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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครัง้นี้  มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม             

การฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน   
400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหไ์ดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างหาค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหส์ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรสนั 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-24 ปี สถานภาพโสด               
ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปรญิาตร ีประกอบอาชีพ นักเรยีน / นักศกึษา และมีรายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมในระดับ เห็นด้วย               
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทาง             
การให้บรกิาร ด้านพนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านผลติภัณฑ ์
และด้านส่งเสริมทางการตลาด มีความส าคัญในระดับปานกลาง พฤติกรรมการการเพลงผ่าน JOOX Music 
แอพพลเิคชัน่ ด้านความถี่เฉลี่ยครัง้ต่อสปัดาห์ โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ และ ด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงั            
ต่อครัง้ โดยเฉลี่ย 2 ชัว่โมงต่อครัง้ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่ม ีอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ ในดา้นความถี่โดยเฉลี่ย 
และด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงั แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสมการตลาดบริการ                
ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นช่องทางการให้บรกิาร ดา้นส่งเสรมิทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ 
ด้านกระบวนการ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเพลงผ่าน JOOX  Music แอพพลิเคชัน่ โดยมีความสมัพันธ์                
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: แอพพลเิคชัน่ พฤตกิรรมการฟงัเพลง ไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study the marketing mix related to listening behavior through 
free of charge JOOX Music applications. The samples consisted of one hundred customers and the research 
tool was a questionnaire. The statistics used included percentage, average, and standard deviation, an 
independent t-test, one- Way ANOVA and Pearson product moment correlation coefficient. 

The research indicated that the majority of the respondents were female, aged between fifteen to 
twenty four years old, single, and held a Bachelor’s degree. They were employed and had an average 
monthly income of less than or equal to ten-thousand Thai Baht. When every category was taken into 
consideration, the respondents had opinions toward the overall service marketing mix in term of place, 
people, physical, evidence and process at a high level. Product and promotion at a moderate levels. As for 
consumer behavior regarding the JOOX Music Application, it was found that the frequency of use was three 
times per week and the frequency of listening was two hours. The hypothesis testing revealed that 
consumers of different ages, educational levels, occupation, income and different consumer behavior in 
terms of frequency of use and the number of hours of listening, at  statistically significant levels of 0.01 and  
0.05 respectively.  The service marketing mix with regard to product, place and, promotion, people, physical 
evidence and process were the relationship between the service marketing mix and consumer behavior 
regarding The JOOX Music application. There correlation in the same direction, at a very low level and at 
statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively.  
 
Keywords: Applications, Listening Behavior, Free of Charge 
 
บทน า 

ปจัจุบนัระบบอนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทในการใชช้วีติของผูค้นเป็นอย่างมาก และเป็นรูปแบบการสื่อสาร            
ที่ได้รบัความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีแนวโน้มผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมากขึ้นตามไปด้วย โดยคนไทยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 67 จากประชากรทัว่ประเทศและ               
เป็นประเทศทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัที่ 18 ของโลก (We are social.  2017: Online) ซึง่ในปจัจุบนัคนไทย
นิยมใชอ้นิเตอรเ์น็ตผ่าน สมารท์โฟนไปกบัการพดูคุยผ่าน Social Network  

อุปกรณ์ทีช่่วยในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตในปจัจุบนันัน้มหีลากหลาย เช่น โทรศพัทม์อืถือทัง้แบบสมารท์โฟน
ทัว่ไป คอมพวิเตอร์ โน้ตบุค แทบ็เลต็ หรอืแมก้ระทัง่ทวีอีจัฉรยิะ ซึง่คนไทยนิยมเขา้ถึงอนิเทอรเ์น็ตผ่านสมาร์ทโฟน 
สูงสุด คือ มีจ านวนผู้ใช้ถึง 20 ล้านคน และใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนมาก กว่าอุปกรณ์อื่นๆ               
โดยเฉลี่ย 4.2 ชัว่โมงต่อวนั (เผยตัวเลขและสถิติผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในไทยตลอดปี . 2559: ออนไลน์) นัน่เป็นเพราะ
นวตักรรมของสมารท์โฟนทีน่อกจากจะเป็นโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ใชเ้พื่อการตดิต่อสือ่สาร แต่ยงัมคีวามสามารถอื่นๆ เช่น 
ถ่ายรูป ฟงัเพลง ดูภาพยนต์ หาขอ้มูลต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพาะในปจัจุบนัการฟงัเพลงออนไลน์ ที่ได้รบัความนิยม             
เป็นอย่างมาก 

ดว้ยยุคดจิติอลทีส่มารท์โฟนเขา้มามบีทบาทในการใชช้วีติของคนรุ่นใหม่ ดนตรแีละเสยีงเพลงไดถู้กน าเสนอ
ในรูปแบบดิจิตอลบนแอพลเิคชัน่ ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งาน สามารถฟงัผ่านอินเทอร์เน็ตหรอืจะดาวน์โหลด           
เป็นออฟไลน์เกบ็ไวฟ้งัในยามทีไ่ม่มอีนิเทอรเ์น็ตกไ็ด ้แอพลเิคชัน่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารดา้นการฟงัเพลงนัน้กม็อียู่หลากหลาย
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แอพพลเิคชัน่ดว้ยกนั หนึ่งในแอพพลเิคชัน่ทีไ่ดร้บัความนิยมกค็อื JOOX Music ซึง่เปิดให้ผูใ้ชบ้รกิารไดฟ้งัเพลงแบบ
ไม่มคี่าใช้จ่าย ล่าสุด JOOX Music ไดถู้กจดัให้เป็นแอพพลเิคชัน่ฟงัเพลงอนัดบัหน่ึงที่คนไทยนิยมฟงัเพลงมากที่สุด 
ตลอดปี 2016 (พฤตกิรรมการฟงัเพลงของคนไทย. 2560: ออนไลน์) 

JOOX Music คือ แอปพลิเคชัน่ฟงัเพลงออนไลน์ เป็นบริการมิวสิกสตรีมมิ่งใหม่ล่าสุด เปิดตัวเมื่อวันที ่            
18 มกราคม 2559 เกดิจากการร่วมมอืกนัของบรษิัท เทนเซนต์ โอสดิ้งส ์จ ากดั และเวบ็ sanook.com ให้บรกิารทัง้
เพลงไทยและสากลของมากกว่า 3.5 ลา้นเพลง มจีุดเด่นหลกัอยู่ 2 ประการทีต่่างจากบรกิารอื่นๆ คอื 1) ผูใ้ชส้ามารถ
ดาวน์โหลดเพลงเกบ็ไวส้ าหรบัฟงัออฟไลน์ 2) การเป็นสมาชกิมทีัง้รูปแบบฟรแีละแบบช าระค่าบรกิาร ซึง่การใชบ้รกิาร
แบบเสยีค่าบรกิารกจ็ะไม่มโีฆษณาคัน่ และสามารถฟงัไดทุ้กเพลง หากใชแ้บบฟรจีะไม่ไดฟ้งัทุกเพลงและจะมโีฆษณา
คัน่ระหว่างการใชง้าน ซึง่ในปจัุบนักลุ่มคนทีฟ่งัแบบเสยีค่าใชจ้่ายมเีพยีง 10-20 % เท่านัน้ สว่นกลุ่มคนทีฟ่งัแบบไม่เสยี
ค่าใชจ้่ายมมีากถงึ 80 % ซึง่รายไดส้ว่นหนึ่งจาก JOOX Music คอืผูใ้ชบ้รกิารทีเ่สยีค่าบรกิาร และ การมโีฆษณามาคัน่
ในระหว่างการฟงัเพลง  

ดังนัน้ จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจ ัยได้สนใจที่จะศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน  JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาปจัจยั ลกัษณะประชากรศาสตร ์และสว่นประสมการตลาดบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารทีฟ่งัเพลง
ผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ ซึ่งงานวิจยัเล่มนี้จะท าให้ผู้ประกอบการของ JOOX Music ได้ทราบว่าประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่ฟงัเพลงผ่าน JOOX มากที่สุดคือ กลุ่มไหน และพฤติกรรมการฟงัเพลงของคนที่นิยมฟงัเพลงผ่าน 
JOOX Music เป็นแบบใด เพื่อให้สามารถวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรบัผู้ต้องการลงในการโฆษณาผ่าน 
JOOX Music แอพพลิเคชัน่ ได้อย่างมีประสทิธภิาพเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคให้ได้มากที่สุด  
ดังนั ้นแล้วผู้วิจ ัยจึงตัดสินใจเลือกท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟงัเพลงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร การวจิยัครัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบในการปรบัปรุงพฒันาแอพพลเิคชัน่ ไปใชพ้ฒันาและ
ตอบสนองความตอ้งการใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างอย่างสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการฟงัเพลง ผ่าน JOOX Music แอพพลิเคชัน่ของผู้ใช้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านช่องทาง             
การให้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ กับพฤติกรรม              
การฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตรข์องผู้ใช้บรกิาร ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการฟงัเพลง ผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ 
โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการให้บริการ                 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรม             
การฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 57-59) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์แบ่งส่วนตลาด               
ตามตวัแปรดา้นประชากรณ์ศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย อายุ เพศ ครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายไดต่้อเดอืน อาชพี 
การศึกษา ลักษณะประชากรณ์ศาสตร์เป็นลักษณัที่ส าคัญ สิ่งเหล่านี้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด                   
ซึง่ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถิตทิีว่ดัได้ของประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมสามารถช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ 
และขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดั
มากกว่าตวัแปรอื่น 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 รงัสรรค์ เลิศในสตัย์ (2550: 53) ให้ความหมายกับการให้บริการว่า การบริการมีทัง้สิ่งที่จ ับต้องได้และ              
จบัจ้องไม่ได้ ในส่วนที่จบัต้องไม่ได้นัน้ก็คือการบริการที่จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการให้กบัผู้บรโิภคได้                
โดยทีก่ารบรกิารนี้ไม่มคีวามแตกต่างในเรื่องของผลติภณัฑ ์แต่จะเรื่องของการใหบ้รกิาร วธิกีารน าเสนอสนิคา้ ทีท่ าให้
ผู้บรโิภคเกิดความพึงพอใจสุงสุด ซึ่งจะประกอบไปด้วย 7 ด้าน อนัได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง           
การใหบ้รกิาร ดา้นสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นพนกังาน และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 9) ได้กล่าวว่า “พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา 
(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย (Disposing)                  
ในผลติภณัฑ์และบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรอือาจหมายถึง กระบวนการตดัสนิใจและ
ลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อทาการประเมินผล(Evaluating) การจดัหา (Acquiring) การใช้ (Using) และ             
การใชจ้่าย (Disposing) เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการฟังเพลง 
 เลศิศกัดิ ์ทาระธรรม (2553: 7) ไดก้ล่าวว่า ดนตรกีบัการฟงันัน้มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนั ซึง่ดนตรถีอืเป็น
ศลิปะทีอ่าศยัเสยีงเพื่อถ่ายทอด อารมณ์ไปสูผู่ฟ้งั เป็นศลิปะทีง่่ายต่อการสมัผสัก่อใหเ้กดิความสขุ ความพอใจแก่มนุษย์
ดงัค าเก่าว่า ดนตรเีป็นภาษาสากล เพราะสามารถเป็นสื่อความรูส้กึของชนทุกชวีติไดด้งันัน้คนทีโ่ชคดมีปีระสาทรบัฟงั
เป็นปกต ิกส็ามารถหาความสุขจากการรบัฟงัดนตรไีด ้เมื่อฟงัเพลงทีม่จีงัหวะและท านองรบัเรยีบนุ่มนวลจะท าใหเ้กดิ
ความรู้สึกผ่อนคลายได้เมื่อได้ยินเสียงดนตรีที่เลือกสรรแล้วจะช่วยท าให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีมีผลดีต่อสุขภาพ                
ร่างกายดว้ย 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 กนกรตัน์ จงเรอืงทรพัย์ (2558) ได้ท าการศกึษาเรื่อง พฤติกรรมและปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกฟงั
เพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ในกลุ่มวัยรุ่น  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ฟงัเพลงผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่แบบ Music Streaming ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในกลุ่มนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี และมีรายรบัเฉลี่ย            
ต่อเดอืนไม่เกนิ 10,000 บาท ส่วนใหญ่ใชม้อืถอืยีห่อ้ไอโฟน และใชแ้อพพลเิคชัน่ฟงัเพลง Joox Music ในการฟงัเพลง
ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่พื่อความเพลดิเพลนิและผ่อนคลาย โดยฟงัมากกว่า7 ครัง้ใน 1 สปัดาห ์ครัง้ละไม่เกนิ 1 ชัว่โมง 
โดย ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลมากทีสุ่ด คอื ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปจัจยัดา้นกระบวนการ 
เช่น แอพพลเิคชัน่มโีครงสรา้งเมนูทีเ่ป็นล าดบัขัน้ตอน สวยงาม ละจากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปจัจยัการสง่เสรมิ
การตลาดเรื่องการโฆษณาบนโทรทศัน ปจัจยับุคลากรเรื่องการม ีCall Center ทีม่คีวามรูค้วามช านาญในการใหบ้รกิาร  
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สพุชิญา แผ่นทอง (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการฟงัเพลงออนไลน์ทางสถานีวทิย ุSEED FM 97.5              
เมกะเฮริต์ซ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ผู้ฟงัเพลงออนไลน์ทางสถานีวทิยุ SEED FM 
97.5 สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 19-21 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา และมรีายได้
อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท ส่วนใหญ่เปิดรบัฟงัในวนัเสาร์ ช่วงเวลาที่เปิดรบัฟงัมากที่สุดเวลา 17.01-20.00 น.             
การติดตามฟงัรายการ 1-2 ปีลกัษณะการฟงัจะฟงัตลอดทัง้วนั ชื่นชอบแนวเพลงไทย ส่วนใหญ่ไม่เคยมีส่วนร่วม              
ในกจิกรรมต่างๆ ทางสถานีฯ เปิดรบัฟงัทีบ่า้น มกีารฟงัเพลงพรอ้มกบัร่วมท ากจิกรรมอื่นๆ บนอนิเทอรเ์น็ต ผูฟ้งัเพลง
ออนไลน์ทางสถานีวทิยุ SEED FM 97.5 สว่นใหญ่มคีวามสนใจรบัฟงัรายการจากการเปิดเพลงมากทีส่ดุ สนใจผูด้ าเนิน
รายการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวการติดตามรับฟงัเพลงทุกแนวเพลงทุกค่ายเพลง ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผู้ที่ฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลิเคชัน่โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน   
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผู้ที่ใช้บรกิารที่ฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยี

ค่าใชจ้่าย ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วจิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนไดจ้งึต้องมกีารใชส้ตูร
การค านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2545: 26) ที่ระดบั
ความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ และก าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เท่ากบั 385 คน และเกบ็ตวัอย่างเพิม่อกี 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัจงึเท่ากบัจ านวน 400 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ขั ้นตอน ท่ี  1 ใช้ วิ ธี การสุ่ มตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกพื้ นที่ ใน เขต

กรุงเทพมหานครที่สามารถพบประชากรได้มาก และความหลากหลาย ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั เขตวฒันา เขตห้วยขวาง และ 
เขตจตุจกัร ซึ่งเป็นบรเิวณทีม่ศีูนยก์ารคา้ สถาบนัการศกึษา อาคารส านักงาน บรเิวณสถานีรถไฟฟ้า และสถานีรถไฟฟ้า 
ใตด้นิ  

ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการแบ่งสดัส่วนการเก็บข้อมูล             
จาก 4 เขต เขตละเท่าๆ กนั ซึง่จะเกบ็ขอ้มลูเขตละ 100 ชุด จะไดข้อ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ชุด 

ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการสอบถาม             
กลุ่มตัวอย่างว่า เคยใช้บริการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลิเคชัน่ หรอืไม่ ถ้าเคยใช้จึงให้ท าแบบสอบถาม           
ดว้ยตนเองจนครบ 400 คน 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ผูว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันาขึน้เพื่อศกึษาถงึ “ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฟงัเพลง
ผ่าน JOOK Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร “โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ มีลักษณะเป็นค าถาม            
ปลายปิด (Close-Ended question) และค าถามจะเป็นลกัษณะให้ตอบได้เพียงค าตอบเดียว จ านวน 6 ขอ้ ส่วนที่ 2  
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดบรกิาร เป็นค าถามปลายปิด (Close-Response question) มจี านวน
ทัง้หมด 22 ขอ้ ส่วนที ่3 ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย
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ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 ขอ้เป็นค าถามปลายเปิด (Opened-ended question) จ านวน 2 ขอ้ 
และค าถามปลายปิด (Closed-ended question) จ านวน 6 ขอ้ 
 
ผลการวิจยั 

สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน สว่นใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15-24 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปริญาตร ีประกอบอาชีพ 
นกัเรยีน / นกัศกึษา และมรีายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 

สว่นประสมการตลาดบรกิาร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก               
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่  ด้านพนักงาน ด้านลักษณะ             
ทางกายภาพ ด้านช่องทางการให้บรกิาร และ ด้านกระบวนการ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับ             
ปานกลางในรายขอ้ ดา้นสง่เสรมิทางการตลาด และดา้นผลติภณัฑ ์ 

พฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ พบว่า พฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music 
โดยไม่ เสียค่ าใช้จ่ ายของผู้ ใช้บ ริการใน เขต กรุงเทพมหานคร ส่วนให ญ่ฟ ังเพลงเวลา 22.01 – 02.00 น                              
วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ฟงัผ่านโทรศพัท์มือถือ ฟงัเพลงไทย ฟงัเพื่อความเพลิดเพลนิและผ่อนคลาย และฟงัที่บ้าน /              
ทีพ่กัอาศยั  

ด้านความถี่ในการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลิเคชัน่(ครัง้ / สปัดาห์) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม            
ส่วนใหญ่ ฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ ต ่าสุดที่ 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์
และสงูสุดที ่7 ครัง้ต่อสปัดาห ์ส่วนดา้นจ านวนชัว่โมงทีฟ่งัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ (ชัว่โมง/ครัง้) พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจี านวนชัว่โมงที่ฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยเฉลีย่ 2 ชัว่โมงต่อครัง้ 
ต ่าสดุ 1 ชัว่โมงต่อครัง้ และ สงูสดุ 3 ชัว่โมงต่อครัง้ 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยี
ค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มเีพศ ระดบัการศกึษา และสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน 
JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห์) ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ส่วนผู้ใช้บริการที่มีอายุ  ระดับการศึกษามีพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music 
แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายแตกต่างกนั ด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงั (ชัว่โมงต่อครัง้) ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั   

พฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้ต่อสปัดาห์) จ าแนกตามอายุ พบว่า 
ผูใ้ช้บรกิารที่มอีายุต่างกนัมพีฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายด้านความถี่
โดยเฉลี่ย (ครัง้ต่อสปัดาห์) แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.01 และ ด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงั (ชัว่โมง            
ต่อครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01  

พฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music ด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงั (ชัว่โมงต่อครัง้) จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลิเคชัน่                  
โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ดา้นจ านวนชัว่โมงทีฟ่งั (ชัว่โมงต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01  
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พฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music ด้านความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห์) จ าแนกตามอาชพี พบว่า  

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ดา้นความถี่
โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05    

พฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลิเคชัน่ โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ จ าแนกตามรายได ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ต่างกนัมพีฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ดา้นความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้ต่อ
สปัดาห)์ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01   

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX 
Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  

ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครัง้ต่อสปัดาห์) พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ                 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห์) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ ์           
ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก โดยแสดงรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านพนักงาน มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music 
แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 

สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX 
Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ยของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 

สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music 
แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์  อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 

สว่นประสมการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย
ของผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงั (ชัว่โมงต่อครัง้) พบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิาร 
ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลิเคชัน่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย              
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนชัว่โมงทีฟ่งั (ชัว่โมงต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก โดยแสดงรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music 
แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนชัว่โมงทีฟ่งั (ชัว่โมงต่อครัง้) อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX 
Music แอพพลิเคชัน่โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงั (ชัว่โมง           
ต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่เสยี
ค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บรกิารที่มีอายุต่างกนัมพีฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลิเคชัน่โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย   
ด้านความถี่โดยเฉลี่ย(ครัง้ต่อสปัดาห์) และ ด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงั (ชัว่โมงต่อครัง้)  แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั           
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีอายุ 15-24ปี จะมีพฤติกรรมในการใช้บริการฟงัเพลง JOOX Music 
แอพพลเิคชัน่ ในดา้นความถี่(ครัง้ต่อสปัดาห์)  และดา้นจ านวนชัว่โมง ชัว่โมงต่อครัง้) ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ช่วงอายุ 
15-24 ปี จะเป็นช่วงอายุที่ยงัเป็นวยัรุ่นอยู่ ซึ่งจะมีเวลาว่างมากกว่าช่วงอายุอื่น ดงันัน้  กลุ่มนี้จึงอาจจะใช้เวลาว่าง           
โดยการฟงัเพลงเเละเล่นโทรศพัทม์ากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สพุชิญา แผ่นทอง (2556)  

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงั (ชัว่โมงต่อครัง้) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยี
ค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนชัว่โมงทีฟ่งั (ชัว่โมงต่อครัง้) มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบั
การศึกษาปริญญาตรี ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก กลุ่มนี้ยงัไม่ต้องมีภาระความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆ  ในชีวิตและ              
การปฏิบัติงาน จึงอาจมีเวลาว่างในการฟงัเพลงหรือการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค จึงท าให้กลุ่มน้ีมีโอกาสในการใช้
แอพพลเิคชัน่ฟงัเพลงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยั กนกรตัน์ จงเรอืงทรพัย ์(2558)  

ผูใ้ช้บรกิารที่มอีาชพีต่างกนัมพีฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
ดา้นความถี่โดยเฉลีย่(ครัง้ต่อสปัดาห์) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 โดยที่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพี
นักเรยีน / นักศกึษา จะมพีฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ ในด้านความถี่(ครัง้ต่อสปัดาห์) ที ่
ฟงัเพลงมากที่สุด ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ใช้บรกิารที่มีอาชีพนักเรยีน / นักศึกษา เป็นอาชพีที่มีเวลาว่างเป็นอสิระ
มากกว่าอาชพีอื่นๆ อาจจะมโีอกาสในการใชบ้รกิารการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music และรวมทัง้ม ีPlay list ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเรื่องการเรยีน การสอบ อาจท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารกลุ่มนี้เกดิการแชรเ์พลงผ่านช่องทางต่างๆ และท าใหเ้กดิความถีใ่นการ
ใชบ้รกิารฟงัเพลงมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สพุชิญา แผ่นทอง (2556)  

ผู้ใช้บรกิารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่             
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย(ครัง้ต่อสปัดาห์)  แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดย
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มดีา้นความถีโ่ดยเฉลีย่(ครัง้ต่อสปัดาห)์ มากทีสุ่ด 
ทัง้นี้ อาจเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉลีย่ช่วงนี้เป็นรายไดท้ีไ่ม่สงูมากนัก อาจจะนิยมมกีารใชบ้รกิารการฟงัเพลงทีไ่ม่ตอ้งเสยี
ค่าใชจ้่าย แต่ในขณะเดยีวกนัถา้ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดส้งูจะเลอืกฟงัเพลงทีจ่ะตอ้งเสยีค่าบรกิาร เพราะจะสามารถฟงัได้
หมดทุกเพลงใน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสาวลกัษณ์ ปโกฎปิระภา (2550)  

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการให้บรกิาร 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย  

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music 
แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ดา้นจ านวนชัว่โมงทีฟ่งั (ชัว่โมงต่อครัง้)อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจาก จ านวนเพลงที่ JOOX Music แอพลิเคชัน่ มีจ านวนเพลงที่ให้บริการมากกว่าถึง 3.5 ล้านเพลง                
ทัง้เพลงไทย สากล และเอเชยี ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการการฟงัเพลงที่มคีวามหลากหลายของผูบ้รโิภคได ้
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรีะชยั ตณัฑพ์รชยั (2551) 
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สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการให้บรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX 
Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก แอพพลชิัน่มกีารพฒันามากขึน้ อาจเป็นเพราะว่าแต่ก่อนนัน้สามารถฟงัเพลงผ่านเพยีงแค่วทิยุ 
ไดเ้ท่านัน้ แต่ในปจัจุบนัมกีารพฒันาและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารไดง้่ายมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการฟงัผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื คอมพวิเตอร ์หรอืแทป็เลต็กส็ามารถท าไดอ้ย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการฟงัระหว่างเดนิทางหรอืว่าจะ
เป็นการฟงัตอนอยู่ทีบ่้าน จงึเกดิความถี่ในการฟงัเพลงมากยิง่ขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ ณทติา ทรพัย์สนิววิฒัน์ 
(2560) 

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX 
Music แอพพลิเคชัน่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงั (ชัว่โมงต่อครัง้) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ทีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก มกีารประชาสมัพนัธไ์ปยงัชอ่งทางต่างๆ โดยการทีท่าง JOOX Music แอพพลเิคชัน่
จะมกีารโฆษณา โดยจะน าเสนอว่า “ฟงัเพลงฟรทีุกทีทุ่กเวลา” ซึง่อาจจะเป็นตวัการกระตุน้การฟงัเพลงของผูใ้ชบ้รกิาร
ใหเ้ขา้มาฟงัเพลงในแต่ละครัง้บ่อยขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกกาญจน์ บุญยนื (2556) 

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านพนักงานมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music 
แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห)์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้
อาจเน่ืองมาจาก การใชง้านฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่นัน้ ในบางครัง้อาจมปีญัหา เช่น เพลงฟงัไม่ได ้
เน้ือเพลงบางเพลงไดห้ายไป แต่ทาง JOOX กจ็ะมพีนักงานไวส้ าหรบัในการแกไ้ขปญัหา โดยการแจง้ขอ้ความปญัหา
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นทาง E-mail, Facebook เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยั กนกรตัน์ จงเรอืงทรพัย ์(2558) 

ส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music 
แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยีด้านความถี่โดยเฉลีย่ (ครัง้ต่อสปัดาห์) และ ดา้นจ านวนชัว่โมงที่ฟงั (ชัว่โมงต่อครัง้) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้ใช้บรกิารต้องการความสะดวกสบายในการฟงัเพลง ดงันัน้            
แลว้ในเรื่องของการออกแบบแอพพลเิคชัน่ของ JOOX จงึใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น จดัเพลงไวเ้ป็นหมวดหมู่อย่างชดัเจน 
ผูใ้ชบ้รกิารจงึสามารถหาเพลงทีต่อ้งการฟงัไดอ้ย่างง่ายดาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งนภา ทองขนัธ ์และสพุรรษา 
หลอดจ าปา (2555) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาวจิยัขา้งตน้ ท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่ โดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่ อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์                
ใหก้บัผูป้ระกอบการ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

1. ผูป้ระกอบการ ควรมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันากลยุทธท์างการตลาด โดยวางกลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
อายุ 15-24 ปี ระดับการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญามีอาชีพ นักเรยีน/นักศึกษา และมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท เน่ืองจากผู้ใช้บรกิารกลุ่มดงักล่าวมีพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลิเคชัน่ ทัง้ด้าน
ความถี่ในการฟงัเพลงต่อสปัดาห์ และด้านจ านวนชัว่โมงที่ฟงัต่อครัง้สูงที่สุด และควรมุ่งเน้นการท าการตลาดกับ               
ตวัผูบ้รโิภคเป้าหมายโดยตรงเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได ้เช่น มกีารพฒันาแอพพลเิคชัน่
ในการฟงัเพลงให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาจจะเพิ่มแนวเพลงหรือเพลย์ลิสต์ต่างๆให้ได้ฟงัมากขึ้น รวมทัง้                  
การใหแ้ชรเ์พลงผ่านช่องทางต่างๆใหม้รีะยะเวลานานขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถฟงัเพลงไดน้านมากขึน้ 

2. ด้านกระบวนการ ผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ให้มีความสะดวก                
ให้มากยิ่งขึ้น มีการแบ่งเพลงเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน และควรออกแบบฟงัก์ชัน่ของการใช้งานให้สามารถใช้งาน              
ไดง้่ายและไม่ซบัซอ้นเพื่อทีจ่ะท าให้ผูใ้ชบ้รกิารใช้งานไดส้ะดวกสบายมากทีสุ่ด และในส่วนของเนื้อเพลงในบางเพลง



10 

 

ของแอพพลเิคชัน่ เมื่อกดเขา้ไปจะไม่พบเนื้อเพลง ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรทีจ่ะมีการตรวจสอบก่อนออกมาใหบ้รกิาร 
เพื่อใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดน้อยทีส่ดุ  

3. ดา้นส่งเสรมิการตลาด ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการในเรื่องของการใหบ้รกิารรบัฟงัเพลงทีต่อ้งเสยี
ค่าบริการได้ฟร ีถ้าหากแชร์ผ่าน Facebook  ซึ่งในปจัจุบันแอพพลิเคชัน่จะให้รบัฟงัได้ฟรี ได้เพียงแค่12 ชัว่โมง                 
ซึ่งหากผู้ประกอบการต้องการที่จะเพิ่มความถี่และจ านวนชัว่โมงให้ผู้ใช้บรกิารได้ฟงัมากขึน้ ควรมีการปรบัชัว่โมง                
ให้มากกว่านี้ เช่น หากมีการแชร์เพลงผ่าน Facebook จะสามารถฟงัเพลงในส่วนที่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายได้ฟร ี1 วนั              
เป็นตน้ และควรทีจ่ะมโีฆษณาผ่านทางโทรทศัน์ วทิยุ อนิเตอรเ์น็ตหรอื สถานทีต่่างๆใหม้ากขึน้  

4. ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการมีการออกแบบแอพพลิเคชัน่ให้                    
มคีวามดงึดดูน่าใชง้าน สวยงาม และใหม้คีวามทนัสมยั มแีถบเมนูใหม้ขีนาดเหมาะสมเพื่อทีจ่ะดงึดดูใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร
ให้เกิดความพึงพอใจในการเข้ามาฟงัเพลงแต่ละครัง้ อาจะมีการให้ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนสขีองแอพพิเคชัน่              
ไดต้ามความชอบ  

5. ดา้นผลติภณัฑ ์ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการมกีารใหด้าวน์โหลดเพลงไวฟ้งัแบบออฟไลน์ โดยไม่
จ ากดัจ านวนเพลง ซึ่งในจะมกีารดาวน์โหลดเพลงไว้ฟงัแบบออฟไลน์จ ากดั อยู่ในปรมิาณ 200 เพลง ควรมกีารปรบั            
ใหฟ้งัในขณะทีไ่ม่มอีนิเตอรเ์น็ตไม่จ ากดัจ านวนเพลง และมกีารเพิม่แนวดนตรใีหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ และมกีาร
ปรบัปรุงคุณภาพของเสยีงเพลงให้ชดัมากยิง่ขึน้  ด้านช่องทางการให้บรกิาร เช่น การจดัการรายการเพลงผ่านทาง
โทรทศัน์ โดยเป็นรายการเพลงของ JOOX โดยตรง หรอื มคีลื่นวทิยุเพลงของ JOOX อาจจะใหผู้ฟ้งัทางบา้นโทรมาขอ
เพลงและมกีารร่วมสนุก แจกของรางวลัต่างๆ เพื่อใหส้ามารถขยายกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้และครอบคลุมกว่าเดมิ  

6. ด้านพนักงาน ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะให้ผู้ประกอบการ โดยมพีนักงานในการให้บรกิารในการแก้ไขปญัหา
ผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างเพียงพอ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปญัหาต่างๆที่ผู้ใช้บรกิารร้องเรยีนได้อย่างรวดเรว็ และ
อาจจะมีการโทรศพัท์เข้าหา Call center ได้โดยตรง ซึ่งในปจัจุบนั JOOX Music แอพพลิเคชัน่ ไม่มีการแจ้งเบอร์
โทรศพัท ์มแีต่เพยีงการตดิต่อทางขอ้ความ ทางE –Mail ซึง่อาจท าใหเ้กดิการล่าชา้และตอ้งรอเวลานาน  
 ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเพยีงในเรื่องของการฟงัเพลงผ่าน JOOX Music แอพพลเิคชัน่โดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่ายเท่านัน้ ผู้วจิยัเหน็ว่าในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาในเรื่องของพฤติกรรมการฟงัเพลงผ่าน JOOX 
Music แอพพลเิคชัน่โดยมกีารเสยีค่าใชจ้่าย เพื่อใหส้ามารถครอบคลุมใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

2. การศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเท่านัน้                 
ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาในเชงิคุณภาพ เกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ถงึความคดิเหน็ส่วนบุคคล เหตุผล
ดา้นอื่นๆ เพื่อไดข้อ้มลูเชงิลกึอนัเป็นประโยชน์ในการด าเนินการวางแผนกลยุทธต่์างๆ ใหต้รงความตอ้งการมากทีส่ดุ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร .ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ อาจารย์                
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาในการใหค้ าแนะน า ใหค้วามช่วยเหลอื ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
ในการท าวจิยัครัง้นี้ นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการวจิยั จนส าเรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สงูในความกรุณาของอาจารยไ์ว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ศุภณิญา ญาณสมบูรณ์ และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดใ้หค้วาม
กรุณาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ 
เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกหร่องอนัเป็นประโยชน์แก่สารนิพนธฉ์บบันี้ 
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ผู้วิจ ัยขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในภาควิชา เพื่อนๆ  ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า             
เป็นอย่างด ีรวมทัง้เป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 สุดท้ายกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ที่ได้ให้การสนับสนุนในการศกึษา คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสทิธิ ์
ประสาทวชิาความรู้อนัเป็นพื้นฐานส าคญัและประสปการณ์ต่างๆ ผู้มอีุปการคุณทุกท่านที่สนับสนุนทัง้แรงกายและ
แรงใจตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ท าให้สารนิพนธฉ์บบันี้
ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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