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บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เนื่องจำกอุตสำหกรรมเพลงท่ัวโลกได้มีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงอย่ำง

ต่อเนื่องมำโดยตลอด นับต้ังแต่ยุคดั้งเดิม คือ แผ่นเสียง ต่อมำคือ เทปคำส 

เซ็ท แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี  จนถึงยุคของกำรดำวน์โหลดเพลงแบบดิจิทัล)   

จนกระท่ัง Steve Jobs ปฏิวัติวงกำรเพลงด้วยกำรสร้ำงสรรค์ iPod และมี

กำรขำยเพลงออนไลน์อย่ำง iTunes Store กำรฟังเพลงก็เป็นเรื่องง่ำยขึ้น 

ถูกลิขสิทธิ์ และมีรำคำท่ีถูกลงเรื่อยๆ รูปแบบกำรฟังเพลงพัฒนำมำถึงยุค

ของมิวสิกสตรีมมิ่ง ลักษณะท่ีเหมือนกำรเช่ำฟังเพลง ท่ีเรำสำมำรถฟังเพลง

ออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชั่นบนมือถือ แทบเล็ต หรือบนคอมพิวเตอร์ อีกท้ัง

ยังมีกำรจัดแนวเพลง เรียงเพลย์ลิสต์ต่ำงๆ มีท้ังแบบให้ฟังฟรีแต่มีโฆษณำ

ระหว่ำงเพลง และแบบมีค่ำใช้จ่ำย สำมำรถฟังเพลงแบบไม่จ ำกัด และเมื่อ

อินเตอร์เน็ตบนมือถือมีควำมเร็วมำกขึ้น เข้ำสู่ยุค 3G 4G เทคโนโลยี 

Streaming ก็เปลี่ยนพฤติกรรมในกำรจ่ำยเงินฟังเพลงของคนไทย 

 ข้อมูลอุตสำหกรรมดนตรีท่ัวโลกโดยเฉพำะในตลำดดิจิทัล เพรำะ

ข้ อ มู ล จ ำ ก  IFPI Global Music Report 2562 พบ ว่ ำ  ร ำ ย ไ ด้ ข อ ง

อุตสำหกรรมดนตรีท่ัวโลกในปี 2018 มีมูลค่ำถึง 1.91 หมื่นล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ เติบโตขึ้นจำกปี 2017 ถึง 9.7% ในส่วนของรำยได้ในตลำดเพลง

ดิจิทัลท่ัวโลกเติบโตกว่ำ 21% มีมูลค่ำรวมถึง 1.12 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐ 

คิดเป็น 58.9% ของรำยได้ในอุตสำหกรรมเพลงท้ังหมดโดยตลำดมิวสิกส
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ตรีมมิ่งโตขึ้นถึง 34% ส่งผลให้ตลำดมิวสิกสตรีมมิ่งมีมูลค่ำ 8.9 พันล้ำน

เหรียญสหรัฐ โดยมิวสิกสตรีมมิ่งท่ีมีกำรเก็บค่ำบริกำรเติบโตถึง 32.9% ตัว

เลขท่ีเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2555 Deezer เป็นมิวสิกสตรีมมิ่งจำกฝรั่งเศส ได้เปิดตัว

ในฐำนะผู้ให้บริกำรมิวสิกสตรีมมิ่งเจ้ำแรกในไทย น ำเข้ำมำโดยค่ำยมือถือ

อย่ำง Dtac ในชื่อ Dtac Deezer พร้อมเปิดแพ็คเกจให้ผู้ใช้งำนเครือข่ำย 

Dtac สำมำรถฟังเพลงได้และได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกระยะหนึ่งประเทศ

ไทย  แต่ในปี 2558 Dtac ก็ได้ถอดแพ็คเกจ Dtac Deezer ออกไป   ตำมมำ

ด้วย KKbox จำกไต้หวันท่ีร่วมมือกับ AIS และค่ำยเพลง Grammy  ท ำ

กำรตลำดในประเทศไทยได้เพียง 2ปีก็ประกำศยุติกำรให้บริกำรในประเทศ

ไทยอย่ำงถำวร  ในปีเดียวกับก็มีมิวสิกสตรีมมิ่งหลำยเจ้ำเปิดตัวในไทย ไม่

ว่ำจะเป็น Apple Music , Line Music  (ปิดตัวในปีถัดมำ),  Tidal   และ ใน

ปี2559 JOOX  ผู้ให้บริกำรมิวสิกสตรีมมิ่งบริษัท เทนเซ็นต์ สัญชำติจีนได้

เข้ำมำท ำตลำดอย่ำงจริงจังและครองควำมนิยมอย่ำงสูง อันดับ 1ใน

ประเทศไทย  มีเปิดเผยตัวเลขกำรเติบโตของ JOOX ในปีท่ีผ่ำนมำ (2562) 

มีกำรดำวน์โหลดเพ่ิมขึ้นเป็น 70 ล้ำนครั้ง โดยมีจ ำนวนผู้ใช้ active user 

มำกกว่ำ 10 ล้ำนคน และมีกำรฟังท้ังหมด 6000 ล้ำนครั้งในปีท่ีผ่ำนมำ 

(กฤตธี มโนลีหกุล กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เทนเซ็นต์ ประเทศไทย) 

อย่ำงไรก็ตำม แม้อันดับ 1 ของโลก อย่ำง  Spotify และ Apple Music 

ผู้ครองอันดับ 2 ของโลก  รวมถึง Youtube Music ท่ีเปิดตัวมิวสิกสตรีมมิ่ง 

ไดเ้ข้ำมำท ำกำรตลำดไทยอย่ำงเข้มข้น แต่ก็ยังไม่สำมำรถเอำชนะ  JOOX 

ซึ่งครองตลำด 3ปีซ้อน โดยยอดผู้ใช้งำนคิดเป็น72% เม่ือเทียบกับ Spotify 

และ Apple Music   
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1.2 ค ำถำมวิจัย 

1. ปัจจัยท่ีท ำให้ JOOX เป็นท่ีนิยมและประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำก

ในประเทศไทย 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษำปัจจัยท่ีท ำให้ JOOX เป็นที่นิยมและประสบควำมส ำเร็จ

ในประเทศไทย 

2. เพ่ือน ำผลวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำระบบหรือท ำกำรตลำดท่ี

เหมำะสม 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

  ขอบเขตทำงด้ำนประชำกร  

1.4.1.1 บุคคลท่ัวไปท่ีใช้บริกำร JOOX ท้ังแบบฟรีและเป็น

เสียค่ำบริกำร 

 

  ขอบเขตทำงด้ำนเนื้อหำ  

1.4.2.1 ผู้วิจัยต้องกำรส ำรวจควำมคิดเห็นท่ีมีต่อฟังก์ชั่น

ของJOOX ในส่วนที่แตกต่ำงจำกมิวสิกสตรีมมิ่งค่ำยอื่น 

 คำรำโอเกะ 

 มิวสิควิดีโอ 

1.4.2.2 ผู้วิจัยศึกษำยูเซอร์อินเตอร์เฟสของ JOOX  

  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
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กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระยะเวลำต้ังแต่ 10 สิงหำคม

2562 ถึง 7 เมษำยน 2563 

 

1.5 นิยำมค ำศัพท์ 

1. คำรำโอเกะ  คือ ท ำนองเพลงต่ำงๆท่ียังไม่มีเสียงของนักร้อง แต่มี

เนื้อเพลงปรำกฏให้ร้องตำมได้ 

2. JOOX คำรำโอเกะ  เป็นบริกำรของ JOOX Music streaming ท่ีท ำ

ขึ้นมำเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถร้องคำรำโอเกะและสำมำรถบันทึก

ไว้ฟังหรือเผยแพร่ได้อีกด้วย  รวมถึงสำมำรถร้องคำรำโอเกะคู่กับ

ศิลปินท่ีชื่นชอบได้เช่นกัน ท่ี JOOX Karaoke Duet (ฟีเจอร์ท่ีจะท ำ

ให้เสียงร้องของคุณได้อยู่กับเสียงของศิลปินในเพลงเดียวกัน )  
3. Music Streaming  มิวสิกสตรีมมิ่ง คือ บริกำรเช่ำเพลงรูปแบบหนึ่ง 

ซึ่งมีท้ังแบบไม่เสียค่ำบริกำร แต่มีโฆษณำ และคุณภำพเสียงท่ีด้อย

กว่ำแบบเสียค่ำบริกำรแบบรำยเดือน แพคเกจแต่ละค่ำยมีควำม

แตกต่ำงกันไป  

4. User Interface ยูเซอร์อินเตอร์เฟส   คือ ส่วนท่ีท ำกำรเชื่อมต่อ

ระหว่ำงผู้ใช้งำน JOOX Music Streaming กับระบบต่ำงๆของ 

JOOX  

5.  อินฟลูเอนเซอร์  คือ ผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล เช่น นักแสดง

ชื่อดัง ยูทูปเบอร์ อินสตำแกรมเมอร์  

6. เพลลิสต์ คือ รำยกำรเพลงท่ีถูกสร้ำงขึ้นเพ่ือควำมสะดวกในกำรฟัง

เพลงและตรงใจผู้ใช้งำน 
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1.6 กรอบแนวคิดงำนวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 สมมติฐำนของงำนวิจัย 

H1 ฟังค์ชั่นของ JOOX ส่งผลให้  JOOX เป็น ท่ีนิยมและประสบ

ควำมส ำเร็จในประเทศไทย 

H2 ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสของ JOOX ส่งผลให้ JOOX เป็นท่ีนิยมและ

ประสบควำมส ำเร็จในประเทศไทย 

 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท ำให้ทรำบว่ำ ฟังก์ชั่น และยูสเซอร์อินเตอร์เฟสของ JOOX 

ส่งผลให้ JOOX ประสบควำมส ำเร็จและเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย

หรือไม ่

2.  สำมำรถน ำผลลัพธ์ท่ีได้ไปพัฒนำแอพพลิเคชั่นหรือท ำกำรตลำด

ต่อไป 

ตัวแปรอิสระ 

ฟังค์ชั่นของ JOOX 

- คาราโอเกะ 
- รับชมมิวสิกวีดีโอ 

- แสดงเน้ือเพลง 

ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส 

JOOX Music Streaming 

เป็นท่ีนิยมและประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทย 

 

ตัวแปรตำม 
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ทฤษฎแีละงำนวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 

จำกกำรศึกษำค้นคว้ำทฤษฎีท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง ท้ังทำงด้ำนผู้บริโภค

และด้ำนผู้ให้บริกำรแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยได้ข้อมูลดังนี้   

2.1 ทฤษฎีสื่อสังคม 

พิศมัย หำญมงคลพิพัฒน์ (2556) ได้ให้ควำมหมำยของสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในกำรสร้ำงเครือข่ำย

สังคม ส ำหรับผู้ใช้งำนในอินเทอร์เน็ต ท่ีสำมำรถบอกกล่ำวถึงสิ่ง ท่ี

ผู้ใช้บริกำรต้องกำร มีกำรรวมกลุ่มของผู้ใช้บริกำรมีควำมสนใจในเรื่อง

เดียวกัน มีกำรขำยสินค้ำบริกำร  ในกำรให้บริกำรเครือข่ำยสังคม มักจะ

ประกอบไปด้วย กำรส่งข้อควำม อีเมล์วิดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก  

สื่ อ สั ง ค มอ อน ไลน์  (Social Media) เ ป็ น สื่ อ ท่ี อ ยู่ ใ น รู ป แ บบ

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่ำงๆ ท่ีผู้ส่งสำรสำมำรถแบ่งปันสำรไปยัง

ผู้รับสำรผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ โดยสำมำรถโต้ตอบกันระหว่ำงผู้ส่งสำร

และผู้รับสำร หรือผู้รับสำรด้วยกันเอง (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553) สำมำรถ

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1. เป็นสื่อท่ีแพร่กระจำยจำกคนสู่คน เป็นกำรสนทนำกันจนเกิดสภำพ 

(Talk of the Town) เมื่อมี เรื่องท่ีน่ำสนใจถูกหยิบมำเป็นประเด็นจน

สำมำรถเผยแพร่ข่ำวสำรออกไปได้ง่ำย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเนื้อหำ 

รูปภำพ เสียง หรือวิดีโอ 

2. เป็นสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงจำกสื่อเดิมเพรำะสำมำรถแพร่จำก1คนไปสู่

คนหลำยๆคนได้ในครำวเดียว (One to Many) เกิดเป็นกำรรวมกลุ่มพูดคุย

ในเรื่องที่สนใจร่วมกัน โดยท่ีไม่มีใครเข้ำมำควบคุมเนื้อหำของกำรสนทนำ 

แม้กระท่ังตัวผู้สร้ำงเนื้อหำเอง เนื่องจำกบุคคลเหล่ำนั้นมีสิทธิ์เข้ำร่วมใน
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รูปแบบของกำรแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือกำรเข้ำไปแก้ไขเนื้อหำ

นั้นๆ 

3. เป็นสื่อท่ีเปลี่ยนผู้คนจำกผู้บริโภคเนื้อหำเป็นผู้สร้ำงเนื้อหำ เมื่อใคร

ผลิตเนื้อหำได้ตรงใจคนหมู่มำก ก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ซึ่ง

สำมำรถโน้มน้ำวให้ผู้ติดตำมตัดสินใจซื้อสินค้ำหรือบริกำรได้โดยง่ำย 

 

ผู้วิจัยสรุปผลจำกทฤษฎีท่ีได้น ำมำอ้ำงอิงได้ว่ำ   JOOX ถือเป็นสื่อ

สังคมออนไลน์รูปแบบหนึ่ง เป็นคอมมูนิตี้ท่ีรวมกลุ่มคนรักเสียงเพลง รักกำร

ฟังเพลง ร้องเพลงเข้ำไว้ด้วยกัน เกิดกำรแชร์เพลลิสต์  แชร์กำรร้องคำรำ

โอเกะ มีกำรสื่อสำรสองทำงทั้งผู้รับและผู้แชร์ผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ ท ำให้

เกิดสังคมของคนรักเสียงเพลงขึ้นมำ 

 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภค 

Kotler (2012) ได้อธิบำยถึงองค์ประกอบของโมเดลพฤติกรรม

ผู้บริโภค ว่ำมีจุดเริ่มต้นจำกกำรถูกกระตุ้น (Stimulus) โดยสิ่งเร้ำภำยนอก 

ซึ่งประกอบด้วยสิ่งกระตุ้น 2 ประเภท คือ สิ่งกระตุ้นทำงกำรตลำด ได้แก่ 

สินค้ำและบริกำร รำคำ ช่องทำงกำรขำย กำรโฆษณำ หรือ จำกบุคคลผู้มี

อิทธิพลทำงสื่อ เช่น ดำรำนักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ เป็นต้น และสิ่งกระตุ้น

อื่นๆ เช่น สภำพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต 

เป็นต้น ท ำให้ผู้บริโภคเกิด 

ควำมต้องกำร และเมื่อสิ่งกระตุ้นนั้นผ่ำนเข้ำมำในควำมรู้สึกนึกคิดของ

ผู้บริโภค ไปสู่กระบวนกำรทำงจิตวิทยำ ซึ่งเป็นปัจจัยภำยในจำกตัวบุคคล 

และลักษณะของผู้บริโภค ซึ่งเกิดจำกปัจจัยนอก ท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ 

แต่สง่ผลต่อพฤติกรรม และกระบวนกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer’s 

Decision Process) ท ำให้เกิดกำรตอบสนองของผู้บริโภค (Buyer’s 



8 

 

Response) หรือกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer’s Purchase 

Decision) 

โดย Kotler (2012) กล่ำวถึงขั้นตอนของกระบวนกำรตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค (Buyer’s Decision Process) ว่ำ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. กำรรับรู้ถึงควำมต้องกำรหรือปัญหำ (Problem Recognition) 

กระบวนกำรของกำรตัดสินใจต้องเริ่มต้นด้วยขั้นท่ี 1 นี้ คือ ผู้บริโภคต้องรู้

ถึงปัญหำ หรือควำมต้องกำรในสินค้ำและบริกำรของตนเองก่อน โดยท่ี

สินค้ำหรือบริกำรนั้นจะต้องสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ปัญหำ

ให้ผู้บริโภค 

2. กำรแสวงหำข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึง

ปัญหำหรือควำมต้องกำรในสินค้ำหรือบริกำรแล้ว ในขั้นตอนท่ี 2 คือ 

ผู้บริโภคจะเริ่มหำข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสินค้ำ หรือบริกำรนั้นๆ เพ่ือนน ำมำใช้

ประกอบกำรตัดสินใจ  

3. กำรประเมินทำงเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภค

หำข้อมูลมำได้จำกขั้นท่ี 2 แล้ว ผู้บริโภคจะเริ่มประเมินทำงเลือก โดยกำร

ก ำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของสินค้ำหรือบริกำรท่ีต้องกำร และน ำมำ

เปรียบเทียบกัน เพ่ือพิจำรณำต่อไปว่ำสินค้ำหรือบริกำรใดท่ีจะสำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรและแก้ปัญหำได้ดีท่ีสุด 

4. กำรตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจำกได้ข้อสรุปจำก

กำรประเมินทำงเลือกแล้วก็จะเข้ำสู่ขั้นตอนกำรตัดสินใจซื้อในที่สุดขั้นนี้จะ

เป็นขั้นที่ได้มำซึ่งสินค้ำและบริกำร 

5. พฤติกรรมภำยหลังกำรซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจำก

ขั้นท่ี 4แล้วผู้บริโภคจะเกิดประสบกำรณ์หลังจำกท่ีได้ตัดสินใจซื้อและใช้

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้ว ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็น 2 กรณี คือ พึงพอใจ และไม่พึง
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พอใจ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่ำวจะส่งผลต่อตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในครั้ง

ถัดไปด้วย 

Schiffman and Kanuk (1994, p. 7) ได้ให้ควำมหมำยของพฤติกรรม

ผู้บริโภค หมำยถึง พฤติกรรมท่ีผู้บริโภคท ำกำรค้นหำควำมต้องกำร

เกี่ยวข้องกับกำรซื้อกำรใช้กำรประเมิน กำรใช้จ่ำยในผลิตภัณฑ์และ

บริกำร โดยคำดว่ำจะตอบสนองควำมต้องกำรของเขำ 

 

 จำกแนวคิดต่ำงๆเกี่ยวกับผู้บริโภค ผู้วิจัยสรุปได้ว่ำ ผู้บริโภคมี

กระบวนกำรในกำรรับรู้ แสวงหำ คัดเลือก ประเมินสินค้ำและผลิตภัณฑ์

ตำมพ้ืนฐำนควำมต้องกำรและกำรแก้ปัญหำของแต่ละคน ซึ่งแตกต่ำงกัน

ไปตำมประสบกำรณ์ของผู้บริโภค ซึ่งในกำรบวนกำรต่ำงๆเหล่ำนั้น

ผู้บริโภคอำจได้รับอิทธิพลจำกกำรโฆษณำท่ีส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ

ได้มำกน้อยต่ำงกัน  

 

2.3 ทฤษฎีควำมพึงพอใจ 

      กชกร เป้ำสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่ำวถึง  ควำมหมำยของ

ควำมพึงพอใจว่ำ สิ่งนั้นเรื่องนั้นหรือคนนั้น ควรจะเป็นไปตำมควำม

ต้องกำรท่ีคำดหวังไว้  ควำมพึงพอใจเป็นผลของกำรแสดงออกของทัศนคติ

ของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งเป็นควำมรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมี

ประสบกำรณ์ท่ีมนุษย์เรำได้รับอำจจะมำกหรือน้อยก็ได้  และเป็นควำมรู้สึก

ท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งเป็นไปได้ท้ังทำงบวกและทำงลบ  แต่ก็เมื่อได้สิ่งนั้น  

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร  หรือท ำให้บรรลุจุดมุ่งหมำยได้ ก็จะเกิด

ควำมรู้สึกบวก เป็นควำมรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำสิ่งนั้น

สร้ำงควำมรู้สึกผิดหวัง ก็จะท ำให้เกิดควำมรู้สึกทำงลบ เป็นควำมรู้สึกไม่พึง

พอใจ ไม่สบำยใจ  

 ชัยสมพล ชำวประเสริฐ (2547:141)ได้ให้ควำมหมำย “ควำมพึง

พอใจ หมำยถึง อำรมณ์แห่งควำมสุขและควำมรู้สึกคุ้มค่ำท่ี ได้ใช้บริกำร 
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และควำมรู้สึกนั้นน ำมำซึ่งควำมต้องกำรใช้บริกำรซ้ ำจนในท่ีสุดเกิดควำม

ติดใจ ต้องกำรใช้บริกำรนั้นให้นำนเท่ำนำนตรำบเท่ำท่ีควำมพอใจนั้น

ยังคงอยู่ หรืออีกนัยหนึ่งควำมจงรักภักดี (Customer Loyalty) ได้เกิดขึ้น

แล้ว 

 เพำเวลล์ (Powell.1983:17-18) ได้เสนอควำมหมำยของควำมพึง

พอใจว่ำ หมำยถึง ควำมสุขท่ีเกิดจำกกำรปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม

ได้อย่ำงดี และเกิดควำมสมดุล ระหว่ำงควำมต้องกำรของบุคคล และได้รับ

กำรตอบสนอง 

 Kotler (1997) อธิบำยว่ำ ควำมพึงพอใจ คือ ระดับควำมรู้สึกของ

บุคคลท่ีมำจำกกำรเปรียบเทียบเมื่อได้รับรู้ผลงำนจำกสินค้ำหรือบริกำรกับ

ควำมคำดหวังของบุคคลเหล่ำนั้น ดังนั้น จึงได้แบ่งระดับของควำมพึงพอใจ

กับควำมคำดหวังที่ผู้บริโภคสำมำรถรับรู้ได้ไว้ 3 ระดับดังนี้ 

1. ผลงำนท่ีรับรู้ต่ ำกว่ำควำมคำดหวัง คือ ผู้บริโภคจะเกิดควำมรู้สึก

ไม่พอใจ 

2. ผลงำนท่ีรับรู้เท่ำกับควำมคำดหวัง คือ ผู้บริโภคจะเกิดควำมรู้สึก

พอใจ 

3. ผลงำนท่ีรับรู้เท่ำมำกกว่ำควำมคำดหวัง คือ ผู้บริโภคจะเกิด

ควำมรู้สึกพอใจมำก 

รำณี เชำวนปรีชำศ์ (2538 อ้ำงถึงใน วฤทธิ์ สำรฤทธิคำม, 2548:31) 

ควำมพึงพอใจหมำยถึง ควำมรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งหรือปัจจัยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องควำมรู้สึก ควำมพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ

ควำมต้องกำรของบุคคลได้รับกำรตอบสนองหรือบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยใน

ระดับหนึ่ง  ซึ่งควำมรู้สึกดังกล่ำวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หำกควำมต้องกำร

หรือจุดมุ่งหมำยนั้นไม่ได้รับกำรตอบสนอง 

 แชลลี่ (Shelly,1985 อ้ำงใน กรรณิกำร์ จันทร์แก้ว, 2538:21) สรุป

ได้ว่ำควำมพึงพอใจเป็นควำมรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือควำมรู้สึกใน

ทำงบวกและควำมรู้สึกทำงลบ ควำมรู้สึกทำงบวกเป็นควำมรู้สึกท่ีเมื่อ



11 

 

เกิดขึ้นแล้วจะท ำให้เกิดควำมสุข ควำมสุขนี้เป็นควำมรู้สึกท่ีแตกต่ำงจำก

ควำมรู้สึกทำงบวกอื่น ๆ กล่ำวคือเป็นควำมรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับ ควำมสุข

เป็นควำมรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและ ควำมสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมำกกว่ำ

ควำมรู้สึกทำงบวกอื่น ๆ ของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อควำมต้องกำร ได้รับกำร

ตอบสนองในระดับหนึ่งเมื่อเกิดควำมต้องกำรบุคคลจะต้ังเป้ำหมำยเพ่ือให้

บรรลุควำมต้องกำรควำมพึงพอใจของบุคคลจะแตกต่ำงกันตำม

สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและลักษณะส่วนบุคคล 

 ฮินชอว์และ แอ๊ทวูด (Hinshaw and Atwood,1982) ได้ให้แนวคิด

ว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เป็นควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรที่ได้รับ

จำกผู้ให้บริกำร และจัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้ำนผลลัพธ์ด้วยและเป็นระดับ

ของควำมสอดคล้องระหว่ำงควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรในอุดมคติกับ

กำรรับรู้ของผู้มำรับบริกำรที่ได้รับตำมควำมเป็นจริง  

 อุทัย   พรรณสุดใจ  (2545) ได้กล่ำวถึง ควำมพึงพอใจว่ำ  เป็น

ควำมรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ควำมพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองควำมต้องกำร ท้ัง ด้ำนวัตถุและด้ำน

จิตใจ ควำมพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำรมณ์ ควำมรู้สึก และทัศนะของ

บุคคล อัน เนื่องมำจำกสิ่งเร้ำและสิ่งจูงใจ โดยอำจเป็นไปในเชิงประเมินค่ำ 

ว่ำควำมรู้สึกหรือทัศนคติต่อ สิ่งเหล่ำนั้น เป็นไปในทำงลบหรือบวก 

 Adelman และ Ahuvia (1995) ให้นิยำมควำมพึงพอใจไว้ว่ำ คือ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำและผู้ให้บริกำรท่ีสำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกใน

ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมพึงพอใจของผู้ให้บริกำรและควำมต้ังใจใน

กำรบอกกลับเพ่ือบริโภคซ้ ำกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ 

ควำมพึงพอใจเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนกำรจัดกำรประกอบ

กับระดับ ควำมรู้สึกของผู้รับวัดระดับ ดังนั้นในกำรวัด ควำมพึงพอใจ

กระท ำได้หลำยวิธี ต่อไปนี้ (สำโรจน์ ไสยสมบัติ , 2534: 39) 

1.  กำรใช้แบบสอบถำมซึ่งเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มำกอย่ำงแพร่หลำยวิธี

หนึ่ง 
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2. กำรสัมภำษณ์ซึ่งเป็นวิธีท่ีต้องอำศัย เทคนิคและควำมช ำนำญ

พิเศษของผู้สัมภำษณ์ท่ีจะจูงใจให้ผู้ตอบค ำถำมตำมข้อเท็จจริง 

3. กำรสังเกต เป็นกำรสังเกตพฤติกรรมท้ัง ก่อนกำรปฏิบัติกิจกรรม 

ขณะปฏิบัติกิจกรรมและ หลังกำรปฏิบัติกิจกรรมจะเห็นได้ว่ำกำรวัดควำม

พึงพอใจในสำมำรถท่ีจะวัดได้หลำยวิธี  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับควำม สะดวกควำม

เหมำะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมำย  หรือเป้ำหมำยของกำรวัดด้วยจึงจะส่งผล

ให้กำรวัดนั้น มีประสิทธิภำพน่ำเชื่อถือ 

 

จำกควำมหมำยของท่ีผู้วิจัยได้อ้ำงถึงท้ังหมด  ผู้วิจัยสรุปได้ว่ำ ควำม

พึงพอใจมีควำมสืบเนื่องมำจำกทัศนคติ   ควำมคำดหวังและประสบกำรณ์

ของแต่ละคน ซึ่งมีควำมมำกน้อยแตกต่ำงกัน  เมื่อผลของสิ่งนั้นหรือคนนั้น

มีค่ำน้อยกว่ำทัศนคติ ควำมคำดหวัง ส่งผลให้ควำมพึงพอใจเกิดในทิศทำง

ลบ  และหำกผลลัพธ์ออกมำเป็นทิศทำงบวก คือ มีค่ำมำกกว่ำ หรือเท่ำเทียม

กับทัศนคติ ควำมพึงพอใจ และประสบกำรณ์  จะท ำให้เกิดควำมสุข ควำม

พึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  ส ำหรับกำรวัดค่ำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

JOOX Music Streaming ผู้วิจัยเลือกวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้บริโภค

ด้วยกำรใช้แบบสอบถำมออนไลน์  

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับ User Interface  

ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ ให้มุมมองว่ำ งำน UX คือ ผู้ท่ีเป็นตัวกลำงใน

กำรวำงแผนและจัดกำร ให้เกิดประสบกำรณ์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ใช้งำน โดย

ค ำนึงถึงข้อจ ำกัดทำงเทคโนโลยีและธุรกิจควบคู่กันไป เพ่ือให้บรรลุ

เป้ำหมำยท่ีได้ต้ังไว้ 

เอกกฤต ฝุ่นเงิน ได้ให้มุมมองกำรออกแบบเว็บหรือแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ 

นั้น สำมำรถเลือกได้ว่ำจะตอบสนองเป้ำหมำยใดบ้ำง เช่น ออกแบบเพ่ือเพ่ิม
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ยอดขำย, ออกแบบเพ่ือสร้ำงแบรนด์, หรือออกแบบเพ่ือผู้ใช้ ซึ่งข้อหลังนี้

เองเป็นจุดหมำยของศำสตร์ของประสบกำรณ์ผู้ใช ้

 กำรออกแบบเพ่ือผู้ใช้ ไม่ใช่แค่เรื่องกำรใช้งำนง่ำยเท่ำนั้น แต่แบ่งได้

เป็นหลำยขั้น คล้ำยทฤษฎีของ Maslow เช่น ขั้นแรก คือ ต้องออกแบบให้

แก้ปัญหำของผู้ใช้ในเรื่องนั้นๆ ได้ ขั้นต่อไป คือ ใช้ง่ำย เข้ำใจง่ำย และ

ขั้นสูงขึ้นไปอีก คือ มีควำมสวยงำม ท ำให้เกิดสุนทรียะในกำรใช้งำน เป็น

ต้น  …ซึ่งนั่นหมำยถึงว่ำนักออกแบบต้องบรรลุเป้ำหมำยข้อแรกๆ ก่อน 

แล้วจึงจะคิดถึงเป้ำหมำยข้อต่อๆ ไป 

Don Norman และ Jakob Nielsen สรุปไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ: สิ่งส ำคัญ

คือต้องแยกประสบกำรณ์กำรใช้งำนท้ังหมดออกจำก User interface (UI) 

แม้ว่ำ UI จะเห็นได้ชัดว่ำเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งของกำรออกแบบ 

ตัวอย่ำงเช่น เมื่อพิจำรณำเว็บไซต์ท่ีมีบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ แม้ว่ำ UI 

ส ำหรับกำรค้นหำภำพยนตร์จะสมบูรณ์แบบ แต่ User experience (UX) 

อำจไม่ดีส ำหรับผู้ใช้ท่ีต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรฉำยของภำพยนตร์อิสระ

ขนำดเล็ก หำกฐำนข้อมูลท่ีจ ำเป็นมีเฉพำะภำพยนตร์จำกสตูดิโอรำยใหญ่

เท่ำนั้น 

Ken Norton บริษัท Google Ventures อดีตผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์ท่ี  

Google" กล่ำวว่ำ เริ่มต้นด้วยปัญหำท่ีเรำต้องกำรแก้ กำรออกแบบ User 

experience (UX) มุ่งเน้นทุกอย่ำงท่ีส่งผลต่อกำรใช้งำนของผู้ใช้เพ่ือ

แก้ปัญหำดังกล่ำว ท้ังด้ำนบวกหรือด้ำนลบ ท้ังบนหน้ำจอและด้ำนนอก ส่วน

กำรออกแบบ User interface มุ่งเน้นท่ีจะท ำให้หน้ำตำของผลิตภัณฑ์และ

กำรท ำงำนออกมำอย่ำงเชื่อมโยง  

Chinwe Obi กล่ำวว่ำ User experience (UX) เป็นปฏิสัมพันธ์และ

ประสบกำรณ์ท่ีผู้ใช้มีกับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท เพ่ือให้ได้ข้อมูล

เชิงลึกของ UX สิ่งนี้อำจรวมถึงกำรท ำวิจัยเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับประสบกำรณ์
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เชิงบวกและเชิงลบและน ำกำรเรียนรู้เหล่ำนั้นไปปรับปรุงสิ่งท่ีส่งผลดีต่อ

ประสบกำรณ์ของผู้ใช้ หำกเปรียบเทียบกับกำรสั่งอำหำรออนไลน์ส ำหรับ 

UX ควรประกอบด้วยติดต่อสื่อกำรของผู้ใช้กับระบบต้ังแต่กำรสั่งซื้อใน

เว็บไซต์ ประสบกำรณ์ในกำรเลือกซื้ออำหำรบนรำยกำรและควำมพึงพอใจ

ต่ออำหำรท่ีสั่งซื้อ User interface (UI) คือส่วนเฉพำะท่ีผู้ใช้โต้ตอบด้วย 

ตัวอย่ำงเช่น UI สำมำรถจัดกำรกับแนวคิดดั้งเดิม เช่น องค์ประกอบของ

กำรออกแบบภำพ เช่น สีและกำรออกแบบอักษร นอกจำกนี้ยังสำมำรถดู

ฟังก์ชันกำรท ำงำนของหน้ำจอหรือระบบพิเศษอื่นๆได้ เช่น ระบบใช้งำน

เสียงเป็นหลัก 

จำกแนวคิดของบุคคลต่ำงๆท่ีให้ค ำแนะน ำและนิยำมเกี่ยวกับ User 

Interface  ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่ำ  User Interface นั้นมีควำมสัมพันธ์กันกับ 

User experience  ไม่ว่ำจะเป็นแอพพลิเคชั่น หรือ เว็บไซด์ ต่ำงก็ต้องมี 

User Interface เพ่ือเป็นสิ่งน ำทำงให้กับผู้ใช้งำน  ท ำกำรสื่อสำรกับระบบ 

เพ่ือให้ได้มำซึ่งสินค้ำหรือบริกำรดิจิทัลจำกระบบนั้นๆ ซึ่ง JOOX มี User 

interface ส ำหรับผู้ใช้งำนบนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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ระเบยีบวธิวีจิยั 

กำรวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำพฤติกรรมและปัจจัยท่ีท ำให้ JOOX ประสบ

ควำมส ำเร็จอย่ำงมำกในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. กำรก ำหนดประชำกรและกำรสุ่มตัวอย่ำง 

2. กำรสร้ำงเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

3.1 กำรก ำหนดประชำกรและกำรสุ่มตัวอย่ำง 

  ประชำกร 

บุคคลท่ัวไปท่ีใช้บริกำร  JOOX ท้ั งแบบฟรีและเป็น เสีย

ค่ำบริกำร ประมำน 10 ล้ำนคน 

 

  กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในงำนวิจัยครั้ง ผู้วิจัยได้ท ำกำรค ำนวณโดย

ใช้สูตรหำกลุ่มตัวอย่ำงของ ทำโร ยำมำเน (Yamane, 1973 อำงใน ธีรวุฒิ

เอกะกุล, 2543) 

n =  
𝑁

1+ 𝑁𝑒2 

  n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

  N = ขนำดของประชำกร 

  e = ควำมคลำนเคลื่อนของกำรสุ่มท่ียอมรับได้ 
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n =  
𝑁

1+ 𝑁𝑒2 

 

n =  
100000000

1+ 10000000(0.05)2 

 

n = 399.98  400 หน่วย 

 

 ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีกำรสุ่ม ตัวอย่ำงแบบคัดเลือกแบบตำมสะดวก

(Convenience Selection) เป็นกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงท่ีหำหรือพบได้ง่ำย 

ทำงผู้วิจัยจึงได้ใช้กำรท ำแบบสอบถำมแบบออนไลน์ 

 

3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 

1.  ศึกษำค้นคว้ำจำกแนวคิด ทฤษฎีต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้งำนและแอพพลิเคชั่น   รวมถึงงำนวิจัยและข่ำวสำรต่ำงๆใน

อินเตอร์เน็ต 

2. น ำวัตถุประสงค์ ขอบเขตงำนวิจัย กรอบแนวคิด และ

สมมุติฐำน มำวิเครำะห์เพ่ือสร้ำงแบบสอบถำม  

3. ศึกษำลักษณะท่ีดีของแบบสอบถำมและถูกต้องเหมำะสม

กับงำนวิจัย 

4. ส่งแบบสอบถำมให้อำจำรย์ ท่ีปรึกษำพิจำรณำ และ

ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมำะสม 
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  เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 

 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะท่ัวไปของ

ผู้บริโภคตำมหลักกำรด้ำนประชำกรศำสตร์  

 

เพศ ได้แก่ ชำย หญิงและเพศทำงเลือก เป็นมำตรกำรวัดระดับ

นำมบัญญัต(ิNominal Scale) 

อำยุ เป็นมำตรกำรวัดระดับเรียงล ำดับ(Ordinal Scale) มีค ำตอบ

ให้เลือกดังนี้  ต่ ำกว่ำ 10 ปี 10 ปี - 15 ปี  

    16 ปี - 21 ปี 22 ปี – 27 ปี 

    28 ปี – 33 ปี 34 ปี – 39 ปี 

40 ปี – 45 ปี มำกกว่ำ 45 ปีขึ้นไป  

อำชีพ เป็นมำตรกำรวัดระดับนำมบัญญัติ(Nominal Scale) มี

ค ำตอบให้เลือกดังนี้  นักเรียน นักศึกษำ ลูกจ้ำงท่ัวไป 

    พนักงำนบริษัท ข้ำรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 

    ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆ  

รำยได้(ต่อเดือน) เป็นมำตรกำรวัดระดับเรียงล ำดับ(Ordinal 

Scale) มีค ำตอบให้เลือกดังนี้ ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท  

10,000 บำท – 15,000 บำท 

15,000 บำท – 20,000 บำท 

20,000 บำท – 25,000 บำท 

25,000 บำท – 30,000 บำท 

30,000 บำท ขึ้นไป  
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สถำนภำพ ได้แก่ โสด สมรส   หม้ำย/หย่ำร้ำง เป็นมำตรกำรวัด

ระดับนำมบัญญัติ(Nominal Scale) 

 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้งำน 

JOOX 

 

คุณใช้ JOOX บ่อยแค่ไหน เป็นมำตรกำรวัดระดับเรียงล ำดับ

(Ordinal Scale) มีค ำตอบให้เลือกดังนี้  

สัปดำห์ละ 1 ถึง 2 วัน  สัปดำห์ละ 3 ถึง 4 วัน 

  สัปดำห์ละ 5 ถึง 6 วัน  ทุกวัน  

ระยะเวลำในกำรใช้ JOOX ของคุณนำนแค่ไหน เป็นมำตรกำร

วัดระดับเรียงล ำดับ(Ordinal Scale) มีค ำตอบให้เลือกดังนี้  

วันละไม่เกิน 30 นำที  วันละ 30 นำที – 1 ชั่วโมง 

วันละ 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง วันละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป  

คุณใช ้JOOX ในช่วงเวลำใด (เลือกได้มำกกว่ำ 1) เป็นมำตรกำร

วัดระดับนำมบัญญัติ(Nominal Scale) มีค ำตอบให้เลือกดังนี้  

  เฉพำะเวลำว่ำง  ระหว่ำงเวลำท ำงำน  

ช่วงเวลำเดินทำง  ช่วงเวลำออกก ำลัง อื่นๆ   

นอกจำก JOOX แล้วคุณใช้ Music Streaming อื่นๆ ด้วยหรือไม่ 

(เลือกได้ มำกกว่ำ 1) เป็นมำตรกำรวัดระดับนำมบัญญัติ(Nominal 

Scale) มีค ำตอบให้เลือกดังนี้ 

Apple Music  Youtube Music   

   Spotify   อื่นๆ 
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คุณเป็นผู้ใช้บริกำร JOOX ประเภทใด เป็นมำตรกำรวัดระดับนำม

บัญญัต(ิNominal Scale) มีค ำตอบให้เลือกดังนี้  

ใช้บริกำรฟรี เคยเป็นผู้ใช้ VIP ปัจจุบันเป็นผู้ใช้ VIP 

 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมระดับควำมส ำคัญในกำรเลือกใช้ 

JOOX ตำมฟังชั่นกำรท ำงำนของ JOOX เป็นมำตรกำรวัดระดับช่วง 

(Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนนประกอบด้วย 

  ระดับควำมส ำคัญ  คะแนน 

  มำก     3 คะแนน 

  ปำนกลำง    2 คะแนน 

  น้อย     1 คะแนน 

  ไม่เคยใช้    0 คะแนน 

 ส ำหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรพิจำรนำระดับควำมส ำคัญโดยอำศัยสูตร

ค ำนวณช่วงกว้ำงระหว่ำงชั้น ดังต่อไปนี้ 

ควำมกว้ำงของชั้น  = 
คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ ำสุง

จ ำนวนชั้น
 

      = 
3 – 0

5
 

      = 0.6 

 ดังนั้นกำรอภิปรำยผลกำรวิจัยของลักษณะแบบสอบถำมท่ีเป็น

มำตรกำรวัดระดับช่วง (Interval Scale) ใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 2.41 – 3.00 เป็นปัจจัยท่ีมีระดับควำมส ำคัญมำกท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.40 เป็นปัจจัยท่ีมีระดับควำมส ำคัญมำก 

คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 1.80 เป็นปัจจัยท่ีมีระดับควำมส ำคัญปำนกลำง 

 คะแนนเฉลี่ย 0.61 – 1.20 เป็นปัจจัยท่ีมีระดับควำมส ำคัญน้อย 
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 คะแนนเฉลี่ย 0.01 – 0.60 เป็นปัจจัยท่ีไม่มีระดับควำมส ำคัญ 

  

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถำมระดับควำมส ำคัญในกำรเลือกใช้ JOOX 

ตำมยูสเซอร์อินเตอร์เฟสของ JOOX เป็นมำตรกำรวัดระดับช่วง (Interval 

Scale) ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนนประกอบด้วย 

  ระดับควำมส ำคัญ  คะแนน 

  มำก     3 คะแนน 

  ปำนกลำง    2 คะแนน 

  น้อย     1 คะแนน   

ส ำหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรพิจำรนำระดับควำมส ำคัญโดยอำศัยสูตร

ค ำนวณช่วงกว้ำงระหว่ำงชั้น ดังต่อไปนี้ 

ควำมกว้ำงของชั้น  = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุง

จ ำนวนชั้น
 

      = 
3 – 1

5
 

      = 0.4 

 ดังนั้นกำรอภิปรำยผลกำรวิจัยของลักษณะแบบสอบถำมท่ีเป็น

มำตรกำรวัดระดับช่วง (Interval Scale) ใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.00 เป็นปัจจัยท่ีมีระดับควำมส ำคัญมำกท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 2.21 – 2.60 เป็นปัจจัยท่ีมีระดับควำมส ำคัญมำก 

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.20 เป็นปัจจัยท่ีมีระดับควำมส ำคัญปำนกลำง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.41 – 1.80 เป็นปัจจัยท่ีมีระดับควำมส ำคัญน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.40 เป็นปัจจัยท่ีมีระดับควำมส ำคัญน้อยท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถำมกำรเลือกใช้ JOOX เพรำะสิทธิประโยชน์

ต่ำงๆ  

ระบบฟรีของ JOOX สำมำรถดำวน์โหลดเพลงมำเก็บไว้ฟังแบบ

ออฟไลน์ได้ ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ เป็นมำตรกำรวัดระดับนำมบัญญัติ(Nominal 

Scale) 

แชร์เพลงลง Facebook ได้ VIP 12 ชั่วโมงต่อวัน ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ 

เป็นมำตรกำรวัดระดับนำมบัญญัติ(Nominal Scale) 

 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถำมด้วยระบบออนไลน์  โดยผู้วิจัยได้ใช้

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยคัดเลือกแบบตำมสะดวก เป็นกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง

ท่ีหำหรือพบได้ง่ำย ทำงผู้วิจัยจึงได้ใช้กำรท ำแบบสอบถำมแบบออนไลน์ 

2. น ำผลของแบบสอบถำมท่ีได้มำตรวจสอบควำมถูกต้องและควำม

สมดุลของข้อมูล 

3. น ำแบบสอบถำมท่ีถูกต้องมำแปลค่ำ เพ่ือให้เหมำะสมกับกำร

วิเครำะห์ข้อมูลของโปรแกรม SPSS IBM20  
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนำสถิติเชิงพรรณนำ คือสถิติท่ีใช้เพ่ืออธิบำย 

บรรยำย หรือสรุป ลักษณะของกลุ่มข้อมูลท่ีเป็นตัวเลข ท่ีเก็บรวบรวมมำซึ่ง

ไม่สำมำรถอ้ำงอิงลักษณะประชำกรได้ (ยกเว้นมีกำรเก็บข้อมูลของ

ประชำกรท้ังหมด) ตัวอย่ำงสถิติเชิงพรรณนำ เช่น กำรแจกแจงควำมถี่ 

กำรวัดค่ำกลำงของข้อมูล  กำรวัดกำรกระจำยของข้อมูล 
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3.5  สถิติที่ใช้ในงำนวิจัย 

1. ค่ำเฉลี่ย (Mean) 

    �̅� =  
∑ 𝑥

𝑛
 

X̅   แทน ค่ำเฉลี่ย 

x   แทน ค่ำของข้อมูล 

n   แทน จ ำนวนท้ังหมดของข้อมูล 

 

2. ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) 

S. D. =  
∑(𝑋 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

  S.D.  แทน ค่ำสวนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

  X  แทน ค่ำของข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 

  �̅�  แทน ค่ำเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 

  n  แทน จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

 

3. ร้อยละ (Percentage) 

 

    ร้อยละ =  
𝑛

𝑁
 × 100 

  n  แทน จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่สนใจ 

  N  แทน จ ำนวนท้ังหมดกลุ่มตัวอย่ำง 
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ผลวจิยั 

ในกำรวิจัยได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยท่ีท ำให้ JOOX Music Streaming 

เป็นที่นิยมและประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำกในประเทศไทย จำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงทั้งหมด 400 คน โดยมีเสนอผลกำรวิจัยออกเป็น ส่วน 4 ดังต่อไปนี้ 

 สว่นที ่1 เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลพื้นฐำนด้ำนประชำกรศำสตร์ โดย

ค ำนวณหำควำมถ่ีร้อยละ 
 

ข้อมลูพืน้ฐำน ควำมถี(่คน) รอ้ยละ 

เพศ   

ชำย 141 35.3 

หญิง 218 54.5 

เพศทำงเลือก   41 10.3 

รวม 400 100.0 

อำย ุ   

ต่ ำกว่ำ 10 ปี  31 7.8 

10 ปี - 15 ปี 37 9.3 

16 ปี - 21 ปี 82 20.5 

22 ปี – 27 ปี 88 22.0 

28 ปี – 33 ปี 70 17.5 

34 ปี – 39 ปี 54 13.5 

40 ปี – 45 ปี 25 6.3 

มำกกว่ำ 45 ปีขึ้นไป 13 3.3 

รวม 400 100.0 

   



24 

 

 

ข้อมลูพืน้ฐำน ควำมถี(่คน) รอ้ยละ 

อำชีพ   

นักเรียน 76 19.0 

นักศึกษำ 79 19.7 

ลูกจ้ำงท่ัวไป 73 18.3 

พนักงำนบริษัท 80 20.0 

ข้ำรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 45 11.3 

ธุรกิจส่วนตัว  47 11.7 

รวม 400 100.0 

รำยได(้ต่อเดือน)   

ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 61 15.3 

10,000 บำท – 15,000 บำท 71 17.8 

15,000 บำท – 20,000 บำท 103 25.7 

20,000 บำท – 25,000 บำท 76 19.0 

25,000 บำท – 30,000 บำท 51 12.7 

30,000 บำท ขึ้นไป 38 9.5 

รวม 400 100.0 

สถำนภำพ   

โสด 175 48.7 

สมรส 157 44.3 

หม้ำย/หย่ำร้ำง 68 7.0 

รวม 400 100.0 

     ตำรำงที่ 1 
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 จำกข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมตำรำงท่ี 1 จ ำนวน 400 คน พบว่ำ

ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.5 เพศชำยร้อยละ 35.3 และ

เพศทำงเลือกร้อยละ 10.3 ตำมล ำดับ โดยพบว่ำผู้ใช้บริกำรอยู่ในช่วงอำยุ 

16 - 39 ปี มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และมีจ ำนวนรวมกันมำกท่ีสุด โดยรวมกัน

ได้ถึงร้อย 73.5 ของผู้ใช้บริกำรท้ังหมด ในส่วนของอำชีพจำกผลส ำรวจ

ปรำกฏว่ำมีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน คือ นักเรียน นักศึกษำผลส ำรวจรวมกัน

ได้ถึงร้อยละ 38.7 เป็นลูกจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนบริษัทร้อยละ 38.3 ใน

ส่วนของรำยได้พบว่ำผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 44.7 อยู่ในช่วงรำยได้ 

15,000 - 25,000 บำท ผู้ใช้บริกำรมีสถำนภำพโสดร้อยละ 48.7 สมรส 

ร้อยละ44.3 และหย่ำร้ำงร้อยละ 7 

 

ส่วนที่  2  เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้งำนของผู้ตอบ

แบบสอบถำม โดยค ำนวณหำควำมถ่ี ร้อยละ 

ข้อมลูพฤติกรรม ควำมถี(่คน) รอ้ยละ 

ใชง้ำน JOOX บ่อยแคไ่หน   

สัปดำห์ละ 1 ถึง 2 วัน 121 30.3 

สัปดำห์ละ 3 ถึง 4 วัน 148 37.0 

สัปดำห์ละ 5 ถึง 6 วัน 75 18.7 

ทุกวัน 56 14.0 

รวม 400 100.0 

ระยะเวลำในกำรใช้ JOOX    

วันละไม่เกิน 30 นำที 70 17.5 

วันละ 30 นำที – 1 ชั่วโมง 152 38.0 

วันละ 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง 132 33.0 

วันละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป 46 11.5 

รวม 400 100.0 
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คณุใช ้JOOX ในช่วงเวลำใด   

เฉพำะเวลำว่ำง 104 26.0 

ระหว่ำงเวลำท ำงำน 94 23.5 

ช่วงเวลำเดินทำง 163 40.8 

ช่วงเวลำออกก ำลัง 124 31.0 

นอกจำก JOOX แลว้คุณใช ้Music 

Streaming อื่นๆ  
  

Apple Music 111 28.3 

Youtube Music 206 52.6 

Spotify 164 41.8 

คณุเปน็ผูใ้ชบ้ริกำร JOOX ประเภทใด   

ใช้บริกำรฟรี 188 47.0 

เคยเป็นผู้ใช้ VIP 154 38.5 

ปัจจุบันเป็นผู้ใช้ VIP 58 14.5 

     ตำรำงที่ 2 

 

 ผลส ำรวจข้อมูลด้ำนพฤติกรรมกำรใช้งำนพบว่ำผู้ใช้บริกำรใช้ 

JOOX สัปดำห์ละ 3 ถึง 4 วันคิดเป็นร้อยละ 37  1 ถึง 2 วันร้อยละ 30.3  5 

ถึง 6 วันร้อยละ 18  และทุกวันร้อยละ 14ตำมล ำดับ   โดยพบว่ำส่วนใหญ่

ใช้บริกำรวันละ 30นำที ถึง 2 ชั่วโมง รวมกันถึงร้อยละ  41ของท้ังหมด   

และผู้ใช้บริกำรในช่วงเวลำเดินทำงมีมำกถึงร้อย 40.8 รองลงมำคือเวลำ

ออกก ำลังกำยร้อยละ 31  ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริกำรฟรีจ ำนวน 
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188 คน เคยเป็นผู้ใช้บริกำร VIP 154 คน ซึ่งรวมกันเป็นผู้ใช้บริกำรฟรี

ปัจจุบัน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5   

 ในส่วนของผู้ใช้บริกำร JOOX ร่วมกับมิวสิกสตรีมมิ่งค่ำยอื่นพบว่ำ มี

ผู้ใช้ร่วมกับ Youtube Music และ Spotify ถึงร้อยละ 52.6 และ 41.8 

ตำมล ำดับ 

 

ฟังชัน่กำรท ำงำนของ JOOX มำก 
ปำน

กลำง 
น้อย 

ไม่เคย

ใช ้

รอ้ยละคน

ใชง้ำน 

1. ฟังค์ชั่นคำรำโอเกะ 119 144 81 56 86.0 

2. ฟังค์ชั่นประกวดร้อง

เพลง 
155 89 83 73 81.7 

3. ระบบ Coins เพ่ือ

สนับสนุนศิลปินที่คุณ

ชื่นชอบ 

100 148 83 69 82.7 

4. สำมำรถดำวน์โหลด

เพลงมำเก็บไว้ฟังตอน

ไม่มี อินเตอร์เน็ตได้ 

142 139 66 53 86.7 

5. สำมำรถเปิดฟังกับ

คอมพิวเตอร์ได้ 
131 113 90 66 83.5 

6. มีพอดแคสต์

หลำกหลำย  
105 157 77 61 84.7 

7. มีระบบสถำนีวิทยุ 110 131 97 62 84.5 

      ตำรำงที่ 3 

จำกผลส ำรวจพบว่ำผู้ใช้งำนแต่ละฟังค์ชั่นมีมำกกว่ำร้อยละ 80% ใน

ทุกฟังค์ชั่น 
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สว่นที ่3 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมส ำคัญกำรใช้

งำนฟังชั่นของ JOOX ของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยกำรค ำนวณหำ

ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 

ฟังชัน่กำรท ำงำนของ JOOX 𝑿 S.D. แปลผล 

1. ฟังค์ชั่นคำรำโอเกะ 1.8150 0.0507 มาก 

2. ฟังค์ชั่นประกวดร้องเพลง 1.8150 0.0569 มาก 

3. ระบบ Coins เพ่ือสนับสนุน

ศิลปินท่ีคุณชื่นชอบ 
1.6975 0.0514 ปานกลาง 

4. สำมำรถดำวน์โหลดเพลงมำ

เก็บไว้ฟังตอนไม่มี 

อินเตอร์เน็ตได้ 

1.9250 0.0511 มาก 

5. สำมำรถเปิดฟังกับ

คอมพิวเตอร์ได้ 
1.7725 0.0539 ปานกลาง 

6. มีพอดแคสต์หลำกหลำย  1.7650 0.0503 ปานกลาง 
7. มีระบบสถำนีวิทยุ 1.7225 0.0515 ปานกลาง 

รวม 1.7875 0.0249 ปานกลาง 
     ตำรำงที่ 4 

 

 จำกผลส ำรวจฟังค์ชั่นกำรท ำงำนของ JOOX โดยกำรค ำนวณหำ

ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แปลผลได้ว่ำ ค่ำเฉลี่ยฟังค์ชั่นกำร

ท ำงำนของ JOOX มีควำมส ำคัญต่อกำรเลือกใช้ในระดับปำนกลำง แต่

หำกแยกทีละฟังค์ชั่นปรำกฏว่ำ ฟังค์ชั่นคำรำโอเกะ ฟังค์ชั่นประกวดร้อง

เพลง และกำรดำวน์โหลดเพลงไว้ฟังตอนไม่มีอินเตอร์เน็ต แปลผลได้ค่ำ

ควำมส ำคัญในระดับมำก ท้ัง 3 ฟังค์ชั่น 
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 ส่วนที่ 4 เป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมส ำคัญ

ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสของ JOOX ของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยกำรค ำนวณ

ค่ำหำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 

ยูสเซอรอ์นิเตอรเ์ฟสของ JOOX 𝑿 S.D. แปลผล 

1. มีเพลย์ลิสต์ใหม่ๆอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
2.2400 0.0347 มาก 

2. สมัครใช้งำนง่ำย เข้ำใจง่ำย 

ไม่ ซับซ้อน 
2.3050 0.0388 มาก 

3. มีกำรจัดหมวดหมู่เพลย์ลิสต์

หลำกลำย 
2.1475 0.0371 ปานกลาง 

4. ขนำดตัวอักษรและฟ้อนพอดี

กับ สำยตำ อ่ำนง่ำย 
2.1500 0.0375 ปานกลาง 

5. ธีมของ JOOX สบำยตำ 

สวยงำม 
2.2050 0.0377 ปานกลาง 

6. ค้นหำเพลงง่ำย รวดเร็ว 2.2375 0.0373 มาก 

7. มีกำรจัดอันดับเพลงหลำย

ประเภท ง่ำยต่อกำรเลือกฟัง 
2.1575 0.0358 ปานกลาง 

รวม 2.2060 0.0179 ปานกลาง 
     ตำรำงที่ 5 

 จำกผลส ำรวจในส่วนของยูสเซอร์อินเตอร์เฟสนั้นผู้ตอบแบบสอบถำม

ส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับ JOOX เพรำะมีเพลย์ลิสต์ใหม่ๆอย่ำงสม่ ำเสมอ  

สมัครใช้งำนง่ำย เข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน , ค้นหำเพลงง่ำย รวดเร็ว โดยให้

ค่ำควำมส ำคัญในหัวข้อเหล่ำนี้ในระดับ “มำก”   
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สรปุ อภปิรำยผล 

กำรวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีท ำให้ JOOX Music Streaming ได้รับควำม

นิยมและประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำกในประเทศไทย”  เป็นกำรวิจัยเชิง

ปริมำณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำถึงปัจจัยต่ำงๆท่ีท ำให้ผู้ใช้บริกำรใน

ประเทศไทยนิยมใช้ JOOX มำกกว่ำ มิวสิกสตรีมมิ่งค่ำยยักใหญ่ค่ำยอื่นๆท่ี

ท ำกำรตลำดอย่ำงเข้มข้นในปัจจุบัน  ผู้วิจัยใช้วิธีส ำรวจด้วยแบบสอบถำม

ออนไลน์  โดยผู้วิจัยได้แบ่งส่วนของแบบสอบถำมเป็น 3 ส่วน คือ ทำงด้ำน

ประชำกรศำสตร์   พฤติกรรมและกำรให้ค่ำควำมส ำคัญ  ซึ่งผู้วิจัยส ำรวจ

ตำมแบบค ำถำมงำนวิจัยท่ีต้ังไว้   

 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ    

จำกค ำถำมงำนวิจัย ปัจจัยท่ีท ำให้ JOOX Music streaming ได้รับ

ควำมนิยมและประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำกในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ต้ัง

ขอบเขตงำนวิจัยไว้ คือ ฟังค์ชั่นส่งผลให้ JOOX เป็นที่นิยม และ ยูเซอร์อิน

เตอเฟส ส่งผลให้ JOOX เป็นที่นิยม 

  ด้ำนคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถำม ผลกำรวิจัยพบว่ำ  ผู้ตอบ

แบบสอบถำม จ ำนวน 400 คน ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ ำนวน  

218 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.5 เป็นเพศชำย 141 คน หรือร้อยละ  และ

เพศทำงเลือก 41 คน คิดเป็นร้อยละ10.3 ตำมล ำดับ โดยพบว่ำผู้ใช้บริกำร

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอำยุ 16 -39 ปี มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน  คือ ช่วงอำยุ 16

ปี - 21 ปีมีจ ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ช่วงอำยุ 22ปี - 27ปี จ ำนวน 

88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ช่วงอำยุ 28ปี - 33 ปี 70 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.5 
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และช่วงอำยุ 34ปี-39 ปีจ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ซึ่งกลุ่มเหล่ำนี้

มีจ ำนวนสัดส่วนใกล้เคียงกันและรวมกันได้ถึงร้อยละ 73.5 ของผู้ใช้บริกำร

ท้ังหมด ในส่วนของอำชีพจำกผลส ำรวจปรำกฏว่ำมีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน 

คือ นักเรียน นักศึกษำผลส ำรวจรวมกันได้ถึงร้อยละ 38.7 และรองลงมำ

เป็นลูกจ้ำงท่ัวไปและพนักงำนบริษัทร้อยละ 38.3 

 ในส่วนของรำยได้พบว่ำผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 44.7 อยู่

ในช่วงรำยได้15,000 -25,000 บำท   มีสถำนภำพโสดร้อยละ 48.7 สมรส 

ร้อยละ 44.3 ผลส ำรวจข้อมูลด้ำนพฤติกรรมกำรใช้งำนพบว่ำผู้ใช้บริกำร

ใช้ JOOX สัปดำห์ละ 3 ถึง 4 วันคิดเป็นร้อยละ 37   รองลงมำคือ 1 ถึง 2 

วัน ร้อยละ 30.3  ใช้บริกำร 5 ถึง 6 วัน ร้อยละ 18  และใช้บริกำรทุกวัน

ร้อยละ 14 ตำมล ำดับ   ส่วนใหญ่ใช้บริกำรนำนวันละ 30นำที ถึง 2 ชั่วโมง 

รวมกันถึงร้อยละ  41 ของท้ังหมด   และส่วนใหญ่ใช้บริกำรในช่วงเวลำ

เดินทำงมำกถึงร้อยละ 40.8 รองลงมำคือเวลำออกก ำลังกำย 31%   

ในส่วนของผู้ใช้บริกำร JOOX ร่วมกับมิวสิกสตรีมมิ่งค่ำยอื่นพบว่ำ มี

ผู้ใช้ร่วมกับ Youtube Music และ Spotify ถึงร้อยละ 52.6 และ 41.8 

ตำมล ำดับ 

 จำกผลส ำรวจฟังค์ชั่นกำรท ำงำนของ JOOX โดยกำรค ำนวณหำ

ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แปลผลได้ว่ำ ค่ำเฉลี่ยฟังค์ชั่นกำร

ท ำงำนของ JOOX มีควำมส ำคัญต่อกำรเลือกใช้ในระดับปำนกลำง แต่

หำกแยกทีละฟังค์ชั่นปรำกฏว่ำ ฟังค์ชั่นคำรำโอเกะ ฟังค์ชั่นประกวดร้อง

เพลง และกำรดำวน์โหลดเพลงไว้ฟังตอนไม่มีอินเตอร์เน็ต แปลผลได้ค่ำ

ควำมส ำคัญในระดับมำก ท้ัง 3 ฟังค์ชั่น 

จำกผลส ำรวจในส่วนของยูสเซอร์อินเตอร์เฟสนั้นผู้ตอบแบบสอบถำม

ส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับ JOOX เพรำะมีเพลย์ลิสต์ใหม่ๆอย่ำงสม่ ำเสมอ 

, สมัครใช้งำนง่ำย เข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน , ค้นหำเพลงง่ำย รวดเร็ว โดยให้

ค่ำควำมส ำคัญในหัวข้อเหล่ำนี้ในระดับ “มำก”   
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5.2 กำรอภิปรำยผล  

ผู้วิจัยได้อภิปรำยผลตำมข้อสมมุติฐำน ดังนี้ 

ฟั งค์ชั่ นของ  JOOX ส่ งผลให้  JOOX เป็น ท่ีนิ ยมและประสบ

ควำมส ำเร็จในประเทศไทย จำกผลส ำรวจพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยฟังค์ชั่นกำร

ท ำงำนของ JOOX มีควำมส ำคัญต่อกำรเลือกใช้ในระดับปำนกลำง แต่

หำกแยกทีละฟังค์ชั่นปรำกฏว่ำ ฟังค์ชั่นคำรำโอเกะ ฟังค์ชั่นประกวดร้อง

เพลง และกำรดำวน์โหลดเพลงไว้ฟังตอนไม่มีอินเตอร์เน็ต แปลผลได้ค่ำ

ควำมส ำคัญในระดับมำก  3 ฟังค์ชั่น  

 ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสของ JOOX ส่งผลให้ JOOX เป็นท่ีนิยมและ

ประสบควำมส ำเร็จในประเทศไทย  จำกผลส ำรวจในส่วนของยูสเซอร์

อินเตอร์เฟสนั้นผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับ JOOX 

เพรำะมีเพลย์ลิสต์ใหม่ๆอย่ำงสม่ ำเสมอ , สมัครใช้งำนง่ำย เข้ำใจง่ำยไม่

ซับซ้อน , ค้นหำเพลงง่ำย รวดเร็ว โดยให้ค่ำควำมส ำคัญในหัวข้อเหล่ำนี้

ในระดับ “มำก”   

จำกสถิติทดสอบกำรหำค่ำเฉลี่ย สำมำรถตอบสมมุติฐำนได้ดังนี้  

 ปฎิเสธ  H1 หมำยควำมว่ำ ฟังค์ชั่นของ JOOX ไม่ใช้ปัจจัยหลักท่ี

ส่งผลให้ JOOX เป็นที่นิยมและประสบควำมส ำเร็จในประเทศไทย 

 ปฎิเสธ  H2 หมำยควำมว่ำ ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสของ JOOX ไม่ใช่

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้ JOOX เป็นท่ีนิยมและประสบควำมส ำเร็จในประเทศ

ไทย 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ผูวิ้จยัเห็นวา่ควรเก็บขอ้มูลดา้นพฤติกรรมศาสตร์เพ่ิมข้ึน ควรส ารวจแนวเพลงท่ี
เป็นท่ีนิยมทั้งของเพลงไทย และเพลงต่างชาติ เพ่ือให้สามารถรับขอ้มูลเชิงลึก
ไดม้ากข้ึน และสามารถน ามาพฒันาฟังคช์ัน่ให้ตอบโจทยผ์ูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่าง
แทจ้ริง  

2. ควรเก็บค่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ VIP ท่ีมีต่อแพคเกจ เพราะ JOOX 

ยงัไม่มีการแพคเกจแชร์ค่าบริการรายเดือนร่วมกบัเพ่ือนและครอบครัวแบบค่าย
อ่ืน ซ่ึงผูวิ้จยัคิดวา่สามารถเพ่ิมจ านวนผูใ้ช ้VIP เพ่ิมข้ึนอีก 
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แบบสอบถำม 

“ปัจจัยท่ีท ำให้ JOOX Music Streaming เป็นที่นิยมและประสบควำมส ำเร็จ

อย่ำงมำกในประเทศไทย” 
ค ำชี้แจง  แบบสอบถำมนี้เป็นกำรเก็บรวมรวบพฤติกรรมควำมพึงพอใจที่น ำไปสู่ปัจจัยในกำร

เลือกใช้ JOOX Music Streaming ของคนไทย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง ☐ ตำมควำมเป็นจริง 

1. เพศ  ☐ ชำย  ☐ หญิง ☐ เพศทำงเลือก 

 

2. อำย ุ ☐ ต่ ำกวำ่ 10 ป ี ☐ 10 ป ี- 15 ป ี

☐ 16 ปี - 21 ป ี ☐ 22 ปี – 27 ปี 

☐ 28 ปี – 33 ปี ☐ 34 ปี – 39 ปี 

☐ 40 ปี – 45 ปี ☐ มำกกว่ำ 45 ปีขึ้นไป 

 

3. อำชีพ ☐ นักเรียน   ☐ นักศึกษำ 

☐ ลูกจ้ำงทั่วไป  ☐ พนักงำนบริษัท 

☐ ข้ำรำชกำร รัฐวิสำหกจิ ☐ ธุรกจิส่วนตัว 

☐ อื่นๆ 
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4. รำยได(้ต่อเดือน) ☐ ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท☐  

5,000 บำท – 10,000 บำท  

☐ 10,000 บำท – 15,000 บำท  

☐ 15,000 บำท – 20,000 บำท 

☐ 20,000 บำท – 25,000 บำท 

☐ 25,000 บำท – 30,000 บำท 

☐ 30,000 บำท ขึ้นไป  

5. สถำนภำพ  ☐ โสด  ☐ สมรส ☐ หม้ำย/หย่ำรำ้ง 

 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมใช้งำน JOOX 

โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง ☐ ตำมควำมเป็นจริง 

6. คุณใช้ JOOX บ่อยแค่ไหน 

☐ สัปดำห์ละ 1 ถึง 2 วัน 

☐ สัปดำห์ละ 3 ถึง 4 วัน 

☐ สัปดำห์ละ 5 ถึง 6 วัน 

☐ ทุกวัน 

 

7. ระยะเวลำในกำรใช้ JOOX ของคุณนำนแค่ไหน 

☐ วันละไม่เกิน 30 นำที 

☐ วันละ 30 นำที – 1 ช่ัวโมง 

☐ วันละ 1 ช่ัวโมง – 2 ชั่วโมง 

☐ วันละ 2 ช่ัวโมงขึ้นไป 
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8. คุณใช้ JOOX ในช่วงเวลำใด 

☐ เฉพำะเวลำว่ำง 

☐ ระหว่ำงเวลำท ำงำน 

☐ ช่วงเวลำเดินทำง 

☐ ช่วงเวลำออกก ำลัง 

☐ อื่นๆ 

 

9. นอกจำก JOOX แล้วคุณใช้ Music Streaming อื่นๆ ด้วยหรือไม ่(เลือกไดม้ำกกวำ่ 1) 

☐ ใช้ JOOX เท่ำนั้น (ไม่ต้องเลือกข้ออื่น) 

☐ Apple Music ☐ Youtube Music 

☐ Spotify  ☐ อื่นๆ 

 

10. คุณเป็นผู้ใช้บริกำร JOOX ประเภทใด 

☐ ใช้บริกำรฟรี ☐ เคยเป็นผู้ใช้ VIP  ☐ ปัจจุบันเป็นผู้ใช้ VIP 

 



40 

 

ส่วนที่ 3 ฟังค์ช่ันกำรท ำงำนของ JOOX 

โปรดท ำเครื่องหมำย  ตำมระดับควำมส ำคัญในกำรเลือกใช้ 

ปัจจัยที่ท ำให้ JOOX Music Streaming 

เป็นที่นิยมและประสบควำมส ำเร็จอย่ำง

มำกในประเทศไทย 

ระดับควำมส ำคัญในกำรเลือกใช้ 

มำก ปำนกลำง น้อย ไม่เคยใช้ 

1. คุณเลือกใช้ JOOX เพรำะพึงพอใจ

ฟังค์ช่ันคำรำโอเกะ  
    

2. คุณเลือกใช้ JOOX เพรำะพึงพอใจ

ฟังค์ช่ันประกวดร้องเพลง 
    

3. คุณเลือกใช้ JOOX เพรำะระบบ 

Coins เพ่ือสนับสนุนศิลปินที่คุณชื่นชอบ 
    

4. คุณเลือกใช้ JOOX เพรำะมีเพลงไทย

ทุกค่ำยเยอะกว่ำเจ้ำอื่น รวมถึงมีเนื้อ

เพลงไทยเยอะที่สุด 

    

5. คุณเลือกใช้ JOOX เพรำะมีกำร

เปิดตัวเพลงไทยใหม่ๆเป็นที่แรก 100 

กว่ำเพลงต่อปี 

    

6. คุณเลือกใช้ JOOX เพรำะสำมำรถ

ดำวน์โหลดเพลงมำเก็บไวฟั้งตอนไม่มี

อินเตอร์เน็ตได้ 

    

7. คุณเลือกใช้ JOOX เพรำะสำมำรถ

เปิดฟังกับคอมพิวเตอร์ได ้
    

8. มีศิลปินไทยหน้ำใหม่เปิดตัวสม่ ำเสมอ     

9. มีพอดแคสต์หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น

เล่ำเรื่องผี สอนภำษำอังกฤษ แชร์ควำมรู้

ต่ำงๆมำกมำย 

    

10. มีระบบสถำนีวิทย ุ     
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ส่วนที่ 4 ยูเซอร์อินเตอร์เฟส 
โปรดท ำเครื่องหมำย  ตำมระดับควำมส ำคัญในกำรเลือกใช้ 

ปัจจัยที่ท ำให้ JOOX Music Streaming 

เป็นที่นิยมและประสบควำมส ำเร็จอย่ำง

มำกในประเทศไทย 

ระดับควำมส ำคัญในกำรเลือกใช้ 

มำก ปำนกลำง น้อย ไม่เคยใช้ 

1. มีเพลย์ลิสต์ใหม่ๆอย่ำงสม่ ำเสมอ 
    

2. สมัครใช้งำนง่ำย เข้ำใจงำ่ย ไม่

ซับซ้อน     

3. มีกำรจัดหมวดหมู่เพลย์ลิสต์หลำกลำย     

4. ขนำดตัวอักษรและฟ้อนพอดีกับ

สำยตำ อ่ำนง่ำย 
    

5. ธีมของ JOOX สบำยตำ สวยงำม     

6. ค้นหำเพลงง่ำย รวดเร็ว      

7. มีกำร Ranking เพลงหลำยประเภท

ง่ำยต่อกำรเลือกฟัง 
    

8. คุณเลือกใช้ JOOX เพรำะสำมำรถ

ดำวน์โหลดเพลงมำเก็บไวฟั้งตอนไม่มี

อินเตอร์เน็ตได้ 

    

9. คุณเลือกใช้ JOOX เพรำะสำมำรถ

เปิดฟังกับคอมพิวเตอร์ได ้
    

 

ส่วนที่ 5 คุณเลือกใช้ JOOX เพรำะสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 

11. ระบบฟรีของ JOOX สำมำรถดำวน์โหลดเพลงมำเกบ็ไว้ฟังแบบออฟไลนไ์ด้ 

☐ ใช่   ☐ ไม่ 

 

12.  แชร์เพลงลง Facebook ได้ VIP 12ช่ัวโมงต่อวัน 

☐ ใช่   ☐ ไม่ 

 

 


