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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน 

Spotify มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการ

เลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify (2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ซึ่ง

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านส่งเสริม

ทางการตลาด(Promotion) ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่ง

ผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากร

ผู้ใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify จำนวน 420 คน จากกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Spotify ให้ความสำคัญมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านราคา (Price) 

ตามลำดับ สำหรับในส่วนของปัจจัยด้านบุคคลพบว่าด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจะมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการท่ีแตกต่างกันออกไป 

คำสำคัญ : พฤติกรรม , ความพึงพอใจ , แอปพลิเคช่ัน Spotify 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 The objective of this research into behavior and preference for choosing music streaming 

via Spotify applications (1) is to study the individual factors that relate to the behavior and the 

satisfaction of their choice. Use the music streaming service via the Spotify (2) app to explore 

the 4P's marketing mix, which includes: Product (Product) Price (Price) Distribution channel 

(Place) Marketing promotion (Promotion) that is related to the behavior and satisfaction in 

choosing the music streaming service via the application. The sample population used in this 

study was the 420 music streaming subscriber population of the Spotify app. The research 

results were found that The group of respondents using the Spotify application is very 

important in all aspects, such as promotion, product (product), distribution channel (Place), 

price (price), respectively. In terms of personal factors, gender, age, status, education level, 

occupation, income and marketing mix factors were related to different service choices. 

Keyword : behavior , preference , Spotify applications 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ตลาดฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง (Music Steaming) ในปัจจุบันนี้เป็นท่ีนิยมอย่างมาก ทุกคนสามารถฟังเพลง

ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ท้ังรูปแบบแอปพลิเคช่ันและเว็บไซต์ มีให้เลือกท้ังแบบแพคเกจฟรีและมีค่าใช้จ่าย  ทำให้เกิด

คู่แข่งในตลาดท่ีมากขึ้น จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจต้องการ ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้

บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify ท้ังปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด 

เพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนากลยุทธ์ในด้านทางตลาดของบริษัท โดยสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามพฤติกรรมการใช้งานได้อย่างเต็มท่ีมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการรองรับยอด

ผู้ใช้งานท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ

2 



มิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify  
 (2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4’P ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 

(Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยนี้ผู้วิจัยทำการศึกษากลุ่มประชากร ผู้ท่ีใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่าน

ทางแอปพลิเคช่ัน Spotify 

   1.2 ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 

(Nonprobability Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกของผู้วิจัย (Convenient  Sampling) จำนวน 400 

คน ซึ่งจำนวนนีไ้ด้จากการใช้ตารางสำเร็จรูปของ Yamane (1967) 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

   2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

  2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

  2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้าน

ราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทาง

แอปพลิเคช่ัน Spotify 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผลงานวิจัยฉบับนี้สามารถเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้ 

 1. เพื่อทำให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทาง

แอปพลิเคช่ัน Spotify และนำงานวิจัยท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนากลยุทธ์ในด้านทางตลาดของบริษัท ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคตามพฤติกรรมการใช้งานได้อย่างเต็มท่ีมากยิ่งขึ้น 

 2. เพื่อทำให้บริษัททราบถึงแนวโน้มความต้องการในอนาคตของผู้ใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทาง

แอปพลิเคช่ัน Spotify สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการบริการของบริษัทให้สอดคล้องและสามารถ

ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้า 
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 3. เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านฐานข้อมูลและต่อยอดการทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวเพลงให้หลากหลาย

มากขึ้น พัฒนารูปแบบการให้บริการ และโปรโมช่ันท่ีแตกต่างจากผู้ให้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งจากแอปพลิเคช่ันเจ้าอื่น 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ การศึกษาเชิงพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทำของบริโภค

เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้าจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ท้ังเงิน เวลา และกำลัง เพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆอัน

ประกอบด้วย ซื้ออะไร ทำไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย่างไร ท่ีไหน บ่อยแค่ไหน (Schiffman and kanuk ,1994) และ

โดยส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆเพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่

อย่างจำกัด (วันดี รัตนกาย, 2554) 

 วิรุฬ พรรณเทวี (2542 ,หน้า 9) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ท่ี

ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยุ่กับแต่ละบุคคลว่ามีความคาดหวังกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความต้ังใจมากและ

ได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจจะผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง 

เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ ท้ังนี้ขึน้อยู่กับส่ิงท่ีต้ังใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย 

ลิมพรจิตวิไล (2532 ,หน้า7) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อ 

ส่ิงหนึ่ง หรือปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการบุคคลได้รับการตอบสนอง 

 กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์ (2559) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบาย

แอปพลิเคช่ันในกลุ่มวัยรุ่น พบว่ากลุ่มวัยรุ่นท่ีมีประสบการณ์ฟังเพลงผ่านโมบายแอปพลิเคช่ัน Music Streaming 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี และมีรายรับเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้มือ

ถือยี่ห้อไอโฟน ระบบดีแทค และใช้แอปพลิเคช่ัน JOOX Music ในการฟังเพลงผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพื่อความ

เพลิดเพลินและผ่อนคลาย โดยฟังมากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละไม่เกิน 1 ช่ัวโมง โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 

บาทต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของวัยรุ่นมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านลักษณะ

ทางกายภาพ และกระบวนการ 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่ง

ผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify อย่างไร 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify อย่างไร 
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ระเบีบยวิธีวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อ

ประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

 2 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการตอบ

แบบสอบถาม 

 - การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) จากกลุ่มตัวอย่าง 420 คน 

ทางผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (None probability sampling) โดยการสุ่มตามผู้

สะดวกตอบ (Voluntary response sample) ให้ผู้ท่ีสะดวกตอบทำการตอบแบบสอบถามให้ (Voluntary 

response sample) และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง(Google from) 

 - ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสแล้วทำการป้อนข้อมูลของคำตอบใน

แบบสอบถามเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต SPSS 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statitics) 

- การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคำนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 

และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

-  การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และระดับความสำคัญในการใช้บริการมิวสิค

สตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify 

2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

- วิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการ

เลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify โดยใช้การทดสอบทางสถิติ Chi-Square Test  

- วิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและความพึง

พอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify โดยใช้การทดสอบทางสถิติ Chi-Square Test 

5 



ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ตอนที่1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อ

เดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการคำนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) (N=420) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการมิวสคิสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคชั่น Spotify (N=420) 
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ตอนที่3 ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด4P’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคชั่น Spotify (N=420) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่4 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือนที่มีความสัมพันธ์ต่อ

การเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิง่ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Spotify (N=420) โดยใช้การทดสอบทางสถิติ Chi-Square Test 
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ตอนที่5 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด4P’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทาง 

แอปพลิเคชั่น Spotify (N=420) โดยใช้การทดสอบทางสถิติ Chi-Square Test 
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 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 420 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ซึ่งมีอายุ 24 - 41 ปี จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 สถานภาพโสด จำนวน 355 คน คิด

เป็นร้อยละ 84.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 เป็นนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 142 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.8 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 

 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมม่ิงผ่านทางแอปพลิเคชั่น Spotify ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 420 คน 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ช่วงเวลาท่ีนิยมฟังเพลงจะอยู่ในช่วง 21.01-23.00 น. จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 

ระยะเวลาท่ีนิยมฟังคือ 1-2 ชม./วัน จำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 กิจกรรมท่ีทำระว่างฟังเพลงคือ เล่นโซเช่ียล จำนวน 82 

คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 นิยมฟังเพลงแนว Pop/Pop-Rock จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 ฟีเจอร์ท่ีประทับใจคือ สามารถ

เลือกแนวเพลงได้ จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 

 ค่าเฉลี่ยความเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่ง

ผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 420 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้าน

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านราคา (Price) 

ตามลำดับ อธิบายได้ดังนี้ 

- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

โดยรวมอยู่ในระดับสำคัญมากท่ีสุด (Mean =4.321), เมื่อพิจารณาแต่ละด้านเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ จัดโปรโมช่ันเพื่อให้

ผู้ใช้งานสมัคร Premium มากขึ้น (Mean =4.494), เมื่อสมัครใช้ Premium สามารถกดข้ามเพลงท่ีไม่ต้องการฟังได้และยัง

สามารถข้ามโฆษณาระหว่างเพลงได้ (Mean =4.242), โฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์ตาม Website, Facebook,Instagram 

และทางโซเชียลมีเดียอื่น  ๆ(Mean =4.226) ตามลำดับ 

- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยรวมอยู่ในระดับสำคัญมาก

ท่ีสุด (Mean =4.3075), เมื่อพิจารณาแต่ละด้านเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ความหลากหลายของแนวเพลง (Mean =4.444), 

จำนวนเพลงท่ีให้บริการ (Mean =4.406), มีฟังก์ช่ันวิทยุและ Podcastให้บริการ (Mean =4.268), ความทันสมัยของเพลง 

(Mean =4.105) ตามลำดับ 

- ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) โดยรวมอยู่

ในระดับสำคัญมากท่ีสุด (Mean =4.299), เมื่อพิจารณาแต่ละด้านเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ รองรับท้ังระบบปฎิบัติการ IOS 
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และ Android (Mean =4.404), แอปพลิเคช่ันสามารถดาวน์โหลดได้ท้ังทาง Google Play, App Store และโปรแกรมอื่น  ๆ

(Mean =4.394), สามารถชำระค่าบริการ Premium ได้หลายช่องทาง (Mean =4.100) ตามลำดับ 

- ด้านราคา (Price) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญด้านราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดับสำคัญมากท่ีสุด (Mean 

=4.230), เมื่อพิจารณาแต่ละด้านเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพถือว่ามีความเหมาะสม (Mean =4.333), 

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันโดยไม่เสียค่าบริการ (Mean =4.321), สามารถฟังฟรีไม่เสียค่าบริการ (Mean =4.271 ), 

ค่าบริการ Premium เอื้อต่อผู้ใช้งาน (Mean =3.993) ตามลำดับ 

 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 420 คน โดยใช้การทดสอบทางสถิติ Chi-Square Test พบว่า

ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify เนื่องจากหลายๆปัจจัยค่า Sig 

มากกว่า 0.05 

 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด4P’sของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 420 คน โดยใช้การทดสอบทางสถิติ Chi-

Square Test พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคช่ัน Spotify เนื่องจาก

ค่า Sig มากกว่า 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

1 เนื่องจากในปัจจุบันตลาด Music Streaming ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันสูงขึ้น จึงเริ่มมีคู่แข่งจำนวน

มาก ทำให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจำเป็นท่ีจะต้องทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่ง

ของผู้บริโภค ซึ่งงานวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทาง

แอปพลิเคช่ัน Spotify ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

และพัฒนากลยุทธ์ในด้านทางตลาดของบริษัท โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามพฤติกรรมการใช้งานได้

อย่างเต็มท่ีมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการรองรับยอดผู้ใช้งานท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

2 สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) หรือ สนทนา

กลุ่ม (Focus group) จากผู้ท่ีใช้บริการ Spotify Premium ว่าชอบไม่ชอบ อยากให้ปรับปรุง พัฒนาตรงไหนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้

ข้อมูลเฉพาะท่ีผู้บริโภคให้ความสำคัญและนำไปสู่การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 
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