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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปจัจยัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อวทิยุและการยอมรบัเทคโนโลย ี          
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับฟงัวิทยุ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ของผู้ฟ งัในจังหวัดกรุงเทพมหานคร              
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ ผู้ฟงัที่ใช้หรือเคยใช้บริการรับฟงัวิทยุผ่านทางแอพพลิเคชัน่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน             
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ          
การวเิคราะห์ค่าที เพื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่มที่อิสระต่อกนั การวเิคราะห์            
ความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณู จากผลการวจิยั พบว่า 
             ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 38 - 47 ปี ระดบัการศกึษาสงูสดุปรญิญาตร ีมรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมสีถานภาพโสด  
             ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อวทิยุโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านลกัษณะเฉพาะของสื่อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น           
ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 ส่วนด้านความเหงา ด้านความอยากรู้อยากเห็น และด้านประโยชน์            
ใช้สอยของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 3.96 และ 3.90 
ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการยอมรบัเทคโนโลยีของผู้ฟงัวทิยุโดยรวมอยู่ในระดบัมาก                
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลย ีผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนด้านการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 ตามล าดบั 
             ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านแอพพลเิคชัน่ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 
         
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
  พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่วทิยุ ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่ม
ผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่วทิยุ ดา้นความเหงา ประโยชน์ใชส้อยของตนเอง และ
ลักษณะเฉพาะของสื่อ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับฟงัวิทยุผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ของกลุ่มผู้ฟงัในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถร่วมพยากรณ์ถงึการส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของ
กลุ่มผู้ฟงัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้            
โดยตวัแปรอสิระทัง้ 3 ดา้นน้ีสามารถอธบิายการสง่ผลถงึการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของ
กลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 61.4 
  การยอมรบัเทคโนโลย ีทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งั
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลย ีสง่ผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถร่วมพยากรณ์ถงึการส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยตัวแปรอิสระนี้สามารถอธิบายการส่งผลถึงการ
ตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 46.5 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่วทิยุ การเลอืกรบัฟงัวทิุย โมบายแอพพลเิคชัน่ 
 

Abstract  
 

 The purpose of this research is to study the factors affecting the behavior and decisions 
related to media exposure related to listening to radio via mobile applications in the Bangkok 
metropolitan area. The sample consisted of four hundred consumers who used listening to radio via an 
application in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used for data collection and the 
statistics for data analysis including percentage, mean and standard deviation. The statistical hypothesis 
testing included a t-test, One-way analysis of variance and multiple regression analysis. 
 The results of the research showed that most of the samples were female, single, thirty eight 
to forty seven years of age, worked with private companies in the Bangkok metropolitan area. They 
graduated with a Bachelor's degree and a salary range of around 30,001 to 40,000 Baht per month.  
 The samples focused on the behavior related to radio media exposure at a high level and an 
average of 3.97. The behavior mix in terms of media characteristics had a result at the highest level 
(average 4.04) with loneliness, curiosity and benefits were at a very high level (average 3.96, 3.96 and 
3.90).  
 The samples focused on the innovative adoption of using a radio application at a high level 
(average 3.96). The benefits of technology were also at the highest level (average 3.97) and perceived 
ease-of-use was at a very high level (average 3.96).     
 The samples focused on decisions to listen to radio via mobile applications at a high level 
(average 3.91).    
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บทน า 
 วทิยุ ถอืเป็นสือ่หลกัทีม่อีทิธพิลสงู มาตัง้แต่อดตี เน่ืองจากสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดใ้นวงกวา้ง ตลอด
ทุกช่วงเวลา แต่เมื่อววิฒันาการของโลกเริม่มกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผู้คนในยุคสมยัน้ี
มากขึน้ สื่อรปูแบบใหม่จงึเกดิขึน้ เพื่อทดแทนสือ่เก่าทีบ่รโิภคกนัมายาวนาน เช่น เครื่องเล่นเพลง MP3 และ iPod 
ทีเ่ป็นสิง่ทีแ่พร่หลายไปทุกพืน้ที ่เครื่องรบัวทิยุกลายเป็นสือ่โบราณ สง่สญัญาณถงึธุรกจิสือ่วทิยุทีอ่าจกลายเป็นสื่อ
ทีม่ผีู้ฟงัลดลงเรื่อยๆ กลุ่มเป้าหมายของสนิค้าเลก็ลง จนอาจหมดไป ผนวกกบัความผนัผวนของสภาพเศรษฐกจิ 
ทัง้ภายในประเทศ และทัว่โลก ปญัหาการเมืองต่างๆ  อย่างเช่นที่เราได้เห็น ธุรกิจทีว ีหนังสอืพิมพ์ นิตยสาร          
ที่ได้รบัความนิยมน้อยลง บางรายถึงขนาดปิดตัวไปแล้ว เพราะไม่สามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บรโิภคยุคนี้           
ที่ต้องการความรวดเรว็ในขอ้มูล และสนิค้าแบบเฉพาะเจาะจงตามความชอบตนเองแม้ว่าสมยัก่อน เราฟงัวทิยุ 
ผ่านอุปกรณ์รบัสญัญาณ มดีเีจคอยเลอืกเพลงเพราะๆใหแ้ต่ตอนน้ี เทคโนโลย ีท าใหค้นฟงัเปลีย่นไป หนัไปตดิตาม
เพลงผ่านสื่ออื่น โดยเฉพาะในสมารท์โฟน เพราะสามารถเลอืกสิง่ทีต่นเองชอบได้ทนัท ีเช่น ทาง YouTube หรอื 
Joox เป็นตน้  
 การเขา้มาของบรกิารฟงัเพลงออนไลน์ มวิสคิ สตรมีมิง่ ที่เตบิโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่ามา 
เชื่อว่าเป็นหน่ึงในปจัจยัที่ท าให้คนรุ่นใหม่หนัไปหาการฟงัเพลงในรูปแบบอื่นมากขึน้ท าให้คลื่นวทิยุไม่สามารถ
รกัษาฐานคนฟงัช่วงวยัรุ่นและความนิยมไดแ้บบเดมิ ทางออกคอืต้องหนัไปหาคนฟงัวยัท างานและผูใ้หญ่มากขึน้ 
เพราะยงัเป็นกลุ่มทีเ่คยชนิกบัไลฟ์สไตล์การฟงัวทิยุในแบบเดมิ รวมถึงจดักจิกรรมเขา้หากลุ่มคนฟงัและปรบัตวั 
เขา้สู่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จงึจะสามารถอยู่ได้ แม้สภาพโดยรวมของวงการวทิยุ ปี 2559 น่าจะไม่อยู่ใ นจุดที ่        
น่าพอใจนัก หากคนในวงการกย็งัเชื่อว่า สื่อเก่าอย่างวทิยุจะยงัอยู่ได้ ตราบใดที่คนท างานสื่อวทิยุปรบัตวัและ         
หาจุดยืนที่ใช่ให้กบัตัวเองได้ แม้จะไม่มีคลื่นบนหน้าปดัและต้องออกอากาศผ่านช่องอื่น อย่างการเป็นสถานี
ออนไลน์กต็าม และยิง่ในยุคดจิทิัลทีผู่้บรโิภคมพีฤติกรรมเสพสื่อ และเปิดรบัขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ 
ส่งผลต่อสื่อดัง้เดิม ให้ต้องปรบัตัวเกาะติดไลฟ์สไตล์ผู้คนในยุคน้ี  ซึ่งจากบทความของเว็บไซด์ ลงทุนแมน 
(Longtunman.com, 2018) ได้รายงานผลการส ารวจว่าปี 2558 สดัส่วน การรบัฟงัเพลง ผ่านสมารท์โฟนมเีพยีง 
ร้อยละ 2 เทียบกบั ฟงัผ่านเครื่องรบัวิทยุ ร้อยละ 60 แต่ในปี 2559 การฟงัเพลงผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็น          
รอ้ยละ 58 สวนทางกบั ฟงัผ่านเครื่องรบัวทิยุทีล่ดลงเหลอืรอ้ยละ 31 จะเหน็ไดว้่า คนฟงัวทิยุลดลงครึง่หน่ึง ในช่วง
ไม่กีปี่มานี้ สถานการณ์ดังกล่าว เป็นผลท าให้เมด็เงนิโฆษณาในสื่อวทิยุ ลดลงอย่างชดัเจน ปี 2558 อยู่ที่ 5,625 
ลา้นบาท (ลดลงรอ้ยละ 11) ปี 2559 อยู่ที ่5,262 ลา้นบาท (ลดลงรอ้ยละ 7) ปี 2560 อยู่ที ่4,476 ลา้นบาท (ลดลง
รอ้ยละ 15) เมื่อภาพรวมอุตสาหกรรมเป็นขาลง จะเหน็ได้ว่า ผู้ประกอบธุรกจิคลื่นวทิยุบางรายมกีารปรบัตวัเขา้         
สู ่ดจิทิลั แพลตฟอรม์ มกีารน าเสนอรายการในรปูแบบออนไลน์ในหลายๆช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์แอปพลเิคชัน่ของ
ตนเอง และ Facebook Fanpage ซึง่ท าใหม้รีายไดใ้หม่ๆ  จากโฆษณาทางออนไลน์ เพิม่ขึน้ ตวัอย่างเช่น Grammy 
เปิดตวั Chill Online ซึ่งเมื่อก่อน เคยเป็นคลื่นวทิยุออฟไลน์ เปลีย่นมาออกอากาศออนไลน์เพยีงอย่างเดยีว RS  
ได้รแีบรนด์คลื่น โดยตัดเลข 93 ออก เหลอืแค่ Cool Fahrenheit เพื่อให้ตรงกบัพฤติกรรมคนฟงัที่ไม่ยึดติดกบั 
ช่องทางการออกอากาศ รวมทัง้เปิดตวัแอปพลเิคชัน่ COOLISM บนมอืถอื และช่อง 3 กห็นัมาเปิดตวัแอปพลเิคชัน่ 
BEC-Tero Radio ทีร่วบรวมคลื่นวทิยุในเครอืมาออกอากาศออนไลน์ เช่น Virgin Hitz และ การรายงานขา่วทีเ่ป็น
จุดเด่น ซึ่งโมบายแอพพลเิคชัน่ ที่เป็นอกีหนึ่งเทคโนโลยโีปรแกรมที่ถูกพฒันาเพื่อให้สามารถใช้งานบนสมาร์ท  
โฟนได้ อย่างรวดเรว็ และสะดวก เรยีบง่ายกว่าเข้าผ่านเบราเซอร์ จงึท าให้ภาคธุรกจิบรษิัทต่างให้ความสนใจ       
โดยรายงานการวิจยัของบรษิัทวิจยัไอดีซี รีเสริ์ช (ประเทศไทย) จ ากดั (ตลาดแอพไทยมีศกัยภาพโต , 2559)         
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ที่ให้บรกิารข้อมูลทางการตลาดในอุตสาหกรรมไอที และโทรคมนาคม พบว่าในปี 2558  ตลาดคอนเทนต์และ
แอพพลิเคชัน่บนโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีจ านวนผู้ใช้งานถึงวันละ             
24 ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 37 ของประชากรไทย โดยนิยมแอพพลเิคชัน่สงัคมออนไลน์ (Social Network) 
สงูสุดถงึ 22 ลา้นคน รองลงมาเป็นแอพพลเิคชัน่ดา้นความบนัเทงิ เช่น เกมส ์ดนตร ีทีม่จี านวนผูใ้ชง้านโดยเฉลีย่
วนัละ 14 ล้านคน ในขณะที่แอพพลเิคชัน่ด้านความบนัเทิงสูงสุดเป็นอนัดบัที่ 2 กห็มายความว่าพฤติกรรมคน         
ในสงัคมบรโิภคความบนัเทงิเปลีย่นแปลงไป เป็นรูปแบบการเผยแพร่เพลงไปสู่ผูฟ้งัผ่านระบบออนไลน์ แทนการ
ซือ้เพลงในรูปแบบซดี ีหรอืดาวน์โหลดมาเกบ็ไวใ้นเครื่อง ซึ่งอนิเทอรเ์น็ตและสมารท์โฟนเขา้มามบีทบาท ท าให้
พฤติกรรมของผู้ฟงัเปลีย่นไป ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ปรบัตวัให้ทนัต่อกระแสดจิทิลักอ็าจจะต้องปิดตวัลงด้วย
เหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อวทิยุและการยอมรบัเทคโนโลย ีทีส่่งผลต่อ
การเลอืกรบัฟงัวทิยุ ผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของกลุ่มคนฟงัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะน าผลการวจิยั
ไปใช้ในการ วเิคราะห ์ปรบัปรุงรูปแบบช่องทางการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฟงัใหไ้ด้มากที่สุด 
และสามารถน าผลวจิยัไปเป็นแนวทางการศกึษาและวจิยัดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในครัง้ต่อไป 
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่มีผลต่อการเลือกรับฟงัวิทยุผ่านแอพพลิเคชัน่ของผู้ฟงัในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่วทิยุ ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบาย
แอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. เพื่อศึกษาปจัจัยการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรบัฟงัวิทยุผ่านโมบาย
แอพพลเิคชัน่ของผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

อาชพี และสถานภาพสมรส 
1.2 พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อวิทยุ ประกอบด้วย ความเหงา ความอยากรู้ อยากเห็น ประโยชน์          

ใชส้อยของตนเอง และลกัษณะเฉพาะของสือ่ ทีส่่งผลกบัการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านแอพพลเิคชัน่ของผูฟ้งัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.3 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และการรับรู้ถึง
วธิกีารใชง้านทีง่่าย 

2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  การตัดสินใจเลือกรับฟงัวิทยุผ่านทางแอพพลิเคชัน่ของผู้ฟ ังในเขต
กรุงเทพมหานคร               

                
สมมติฐานการวิจยั 

1. กลุ่มผู้ฟงัในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชพี รายได้ และสถานภาพที่แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลือกรบัฟงัวิทยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่
แตกต่างกนั 

2. ปจัจยัพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อวทิยุที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่
ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยทีีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของ
กลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2550: 57-59) 
กล่าวว่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้
อาชพี การศึกษา เหล่านี้เป็น เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะ           
ทีส่ าคญัและสถติิที่วดัได้ของประชากร รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าดว้ยแปรอื่นในขณะที่ลกัษณะด้านจติวทิยา
และสงัคม วฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถ
เขา้ถึงและมปีระสทิธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบั        
ตวัแปรด้านประชากรศาสตรข์องงานวจิยันี้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้สถานภาพ โดยแต่ละบุคคล 
จะมกีารตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านทางแอพพลเิคชัน่ของผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรบัสารจากส่ือมวลชน เมอร์รลิ และ โลเวนสไตล์ (Merill & 
Lowenstein, อา้งใน ภานุวณัน์ เจรญิสุข, 2558: 47) กล่าวว่าปจัจยัพืน้ฐานเกีย่วกบั พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อและ
ข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรบัหรือปฏิเสธนวตักรรมว่ามีด้วยกัน 4 ปจัจัย คือ 1. ความเหงา เนื่องด้วยมนุษย์         
เป็นสตัวส์งัคม ท าใหต้้องมกีารรวมกลุ่มเพื่อตดิต่อและ สงัสรรคก์บับุคคลอื่นๆ ในสงัคม อย่างไรกต็าม เมื่อมนุษย์
ไม่มีโอกาสในการติดต่อหรือสงัสรรค์กับ บุคคลอื่นตามที่ต้องการ มนุษย์จึงเลือกใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องช่ วย        
แกเ้หงา จนบางครัง้มนุษยบ์างคนเองกพ็อใจทีจ่ะอยู่กบัสือ่มวลชน เพราะสือ่มวลชนเป็นเพื่อนแกเ้หงาทีไ่ม่สรา้งแรง
กดดนัในการสนทนา หรอืในทางสงัคมให้แก่ตนเอง 2 . ความอยากรู้อยากเห็น เนื่องจากเป็นสนัชาตญาณของ
มนุษย์ที่ต้องการรบัรู้ข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ไม่ว่าสิง่ที่อยากรู้นัน้จะมผีลต่อตนเองทัง้
ทางตรงและทางอ้อม หรอืเป็นผลกระทบต่อผูอ้ื่น นอกจากนี้ สิง่ที่มนุษยอ์ยากรูอ้ยากเหน็มกัเป็นสิง่ที่ใกลต้วัทีสุ่ด  
ไปจนถงึไกลตวัทีสุ่ด ซึง่สิง่ทีจ่ะตอบสนองความอยากรูอ้ยากเหน็ของมนุษยน์ี้กค็อื สื่อมวลชนนัน่เอง 3. ประโยชน์
ใช้สอยของตนเอง โดยพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้เห็นแก่ตัว ในฐานะที่เป็นผู้รบัข่าวสารจึงต้อง
แสวงหาและใชข้่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์ให้ตนเอง เพื่อสนับสนุน ความคดิของตนเอง เพื่อช่วยให้ความคดิของ
ตนเองบรรลุ เพื่อใหไ้ดร้บัขา่วสาร ความรู ้ความ สะดวกสบาย ความปลอดภยั ตลอดจนเพื่อใหไ้ดร้บัความบนัเทงิ 
4. ลกัษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง ลักษณะของสื่อแต่ละอย่างนัน้มีส่วนท าให้ผู้รบัสาร แสวงหาและได้รับ
ประโยชน์แตกต่างกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัว่าลกัษณะใดจะสนองความตอ้งการและท าให ้ผูร้บัสารเกดิความพงึพอใจ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทฤษฎีการตดัสินใจใช้บริการ ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) อธบิายว่า 
ในการตดัสนิใจใช ้บรกิารหรอืไม่ใชข้ึน้อยู่กบัองคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่  
 องค์ประกอบที่ 1 ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นข้อมูล ข่าวสารที่
ผูร้บับรกิารไดร้บัรูไ้ด ้2 วธิไีดแ้ก่ 
 1. ประสบการณ์ทางตรง คอื ผูร้บับรกิารไดส้มัผสับรกิารหรอืผลติภณัฑน์ัน้ดว้ยตนเอง และเกดิการรบัรู้
ว่า ตนพอใจกบับรกิารนัน้มากน้อยเพยีงใด และตรงกบัความตอ้งการของตนหรอืไม่  
 2. ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ผู้ร ับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารจากค าบอกเล่า จ ากผู้อื่นหรือ
สือ่สารมวลชน และท าใหเ้กดิการรบัรูว้่า ตนพอใจกบับรกิารนัน้มากน้อยเพยีงใด และตรง กบัความตอ้งการของตน
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หรอืไม่ โดยขอ้มลูขา่วสารทีผู่ร้บับรกิารไดร้บัจะท าหน้าทีเ่ป็นสิง่เรา้ และเป็นแหล่งขอ้มลูแรกทีก่ระตุน้ใหผู้ร้บับรกิาร
มคีวามรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบบรกิารหรอืผลติภณัฑน์ัน้ และเกดิความเชื่อมัน่ใน บรกิารหรอืผลติภณัฑน์ัน้  
 องคป์ระกอบที ่2 เครื่องหมายการคา้ ท าใหผู้ร้บับรกิารไดน้ึกถงึบรกิารหรอืผลติภณัฑใ์นดา้นต่างๆ เช่น 
รปู เสยีง การออกแบบ และคุณภาพบรกิาร เป็นตน้  
 องคป์ระกอบที ่3 เจตคตหิรอืท่าทหีรอืความรูส้กึของผูร้บับรกิารต่อบรกิารหรอืผลติภณัฑโ์ดยความรูส้กึ
ทางบวกหรอืลบต่อบรกิารหรอืผลติภณัฑเ์กดิจากการไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร และ การนึกถงึเครื่องหมายการคา้นัน้ๆ 
หากได้รบัในทางบวกความรู้สกึที่มีต่อบริการหรอืผลติภัณฑ์รวมถึง การนึกถึงเครื่องหมายการค้านัน้ก็จะเป็น            
ในแง่บวกตาม และในทางตรงกนัขา้ม หากไดร้บัในทางลบ ความรูส้กึทีม่ต่ีอบรกิารหรอืผลติภณัฑร์วมถงึการนึกถงึ
เครื่องหมายการคา้นัน้กจ็ะเป็นในแง่ลบ โดย เจตคตทิีม่ต่ีอเครื่องหมายการค้า มอีทิธพิลต่อความมุ่งมัน่ในการใช้
บรกิารหรอืผลติภณัฑน์ัน้ต่อไป  
 องค์ประกอบที่ 4 ความเชื่อมัน่ในบรกิารหรือผลติภัณฑ์คือการประเมินและตัดสนิใจว่าตรงกบัความ
ต้องการของตนเองหรอืไม่ความเชื่อมัน่เกดิจากทีผู่้รบับรกิารไดร้บัขอ้มูลข่าวสารในบรกิารหรอืผลติภณัฑร์วมทัง้
ความศรทัธาทีม่ต่ีอเครื่องหมายการคา้ อทิธพิลของความเชื่อมัน่ในบรกิารหรอื ผลติภณัฑจ์ะสง่ผลต่อความมุ่งมัน่
ในการใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑน์ัน้ต่อไป  
 องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมัน่ในการใช้หมายถึง การตัดสินใจในการวางแผนที่จะใช้บริการหรือ
ผลติภณัฑ ์เช่น จะใชรุ้่นใด สใีด เมื่อไร และซือ้กบัใคร เป็นตน้  
 องคป์ระกอบที ่6 การซือ้บรกิารหรอืผลติภณัฑเ์ป็นขัน้ตอนสุดทา้ยทีผู่ร้บับรกิารตดัสนิใจใช ้บรกิารหรอื
ผลติภณัฑน์ัน้แลว้ จงึแสดงเป็นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑน์ัน้  
 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี พื้นฐานของทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมถึงการแพร่กระจายและ การยอมรบันวตักรรมนัน้ มกีารศกึษาโดยใช้กลยุทธท์างการวจิยัด้วยแนวความคดิ 
ทฤษฏี และแบบจ าลอง ทางจติวทิยาสงัคม เพื่อใช้ท านายพฤติกรรมการยอมรบัเทคโนโลย ีน าไปสู่การพฒันา
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมแก่การใชง้าน แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM)  
(Davis, 1989) ถูกพฒันามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen และ 
Fishbein เป็นแบบจ าลองที่อธบิายเกี่ยวกบัการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้งาน โดยเสนอว่าเมื่อผู้ใช้งาน
ไดร้บัการน าเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการใช ้งานและระยะเวลา
ของการใชง้าน หรอืการยอมรบัเทคโนโลย ีซึง่ประกอบดว้ย 2 ปจัจยั ดงัน้ี        
  1) การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบั (Perceived Usefulness) ถูกจ ากดัความโดย Fred Davis ว่า ระดับ
ความเชื่อของบุคคลต่อการใชเ้ทคโนโลยนีัน้ ๆ ว่าจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของตนได ้  
 2) การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) Davis ได้ให้ค าจ ากัดความ ไว้ว่า 
ระดบัความเชื่อว่าการใชง้านนัน้ไม่ตอ้งการความพยายามในการใชง้าน นัน่คอื ใชง้านง่ายนัน่เอง   
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่รบัฟงัหรอืเคยรบัฟงัวทิยุผ่าน           
โมบายแอพพลเิคชัน่  ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวจิยัครัง้นี้  คอื ผู้ที่รบัฟงัหรอืเคยรบัฟงัวิทยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณหาขนาดตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวน
ประชากร (Taro Yamane. 1973) และไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 385 คน และเพิม่เตมิจ านวนอกี 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างคอื 400 ตวัอย่าง 

วิธีสุ่มตวัอย่าง 
1. เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจ านวน 200 ตวัอย่าง 
ขัน้ที ่1 การสุ่ ม ตัวอย่ างแบบง่าย  (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก เขตพื้ นที่                   

ในกรุงเทพมหานครโดยไม่มีการใส่คนื (Sampling Without Replacement) จ านวน 4 เขตจากทัง้หมด 50 เขต            
ซึง่ผลการจบัฉลาก ไดแ้ก่ เขตบางซื่อ เขตปทุมวนั เขตจตุจกัร และเขตบางกะปิ 

ขัน้ที ่2 การสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยน ากลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกมาแบ่งใหไ้ดส้ดัสว่น
ทีเ่ท่ากนัในแต่ละเขตไดพ้ืน้ทีล่ะ 50 คน  

เขตบางซื่อ  เกบ็ขอ้มลูทีบ่รเิวณหา้งสรรพสนิคา้โลตสั สาขาประชาชื่น จ านวน 50 ตวัอย่าง 
เขตปทุมวนั เกบ็ขอ้มลูทีจุ่ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   จ านวน 50 ตวัอย่าง 
เขตบางกะปิ เกบ็ขอ้มลูทีบ่รเิวณหา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลล ์บางกะปิ  จ านวน 50 ตวัอย่าง 
เขตจตุจกัร เกบ็ขอ้มลูทีต่ลาดนดัสวนจตุจกัร    จ านวน 50 ตวัอย่าง 
ขัน้ที ่3 การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Purposive Sampling) โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของ

ผูฟ้งัทีร่บัฟงัหรอืเคยรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ 
2. เกบ็รวบรวมข้อมูลผา่นทางออนไลน์ จ านวน 200 ตวัอย่าง  

สรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลในการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อส าหรบัวจิยั 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บรกิารเรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล         
ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถาม           
ปลายปิด (Close-Ended Question) มคี าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ขอ้ 

สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลาย
ปิด แบ่งพฤติกรรมเป็น 4 แบบได้แก่ ความเหงา ความอยากรู้อยากเห็น ประโยชน์ใช้สอยของตน และ
ลกัษณะเฉพาะของสือ่ โดยใชแ้บบสอบถามทีใ่ชม้าตรวดัแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่เป็นระดบั
การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 14 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรบัเทคโนโลยี โดยลกัษณะแบบสอบถาม         
เป็นแบบปลายปิด แบ่งพฤติกรรมเป็น 2 แบบได้แก่ การรบัรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี และการรบัรู้ถึงวิธีการ        
ใช้งานง่าย โดยใช้แบบสอบถามที่ใช้มาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 8 ขอ้ 
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านทางแอพพลเิคชัน่ ของผู้ฟงัใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามที่ใชม้าตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็น
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 4 ขอ้ 

 ขัน้ตอนในการสรา้งแบบสอบถาม 

 1. ข้อมูลจากต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม          
ใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวจิยั 
 2. สรา้งแบบสอบถามและน าเสนอต่ออาจารย์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ขอค าแนะน า มาปรบัปรุง
แกไ้ข เน่ืองจากการศกึษาครัง้นี้ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั ผูศ้กึษาจงึมกีารตรวจสอบความเทีย่งตรง 
(Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดงันี้ 
 2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการปรึกษาและขอค าแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา 
พจิารณาตรวจสอบเน้ือหา โครงสรา้งแบบสอบถาม และแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนน าไปใช้ 
 2.2 การทดสอบความเชื่อมัน่  (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกับผู้ฟ งัในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าค าถามแต่ละขอ้ และแต่ละส่วนของแบบสอบถาม สามารถสื่อ
ความหมายตรงตามทีผู่ว้จิยัตอ้งการ และค าถามมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ ยากหรอืง่ายเพยีงใด หลงัจากนัน้จงึน ามา
ทดสอบค่าความเชื่อมัน่ในสว่นของแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ในการหาค่าความเชื่อมัน่ในสว่น
ของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS ในการหาค่าโดยวิธีสมัประสิทธิแ์อลฟา (α-Coefficient) 
ของครอนบคั ซึ่งค่าแอลฟาที่ไดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมคี่าระหว่าง 0≤α≤1 ค่าที่
ใกลเ้คยีง 1 มาก แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงู โดยในงานวจิยัน้ีก าหนดค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาควรมค่ีามากกว่า 0.70 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 449)  
 2.3 น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไว ้ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไว้
มจี านวน 400 ตวัอย่าง 
 3. น าแบบสอบถามทีฉ่บบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไว ้ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไว้
มจี านวน 400 ตวัอย่าง โดยน าแบบสอบถามไปแจกดว้ยตนเอง 200 ตวัอย่าง และเกบ็ขอ้มลูผ่านทางออนไลน์ 200 
ตวัอย่าง ไดก้ลบัมาทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 
ผลการวิจยั 
 1. กลุ่มผู้ฟงัในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสงูสุด อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่าน 
โมบายแอพพลเิคชัน่แตกต่างกนั ณ ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 พบว่า ผลการวเิคราะหด์า้นการตดัสนิใจเลอืก
รบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผูฟ้งัทีม่อีายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกรบัฟงัวิทยุผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 2. พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อวทิยุ ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของ
กลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่วทิยุ ดา้นความเหงา ประโยชน์ใชส้อยของตนเอง 
และลกัษณะเฉพาะของสื่อ ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผู้ฟงัในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถร่วมพยากรณ์ถงึการส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของ
กลุ่มผู้ฟงัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย 



9 
 

ตวัแปรอสิระทัง้ 3 ด้านน้ีสามารถอธบิายการส่งผลถงึการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของ
กลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 61.4 
          3. การยอมรบัเทคโนโลย ีที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรับฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผู้ฟงั 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ส่งผลต่อ          
การตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถร่วมพยากรณ์
ถงึการสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยตวัแปรอสิระนี้สามารถอธบิายการส่งผลถงึ
การตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 46.5 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาวจิยั เรื่อง ปจัจยัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อวทิยุ ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุ
ผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลได ้ดงัน้ี 
 1. ดา้นประชากรศาสตร ์ผูฟ้งัทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของ
กลุ่มผูฟ้งัในจงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากปจัจุบนัการใช้
งานโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่มารท์โฟน ไดร้บัความนิยมอย่าแพร่หลายทัว่โลกและการพฒันาของเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต
ผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ ท าให้เกดิการพฒันาแอพพลเิคชัน่ต่างๆเพื่อตอบสนองกจิกรรมในชวีติประจ าวนั ส าหรบั
แอพพลเิคชัน่วทิยุออนไลน์ มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลยกีารสื่อสารรูปแบบใหม่หรอืเทคโนโลยดีจิทิลั ท าใหว้ทิยุ
พฒันาตามเทคโนโลยโีดยไม่มขีอ้จ ากดัในเรื่องของสถานทีแ่ละเวลา มกีารเปลีย่นการสง่สญัญาณจากระบบเดมิ คอื 
อนาล็อกมาสู่ดิจิตอลอย่างในปจัจุบันท าให้เกิดการสื่อสารกันแบบ Real Time ประกอบกับสื่อวิทยุเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใด และสื่อวิทยุไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ท าให้การเข้าถึงสื่อวิทยุนัน้
สามารถท าได้ง่ายขึ้นส าหรบัคนทุกเพศ ทุกวยั และทุกระดบัชนชัน้ของสงัคม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา 
พนักงานบรษิัทเอกชน ขา้ราชการ ธุรกจิส่วนตวั หรอืพ่อบ้าน/แม่บ้าน เพราะคนส่วนใหญ่ต่างใหค้วามส าคญักบั
ความรวดเรว็ และสะดวกสบายในการด าเนินชวีติประจ าวนั ซึง่ตอบโจทยค์วามทนัสมยัในยุคดจิทิลั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ฐิตินันท์ จ าปาดวง (2560) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อความตัง้ใจใช้ไลน์ทีวีของผู้ใช้บรกิาร          
ในประเทศไทย พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิารไลน์ทวีใีนประเทศไทย ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความตัง้ใจใช้ไลน์ทีวีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้                   
ยังสอดคล้องกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กล่ าวว่า ลักษณะด้านประชากรณ์ศาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ เป็นเกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่ง
สดัสว่นตลาดลกัษณะดา้นประชากรณ์ศาสตร ์ซึง่เป็นลกัษณะส าคญัทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย  
 ส าหรบัในด้านเพศ และอาชพี มีการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผู้ฟงั        
ในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกนั เน่ืองจากแอพพลเิคชัน่ วทิยุออนไลน์สามารถเขา้ถงึไดทุ้กเพศและทุกอาชพี 
ดงันัน้ จงึไม่ใช่ปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ 
 2. ปจัจยัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่วทิยุ ดา้นความเหงา สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบาย
แอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก พฤตกิรรมของคนส่วนใหญ่ชอบทีจ่ะใชส้ื่อมวลชนเป็นเครื่องแกเ้หงา หรอืบางครัง้คนบางคนเอง
พอใจทีจ่ะอยู่กบัสือ่มวลชน เพราะสือ่มวลชนเป็นเพื่อนแกเ้หงาทีไ่ม่สรา้งแรงกดดนัในการสนทนา หรอืในทางสงัคม
ให้แก่ตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศวรางค์ ขวัญยืน (2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์และ            
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ความพงึพอใจในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของพนักงาน บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต ์จ ากดั(มหาชน) พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมกีารเปิดรบัสงัคมออนไลน์ โดยมแีรงผลกัดนัในการเปิดรบัความรูส้กึดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความเหงา 
ดา้นความอยากรูอ้ยากเหน็ อยากใชป้ระโยชน์ และลกัษณะเฉพาะของสื่อสงัคมออนไลน์ทีแ่ตกต่างจากสือ่ประเภท
อื่น รวมถงึมกีารใชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นดา้นแสวงหาขอ้มลู ดา้นเปิดรบัขอ้มลูขา่วสาร 
และดา้นเปิดรบัประสบการณ์ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เพื่อช่วยคลายเหงา โดยใชป้ระโยชน์
จากรูปแบบ และเนื้อหาที่หลากหลายของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ อีกทัง้ยงัเลอืกที่จะเปิดรบัความต้องการของ
ตนเองเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
 3. ปจัจยัพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อวทิยุ ด้านประโยชน์ใช้สอยของตนเอง ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือก           
รบัฟงัวิทยุผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ของกลุ่มผู้ฟงัในเขตกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจาก เทคโนโลยทีีม่กีารพฒันามากขึน้ น ามาซึง่ความสะดวกสบายใหผู้ค้น
มากขึน้ ดงันัน้ คนทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีจ็ะเลอืกสรรสิง่ทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ หรอืประโยชน์ใชส้อยทีม่ี
ความสอดคล้องกบัชวีติประจ าวนัของตนเอง เช่น จากแอพพลเิคชัน่ของวทิยุที่มกีารเล่นเกมผ่านแอพพลเิคชัน่ 
หรอืการติดต่อสื่อสารพูดคุยกบัดีเจ ที่จดัรายการได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว สอดคล้องกบังานวจิยัของ จริยา           
ปนัทวงักูร (2558) ทีศ่กึษาเรื่อง แนวทางการใชป้ระโยชน์ และความพงึพอใจการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า จากแนวคิด เมอร์ริลและโลเวสไตน์ (อ้างในประมะ           
สะตะเวทนิ, 2546) ได้กล่าวว่าบุคคลเลอืกรบัสื่อ เกดิจากปจัจยัพื้นฐาน 4 ประการคือ ความเหงา ความอยากรู้
อยากเหน็ )ประโยชน์ใชส้อย และลกัษณะของ สือ่ทีต่อบสนองความตอ้งการได ้ซึง่ผลการวจิยัเกีย่วกบัอทิธพิลของ
กลุ่มสงัคมที่มีผลต่อการใช้เครือข่าย สงัคมออนไลน์พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ           
มลีกัษณะความเป็นกลุ่มสงัคมคอื ต้องการมเีพื่อน ตอ้งการการสือ่สาร แลกเปลีย่นขา่วสาร ต้องการการแสดงออก 
มแีรงจูงใจจากอทิธพิลทาง สงัคม มคีวามต้องการใช้ข่าวสารต่างๆ และมคีวามสามารถในการใช้เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ ท าให ้นกัศกึษามพีฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในระดบัมาก นอกจากนี้การทีเ่ครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ มีการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และผู้ใช้งานก็รบัรู้ความง่ายในการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรอื การแสวงหาข่าวสารต่างๆ ได้สะดวก รวดเรว็ ท าให้
นกัศกึษา มคีวามพงึพอในในการใชง้านในระดบัมากทีส่ดุ และมกีารใชป้ระโยชน์เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ มทีศันคต ิ
เกี่ยวกบัการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในระดบัมาก นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นารนีารถ ปานบุญ 
(2558) ทีศ่กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อวทิยุออนไลน์ของกลุ่มเยาวชนในชุมชนเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ตามแนวคดิในการเลอืกรบัสื่อเกดิจากพื้นฐาน Merrill & Lowenstein (1971) นัน้ระบุว่าเพื่อประโยชน์ใช้
สอยของตนเองมนุษยจ์ะแสวงหาข่าวสาร เพื่อประโยชน์ของตนเองเพื่อช่วยใหค้วามคดิของตนเองบรรลุ เพื่อใช้
ข่าวสารที่ได้มาเสรมิบารมี การช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรอืให้ความบันเทิงแก่ตนเอง โดยจะ เลือกสื่อที่ใช ้        
ความพยายามน้อยที่สุด และได้ผลประโยชน์ตอบแทนดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเยาวชนเขตดุสิตที่นิยม           
เปิดฟงัเพลงเป็นสว่นใหญ่ เป็นการใหค้วามบนัเทงิ และช่วยผ่อนคลาย เป็นตน้ 
  4. ปจัจยัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่วทิยุ ดา้นลกัษณะเฉพาะของสือ่ สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุ
ผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก สื่อวิทยุ เป็นสื่อสารมวลชนอย่างหนึ่ง ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว เพราะเป็นสื่อที่มี
ความสามารถในการสรา้งความบนัเทงิ ความเพลนิเพลนิผ่านการเล่าเรื่องพดูคุย โดยดเีจ ทีจ่ดัรายการวทิยุ ซึง่ดเีจ
จะท าหน้าที่คดัสรรเพลง เลือกเพลงมาเปิดให้ผู้ฟงั พร้อมกับการเล่าเรื่องพูดคุยในข่าวสารที่เป็นประเด็นหรือ
น่าสนใจใหก้บัผูฟ้งั ไดอ้อกมาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และเล่นเกมกบัผูฟ้งั เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
เกศวรางค ์ขวญัยนื (2558) ศกึษาเรื่อง แนวทางการใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของ
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พนักงาน บรษิัท อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต์ จ ากดั(มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารเปิดรบัสงัคมออนไลน์ 
โดยมีแรงผลกัดนัในการเปิดรบัความรู้สกึด้านต่างๆ เช่น ด้านความเหงา ด้านความอยากรู้อยากเห็น อยากใช้
ประโยชน์ และลกัษณะเฉพาะของสื่อสงัคมออนไลน์ที่แตกต่างจากสื่อประเภทอื่น รวมถึงมกีารใช้ประโยชน์จาก
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นด้านแสวงหาขอ้มูล ด้านเปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร และด้านเปิดรบัประสบการณ์ 
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อช่วยคลายเหงา โดยใช้ประโยชน์จากรูปแบบ และเนื้อหา           
ที่หลากหลายของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ อีกทัง้ยงัเลือกที่จะเปิดรบัความต้องการของตนเองเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจมากทีส่ดุ 
 5. การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลย ีทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุ
ผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก ปจัจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีง่ผลอย่างมากต่อชวีติประจ าวนั เพราะสามารถ
เขา้มาทดแทนหรอืตอบโจทยค์วามตอ้งการของคนใหเ้ป็นไปตามทีต่อ้งการไดม้ากยิง่ขึน้ สะดวกสบายยิง่ขึน้ ไม่ว่า
จะเป็นการค้นหาข้อมูล การรบัรู้ข่าวสาร หรือการแสวงหาความบันเทิงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักรินทร ์             
ตนัสพุงษ์ (2557) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัแอพพลเิคชัน่ไลน์ ซึง่การศกึษาพบว่า ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ
การยอมรบัแอพพลิเคชัน่ไลน์ ได้แก่ เครอืข่ายทาง สงัคม (Social Network) ความครบถ้วนด้านมีเดีย (Media 
Richness) ความสนุกสนาน (Enjoyment)และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอไอท ี(Opinion toward IT) สอดคลอ้งตามแนวคดิ
และทฤษฎี ที่ไดก้ล่าวไว้ในบทที่ 2 ดงันี้ แนวคดิการยอมรบัเทคโนโลยขีอง Davis (1989) และ Venkatesh และ 
Bala (2008) กล่าวถึง การยอมรบัเทคโนโลยขีองบุคคลเกดิจากปจัจยัด้านบรรทดัฐานเชงิวสิยั คอื ระดบัที่แต่ละ
บุคคลเชื่อว่าการใชง้านเทคโนโลยจีะคลอ้ยตามคนรอบขา้งทีม่อีทิธพิลหรอืมคีวามส าคญั กบัตน ซึง่ในทีน้ี่คอืปจัจยั
ดา้นเครอืข่ายทางสงัคม (Social Network) นัน่เอง ปจัจยัด้านความ สนุกสนานที่รบัรูไ้ด้ (Enjoyment) คอื ระดบั
ความเพลิดเพลนิที่ผู้ใช้รบัรู้อนัเนื่องมาจากการใช้งาน เทคโนโลยี เกิดขึ้นจากแรงจูงใจภายใน และปจัจยัด้าน
ทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน คอื ความคดิเหน็ของ ผูใ้ชง้านทีม่ต่ีอเทคโนโลย ีซึง่เกดิจากการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้
งานและการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน ซึ่งในที่น้ีคือปจัจยัด้านความคิดเห็นที่มีต่อไอที (Opinion toward IT) 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิจัยของ ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2560) ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี
โทรศพัทม์อืถอื การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ และพฤตกิรรม ผู้บรโิภคออนไลน์ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้า
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี
โทรศพัทม์อืถอืดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูท้รพัยากร
ทางการเงิน การตลาดผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ด้านโฆษณาออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์                    
ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศส่งผล ต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ของผู้บริโภค                
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยร่วมกนัพยากรณ์ความตัง้ใจซือ้สนิค้าออนไลน์
ผ่านแอพพลิเคชัน่ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 59.9 ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยี
โทรศพัทม์อืถือด้านการรบัรู ้ความเขา้กนัได้ ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งด้านความปลอดภยั และด้านการรบัรูค้วาม
ไว้วางใจ การตลาด ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านชุมชน
ออนไลน์ และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคออนไลน์ดา้นอารมณ์ออนไลน์ ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นความบนัเทงิ ออนไลน์ 
ไม่สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
  จากผลการวจิยั ปจัจยัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่วทิยุ ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัฟงัวทิยุผ่านโมบาย
แอพพลเิคชัน่ ของผูฟ้งัในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
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 1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
 ผู้ประกอบการธุรกจิวทิยุ ควรก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดงึดูด ผู้ฟงัที่เป็นเดก็รุ่นใหม่มากขึ้น 
เน่ืองจากสื่อวทิยุที่มมีาอย่างยาวนาน ท าให้กลุ่มผู้ฟงัที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมอีายุระหว่าง 38 – 47 ปี 
ดงันัน้ เมื่อองค์กรด าเนินธุรกจิสื่อวทิยุในรูปแบบใหม่โดยการเพิ่มแพลตฟอร์ม เป็นแอพพลเิคชัน่วทิยุบนมอืถือ
สมารท์โฟน ท าให้สือ่วทิยุสามารถทีจ่ะตอบโจทยก์ารใชช้วีติคนในปจัจุบนัน้ีทีต่้องการความรวดเรว็ สะดวกสบาย 
เขา้ถงึไดทุ้กที ่และอุปกรณ์โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนกเ็ป็นทีน่ิยม จงึท าใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นรปูแบบการบรโิภค
สื่อกนัเป็นส่วนใหญ่แล้ว สื่อวทิยุจงึต้องดงึกลุ่มผู้ฟงัที่เป็นเดก็รุ่นใหม่ให้หนัมาสนใจวทิยุที่ฟงัผ่านแอพพลเิคชัน่         
บนมอืถอืสมารท์โฟนใหม้ากขึน้ดว้ย 
 2. ผูป้ระกอบการธุรกจิวทิยุ ควรก าหนดกลยุทธท์างการตลาดเพื่อใหเ้ขา้ถงึความรูส้กึ ความตอ้งการของ
ผูฟ้งั จากพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ ดงัน้ี 
 ดา้นความเหงา 
 ผูป้ระกอบการธุรกจิวทิยุ ควรวางแผนการตลาดทีส่ามารถตอบโจทย์ของพฤตกิรรมผู้บรโิภคทีม่คีวาม
ตอ้งการในความบนัเทงิ ใหค้รบวงจรมากยิง่ขึน้ เพราะลกูคา้ทีฟ่งัวทิยุสว่นใหญ่ชอบทีจ่ะไดฟ้งัเพลงโดยการสุม่ของ
ดเีจ และฟงัการพดูคุยของดเีจในการจดัรายการ ดงันัน้ การเลอืกดเีจและกจิกรรมทีน่่าสนใจมาจดัรายการจงึส าคญั 
โดยเน้ือหารายการตอ้งมคีวามสนุก และใหแ้ง่คดิแก่ผูฟ้งัได ้ท าใหผู้ฟ้งัมคีวามผ่อนคลาย สรา้งกจิกรรมใหผู้ฟ้งัรูส้กึ
ว่าดเีจเป็นเพื่อนคนหน่ึงที่ผู้ฟงัสามารถเขา้ถึงได้ง่าย โดยการจดัแฟนรายการมตีติ้ง การจดัรายการนอกสถานที ่
หรอืการออกทรปิร่วมกบัดเีจคนโปรด เป็นตน้  
 ดา้นประโยชน์ใชส้อยของตนเอง 
ผูป้ระกอบการธุรกจิวทิยุ ควรวางแผนการตลาดให้ความส าคญักบัรูปแบบของแอพพลเิคชัน่ โดยเพิม่เติมฟงัชัน่ 
การใชง้านทีท่ าใหง้่ายต่อการใชง้าน และช่องทางการตดิต่อสือ่สารทีผู่ฟ้งัสามารถเขา้ถงึดเีจไดอ้ย่างใกลช้ดิมากขึน้ 
เพื่อใหผู้ฟ้งัไดใ้กลช้ดิกบัดเีจคนโปรด สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างง่าย 
 ดา้นลกัษณะเฉพาะของสือ่ 
 สื่อวทิยุเป็นสื่อที่ดีเจมีบทบาทส าคญัมากที่สุด ดังนัน้ เมื่อต้องการที่จะดึงผู้ฟงัที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ดีเจ        
จงึต้องเป็นดเีจที่มชีื่อเสยีง เป็นที่รูจ้กัในแวดวงบนัเทงิ ศลิปิน หรอืดารา เพื่อที่จะเรยีกกระแสวทิยุ กระแสความ
สนใจจากสงัคม หรอืกลุ่มแฟนคลบัใหต้ดิตามกลุ่มดเีจทีม่ชีื่อเสยีงเหล่านี้ รวมถงึเป็นการสนับสนุน และเพิม่ความ
นิยมของรายการไปในตวัดว้ย 
 3. ผูป้ระกอบการธุรกจิวทิยุ ควรก าหนดรปูแบบของแอพพลเิคชัน่วทิยุใหม้คีวามน่าสนใจ ตรงตามความ
ตอ้งการของผูฟ้งั 
 ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลย ี
 แอพพลเิคชัน่วทิยุ นอกจากจะฟงัเพลง เล่นเกม พูดคุยตดิต่อสือ่สารกบัดเีจไดแ้ลว้ ควรจะเพิม่ช่องทาง
ในการแจ้งข่าวสารที่น่าสนใจ เป็นบทความที่เกี่ยวกับแวดวงการบันเทิงทัง้ในประเทศและต่างประเทศด้วย              
เพื่อผู้ฟงัที่ใช้แอพพลเิคชัน่เปิดฟงัเพลงแล้วยงัสามารถติดตามข่าวสารของแวดวงดนตรหีรอืวงการบนัเทิงผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไดด้ว้ย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจ ัยได้รบัความเมตตาและกรุณา อย่างยิ่งจาก          
ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ ์และกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ทุกท่านที่ได้
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เสยีสละเวลาใหค้ าปรกึษา แนะน า ขอ้เสนอต่างๆ ทีม่คีุณค่า รวมถงึตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการท าวจิยั
ครัง้นี้ เพื่อน ามาปรบัปรุงใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู และอาจารย ์ดร.วสนัต ์สกุลกจิกาญจน์ ทีใ่หค้วาม
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามคุณภาพเครื่องมอื รวมถึงให้ค าปรกึษาในการแก้ไขแบบสอบถาม          
ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืเป็นอย่างดยีิง่ ผูว้จิยัซาบซึง้ในความปรารถนาดขีองท่านอาจารยเ์ป็นอย่างยิง่  
 ขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาจารย์  ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจ ัย ตลอดจนเจ้าหน้าที ่               
ในภาควชิาทุกท่านที่อ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ รวมถึงเพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต 
เอกการตลาด รุ่น 18 ทุกท่าน ทีใ่หค้ าปรกึษาและใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
 คุณประโยชน์และคุณงามความดีใดๆ ที่ได้รับจากสารนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจ ัยขอมอบให้บิดามารดา 
ครอบครวั ญาติพี่น้อง ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้กบัผูว้จิยั ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ี
เสรจ็สมบรูณ์ดว้ยด ี
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