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การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการยอมรับและฟงพอดแคสตของกลุมคนวัย
ทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
การรับรูประโยชนกับทัศนคติในการใชงานพอดแคสต 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการ
รับรูความงายกับทัศนคติในการใชงานพอดแคสต 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัดานทัศนคตกิบั
ความตั้งใจในการใชงานพอดแคสต 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความต้ังใจในการใชงาน
กับการใชงานจริงพอดแคสต 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรูประโยชนกับความ
ตั้งใจในการใชงานพอดแคสต  

การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งทำการเก็บขอมูลตัวอยางประชากรจำนวนทั้งหมด 200 คน 
ซึ่งเปนคนที่ทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ฟงพอดแคสตในชีวิตประจำวัน โดยใชแบบสอบถาม
ออนไลน ผานสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ เชน กลุมเฟสบุค ไลนกลุมที่ทำงานหรือเพื่อนนักศึกษาที่ทำงานอยู
ออฟฟศในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในการเก็บรวมขอมูลในครั้งนี้ 

ปจจัยดานการรับรูประโยชนมีความสัมพันธเชิงบวกกับทศันคติในการใชงานพอดแคสตอยางมีนัย
ยะสำคัญทางสถิติระดับ 0.001 คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธที ่ .681 มีความสัมพันธกันในระดับสูง   



 
 

ปจจัยดานการรับรูความงายมีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติในการใชงานพอดแคสตอยางมีนัยยะสำคัญ
ทางสถิติระดับ 0.001 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่ .595 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ปจจัยดาน
ทัศนคติมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจในการใชงานพอดแคสตอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิตริะดับ 
0.001 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ .536 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ปจจัยดานความตั้งใจใน
การใชงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชงานจริงพอดแคสตอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติระดับ 0.001 

คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธที ่ .396 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำ ปจจัยดานการรับรู ประโยชนมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจในการใชงานพอดแคสตอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติระดับ 0.001  

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่ .662 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
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This research was aimed to study “The Factors relating with Technology 

Acceptance Model of Podcast Listening among Working Age Group in Bangkok & 

Surrounding Provinces” consists of 1) The study of relating factors between perceived 

Usefulness and Attitude towards  Using Podcasts 2) The study of relating factors between 

perceived Ease of Use and Attitude towards Podcast Using 3) The study of relating factors 

between Attitude towards Using and Intention to Use Podcasts 4) The study of relating 

factors between Intention to Use Podcasts and Actual Use of Podcasts 4) The study of 

relating factors between perceived Usefulness and Intention towards Podcast Using.  

The sampling group of this quantitative study includes 200 of audiences in Bangkok 

and cities around who listens to podcasts in their daily lives. The questionnaires were sent 

in online social media platforms such as Facebook & Line group relating with the people 

working in Bangkok & cities around.  



 
 

From the study, it reveals that Perceived Usefulness positively relates with attitude 

towards using significantly at 0.001 with high correlation at 0.681, Perceived Ease of Use 

positively relates with attitude towards using significantly at 0.001 with moderate 

correlation at 0.595, Attitude towards Using positively relates with Intention to Use 

significantly at 0.001 with moderate correlation at 0.536, Intention to Use positively relates 

with Actual Use significantly at 0.001 with low correlation at 0.396, Perceived Usefulness 

positively relates with Intention to Use significantly at 0.001 with high correlation at 0.662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช 


