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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย  

ต่อการฟังเพลงออนไลน์ผ่านมิวสิกสตรีมมิ่งบนสมาร์ทโฟนโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการ  

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีสมัครใช้บริการแอพพลิเคชั่นมิวสิกสตรีมมิ่งแบบรายเดือน จ านวน 200 ราย  

และวิเคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนาโดยสถิตท่ีิใชไ้ด้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังเพลงออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นมิวสิกสตรีมมิ่งบน  

สมาร์ทโฟนพบวา่ เป็นเพศหญิง มอีายุเฉลี่ยประมาณ 27 ปี ส่วนใหญ่มอีาชีพประจ า รายได้ประมาน 10,000-20,000 บาท 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่น Joox ฟังเพลงแนว Pop มากท่ีสุด เหตุผลท่ีเลือกใช้แอพพลิเคชั่นมิวสิก  

สตรีมมิ่งเพราะ สามารถค้นหาแนวเพลงใหม่ ๆ ตามแนวเพลงท่ีชื่นชอบได้ ช่วงเวลาท่ีใช้แอพพลิเคชั่นมากท่ีสุดคือ  

ระหว่างการเดินทาง สถานท่ีท่ีใช้แอพพลิเคชั่นคือ บนยานพาหนะ ระยะเวลาท่ีใช้อยู่ท่ี 11-30 นาทีต่อคร้ัง อุปกรณ์ท่ีใช้ 

ในการฟังเพลงคือ หูฟัง และลักษณะการฟังเป็นการฟังเพื่อส่วนตัว ระดับความส าคัญท่ีมีผลต่อปัจจัยทางการตลาด  

ในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นมวิสิกสตรีมมิ่ง ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดกับ ความสะดวกในการใชง้าน

และ การอัพเดทเพลงใหม่ ๆ อยู่เสมอการประเมินผลหลังจากใช้แอพพลิเคชั่นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีสมัครใช้

บริการต่อ สมัครใชบ้ริการต่อด้วยความตัง้ใจ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไมส่มัครใชบ้ริการต่อสว่นใหญ่ หาข้อมูลโปรโมชั่น

แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ เพื่อเตรียมตัวย้าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ฟังเพลงในเพลย์ลิสต์ของตนเอง โดยใช้YouTube  

เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาเพลงเพื่อฟังในแอพพลิเคชั่น ใช้ชื่อศิลปิน หรือ หน้าปกอัลบัม เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน  

ในการเลือกเพลง โดยฟังเพลงนั้นจนจบเพลงถึงตัดสินใจประเมินความพึงพอพอใจในตัวเพลง เมื่อได้รับความพึงพอใจ 

จะบันทึกเข้าเพลย์ลสิตต์นเองมากที่สุด เมื่อไมไ่ด้รับความพงึพอใจจะกดข้ามเพลงมากที่สุด 

 

                                                           
* นกัศกึษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT  

 This independent study aimed to investigate generation Y’ s consumption behaviors on music streaming apps via 

smartphones.  Online questionnaire were used as a tool to collect data from 200 monthly music streaming service 

subscribers. Descriptive statistics were used to analyze data included frequency, percentage mean, and weighted score. 

 The results of the study showed that the majority of the respondents were female, aged 27, mostly employed 

with average income of 10,000-20,000 THB 

 According to the study of consumption behaviors on music streaming apps on smartphones, it found that the 

majority of the sample subscribed JOOX and listened to pop music. The reason why the consumers decided to use music 

application was because it allowed them to discover new genres of music based on their music preferences.  The 

respondents used music streaming app mostly while traveling and when in the vehicle. An average time spending on the 

app was 11-30 minutes. The device for listening to music was headphone. The music listening habit was listening alone. 

A significant level of marketing factors influencing decision making on choosing music streaming apps in terms of product 

was at the highest rate in regards of convenience and frequent updates.  

After a free trial period, most of users were willing to renew subscription, while those who wish to cancel the subscription 

were likely to research on different music streaming platforms for their considerations to subscribe. Most of the respondents 

listened to their curated playlist. However, YouTube was a source for exploring new music, even though those new songs 

were played on the music streaming app.  Artists and album cover influenced on decision to play their songs.  The app 

users only could evaluate their satisfaction after the entire song ended. If they were satisfied with that song, they would 

added it to their playlist. Meanwhile, they skipped it when they were not. 
 

บทน า  
  

 ในปัจจุบันการใชง้านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน (Smartphone) ได้รับความนยิมอย่างแพร่หลายท่ัวโลกจากราคา

ท่ีสามารถท าให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย และการพัฒนาของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  

ท าให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อสามารถตอบสนองผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น และสามารถตอบสนอง

ต่อกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของผู้ใช้เหล่านั้น ซึ่งหนึ่งในในแอพพลิเคชั่นท่ีมีการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนกันมากก็คือ  

บริการฟังเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่งผ่านสมาร์ทโฟนจากความนิยมในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ดังกล่าว ท าให้การฟังเพลงได้มีการพัฒนาเข้ามาสู่ระบบออนไลนม์ากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบการฟังผ่านสตรีมมิ่งซึ่งท าให้

มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่าการฟังเพลงผ่านระบบการ ดาวน์ โหลดไฟล์เหมือน 

แต่ก่อน ท าให้บริการฟังเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่งมีการเติบโตอย่างมากตามปริมาณการใช้งานของสมาร์ทโฟน  

โดยบริการฟังเพลงออนไลนผ์่านสตรีมมิ่งมท้ัีงการบริการแบบไม่เสียค่าใชจ้่ายโดยมโีฆษณา และบริการท่ีเสียค่าใชจ้่ายเพื่อ

รับสิทธิพิเศษในการใช้งานท่ีเพิ่มขึ้น ข้อมูลจาก MIDiA Research พบว่าปี พ.ศ. 2559 มียอดรวมของผู้เปิดใช้บริการ 
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ฟังเพลงออนไลน์บนสตรีมมิ่งมากกว่า 130 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ซึ่งมี 76 ล้านราย  นับเป็นมูลค่ากว่า 5.6 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีผู้น าทางตลาดคือ Spotify ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมูลค่า 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

โดยมีผู้ใช้บริการเป็น 35 เปอร์เซ็นต์จากจ านวนท้ังหมดท่ีใช้บริการฟังเพลงออนไลน์บนสตรีมมิ่ง (Mulligan, 2017: 

ออนไลน์) ในขณะท่ีเพลงออนไลน์แบบดาวน์โหลดนั้นมียอดการดาวน์โหลดลดลง 24 เปอร์เซ็นต์จากปี 2017 เทียบกับ  

ปี 2016 (RIAA , 2017 : ออนไลน์) จากการส ารวจจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย พบว่ากลุ่มอายุ 16-36 ปี หรือผู้ท่ีเกิด 

ในปี พ.ศ.2546-2532 เจนเนอเรชั่น วาย และ แซด มีสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงท่ีสุดคือเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อวัน  

ในวันท างาน หรือ วันเรียนหนังสือ และเฉลี่ย 7 ชั่วโมงต่อวันในวันหยุด โดยใช้กับกิจกรรมการดูรายการโทรทัศน์ออนไลน์ 

ภาพยนตร์ออนไลน์ และฟังเพลงออนไลน์ เฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีรองมาจากการใช้บริการโซเชี่ยลมีเดีย

อื่นๆ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์, 2559 : ออนไลน์) อย่างไรก็ตามการบริการฟังเพลงออนไลน์บนสตรีม

มิ่งนั้นมีท้ังแบบท่ีไม่เสียค่าใช้จ่าย และแบบเสียค่าใช้จ่ายแบบเหมารายเดือน เจนเนอเรชั่นวายจึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

ท่ีน่าสนใจเนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้แลว้และสนใจเทคโนโลยตีา่งๆ บริการเพลงออนไลนแ์บบสตรีมมิ่ง แบบเหมาจ่ายราย

เดือนสามารถสร้างความหลากหลายในเร่ืองคอนเทนท์เพลงท่ีมากขึ้นคุณภาพไฟล์เสียงท่ีดีกว่าการใช้บริการแบบ  

ไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงคุณสมบัติในการเล่นเพลงท่ีเลือกไว้ในขณะท่ีไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ในขณะท่ีบริการฟังเพลง  

ในรูปแบบออฟไลน์ท่ีขายให้ดาวน์โหลดมีคุณภาพเสียงท่ีดีกว่า และได้ไฟล์มาเป็นสิทธ์ิของผู้ซื้อ แต่อาจประสบปัญหา 

ในเร่ืองความหลากหลายเนื่องจากสินค้ามักมีราคาสูง ส าหรับการฟังเพลงแบบออนไลน์สตรีมมิ่งเหมาจ่ายรายเดือน

สามารถตอบสนองต่อความต้องการฟังเพลงท่ีหลากหลายจากจ านวนเพลงของศิลปินมากกว่า 30 ล้า นเพลง  

และการได้รับความมั่นใจว่าเป็นเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิ รวมถึงการส่งเสริมทางตลาดด้วยการให้สมัครทดลองใช้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย แต่ได้รับสิทธ์ิเท่ากับผู้สมัครใช้บริการรายเดือนเพื่อเป็นการชักชวนให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์ท่ีมีดีกว่า  

การใช้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และเกิดความสนใจสมัครใช้บริการในอนาคตส่งผลให้มีแนวโนม้ของการเติบโตส าหรับ

การใช้บริการฟังเพลงเพลงออนไลน์ผ่านสตรีมมิ่งแบบเสียค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นได้ ข้อมูลจาก SM Magazine Online พบว่า 

Joox เข้ามาเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในไทยด้วยโมเดลฟรีเมี่ยม (SM Magazine Online, 2561 : ออนไลน์) ส าหรับประเทศ

ไทยนั้นผู้ให้บริการรายใหญ่ก็คือ Joox ซึ่งจ านวนผู้ใช้บริการแบบ เสียค่าใช้จ่ายและแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาน 

7-8 ล้านราย แต่รายได้ท่ีมาจากผู้ใช้บริการยังมีสัดส่วนเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น (Brandbuffet, 2560 : ออนไลน์)  

ดังนัน้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงสนใจศกึษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจซือ้บริการฟังเพลงออนไลนแ์บบสตรีมมิ่งผ่านสมารท์โฟนของ

เจนเนอเรชั่นวายภายในประเทศไทย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการฟังเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่งผ่านสมาร์ทโฟนกลุ่ม 

เจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย โดยข้อมูลท่ี ได้สามารถน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการฟังเพลงออนไลน์ 

ผ่านมิวสิกสตรีมมิ่งบนสมารท์โฟนให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้บริการกลุม่เจนเนอเรชั่นวายได้มากขึน้ 

แนวคดิและทฤษฎี 

 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภค 

 ค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6 W และ 1 H ซึ่งประกอบด้วย Who? What? Why? Who? 

When? Where? และ How? เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
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(Who is in the market?) 2 ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 3 ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the 

consumer buy?) 4 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) 5 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does 

the customer buy?) 6 ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the customer buy?)7 ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the customer 

buy?) (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550) 

 แนวคิดทฤษฎีการซื้อซ้ า 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ได้กลา่วถึงการซือ้ซ้ าไว้ 2 ประเด็น กล่าวคอื 

 1) การแก้ปัญหาเดิม (Repeat Problem Solving) การซื้อซ้ าของลูกค้านั้นสามารถพิจารณาได้ว่าเกิดจากการ 

ท่ีผู้บริโภคตัดสินได้ว่าผลิตภัณฑ์เดิมนั้นสามารถแก้ปัญหาท่ีเคยเกิดขึ้นได้หรือสามารถตอบสนองความต้องการให้กับ

ผู้บริโภคได้หลังจากผ่านการซื้อครัง้แรก 

 2) การตัดสินใจอย่างเป็นนิสัย (Habit Decision Making) การซื้อซ้ าอาจเกิดจากนิสัยของผู้บริโภคเพื่อท าให้

ตัดสินใจได้ง่ายและท าให้จัดการชีวิตได้ดีขึ้น การตัดสินใจอย่างเป็นนิสัยสามารถเกิดได้  2 กรณี คือ การซื่อสัตย์ต่อ 

ตรายี่ห้อ (Brand Loyalty)  การซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อมีความมั่นคงสูงได้ เนื่ องจากการทุ่มเทความพยายามสูง  

และความเฉื่อย ( Inertia) เกิดจากการซื้อสินค้าจนเป็นนิสัย มีความทุ่มเทหรือความพยายามในผลิตภัณฑ์น้อย  

เป็นพฤติกรรมท่ีไม่มั่นคง สามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมได้ตลอดเวลา 

 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้ในการด าเนินการวางแผน 

กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจโดยเป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า (ศริิวรรณ เสรีรัตน์

และคณะ, 2552) ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

วิธีการด าเนินการวจิัย 

1. ขอบเขตการศกึษา 

 ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย การศึกษาถึงพฤติกรรมการผู้บริโภคในการเลือกฟังเพลงออนไลน์

แบบสตรีมมิ่งผ่านสมาร์ทโฟนกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย โดยใช้หลัก 6 Ws และ 1 H ซึ่งประกอบด้วย 

กลุ่มเป้าหมายคือใคร  ผู้บริโภคซื้ออะไร ท าไมผู้บริโภคถึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  

ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบง่ออกเป็น 3 ส่วนคอื  

 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ  

ระดับการศกึษาสูงสุด สถานภาพท างาน และรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน โดยเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 
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 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกฟังเพลงออนไลน์ผ่านมิวสิกสตรีมมิ่งบนสมาร์ทโฟน โดยใช้หลัก  

6 Ws และ 1 H ซึ่งประกอบด้วยค าถามแบบเลือกตอบ และค าถามความส าคัญส่วนประสมการตลาดแบบมาตรประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 มีความส าคัญระดับมากท่ีสุด 4 มีความส าคัญระดับมาก 3  

มคีวามส าคัญระดับปานกลาง 2 มีความส าคัญระดับนอ้ย 1 มคีวามส าคัญระดับนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะท่ัวไปเกี่ยวกับการใชบ้ริการฟังเพลงออนไลน์ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

 ผลการศกึษา 

 จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53  

โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 27 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44 และมีรายได้เฉลี่ยอยู่ท่ี 

10,001-20,000 บาท มากที่สุด  

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังเพลงออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นมิวสิ กสตรีมมิ่ง 

บนสมาร์ทโฟน ตามแนวทางการศึกษาของ 6W1H พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่น Joox ฟังเพลงแนว Pop 

มากท่ีสุด เหตุผลท่ีเลือกใช้แอพพลิเคชั่นมิวสิกสตรีมมิ่งเพราะ สามารถค้นหาแนวเพลงใหม่ ๆ ตามแนวเพลงท่ีชื่นชอบได้  

ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการเลือกแอพพลิเคชั่นมากท่ีสุดคือ ศิลปิน ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นมากท่ีสุดคือ  

ตนเอง ชว่งเวลาท่ีใชแ้อพพลเิคชั่นมากที่สุดคอื ระหว่างการเดินทาง สถานท่ีท่ีใชแ้อพพลเิคชั่นคือ บนยานพาหนะ ระยะเวลา

ท่ีใช้อยู่ท่ี 11-30 นาทีต่อคร้ัง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฟังเพลงคือ หูฟัง และลักษณะการฟังเป็นการฟังเพื่อส่วนตัว ระดับ

ความส าคัญที่มผีลตอ่ปัจจัยทางการตลาดในการเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นมวิสกิสตรีมมิ่ง  

 ด้านผลิตภัณฑใ์ห้ความส าคัญในระดับมากที่สุดกับ ความสะดวกในการใชง้านและ การอัพเดทเพลงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

ด้านราคาให้ความส าคัญระดับมากในด้าน ราคาท่ีถูก ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ความส าคัญในระดับมาก 

กับความสามารถในการเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญในระดับมากกับ  

บริการทดลองใช้บริการแบบจ ากัดเวลา การประเมินผลหลังจากใช้แอพพลิเคชั่นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีสมัครใช้

บริการต่อ สมัครใชบ้ริการต่อด้วยความตัง้ใจ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไมส่มัครใชบ้ริการต่อสว่นใหญ่ หาข้อมูลโปรโมชั่น

แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ เพื่อเตรียมตัวย้าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ฟังเพลงในเพลย์ลิสต์ของตนเอง โดยใช้ YouTube  

เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาเพลงเพื่อฟังในแอพพลิ เคชั่น ใช้ชื่อศิลปิน หรือ หน้าปกอัลบัม เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน 

ในการเลือกเพลง โดยฟังเพลงนั้นจนจบเพลงถึงตัดสินใจประเมินความพึงพอพอใจในตัวเพลง เมื่อได้รับความพึงพอใจ  

จะบันทึกเข้าเพลยล์ิสต์ตนเองเป็นอันดับท่ี 1 แชร์ผ่านสื่อโซเชียล เป็นอันดับท่ี 2 และ แนะน าเพื่อนเป็นอันดับท่ี 3 เมื่อไมไ่ด้

รับความพงึพอใจจะกดข้ามเพลงมากที่สุดเป็นอันดับท่ี 1 น าไปวจิารณ์กับเพื่อนเป็นอันดับท่ี 2 ไมท่ าอะไรเป็นอันดับท่ี 3  

 อภปิรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทยต่อการฟังเพลงออนไลน์  

ผ่านมิวสิกสตรีมมิ่งบนสมาร์ทโฟน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 27 ปี มีอาชีพประจ า  

ใช้แอพพลิเคชั่น Joox ฟังเพลงแนวเพลง Pop มากท่ีสุด โดยมีเหตุผลในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นมิวสิกสตรีมมิ่งเพื่อค้นหา
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เพลงใหม่ ตามแนวเพลงท่ีตนชื่นชอบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์ (2558) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่มวัยรุ่นท่ีให้เหตุผลในการเลือกใช้

แอพพลิเคชั่นเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย นอกจากนี้ในการศึกษานี้พบว่าการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นผู้ท่ีมีอิทธิพล 

ในการตัดสินใจเลือกใช้ส่วนใหญ่เป็นศิลปิน โดยผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการเลือกใช้มากท่ีสุดคือตนเอง ช่วงระยะเวลาในการใช้

แอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะใชใ้นระหว่างการเดินทาง เป็นระยะเวลาประมาน 11-30 นาทีต่อคร้ังใน

การใช้แอพพลิ เคชั่ น  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้แอพพลิ เคชั่ นบนยานพาหนะ ซึ่ ง ไม่สอดคล้องกับ  

เมธิตา เป่ียมสุธานนท์ (2557) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ  

กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย พบวา่กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะฟังเพลงต่อครัง้มากว่า 1-2 ชัว่โมง โดยส่วนใหญ่ฟังขณะอยู่บ้าน  

 ส าหรับลักษณะการใช้แอพพลิเคชั่นในการศึกษานี้พบว่าเป็นการฟังเพื่อความบันเทิงส่วนตัว โดยใช้หูฟังมากท่ีสุด 

โดยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อประเมินคุณสมบัติของแต่ละแอพพลิเคชั่น ในด้านการให้ความส าคัญส่วนประสมการตลาด 

การศึกษานี้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอันดับแรกด้านผลิตภัณฑ์คือเร่ืองของ ความสะดวกในการใช้งาน 

และการอัพเดทเพลงใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ด้านราคาท่ีถูกให้ความส าคัญระดับมาก  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ความส าคัญในระดับมากส าหรับเร่ืองความสามารถในการเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์ใน  

ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญมากในบริการทดลองใช้แบบจ ากัดระยะเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับ  

กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์ (2558) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่าน  

โมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่มวัยรุ่นท่ีให้ความส าคัญต่อปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในประเด็นของการอัพเดทเพลงใหม่

อยู่เสมอ ช่องทางการจัดจ าหน่ายในประเด็นของการเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีให้

ความส าคัญกับการทดลองใชใ้นระดับมาก  

 นอกจากนี้การศกึษาคร้ังนี้ยังพบวา่ร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สมัครใช้บริการตอ่ด้วยความตั้งใจ 

โดยมีการบันทึกเพลงไว้ในเพลย์ลิสต์ของตนเอง เพื่อเลือกฟังในคร้ังต่อไปซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการซื้อซ้ า   

อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จตุรงคกุล (2550) ท่ีกล่าวว่าหากผู้บริโภคคิดว่าผลิตภัณฑ์เดิมสามารถแก้ปัญหาท่ีเคย

เกิดขึ้นได้หรือสามารถตอบสนองได้หลังการซื้อคร้ังแรกก็จะซื้อซ้ าอีก ส่วนในกรณีท่ีไม่ได้รับความพึงพอใจก็จะค้นหา

โปรโมชั่นของแอพพลิ เคชั่นอื่น เพื่อ เตรียมตัวย้าย ในด้านของการค้นหาเพลงเพื่อฟังภายในแอพพลิ เคชั่น 

ผู้ตอบแบบสอบถามจะฟังเพลย์ลิสต์ท่ีตนเองสร้างขึ้นมากท่ีสุด ในกรณีเมื่อต้องการฟังเพลงอื่นนอกเหนือจากเพลย์ลิสต์

ของตนจะส่วนใหญ่ใช้ YouTube เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาเพลงโดยมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกฟังจาก ชื่อศิลปินหรือ

หนา้ปกอัลบัม ซึ่งสอดคล้องกับ เมธิตา เป่ียมสุธานนท์ (2557) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านยูทูบของกลุม่

เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย พบว่าการติดตามเพลงในยูทูปอย่างต่อเนื่องมาจากความชื่นชอบในศิลปิน  

เป็นอันดับแรก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะฟังจนจบเพลงก่อนท่ีจะประเมินความพึงพอใจต่อเพลงนั้นๆ แบ่งเป็นเมื่อ

ได้รับความพงึพอใจจะบันทึกเข้าเพลย์ลสิตข์องตนเอง และเมื่อไม่ได้รับความพงึพอใจก็จะกดข้ามไป 
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 ข้อเสนอแนะ 

 1) ธุรกจิเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นมิวสิกสตรมีม่ิง 

 ผู้ท่ีใช้แอพพลิเคชั่นมิวสิกสตรีมมิ่งเพื่อฟังเพลงส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการทดลองใช้ตัวแอพพลิเคชั่นก่อนเพื่อ

ประเมินความสามารถของแอพพลิเคชั่น จ านวนเพลงหรือความหลากหลายของแนวเพลง นอกจากนั้นผู้ใช้แอพพลิเคชั่น

ยังให้ความส าคัญกับความสะดวกและการอัพเดทเพลงของแอพพลิเคชั่นในระดับมากท่ีสุดอีกด้วยรองลงมาคือ  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเร่ืองของการเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์ ดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นมิวสิกสตรีมมิ่ง

ควรส ารวจอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีผู้ใช้แอพพลเิคชั่นมวิสิกสตรีมมิ่งใชใ้นชีวติประจ าวันเพื่อเพิ่มเตมิช่องทางการเข้าใช้แอพพลิเคชั่น

ให้เกิดความสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นมากยิ่งขึ้นในส่วนของคอนเทนท์ภายในแอพพลิเคชั่นเนื่องจาก

ระยะเวลาการใช้แอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลาไม่เกินคร่ึงชั่วโมง และโดยส่วนมากผู้ใช้จะเข้าเพลย์ลิสต์ของตนเอง  

จึงควรพัฒนาอินเทอร์เฟซชองแอพพลิเคชั่นให้สามารถเข้าถึงเพลย์ลิสตส์่วนตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อความสะดวกในการใช้

งาน และควรสอดแทรกเพลย์ลิสต์ท่ีมีแนวเพลงท่ีผู้ใช้นิยมฟังสอดแทรกให้ผู้ใช้ได้ลองฟังเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์  

ในเพลงใหม่ๆ ตามแนวเพลงท่ีผู้ใช้ชื่นชอบ ในด้านของอินเตอร์เฟซขณะฟังเพลงควรมีฟังค์ชันในการจัดการความต้องการ

ของผู้ใช้ครบถ้วน ท้ังส่วนของการบันทึกเข้าเพลยล์ิสต์ รวมถึงช่องทางการแชร์คอนเทนท์ตา่งๆ ให้ครบทุกช่องทางเพื่อเป็น

การโฆษณาแอพพลิเคชั่นให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้อยา่งทั่วถึงมากยิ่งขึน้  ทัง้นี้ดว้ยปกติแอพพลิเคชั่นสามารถเล่นเพลง

เป็นพืน้หลังได้อยูแ่ลว้ท าให้ผู้ใช้สามารถท่ีจะท างานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน จึงควรสร้างคอนเทนท์เกี่ยวกับเพลงหรือ

ศิลปิน หรือสอดแทรกข่าวเกี่ยวกับวงการเพลงเพื่อเป็นการดึงให้ผู้ใช้ยังใช้เวลาอยู่กับแอพพลิเคชั่นมากกว่าที่จะสลับไปใช้

แอพพลเิคชั่นอื่นในระหวา่งที่ฟังเพลงผ่านแอพพลิเคชั่นมวิสกิสตรีมมิ่ง 

 เนื่องจากผลการศึกษาในคร้ังนี้พบว่าพฤติกรรมการฟังเพลงออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นมิวสิกสตรีมมิ่งบน 

สมาร์ทโฟน ของเจนเนอเรชั่นวาย ในกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง กลุ่มอาชีพอิสระกับอาชีพประจ า มีความแตกต่างกัน  

ในประเด็นของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ดังนั้นหากธุรกิจเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นต้องการท่ีจะจับ

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้จึงต้องปรับกลยุทธ์การตลาดท่ีแตกต่างกัน เช่น ในกลุ่มของเพศชายและกลุ่มท่ีมีอาชีพอิสระ  

ศิลปินจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น อาจเป็นการใช้ศิลปินเป็น Influencer ในการเชิญชวนให้กลุ่มลูกค้า 

ดังท่ีกล่าวมาใช้แอพพลิเคชั่น โดยศิลปินท่ีจะเป็น Influencer ควรเป็นศิลปินท่ีมีแนวเพลงตามท่ีกลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ 

ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพประจ าและเพศหญิงจะมีโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียจะมีอิทธิพลต่อการเลือ กใช้

แอพพลิเคชั่นมิวสิกสตรีมมิ่งมากกว่า จึงควรใช้ศิลปินแนวเพลง Pop Rock R&B เป็นกลุ่มในการโฆษณาเชิญชวนให้ 

ดาวน์โหลดใช้แอพพลิเคชั่นโดยใช้ช่องทางผ่าน YouTube ซึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเพศชายหรือกลุ่มท่ีมอีาชีพอิสระใช้ในการ

ค้นหาเพลงเพื่อฟัง ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงและกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอาชีพประจ าควรใช้โฆษณาผ่านสื่อโซเชียล

ต่างๆ โดยเน้นคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นในปริมานเพลง การอัพเดทเพลง และความสามารถในเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่ี

หลากหลาย เพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเลอืกใช้แอพพลิเคชั่น 
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 2) ธุรกจิอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 ธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวข้องอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. เจ้าของค่ายเพลงหรือตัวศิลปินควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของวงในส่วนของภาพต่างๆ  

ท่ีแสดงภายในแอพพลิเคชั่น เนื่องจากผู้ใชแ้อพพลเิคชั่นสว่นใหญ่ตัดสินความน่าสนใจของตัวเพลงเบือ้งต้นผ่านภาพลักษณ์

เหล่านี้ ท้ังนี้จากการส ารวจแม้จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เวลาฟังจนจบเพลงในการตัดสินใจประเมินความพึงพอใจ  

ในตัวเพลง (ร้อยละ 47.50) แต่รองลงมาคือใช้เวลาจนจบท่อนฮุคในการตัดสินใจ (ร้อยละ 35.0) กลุ่มศิลปินจึงควร  

ให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานเพลงท่ีมีท่อนฮุคของเพลงท่ีสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้  

ซึ่งจะส่งผลต่อจากการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะมีความพึงพอใจหรือไม่มีความพึงพอใจก็จะส่งตอ่

ความรู้สึกให้กับผู้อื่น ทั้งในการแชร์ลงสื่อโซเชียลมีเดีย หรือ การบอกเล่ากันต่อปากต่อปากซึ่งอาจส่งผลดีและผลเสียต่อ

ภาพลักษณ์ของศลิปินได้ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 2. ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบการฟังเพลงผ่านแอพพลิเคชั่นมิวสิกสตรีมมิ่ง จากการศึกษาพบว่าการฟังเพลง

ผ่านแอพพลิเคชั่นกลุ่มตัวอย่างจะใช้หูฟังและล าโพงท้ังในลักษณะของการเชื่อมต่อแบบสายและการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

หรือ บลูธูท โดยให้ความส าคัญในเร่ืองของคุณภาพของเสียงเป็นอันดับต้นๆ ดังนัน้ผู้ผลิตอุปกรณท่ี์ใชป้ระกอบการฟังเพลง

จึงควรให้ความส าคัญกับคุณภาพเสียงของผลิตภัณฑ์รวมถึงความง่าย สะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับสมาร์ท

โฟน ด้วยลักษณะการใช้แอพพลิเคชั่นเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้ท่ีมีลักษณะการใช้แอพพลิเคชั่นยาวนาน

ออกไป ก็ควรให้ความส าคัญของการเชื่ อมต่อ ท่ีมีประสิท ธิภาพและระยะ เวลาใช้ งานของอุปกรณ์นั้ นๆ  

ด้วยรวมท้ังการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น เคร่ืองเสียงรถยนต์ เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลง 

ในระหว่างเดินทางในกรณีของการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือล าโพงภายในท่ีพักอาศัย หากมีการฟังต่อเนื่องระหว่างท างาน  

ท่ีบ้านโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอสิระ 
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