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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยเีก่ียวกบัการใชง้าน
แอปพลิเคชนัมิวสิคสตรีมม่ิง มีรายละเอียดดงัน้ี .เพ่ือศึกษาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความ
พึงพอใจ ทศันคติ และการใช้งานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 2.เพ่ือศึกษาด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่ง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความพึงพอใจ ทศันคติกบัการใชง้านของแอปพลิเคชนั
มิวสิคสตรีมม่ิง 3.เพ่ือศึกษาตวัแปรท่ีอธิบายการใช้งานของแอปพลิเคชนัมิวสิคสตรีมม่ิง โดยเป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ จดัท าแบบสอบถามออนไลน์และออฟไลน์เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง จ านวน  คน ซ่ึงผลการวิจยั 
พบวา่ จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่คร่ึง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี กลุ่มตวัอยา่งเกือบ
คร่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน , - ,  บาท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งใชง้านแอปพลิเคชนัฟังเพลงมากกวา่คร่ึง คือ 
แอปพลิเคชนั Joox และใชฟั้งเพลงในรูปแบบฟรีเม่ียม โดยกลุ่มตวัอยา่งในเกือบคร่ึงมีระยะเวลาในการ
ฟังเพลง ถึง  นาทีข้ึนไปต่อวนั



ข 

 

 ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติของแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิงใน
ระดบัปานกลางตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้การรับรู้ความง่ายมีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติของแอปฯมิวสิค
สตรีมม่ิงในระดบัสูงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติของแอปฯมิวสิค
สตรีมม่ิงในระดบัสูงตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทศันคติมีความสัมพนัธ์ต่อการใช้งานของแอปฯมิวสิค
สตรีมม่ิงในระดับสูงตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ตัวแปรต่างๆสามารถอธิบายได้ว่า ตัวแปรการรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความพึงพอใจ มีอิทธิพลทางตรงกับทศันคติ และทศันคติมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการใชง้านแอปฯมิวสิคสตรีมม่ิง 

ยิ่งไปกว่านั้ น การศึกษาเก่ียวกับการใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิงในด้านต่างๆ จะ
สามารถเลือกใช้งานฟังเพลงไดดี้ข้ึน ไดแ้ก่ ช่วยในดา้นความสะดวกสบายจากการแนะน าเพลงท่ีเป็น
กระแสนิยม หมวดหมู่รายการเพลงท่ีมีความโดดเด่น เพลงท่ีมีความบนัเทิงหรือสนุกสนาน ฟังเพลงได้
ทุกท่ีทุกเวลา อพัเดทเพลงใหม่ๆ และการเลือกใชรู้ปแบบแพค็เกจรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เพ่ือสามารถน า
ขอ้มูลและผลลพัธ์มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีต่อการใชง้านมิวสิคสตรีมม่ิง หรือ
การพัฒนาด าเนินการท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู ้ใช้งาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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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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