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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้งาน
แอปพลิเคชันมิวสิ คสตรี มมิ่ง มีรายละเอียดดังนี้ .เพื่อศึกษาการรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้ความง่าย ความ
พึ ง พอใจ ทัศ นคติ และการใช้ง านของแอปพลิ เคชันมิ วสิ คสตรี ม มิ่ ง 2.เพื่ อศึ ก ษาด้า นความสัม พันธ์
ระหว่าง การรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้ความง่าย ความพึงพอใจ ทัศนคติกบั การใช้งานของแอปพลิ เคชัน
มิวสิ คสตรี มมิ่ง 3.เพื่อศึกษาตัวแปรที่อธิ บายการใช้งานของแอปพลิเคชันมิวสิ คสตรี มมิ่ง โดยเป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อใช้การวิจยั เชิ งสารวจ จัดทาแบบสอบถามออนไลน์ และออฟไลน์เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ช้งานแอปพลิ เคชันมิ วสิ คสตรี มมิ่ง จานวน คน ซึ่ งผลการวิจยั
พบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าครึ่ ง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี กลุ่มตัวอย่างเกือบ
ครึ่ งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน , - , บาท มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี โดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้งานแอปพลิเคชันฟังเพลงมากกว่าครึ่ ง คือ
แอปพลิเคชัน Joox และใช้ฟังเพลงในรู ปแบบฟรี เมี่ยม โดยกลุ่มตัวอย่างในเกือบครึ่ งมีระยะเวลาในการ
ฟังเพลง ถึง นาทีข้ ึนไปต่อวัน

ข

ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ ประโยชน์มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของแอปฯมิวสิ คสตรี มมิ่งใน
ระดับปานกลางตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ การรับรู ้ ความง่ายมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของแอปฯมิ วสิ ค
สตรี มมิ่งในระดับสู งตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของแอปฯมิวสิ ค
สตรี มมิ่งในระดับสู งตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์ ต่อการใช้งานของแอปฯมิ วสิ ค
สตรี ม มิ่ ง ในระดับ สู ง ตามสมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ ตัว แปรต่ า งๆสามารถอธิ บ ายได้ว่ า ตัว แปรการรั บ รู ้
ประโยชน์ การรั บ รู ้ ค วามง่ า ย ความพึ ง พอใจ มี อิท ธิ พ ลทางตรงกับ ทัศ นคติ และทัศ นคติ มี อิท ธิ พ ล
ทางตรงต่อการใช้งานแอปฯมิวสิ คสตรี มมิ่ง
ยิ่ ง ไปกว่า นั้น การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การใช้ง านแอปพลิ เ คชัน มิ ว สิ ค สตรี ม มิ่ ง ในด้า นต่ า งๆ จะ
สามารถเลื อกใช้งานฟั งเพลงได้ดีข้ ึน ได้แก่ ช่ วยในด้านความสะดวกสบายจากการแนะนาเพลงที่เป็ น
กระแสนิยม หมวดหมู่รายการเพลงที่มีความโดดเด่น เพลงที่มีความบันเทิงหรื อสนุกสนาน ฟังเพลงได้
ทุกที่ทุกเวลา อัพเดทเพลงใหม่ๆ และการเลือกใช้รูปแบบแพ็คเกจรับสิ ทธิ พิเศษเพิ่มเติม เพื่อสามารถนา
ข้อมูลและผลลัพธ์มากาหนดเป็ นกลยุทธ์ดา้ นการยอมรับเทคโนโลยีต่อการใช้งานมิวสิ คสตรี มมิ่ง หรื อ
การพัฒ นาด าเนิ น การที่ ส อดคล้อ งกับ พฤติ ก รรมของผู ้ใ ช้ ง าน เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
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This research aims to study the technology acceptance factors related to music streaming application.
1. To study the uses, gratification and attitudes toward music streaming application 2. To study
correlation between uses, gratification and attitudes toward music streaming application. 3. To study
predictive factors for the uses of music streaming application. The quantitative method is used by
survey research. Online and Offline questionnaire distributed among 200 music streaming application
users in Thailand. The research finds that more than half of the samples are male age between 21-30,
most of the samples have an average income between 10,001-20,000 baht per month and work as an
office worker. Moreover, more than half of the samples have bachelor’s degree. Also, the research finds
that from all the music streaming applications, more than half use Joox application with freemium
account. Less than half of the samples spend more than 40 minutes on music streaming.

ง

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. Finally, the variables can explain that the recognition of the benefits, the
easiness of recognition, satisfaction have a direct impact on the attitude and the attitude has a direct
influence on the use of the music streaming application.
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, updates of new
songs, and choosing to use the package 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.
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