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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX 
Music ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคอื 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที           
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการทดสอบหาสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15 -24 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-20,000 บาท และมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music ที่มีต่อปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม ด้าน
คุณลกัษณะประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ย ดา้นคุณลกัษณะทีเ่ขา้กนัได ้ดา้นคุณลกัษณะ
ความยุ่งยากซบัซอ้น ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้และดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ดา้นจ านวนวนัต่อสปัดาหใ์นการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ 
โดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ 6 วนั และมกีารโหลดเพลงเกบ็ไวฟั้ง โดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ 9 เพลง ดา้นแนวโน้มในการใชบ้รกิารต่อ
ถา้ปรบัราคาโดยอยู่ในระดบั ยงัไม่แน่ใจ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา รายได ้และอาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ในดา้นจ านวนวนัต่อสปัดาห ์และดา้นการโหลดเพลงเกบ็ไวฟั้ง แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ปัจจยัดา้นการยอมรบันวตักรรม ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ดา้นคุณลกัษณะทีเ่ขา้กนั
ได ้ดา้นคุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซอ้น ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้และดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตไดม้ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ในดา้นจ านวนวนัต่อสปัดาห ์ดา้นการโหลดเพลง
เกบ็ไวฟั้ง และดา้นแนวโน้มในการใชบ้รกิารต่อถา้ปรบัราคา โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: แอพพลเิคชัน่ JOOX Music การยอมรบันวตักรรม พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
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Abstract 
 

The objective of this research is to study the factors related to consumer behavior of the JOOX Music 
application for customer in the Bangkok Metropolitan area perimeters. The samples consisted of four hundred 
consumers and the research tool was a questionnaire. The statistics used included percentage, average, 
standard deviation, independent t-test, one-way ANOVA and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The research indicated that the majority of the respondents were female, between the ages of fifteen 
and twenty four years old and graduated with a Bachelor’s degree. Their average income was between ten 
thousand and twenty thousand Thai Baht per month and they were employed as office workers. 
 The opinions of consumers on acceptance of innovation factors and relative advantage was at the 
agreement level and compatibility, complexity, trialability and observability, was at strong agreement level. 
 As for the consumer behavior of the JOOX Music application, it was found that the frequency of use 
were 6 days per week, the number of songs downloaded were 9 songs per week and with tendency of 
continuous use if change price levels were uncertain. 
 The hypothesis testing revealed that consumers of different ages, education, income and occupations 
exhibited different consumer behavior in number of use days per week and the number of songs downloaded, 
at a statistically significant level of 0.05. 
 The innovation adoption, according to relative advantage, compatibility, complexity, trialability and 
observability were related to consumer behavior of the JOOX Music application for customers in the Bangkok 
metropolitan Area in the same direction and at a very low level, with a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: JOOX Music Application, Acceptance of Innovation Factors, Consumer Behavior 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัเพลงเข้ามามีบทบาทในชีวติประจ าวนัของคนในสงัคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเพลงเป็นศิลปะที่
สามารถเขา้ถงึและเขา้ใจไดง้่าย มเีน้ือหาและท่วงท านองทีก่นิใจอย่างลกึซึง้ สามารถสรา้งอารมณ์และแรงบนัดาลใจ ทัง้
ความสนุกสนาน ความเศร้าโศกเสยีใจ ความรกั ให้กบัผู้คนในสงัคมได้เป็นอย่างด ีรวมถึงเป็นแรงบนัดาลใจและเป็น
ประโยชน์ใหก้บักลุ่มนักดนตรหีรอือาชพีอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เพลงทีผู่แ้ต่ง ๆ ขีน้มานัน้ ผูฟั้งกส็ามารถน าไปตคีวามใน
รูปแบบของชวีติแต่ละคนทีแ่ต่งต่างกนัออกไป เพลงนัน้กม็หีลากหลายแนวหลายสไตล ์แต่ละแนวกจ็ะเหมาะกบัความ
หลากหลายของอารมณ์มนุษยห์รอืบุคลกิภาพของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ในยุคดจิติอลทีเ่ทคโนโลยแีละอนิเตอรเ์น็ต
เข้ามามีบทบาทกบัคนในสงัคมเช่นกัน การที่ผู้คนหันมาใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์สมาทร์โฟนหรือแท็ปแล็ต ที่มี
แอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิตประจ าวัน ทัง้ในด้านการ
ตดิต่อสื่อสาร การท าธุรกรรมต่าง ๆ หรอืใชเ้พื่อความบนัเทงิ ท าใหแ้อพพลเิคชัน่เป็นสิง่ทีส่ าคญัต่อการด าเนินชวีติของ
ผูค้นในสงัคมไปแลว้ ผูค้นทีต่อ้งมกีารเดนิทางหรอืไปท าธุรกรรมในสถานะการณ์ต่าง ๆ ผูค้นจะน าสมาทรโ์ฟนหรอืแท็บ
เลต็ขึน้มาใช้งาน ขึน้มาเล่น ขึน้มาฟังเพลง และอื่น ๆ ดงันัน้แอพพลเิคชัน่จงึมปีระโยชน์เป็นอย่างมากในการใชง้าน
ทางดา้นต่าง ๆ ซึง่แอพพลเิคชัน่ฟังเพลง JOOX Music กเ็ป็นอกีทางเลอืกนึงใหก้บัผูใ้ชง้าน  
 ธุรกจิเพลงมกีารเตบิโตลดลงแต่ไม่ไดแ้ปลว่าคนไทยฟังเพลงกนัน้อยลง เนื่องจากผูค้นมชี่องทางการเขา้ถงึที่
หลากหลายขึน้ และการละเมดิลขิสทิธิเ์พลงทีท่ าไดง้่ายและมมีากขึน้ ซึง่การฟังเพลงออนไลน์หรอืมวิสคิสตรมีมิง่เป็น
ช่องทางส าคญัทีปั่จจุบนัคนไทยหนัมาใหค้วามสนใจเพิม่มากขึน้กว่ารอ้ยละ 75 ดว้ยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทีร่วดเรว็ขึน้ 
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เเละราคาสมารท์โฟนทีถู่กลง ท าใหก้ารเขา้ถงึคอนเทนตท์างดนตรสีะดวกเเละครอบคลุมกลุ่มผูฟั้งมากขึน้ ผูบ้รโิภคชาว
ไทยนิยมฟังเพลงออนไลน์สงูถงึรอ้ยละ 46:2 โดยรอ้ยละ28 เป็นการฟังผ่านโมบายลเ์เพลตฟอรม์ สง่ผลใหปั้จจุบนัตลาด
เพลงดจิทิลัมมีูลค่าสูงกว่า 1,200 ล้านบาท เเละขณะนี้ค่ายเพลงต่างใหค้วามส าคญักบัการเขา้สู่ช่องทางออนไลน์กนั
ทัง้หมด และปี 2559 ทีม่กีารเปิดใหบ้รกิาร 4G อย่างเป็นทางการของทัง้ 3 โอเปอเรเตอร ์จะช่วยกระตุ้นใหค้นไทยหนั
มาฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งมากขึ้น (เว็บไซด์ไอที24. 2016: ออนไลน์) รวมถึงส่งผลต่อธุรกิจซอฟต์แวร์โมบาย
แอพพลเิคชัน่เป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัความสนใจ โมบายแอพพลเิคชัน่ถูกพฒันาโดยหน่วยงานของรฐั บรษิทัเอกชน บรษิทั
พฒันาซอฟแวร์หรือนักพฒันาซอฟแวร์อิสระ โดยจากการส ารวจพบว่า แอปพลิเคชัน่ถูกจดัอยู่ในประเภท รบัรอง
รูปแบบการใชช้วีติ (Lifestyle) มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 26:7 แอปพลเิคชัน่ความบนัเทงิ (Entertainment) คดิเป็นรอ้ย
ละ 20:1 แอพพลเิคชัน่ส าหรบัการศกึษา (Education) คดิเป็นรอ้ยละ 19 ของแอพพลเิคชัน่ทัง้หมด แอพพลเิคชัน่ในไทย
กว่ารอ้ยละ 81:5 จะใหด้าวน์โหลดฟร ี(เวบ็ไซดเ์อสเอม็อลีดีเดอร.์ 2557: ออนไลน์) ตลาดพฒันาแอพพลเิคชัน่ในไทย
ยงัคงมปัีจจยัผลกัดนัการเตบิโตของตลาดทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดว้ยเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทีร่วดเรว็ขึน้ ราคาสมารท์
โฟนทีถู่กลง และมกีารพฒันาแอปพลเิคชัน่จากความตอ้งการใชง้านแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่สงูขึน้ 
 นวตักรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทกับการประกอบธุรกิจในทุก ๆ รูปแบบ ทัง้นี้
นวตักรรม คอื การคดิคน้ เรยีนรู ้ท าสิง่ใหม่ ๆ ขึน้มา ความสามารถในการใชค้วามรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะ และ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยหีรอืการจดัการ มาพฒันาและผลติสนิคา้ใหม่ ๆ กระบวนการผลติใหม่ หรอืการบรกิารใหม่ 
ซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้รวมถงึการน าแนวความคดิใหม่หรอืการใชป้ระโยชน์จากสิง่ทีม่อียู่
แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการท าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นโดยอาศยัการ
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้รอบ ๆ ตวัใหก้ลายมาเป็นโอกาส และถ่ายทอดไปสูแ่นวความคดิใหม่ทีท่ าใหเ้กดิประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกจิและสงัคม 
 แอพพลิเคชัน่เป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือ โดยถูกใช้ในมือ ถือที่มี
ระบบปฏบิตักิาร ไอโอเอส และแอนดรอยด ์ในปัจจุบนัมผีูผ้ลติแอพพลเิคชัน่ส าหรบัมอืถอื สมารท์โฟนอยู่ เป็นจ านวน
มาก เหน็ไดจ้ากจ านวนแอพพลเิคชัน่ในแอพสโตร ์(App Store) ทีม่ ีประมาณ 2.2 ลา้นแอพพลเิคชัน่ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 
จากปีทีแ่ลว้ (เวบ็ไซตแ์อปเป้ิล. 2560: ออนไลน์) โดย แอพพลเิคชัน่แต่ละแบบนัน้จะถูกสรา้งขึน้มาเพื่อตอบสนองการใช้
งานในดา้นต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบนั 
 แอพพลเิคชัน่ JOOX Music เป็นผู้ให้บรกิารฟังเพลงออนไลน์ ซึ่งแอพพลเิคชัน่พฒันาโดยบรษิัท Tencent 
จากประเทศจีนเจ้าของเดียวกันกับแอพพลิเคชัน่ WeChat และผู้ที่ท าตลาดในประเทศไทยจะท าโดยเว็บไซด์ 
Sanook.com แอพพลเิคชัน่ตวันี้รองรบัทัง้ระบบ iOS และ Android เป็นแอพพลเิคชัน่ทีต่ดิ 1 ใน 10 แอพพลเิคชัน่ยอด
นิยมของทัง้ระบบ iOS และ Android โดยแอพพลเิคชัน่ JOOX Music มคีลงัเพลงทัง้เพลงไทยและเพลงต่างประเทศ
จ านวนมากกว่า 3.5 ลา้นเพลง มคีอนเทนตพ์ารท์เนอรท์ีเ่ป็นค่ายเพลงไทยเเละสากลรวมกนัทัง้สิน้กว่า 100 ค่ายทัว่โลก 
ไม่ ว่ าจะ เ ป็น แกรมมี่ , Sony Music , BEC TERO MUSIC , Spicy Disc, Warner Music, Universal Music, Small 
Room, What the Duck ฯลฯ (เวบ็ไซดไ์อท2ี4. 2016: ออนไลน์) การใชง้านแอพพลเิคชัน่ JOOX Music สามารถลอ็ค
อนิผ่านบญัช ีWeChat และ Facebook หากต้องการฟังเพลงผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร ์สามารถลอ็คอนิทีห่น้าเวบ็ไซด์ 
Sanook! Music โดยใชแ้อคเคาท ์Facebook เเละ WeChat ไดเ้ช่นกนั โดยประเทศไทย ถอืเป็นประเทศที ่4 ในภูมภิาค
เอเชยี ทีใ่หบ้รกิาร JOOX ต่อจาก ฮ่องกง มาเลเซยี เเละอนิโดนีเซยี (เวบ็ไซดไ์อท2ี4. 2016: ออนไลน์) การใหบ้รกิาร 
JOOX จะเน้นสรา้งประสบการณ์การฟังเพลงในรูปแบบใหม่ใหผู้ฟั้งเพลงดว้ยฟีเจอรห์ลกั ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกฟัง
เพลงตามชอบใจแบบออนดมีาน (on-demand) การฟังเพลงจากเพลยล์สิต์ (playlists) หรอื JOOX Radio ทีส่รา้งสรรค์
ขึน้โดยทมีงานทีม่ปีระสบการณ์ทางดา้นเพลง รวมถงึการดาวน์โหลดเพลงทีช่อบมาฟังแบบออฟไลน์ได ้
 ดงันัน้ จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music ของผู้คนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” โดยได้ศกึษาปัจจยั 
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ได้แก่ คุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ด้านการยอมรบันวตักรรม ที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ JOOX Music ของผู้คนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่าผู้ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music มี
เหตุผลหรอืปัจจยัทีเ่ลอืกใชง้านแอพพลเิคชัน่ JOOX Music อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
น าไปใชเ้พื่อวางแผนกลยุทธ ์พฒันาและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music น าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
แอพพลเิคชัน่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการได ้

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวขอ้งกบัแอพพลเิคชัน่ฟังเพลง น าผลการวจิยัที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาปรบัปรุงแอพพลเิคชัน่ฟังเพลง เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ 

3. เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการทีด่ าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการพฒันาแอพพลเิคชัน่ต่างๆ ทีก่ าลงัตดัสนิใจ
ผลติแอพพลเิคชัน่ สามารถน าผลการวจิยัทีไ่ดม้าใชใ้นการตดัสนิใจผลติแอพพลเิคชัน่ได้ 

4. นักวชิาการ นักวจิยั และนักศกึษาสามารถน าขอ้มูลไปศกึษาเพิม่เติมองค์ความรู้ด้านวชิาการ ขยายองค์
ความรูเ้กีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ฟังเพลงหรอืแอพพลเิคชัน่อื่นๆ เพื่อเป็นพืน้ฐาน
การวจิยัในอนาคต 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้และอาชพีที่
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ฟังเพลง JOOX Music แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านการยอมรบันวตักรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music 
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
           1. เพื่อศกึษาปัจจยัคุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืน และ
อาชพี ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์เชิง
เปรยีบเทยีบ คุณลกัษณะทีเ่ขา้กนัได ้คุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซอ้น คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้คุณลกัษณะ
สามารถสงัเกตได้ กับพฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

อดุลย ์จาตุรงคก์ุล (2541: 38-39) ไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ดงันี้ 
1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั 

นกัการตลาดตอ้งค านึงถงึความส าคญัของการเปลีย่นแปลงของประชากรในเรื่องของอายุดว้ย  
2. เพศ (sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งสว่นตลาดทีส่ าคญั นกัการตลาดควรตอ้งศกึษาตวัแปรตวันี้อย่างรอบคอบ 

เนื่องจากในปัจจุบนัจ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นักการตลาดต้องค านึกว่า
ปัจจุบนัสตรเีป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ซึ่งที่แล้วมาผู้ชายเป็นผูต้ดัสนิใจซื้อ นอกจากนั ้น บทบาทของสตรแีละบุรุษมบีางส่วน            
ทีซ่ ้ากนั 
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3. ลักษณะครอบครัวและวงจรชีวิตของครอบครัว (Marital status)  ขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชีวิตของ
ครอบครวัเป็นตวัก าหนดทีส่ าคญัของพฤตกิรรม ซึง่ในอดตีจนถงึปัจจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของ
การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการ
ตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง และยงัคงสนใจในการพจิารณาลกัษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่จะเกี่ยวข้องกบัผู้ตัดสนิใจ ในครวัเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธ์
การตลาดใหเ้หมาะสม 

4. การศกึษาและรายได ้(Education and Income) การศกึษามอีทิธพิลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก การรูว้่าอะไร
เกดิขึน้กบัการศกึษาและรายไดเ้ป็นสิง่ส าคญั เพราะแบบแผนการใชจ้่ายขึน้อยู่กบัรายไดท้ีต่นม ีเน่ืองจากการศกึษาเป็น
ตัวแปรที่ส าคัญมากที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารของผู้ร ับสาร ดังนัน้จะเห็นได้ว่างานวิจยัหลายชิ้นชี้ว่า 
การศกึษาของผู้รบัสารนัน้ท าให้ผู้รบัสารมพีฤติกรรมการสื่อสารแตกต่างกนัไป เช่น บุคคลที่มกีารศกึษาสูงจะสนใจ
ขา่วสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายและมกัเปิดรบัสื่อสิง่พมิพท์ุกรปูแบบมาก  

โรเจอส ์(Roger. 1983: 248-250; อา้งองิจาก สายณัห ์แสงสรุยินั, 2552) กล่าวว่า ปัจจยัเกีย่วกบัลกัษณะของ
นวตักรรม ลกัษณะของนวตักรรม 5 ประการซึง่เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบั ไดแ้ก่ 

1. ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรม (Relation advantage) คอื ระดบัของการรบัรูห้รอืความเชื่อว่านวตักรรม
นัน้มคีุณสมบตัทิีด่กีว่าความคดิหรอืสิง่ทีม่อียู่เดมิ ซึง่ถูกแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม่ ถ้าหากนวตักรรมนัน่มขีอ้ดแีละใหป้ระโยชน์
ต่อผูใ้ชน้วตักรรมนัน้มากเท่าใด กม็โีอกาสทีจ่ะมผีลทีย่อมรบัมากขึน้  

2. การเขา้กนัไดด้กีบัสิง่ทีม่อียู่เดมิ (Compatibility) การเขา้กนัได ้คอื ระดบัของนวตักรรมซึง่มคีวามสอดคลอ้ง
กบัคุณค่า ประสบการณ์และความตอ้งการทีม่อียู่แลง้ในตวัผูร้บันวตักรรมนัน้ๆ ถา้หากนวตักรรมนัน้สามารถเขา้กนัไดด้ี
กบัสิง่ต่างๆ ทีก่ล่าวมากม็โีอกาสไดร้บัการยอมรบัไดง้่ายขึน้  

3. ความซบัซอ้น (Complexity) ความซบัซอ้นคอืระดบัของความเชื่อว่านวตักรรมนัน้มคีวามยากต่อการเขา้ใจ
และการน าไปใช ้นวตักรรมบางอย่างสามารถท าความเขา้ใจและน ามาใชไ้ดง้่าย ในขณะทีบ่างอย่างมคีวามซบัซอ้นและ
เขา้ใจยากกว่า นวตักรรมทีม่คีวามซบัซอ้นน้อยกวามโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัมากกว่า  

4. การทดลองได ้(Trialability) การทดลองได้ คอื ระดบัของนวตักรรมทีส่ามารถมองเหน็ผลจากการทดลอง
ปฏบิตัิเพื่อใหเ้หน็ผลได้จรงิ อย่างน้อยภายใต้สภาพทีจ่ ากดั ความคดิเหล่านี้สามารถทดสอบหรอืทดลองได้อย่างเป็น
ขัน้ตอน หรอืเป็นช่วงๆ ไปกจ็ะไดร้บัการยอมรบัอย่างรวดเรว็ นวตักรรมไม่สามารถทดลองไดก้่อนมโีอกาสทีจ่ะได้รบั
การยอมรบัน้อยกว่า  

5. การสงัเกตได ้(Observability) การสงัเกตได ้คอื ระดบัของนวตักรรมทีส่ามารถมองเหน็กระบวนการในการ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสมัผสัและแตะต้องได้จริงๆ การเสนอขายสินค้าที่เป็นแบบขายตรง ที่ได้รบั
ผลส าเรจ็สงูถงึแมว้่าราคาจะค่อนขา้งแพงกเ็น่ืองมาจากของนวตักรรมในขอ้น้ี คอื สามารถน ามาใหล้กูคา้ชมและสาธติให้
ดวู่าสนิคา้ชิน้น้ีมขีอ้ดอีย่างไร เป็นขัน้ๆ เมื่อดแูลว้ลกูคา้มคีวามเหน็ว่าดจีรงิซือ้สนิคา้นัน้ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 194) กล่าวว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม เป็นการค้นหาหรอืวจิยัเกีย่วกบั
พฤตกิรรมการซือ้ และการใชข้องผูบ้รโิภค ทัง้ทีเ่ป็นบุคคล กลุ่มหรอืองคก์าร เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลอืกบรกิารแนวคดิหรอืประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บรโิภคพงึพอใจ ค าตอบที่ จะช่วยให้
นกัการตลาด สามารถก าหนดกลยุทธ ์ทางการตลาด ทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
และเพื่อให้ได้ค าตอบซึ่งช่วยให้นักการตลาดสามารถปรบักลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพงึพอใจของ
ผู้บรโิภคได้อย่างเหมาะสมนัน้ ค าถามหลกัที่ค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บรโิภค คอื 6Ws และ 1H โดยประกอบด้วย 
Who? What? When? Where? Why? Whom? และ How? 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ประชาชนที่อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ที่เคยใช้บรกิาร
แอพพลเิคชัน่ JOOX Music ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ทีเ่คยใชบ้รกิาร
แอพพลเิคชัน่ JOOX Music ซึง่ไม่สามารถรบัรูถ้งึจ านวนทีแ่น่นอนไดจ้งึตอ้งมกีารใชส้ตูรค านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2544: 74) ที่ระดบัความเชื่อมัน่  95 เปอร์เซ็นต์และ
ก าหนดใหค้่าความเคลื่อนไม่เกนิ 5 เปอรเ์ซน็ต ์โดยการค านวณ ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน ซึง่ผูว้จิยัได้
ท าการส ารองเผื่อความคลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์อีก  15 คน ดงันัน้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัจึงเท่ากบั 400 
ตวัอย่าง 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 เลือกสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ที่พบเจอในครัง้แรก 
สอบถามว่าเคยใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music หรือไม่ ถ้าเคยใช้จึงให้ผู้ตอบท าแบบสอบถามด้วยตนเอง             
จนครบจ านวน 400 คน 
 
ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์พบว่า      
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.75 รองลงมาคอืเพศชาย 
จ านวน 193 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.25               

อายุ ผูใ้ชต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 15-24 ปี จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 รองลงมาคอือายุ 
25-34 ปี จ านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.50 อายุน้อยกว่า 15 ปี จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 และอายุ 
40 ปีขึน้ไป 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.25  
           ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 253 คน คิดเป็น            
รอ้ยละ 63.25 รองลงมามรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.75 และมรีะดบัการศกึษา
ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.00  

รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10 ,000-20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 200 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ มีรายได้ 20 ,001-30,000 บาทต่อเดือน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 รายได้ 
30,001-40,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 12.50 รายได้น้อยกว่า 10 ,000 บาทต่อเดอืน จ านวน            
45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 และรายไดม้ากกว่า 40,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.25  

อาชพี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 251 คน คดิเป็นร้อยละ 62.75 
รองลงมาคอือาชพีนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 อาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ จ านวน 
51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.75 และอาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อปัจจยัด้านการยอมรบันวตักรรม
ของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music พบว่า ผู้ใช้บริการมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมที่มต่ีอปัจจยัด้านการ
ยอมรบันวตักรรมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัดา้นการยอมรบันวตักรรมของ
ผูใ้ชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ในดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย  

ด้านคุณลกัษณะที่เขา้กนัได้ ผู้ใช้บริการมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัด้านการยอมรบันวตักรรมของผู้ใช้บรกิาร
แอพพลเิคชัน่ JOOX Music ในดา้นคุณลกัษณะทีเ่ขา้กนัไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่ 
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ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม           
ของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music ในด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซบัซ้อนโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย             
เป็นอย่างยิง่ 

ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม              
ของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music ในด้านคุณลกัษณะสามารถทดลองใช้ได้โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย             
เป็นอย่างยิง่ 

ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้ านการยอมรับนวัตกรรมของ
ผูใ้ชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ในดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่ 
            การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ได้แก่ ความถี่โดยเฉลีย่ใน
การใช้บริการแอพพลิเคชัน่ จ านวนเพลงโดยเฉลี่ยที่โหลดมาเก็บไว้ฟังในรูปแบบออฟไลน์ แนวโน้มราคาของ
แอพพลิเคชัน่ การใช้บริการแอพพลิเคชัน่ เหตุผลส าคญัในการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ บุคคลที่มีส่วนช่วยในการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารแอพพลเิคชัน่ ช่วงเวลาในการใช้บรกิารแอพพลเิคชัน่ สถานที่ในการใช้บรกิา รแอพพลเิคชัน่ และ
ช่องทางการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ พบว่า 

จ านวนวนัทีใ่ชบ้รกิารต่อสปัดาห ์ผูใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music มจี านวนวนัต่อสปัดาหใ์น
การใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ โดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ 5.89 วนั โดยมกีารใชบ้รกิารต่อสปัดาหส์งูสดุ 7 วนั และมกีารใช้บรกิาร
ต่อสปัดาหต์ ่าสดุ 1 วนั 

จ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวฟั้งต่อสปัดาห ์ผูใ้ชบ้รกิารมกีารใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music โดยการโหลด
เพลงเกบ็ไวฟั้ง โดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ 8.64 เพลง โดยมจี านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวฟั้งต่อสปัดาห์สงูสุด 35 เพลง และมี
จ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวฟั้งต่อสปัดาหต์ ่าสดุ 0 เพลง 
 ผูใ้ชบ้รกิารมแีนวโน้มว่ายงัไม่แน่ใจว่าจะใชบ้รกิารต่อไปหรอืไม่ถา้มกีารปรบัราคา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49  
 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชัน่จากฟังชนัก์ Playlist จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 
รองลงมาเป็นฟังก์ชัน่ My Music จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ฟังก์ชัน่ Music Columns จ านวน 25 คน                
คดิเป็นรอ้ยละ 6.30 และฟังกช์ัน่ JOOX Radio จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.80 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชัน่จากความสะดวกในการใช้งาน จ านวน 194 คน คิดเป็น                  
ร้อยละ 48.50 รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายจากการใช้งาน จ านวน 140 คน คดิเป็นร้อยละ 35.00 ความหลากหลายของ
แอพพลเิคชัน่ จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 และคุณภาพของแอพพลเิคชัน่ จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.75 
ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ตดัสนิใจใชบ้รกิารแอพพลิเคชัน่จากตวัเอง จ านวน 354 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.50 รองลงมาเป็น
เพื่อน จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 และสมาชกิในครอบครวั จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ในช่วงเวลาเช้า  (6.00-10.00น.) จ านวน 178 คน คิดเป็น                  
ร้อยละ 44.50 รองลงมาเป็นช่วงเวลาเยน็(14.01-18.00น.)จ านวน 160 คน คดิเป็นร้อยละ 40.00 ช่วงเวลากลางวนั
(10.01-14.00 น.) จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9.00 และช่วงเวลากลางคนื(18.01น. เป็นต้นไป) จ านวน 26 คน               
คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชัน่ในสถานที่ระหว่างการเดินทาง จ านวน 338 คน คิดเป็น                 
รอ้ยละ 84.50 รองลงมาเป็นทีท่ างาน/สถานศกึษา จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 และทีพ่กัอาศยั จ านวน 28 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 

ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ผ่านชอ่งทางแอพพลเิคชัน่บนสมารท์โฟน จ านวน 398 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 99.50 และผ่านช่องทางเวบ็ไซด ์music.sanook.com จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 
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ส าหรบัผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางท่ี 1-2 ดงัน้ี 
ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 

              

พฤติกรรมการใช้บริการ 
แอพพลิเคชัน่ JOOX Music 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

เพศ อาย ุ การศึกษา รายได ้ อาชีพ 

1. จ านวนวนัทีใ่ชต่้อสปัดาห ์      
2. จ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวต่้อสปัดาห ์      
3. แนวโน้มในการใชบ้รกิารต่อถา้ปรบัราคา      

       
 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
              เครื่องหมาย  หมายถงึ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 
        

 
ปัจจยัด้านการยอมรบันวตักรรม 

พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music 
จ านวน
วนัท่ีใช้ 

ต่อสปัดาห ์

จ านวนเพลง 
ท่ีโหลดเกบ็ไว้
ต่อสปัดาห ์

แนวโน้มในการ 
ใช้บริการต่อสปัดาห ์

1. คุ ณ ลั ก ษณ ะ ป ร ะ โ ย ช น์ เ ชิ ง
เปรยีบเทยีบ    

2. คุณลกัษณะทีเ่ขา้กนัได ้    
3. คุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซอ้น    
4. คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้    
5. คุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้    
      

 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
              เครื่องหมาย  หมายถงึ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สรปุและอภิปรายผล 

จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music 
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล” สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. การวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 15 -24 ปี 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-20,000 บาท และมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ กนกรตัน์ จงเรอืงทรพัย ์และภทัรภร สงัขปรชีา (2556) ทีท่ าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการตัดสนิใจเลอืกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ในกลุ่มวยัรุ่น ซึ่งพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง          
มอีายุระหว่าง 15-24 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยั เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) ทีท่ าการศกึษา
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เรื่อง การยอมรบันวตักรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ ส าหรบัสมารท์โฟนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน 

2. การวเิคราะหข์อ้มูลทีเ่กีย่วกบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอปัจจยัดา้นการยอมรบันวตักรรมในการใช้
บรกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นการยอมรบันวตักรรมโดยรวมในการใช้
บรกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ทัง้ในดา้นคุณลกัษณะที่เขา้กนัได ้คุณลกัษณะความ
ยุ่งยากซบัซอ้น คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้และคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้ซึง่เกดิจากการทีผู่ใ้ชบ้รกิารได้มี
การรบัรู้และเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้บรกิารแอพพลเิคชัน่เป็นอย่างด ีเช่น เขา้กนัได้กบัไลฟ์สไตล์กา รใช้ชวีติของแต่ละ
บุคคลหรอืมคีวามสอดคล้องเหมาะสมกบัความต้องการของบุคคล การใชง้านง่ายโดยไม่ต้องศกึษาอย่างละเอยีดและ
รูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคชัน่ ไม่มีความซบัซ้อนสามารถท าความเขา้ใจได้ง่ายรวดเร็ว เป็นต้น และในด้าน
คุณลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ อยู่ในระดบัเห็นด้วย เช่น ความสะดวกในการใช้งานและในประเด็นความ               
พงึพอใจต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐวุฒ ิเปรมปราชญ์ (2558) ทีท่ าการศกึษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรม
แอพพลเิคชัน่ฟังเพลงแบบสตรมีมิง่ KKBOX บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าผู้ใช้บรกิารมี
ความคดิเหน็ในด้านคุณลกัษณะประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ คุณลกัษณะทีเ่ขา้กนัได้ คุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซอ้น 
คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้และคุณลกัษณะสามารถสงัเกตไดอ้ยู่ในระดบัทีเ่หน็ดว้ยและเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่ และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ วรพนิ งามไกวลั (2553) ที่ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการยอมรบันวตักรรม
หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ของผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งพบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในด้านคุณลักษณะประโยชน์             
เชงิเปรยีบเทยีบ คุณลกัษณะทีเ่ขา้กนัได ้คุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซ้อนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) ที่ท าการศกึษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรมที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ 
ส าหรบัสมารทโ์ฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่าปัจจยัดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ดา้น
คุณลกัษณะทีเ่ขา้กนัได ้ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้และดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ในทุกๆ ดา้น 

3. การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music พบว่าผูใ้ชบ้รกิารส่วน
ใหญ่ใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music มจี านวนวนัต่อสปัดาหใ์นการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ โดยเฉลี่ยสปัดาหล์ะ 
5.89 วนั และใชง้านสงูสดุ 7 วนั มกีารโหลดเพลงเกบ็ไวฟั้ง โดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ 8.64 เพลง มแีนวโน้มในการใชบ้รกิาร
ต่อถ้าปรบัราคาโดยอยู่ในระดบั ยงัไม่แน่ใจ ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่ใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ฟังชนัก์ Playlist เหตุผลส่วน
ใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชัน่จากความสะดวกในการใช้งาน ตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่จากตัวเอง ใช้บริการ
แอพพลเิคชัน่ในช่วงเวลาเช้า (6.00-10.00น.) ใช้บรกิารแอพพลเิคชัน่ในสถานที่ระหว่างการเดนิทาง และใช้บรกิาร
แอพพลิเคชัน่ผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556)                    
ที่ท าการศึกษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ ส าหรบัสมารท์โฟนของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพ่บว่าผูใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนเฉลีย่แลว้ 10.10 ครัง้ต่อ
วนัหรอืใชเ้กอืบทุกวนัต่อสปัดาห ์ 

4. การวเิคราะหค์วามแตกต่างของขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
รายได ้และอาชพีกบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music มรีายละเอยีดดงันี้ 

4.1 การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music โดย
จ าแนกตามเพศ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ในดา้น
จ านวนวนัที่ใช้ต่อสปัดาห์ ด้านจ านวนเพลงที่โหลดเกบ็ไว้ต่อสปัดาห์และด้านแนวโน้มการใช้บรกิารต่อถ้าปรบัราคา
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่ องจากเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานแอพพลิเคชัน่                           
ผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยผู้ใช้งานทุกเพศจะมีการใช้บริการที่ใกล้เคียงกัน ชึ่งไม่สอคคล้องกับงานวิจัยของ                                           
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ธรีพงศ์ อุ่นตนัเตยานนท์ (2557) ที่ท าการศกึษาเรื่องการยอมรบันวตักรรมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิาร 
เครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้ใชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศที่แตกต่างกนัมแีนวโน้มการใชบ้รกิาร
เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ตกต่างกนั  

4.2 การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music โดย
จ าแนกตามอายุ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ในดา้น
จ านวนวนัทีใ่ชต่้อสปัดาห ์และดา้นจ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวต่้อสปัดาหแ์ตกต่างกนั โดยกลุ่มผูท้ีม่อีายุน้อยกว่า 15 ปี
จะมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music มากกว่าผูท้ีม่อีายุมากกว่าในดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อสปัดาห ์
และดา้นจ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวต่้อสปัดาห ์เนื่องจากผูท้ีม่อีายุน้อยกว่า 15 ปี ยงัไม่ต้องมีภาระความรบัผดิชอบต่อ
หน้าทีต่่างๆ ในชวีติและการปฏบิตังิาน การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตทีม่ไีม่มากเท่าผูท้ีม่อีายุมากกว่า ท าใหม้โีอกาสในการใช้
งานและโหลดเพลงไว้ฟังแบบออฟไลน์มากกว่า ชึ่งไม่สอคคล้องกบังานวจิยัของ  ธีรพงศ์ อุ่นตันเตยานนท์ (2557)                
ที่ท าการศกึษาเรื่องการยอมรบันวตักรรมมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บรกิาร เครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอายุที่แตกต่างกนัมแีนวโน้มการใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ไม่
แตกต่างกนั 

4.3 การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music โดย
จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ 
JOOX Music ในดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อสปัดาห ์ดา้นจ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวต่้อสปัดาหแ์ตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารที่
มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีพีฤติกรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music มากกว่าผู้ใช้บรกิารทีม่ี
ระดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า เนื่องจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีนัน้เป็นนักเรยีน นิสติ 
นักศกึษา มโีอกาสใชโ้ซเชยีลเน็ตเวริค์ มกีารแชรเ์พลงจากแอพพลเิคชัน่ในกลุ่มเพื่อน ๆ ผ่านช่องทางโซเชยีลเน็ตเวริค์
ต่างๆ ท าใหม้โีอกาสใชง้านแอพพลเิคชัน่มากกว่า และยงัมรีายไดไ้ม่สงูท าใหม้กีารโหลดเพลงเกบ็ไวฟั้งแบบออฟไลน์
มากกว่าซึง่ไม่เสยีค่าอนิเตอรเ์น็ตในการใชง้าน ขณะทีผู่ท้ ีม่กีารศกึษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกว่ า ส่วนใหญ่จะต้อง
รบัผดิชอบหน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน มรีายไดจ้ากการท างาน จงึท าใหม้โีอกาสในการใชง้านแอพพลเิคชัน่และโหลดเพลง
เกบ็ไวน้้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) ทีท่ าการศกึษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรมทีม่ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ส าหรบัสมารทโ์ฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่าผูบ้รโิภคที่
มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ในดา้นการใชง้านแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟน
โดยเฉลีย่ต่อวนัแตกต่างกนั 

4.4 การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมในการใชบ้ริการแอพพลเิคชัน่ JOOX Music โดย
จ าแนกตามรายได ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ใน
ดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อสปัดาหแ์ตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดน้้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดอืน มพีฤตกิรรมในการ
ใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดส้งูกว่า ในดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อสปัดาห ์เนื่องจาก
แอพพลเิคชัน่ JOOX Music นัน้สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ต้องเสยีค่าบรกิาร ท าใหผู้ท้ีม่รีายไดไ้ม่สงูมคีวามสนใจทีจ่ะใช้
งานแอพพลเิคชัน่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) ที่ท าการศกึษาเรื่อง การยอมรบั
นวตักรรมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ส าหรบัสมารทโ์ฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่
พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ในด้านการใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนัแตกต่างกนั 

4.5 การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music โดย
จ าแนกตามอาชพี พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ใน
ด้านจ านวนวนัที่ใช้ต่อสปัดาห์ และด้านจ านวนเพลงที่โหลดเกบ็ไว้ต่อสปัดาห์แตกต่างกนั โดยผู้ใช้บรกิารที่มอีาชีพ
นักเรยีน นิสติ นักศกึษา มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีอื่น ใน
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ดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อสปัดาห ์และดา้นจ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวต่้อสัปดาห ์เนื่องจากอาชพี นักเรยีน นิสติ นักศกึษา
เป็นอาชพีทีม่เีวลาว่างทีเ่ป็นอสิระ มมีโีอกาสใชโ้ซเชยีลเน็ตเวริค์ มกีารแชรเ์พลงจากแอพพลเิคชัน่ในกลุ่มเพื่อนๆ ผ่าน
ช่องทางโซเชยีลเน็ตเวริค์ต่างๆ ท าใหม้โีอกาสใชง้านแอพพลเิคชัน่มากกว่า และยงัมรีายไดไ้ม่สงูท าใหม้กีารโหลดเพลง
เกบ็ไวฟั้งแบบออฟไลน์มากกว่าซึง่ไม่เสยีค่าอนิเตอรเ์น็ตในการใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์
(2556) ทีท่ าการศกึษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ ส าหรบัสมารทโ์ฟนของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ในด้าน
ค่าใชจ้่ายในการซือ้แอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นการใชง้านแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั
แตกต่างกนั 

5. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดเหน็ของผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอปัจจยัด้านการยอมรบันวตักรรมของ
บรกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music กบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้น
จ านวนวนัทีใ่ชต่้อสปัดาห ์ดา้นจ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวต่้อสปัดาห ์และดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารต่อถา้ปรบัราคา มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

5.1 ความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอปัจจยัด้านการยอมรบันวตักรรมของแอพพลเิคชัน่ JOOX 
Music กบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อสปัดาห ์มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นในด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ ด้าน
คุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซอ้น ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้และดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตามล าดบั เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เปรยีบเทยีบประโยชน์ในการใชง้านเรื่องความ
สะดวกกว่าการฟังเพลงรูปแบบเดมิๆ การใชง้านเขา้กบัการด าเนินชวีติประจ าวนั ใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น ทดลองใชไ้ด้
โดยไม่เสียค่าบริการ และสงัเกตจากช่องทางการโฆษณาต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาถึงฟังก์ชัน่การใช้งานของ
แอพพลเิคชัน่ ค่าใชจ้่ายในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ และโปรโมชัน่ในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ ซึง่ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมกีาร
ใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อสปัดาห ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) ทีท่ าการศกึษา
เรื่อง การยอมรบันวตักรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ ส าหรบัสมารท์โฟนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าการยอมรบันวตักรรมในด้านการได้ประโยชน์มากกว่าเดมิที่เขา้มาแทนที่ และการยอมรบั
นวตักรรมในด้านไม่มคีวามสลบัซบัซ้อนมากนักโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชัน่ในด้าน
ความถีก่ารใชง้านแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนโดยเฉลีย่ต่อวนั 

5.2 ความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอปัจจยัด้านการยอมรบันวตักรรมของแอพพลเิคชัน่ JOOX 
Music กบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นจ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวฟั้ง
ต่อสปัดาห ์มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็ในดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ดา้นคุณลกัษณะทีเ่ขา้กนัได้ 
ด้านคุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซ้อน ด้านคุณลกัษณะสามารถทดลองใช้ได้ และด้านคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได้ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตามล าดบั เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารจะมกีารใชง้านแอพพลเิคชัน่ในส่วนของการฟัง
เพลง ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะมสีามารถโหลดเพลงทีช่อบหรอืฟังบ่อย ๆ มาเกบ็ไวฟั้งแบบออฟไลน์ได ้ในดา้นของค่าใชจ้่าย
จากการโหลดเพลงมรีาคาถูกกว่าผูใ้ชบ้รกิารรายอื่นๆ วธิกีารโหลดเพลงมาเกบ็ไวไ้ม่ซบัซอ้น ทดลองใชง้านกส็ามารถ
โหลดเพลงได ้และการโปรโมทการดาวน์โหลดเพลงของตวัศลิปินเอง ซึง่ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมกีารใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในด้าน
จ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวฟั้งต่อสปัดาห ์

5.3 ความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอปัจจยัด้านการยอมรบันวตักรรมของแอพพลเิคชัน่ JOOX 
Music กบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นแนวโน้มในการใชบ้รกิารต่อ
ถา้ปรบัราคา มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็ในดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ดา้นคุณลกัษณะทีเ่ขา้กนัได ้
ด้านคุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซ้อน ด้านคุณลกัษณะสามารถทดลองใช้ได้ และด้านคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได้ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ตามล าดบั เนื่องจากผู้ใช้บริการมขี ัน้ตอนในการใช้บริการที่มีความสะดวก
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รวดเรว็ มฟัีงกช์นัการใชง้านทีเ่ขา้กบัการด าเนินชวีติประจ าวนั การใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น การทดลองใชง้านมฟัีงกช์นั
เหมอืนการใชง้านจรงิ สงัเกตเหน็มกีารโปรโมทหลากหลายช่องทาง จงึช่วยสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารว่าจะไดร้บั
การบรกิารที่มคีวามสะดวกและตรงตามความต้องการมากทีสุ่ด สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธรีพงศ์ อุ่นตนัเตยานนท์ 
(2557) ทีท่ าการศกึษาเรื่องการยอมรบันวตักรรมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิาร เครอืข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่
ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าการยอมรบันวตักรรมในด้านประโยชน์ที่ได้จากนวตักรรม ด้านความ
สอดคล้อง ด้านความซบัซ้อน ด้านการทดสอบได้ และด้านการสงัเกตได้ มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บริการ
เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีด่า้นแนวโน้มการใชบ้รกิารระบบ 3G และ 4G ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1. ผูป้ระกอบการควรมุ่งเน้นไปที่การพฒันาปัจจยัดา้นนวตักรรมต่าง ๆ เพื่อเพิม่กลุ่มเป้าหมายผูท้ีใ่ชบ้รกิาร
และขยายตลาดใหก้บัแอพพลเิคชัน่ JOOX Music ไดม้ากขึน้ ทัง้ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา รายได ้และอาชพีทีแ่ตกต่าง
กนั ซึ่งเป็นปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชัน่ JOOX Music แตกต่างกนั ในด้านจ านวนวนัที่ใช้
บรกิารต่อสปัดาห ์และจ านวนเพลงทีโ่หลดเกบ็ไวฟั้งต่อสปัดาห ์ดงันัน้เมื่อพฤตกิรรมในการใชง้านมคีวามแตกต่างกนั 
ผูป้ระกอบการจงึควรมกีารออกแบบใหแ้อพพลเิคชัน่นัน้มคีวามยดืหยุ่น สามารถตอบสนองการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร
ได้ทุกกลุ่ม เช่น มกีารพฒันาฟังกช์นัใหใ้ชง้านไดห้ลากหลายและสะดวกรวดเรว็ขึน้ เพิม่เพลลสิต์และแนวเพลงใหก้บั
ผู้ใช้บริการที่มีช่วงอายุที่เพิ่มมากขึ้น มีการแชร์เพลงเพื่อที่จะได้เป็นสมาชิกVIPแบบฟรีๆ ส าหรับนักเรียน นิสิต 
นักศกึษาทีย่งัมรีายไดไ้ม่สงู เป็นต้น การมโีปรโมชัน่แบบลดราคาใหถู้กกว่าราคาปกตหิรอืเพิม่ช่องทางโปรโมชัน่สมคัร
เป็นสมาชกิ เช่น เป็นสมาชกิ 6 เดอืนเมื่อคดิออกมาแลว้มรีาคาทีคุ่ม้กว่าระยะเวลา 3 เดอืน มกีารลดราคาใหบ้่อยขึน้ มี
การร่วมสนุกแจกรางวลัให้กบัผู้ใชบ้รกิาร เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารมทีางเลอืกที่หลากหลายในการใช้บรกิาร ซึ่ง จะ
สามารถตอบสนองการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารไดทุ้กกลุ่ม 

2. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกบัปัจจยัด้านการยอมรับนวตักรรมให้สามารถตอบสนองกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ ทัง้ในดา้นคุณลกัษณะประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ ดา้นคุณลกัษณะทีเ่ขา้กนั
ได ้ดา้นคุณลกัษณะความยุ่งยากซบัซอ้น ดา้นคุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้และดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้
ผู้ประกอบการควรพฒันาให้สอดคล้องกนัไปด้วย เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า ความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิารในด้าน
คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ด้าน
คุณลกัษณะสามารถทดลองใชไ้ด ้และดา้นคุณลกัษณะสามารถสงัเกตได ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร
แอพพลเิคชัน่ JOOX Music โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาอย่างดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์อาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาในการใหค้ าแนะน า ใหค้วามช่วยเหลอื ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการท า
วิจัยครัง้นี้ นับตัง้แต่เริ่มต้นด าเนินการวิจัย จนส าเร็จ เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง                    
ในความกรุณาของอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้  และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และ                  
อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิณ์รงค ์ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ ์และเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพ
แบบสอบถาม อกีทัง้ยงัใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์แก่สารนิพนธฉ์บบันี้ ท าให้
สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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