึงมีการอัพเดทเพลงอยูตลอดเวลา เพ่ือใหผูใชงานไดลอง
ฟงเพลงตามความชื่นชอบของตน สามารถรูสึกอารมณถึงความหมายของเพลงรวมถึงจังหวะเพลงท่ี
เขาถึงตอผูใชงาน เพ่ือเกิดอารมณถึงความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ นอกจากน้ียังชวยลดความเครียด
และแกความเบ่ือหนายไดดีในระดับหน่ึง ซ่ึงผูใชงานมีทัศนคติท่ีดีจากการฟงเพลงใหมๆและเพลงโปรด
ใหเลือกฟงอยูมาก จนเกิดความรูสึกชื่นชอบตอแอปฯฟงเพลงและตองการอยากฟงเพลงอีกตอไป
เร่ือยๆ ในเวลาวาง ท่ีสำคัญราคาคาบริการของแอปฯไมสูงมากจนเกินไป อยางไรก็ ดีผูใชงานมีความ
พอใจและลงทุนเพ่ือซ้ือแพ็กเกจของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิงเพ่ือเกิดความคุมคา สามารถฟงเพลง
เลือกฟงเพลงไดตามท่ีตองการไดไมจำกัดในตามท่ีคาดหวังไวจึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีการ
รับรูประโยชนและความพึงพอใจ(Uses and Gratification) ของ (Aggarwal, V. B., and Gupta, V. 

S., 2001) ที่วา แหลงชองทางส่ือท่ีมีความสนใจและตอบสนองตอผูใชงานไดดี โดยผูบริโภคตองการ
รับรูส่ิงท่ีตองการกับความสนใจในส่ิงท่ีตนไดคาดหวังไว นอกจากน้ียังสามารถสอดคลองกับอีกหน่ึง
แนวคิดและทฤษฎีของการรับรูความบันเทิง (Entertainment) ของ Davis (1985) เน่ืองจากระบบ
ภายในแอปพลิเคชันจะเปนตัวกำหนดของการแสดงผลเพลงในแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงใหตอบสนองตอ
ผูใช เพ่ือใหรับรูความสนุกสนานไปกับเพลง ดังน้ันเม่ือผูใชงานรูสึกวาระบบของแอปพลิเคชันมีเพลงท่ี
ชอบมากเทาไหร สามารถทำใหเกิดความสนุกจากการฟงเพลงและมีตัวเลือกเพลงท่ีชื่นชอบมากข้ึน 
และการฟงเพลงคร้ังแรกทำใหรูสึกชื่นชอบเพ่ือสงผลใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการใชงานแอปพลิเคชันมิว
สิคสตรีมม่ิงไดดวยตนเอง 

จากผลลัพธดังกลาว สามารถเห็นไดวา ความพึงพอใจเกิดจากผูใชแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีม
มิง่เพ่ือฟงเพลงท่ีชื่นชอบจากรายการเพลงตางๆท้ังเพลงใหมลาสุดและเพลงเกายอนยุค อยางไรก็ตาม
ผูใชงานมีความรูสึกอยากใชแอปพลิเคชันน้ันๆเพ่ือฟงเพลงไดอิสระย่ิงข้ึน การไดฟงเพลงท่ีผูใชงานชื่น
ชอบแบบคมชัด มีรายการเพลงท่ีเหมาะสำหรับผูใชงาน และไมตองฟงเพลงท่ีมีโฆษณาสอดแทรก ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (ดวงพร เวทไว, 2545) พบวา การเลือกรายการเพลงตามความตองการน้ัน



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 30 

สงผลตอประโยชนตางๆท่ีไดรับ ไดแก ความบันเทิง ความผอนคลาย ซ่ึงสามารถทำใหเกิดการอยากฟง
เพลงอ่ืนในคร้ังตอๆไป นำไปสูการพอใจตอผูใชงาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (วรภัทร 
จัตุชัย, 2548) พบวา รูปแบบหนาของแอปพลิเคชันมีความอานงาย ชัดเจน และรูปแบบท่ีนาดึงดูดใจ 
เพ่ือใหผูใชงานคนหาเพลงได สะดวกมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถติดตามเคล่ือนไหวไดดวยตัวเองเม่ือ
อัพเดทเพลงใหมๆเขามาแจงเตือนในสมารทโฟน และสอดคลองกับงานวิจัยของ (ขนิษฐา จิตแสง, 
2556) พบวา การฟงเพลงออนไลนมักจะเขาถึงไดงายและเลือกฟงเพลงท่ีมีความตองการตอผูใชงาน
เพ่ือความบันเทิงใจเทาน้ันสามารถไดรับประโยชนตอความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และใชใน
ชีวิตประจำวันในเวลาวาง นอกจากน้ีผูใชงานบางสวนท่ีใชงานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิงไมไดใชเพ่ือ
ความบันเทิงสักทีเดียว แตจะใชงานฟงเพลงเพ่ือเขาถึงความหมายของเพลงท่ีเปนเพลงประเภทอ่ืนๆท่ี
มีความเศราและดรามาเพ่ือใหผูใชงานไดเขาถึงของความหมายเพลงและสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ตนเองไดดียิ่งข้ึน 

สมมติฐานขอท่ี 4 ปจจัยทัศนคติมีความสัมพันธตอการใชงานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ตัวแปร 
การใชงานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ความสัมพันธ ความเช่ือม่ัน 

ปจจัยทัศนคติ .637 .749 

***Sig=<0.01 

จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยทัศนคติมีความสัมพันธตอการใชงานของแอปพลิเคชันมิวสิค
สตรีมม่ิงมีนัยสำคัญทางสถิติ(Sig=0.01) ไดสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ในความสัมพันธระดับสูง 

(C=.637) และมีคาความนาเชื่อถือ(R=.749) นั้นหมายความวา ทัศนคติมีมากสงผลตอการใชงานใน
เชิงบวกมาก เน่ืองจากแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงเปนศูนยรวมความบันเทิงเก่ียวกับเพลงและรายการพอส
แคสตเพ่ือใหผูใชงานมีความสุขกับการฟงเพลงและรายการอ่ืนๆท่ีนาสนใจ เชนเพลงท่ีมีความไพเราะ 
เพลงท่ีมีจังหวะสนุก เพลงประกอบรายการละครหรือภาพยนตร และรวมรายการเพลงท่ีนาสนใจ 
รวมถึงรายการของพอสแคสตท่ีมีรายการสอนภาษาอังกฤษ ขาวประจำวันท้ังในและตางประเทศ และ
รายการคอนเทนตตางๆจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงย่ิงมีส่ิงท่ีมีคุณสมบัติ
นาสนใจและมีการประชาสัมพันธโฆษณาผานทางออนไลนเก่ียวกับความพิเศษของมิวสิคสตรีมม่ิง 
สามารถเขาถึงตอผูใชงานท้ังเคยใชและไมเคยใชท่ีกำลังมองหาแหลงรวมเพลงท่ัวประเทศ ทำใหเกิด
ความสนใจอยากใชงานแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิง จึงสอดคลองแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี  

(Technology Acceptance Model) ดานทัศนคติของ Davis (1989) ที่วา การไดรับผลประโยชน
จากการฟงเพลงหรือรายการอ่ืนๆไดอยางอิสระท่ีตอบโจทยตอผูใชงาน และสามารถนำไปใชประโยชน
ในเวลาวางเพ่ือผอนคลายทางอารมณไดดี จึงทำใหเกิดความม่ันใจอยากใชงานแอปพลิเคชันไดในคร้ัง
ตอๆไป โดยสิทธิตางๆท่ีผูใชงานจะไดรับประโยชนตางๆจากการฟงเพลงผานแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่ง 
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ไดแก สามารถฟงเพลงฟรีไดตามความชอบในคุณภาพท่ีมีความคมชัด ฟงเพลงท่ีไมมีโฆษณาค่ัน 
ติดตามเพลงใหมๆไดตลอด และสามารถดาวนโหลดนำมาฟงในภายหลัง อยางไรก็ดีแอปฯมิวสิคสตรีม
มิ่งสามารถตอบโจทยทุกเพศทุกวัย ใชงานไดในเวลาวางท่ีตองการฟงอยางมีความสุขสบายและไม
ซับซอนเกินไป เหมาะสำหรับผูใชงานท่ีฟงเพลงเปนประจำและตองการใชงานตอไปเร่ือยๆตามท่ีตน
หวัง 

จากผลลัพธดังกลาว สามารถเห็นไดวา ปจจัยทัศนคติเกิดจากผูใชงานท่ีชื่นชอบเทคโนโลยี
อยางมิวสิคสตรีมม่ิงท่ีชวยฟงเพลงไดไมจำกัด สามารถนำมาใชเพ่ิมความสะดวกสบายและสราง
ความสุขใหกับผูใชงานเม่ือใชงานฟงเพลงในเวลาวาง ทำใหผูใชงานรูสึกวามีประโยชนตอความงาย 
สนุกสนาน เพ่ือเปนคุณคาทางจิตใจจากผูใชงานท่ีมีตอแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง จึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (อัญญารัตน ใบแสง, 2552) พบวาปจจัยทัศนคติตอการใชงานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีม
มิ่งเปนเทคโนโลยีท่ีนาสนใจและนาติดตามเก่ียวกับการอัพเดทภายในระบบแอปพลิเคชัน ไดแก 
เน้ือหาขาวสารของศิลปนและเพลงท่ีนำเขามาใหมในเร็วๆน้ี เพ่ือใหผูฟงไดรับรูรายละเอียดขาวสาร
ภายในแอปพลิเคชัน และอันดับเพลงท่ีนาติดตาม นอกจากน้ีการฟงเพลงสามารถใชในชีวิตประจำวัน
ในเวลาวาง เพ่ือใหผูใชงานรูสึกประทับใจ และเกิดความคุมคาตอแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิงสงผลให
ผูใชงานมีความต้ังใจอยากใชงานตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ (กฤตชานนท เวชพราหมณ, 
2562) พบวา ผูใชงานมีพฤติกรรมการใชแอปพลิเคชันสตรีมม่ิงมากเทาไหร ย่ิงทำใหมีการใชงานมาก
ข้ึนตามไปดวย 

ขอเสนอแนะ 

 จากคนพบในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 จากผลการศึกษา พบวา ผูใชงานแอปพลิเคชันรูสึกถึงความสนุกสนานบันเทิงใจท่ีไดใชงานมิว
สิคสตรีมม่ิงในเวลาวางท้ังไดรับฟงเพลงใหมๆ สามารถคนหาเพลงเจอตามท่ีตองการ และแนะนำเพลง
ที่สอดคลองกับผูใชงาน เพ่ือสงผลตอความคุมคากับประโยชนท่ีไดรับอยางมีประสิทธิภาพ  เชน แอป
พลิเคชัน Apple Music เปนแอปท่ีมีจำนวนเพลงเยอะท่ีสุด จึงตอบสนองตอผูใชงานเพ่ือเลือกคนหา
เพลงท่ีตองการไดด ี

 จากผลการศึกษา พบวา แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง สามารถใชงานไดงายและสะดวกตอ
การใชงานไดดีเหมาะกับผูใชงานท่ีเคยใชมากอนและเร่ิมตนใชงาน  สำหรับผูเร่ิมตนท่ีไมเคยใชงานมา
กอนจึงตองเรียนรูการใชงานกอนเพ่ือใชงานคนหาเพลงรวมถึงส่ิงท่ีนาสนใจ และผูท่ีเคยใชงานมาแลว
หรือมีพ้ืนฐานจากการใชแอปพลิเคชันอ่ืนๆจึงสามารถเรียนรูไดเร็วและใชงานไดทันที เชน แอปพลิเค
ชัน Joox เปนแอปท่ีไมยุงยากซับซอนมากสามารถดาวนโหลดฟรีใชงาน โดยนอกน้ันมีรายการเพลงท่ี
นาสนใจใหผูใชงานไดลองฟงเพลงในแตละประเภท รวมถึงอันดับเพลงท่ีนาสนใจ ที่สำคัญเปนแอป
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พลิเคชันท่ีฟรีแบบจำกัดเวลา จึงเหมาะสำหรับผูใชงานท่ีไมตองการสนับสนุนแอปพลิเคชันและใชงาน
ไมบอยมากนัก 

 จากผลการศึกษา พบวา แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิงมีการอัพเดทเพลงใหมๆอยูสม่ำเสมอ 
รวมถึงพอสแคสตท่ีเปนรายการคอนเทนตอ่ืนๆท่ีนาสนใจอีกมากมาย เพ่ือใหผูใชงานมีความรูสึก
ตระหนักถึงการใชงานมิวสิคสตรีมม่ิงในทางท่ีมีประโยชน ย่ิงมีรายการเพลงมากเทาไหรสงผลตอผูใช
อยากใชงานตอไปและตองการสนับสนุนแอปพลิเคชันเพ่ือใชบริการแบบเต็มประสิทธิภาพ เชน แอป
พลิเคชัน Spotify เปนแอปพลิเคชันท่ีมีเพลงและรายการพอสแคสตท่ีสนใจในจำนวนมาก โดยมี
ผูใชงานสนับสนุนตอแอปพลิเคชันดังกลาวเปนสวนใหญสามารถเลือกรับฟงในส่ิงท่ีผูใชงานตองการฟง
เพ่ือความบันเทิง อยางไรก็ดีนอกจากเพ่ือความบันเทิง ไดแก รายการพอสแคสตท่ีมีขาวประจำวัน 
รายการสอนภาษาอังกฤษ สอนการใชงานตางๆจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนตน โดยมีระยะเวลาท่ี
กระชับ ไมนานเกินไป ฟงงายไดในทุกเวลา จึงเหมาะสำหรับการใชงานในชีวิตประจำวันในเวลาวาง 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี สามารถนำไปอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการใชงานของ
แอปพลิเคชันโดยผูใชงานสวนใหญตองการส่ิงท่ีมีความใหมและเทคโนโลยีท่ีใชงานงาย เชน อันดับ
เพลงท่ีมีอัพเดทอยูสม่ำเสมอ เพลงท่ีเขามาใหมลาสุด สถิติจากท่ีเคยฟงท้ังหมดในแตละป รวมถึง
ฟงกชั่นใหมๆภายในแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิงในอนาคต เพ่ือใหผูใชงานไดรับคุณคาจากการฟง
เพลงและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูใชงาน และไดรับรูขอมูลจากการฟงท้ังหมดท่ีผานมาวาเคยฟง
อะไรมาบาง ใชงานในการฟงไปท้ังหมดก่ีชั่วโมงตอป เปนตน 
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