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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ของ

ผู้บริโภค และศึกษาปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาด และปัจจัยคุณลักษณะ

ประชากร ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ของผู้บริโภค โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) คือ ใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยใช้โปรแกรมไอทูนส์ รวมถึง

ใช้อุปกรณ์ iOS คือ iPod, iPhone, iPad และคอมพิวเตอร์แมคอินทอช โดยก าหนดคุณสมบัติของ

กลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะทางประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-40  ปี และ

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaires) จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และเว็บบอร์ด 

(Webboard) ของผู้ที่มีความสนใจในโปรแกรมไอทูนส์และอุปกรณ์ iOS ด้วยการใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์  
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จากผลการศึกษาพบว่า  

1. มีผู้บริโภคเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษาจ านวนมากท่ีสุด และมีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,000 – 

20,000 บาท 

 2. กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในโปรแกรมไอทูนส์ (iTunes) มากที่สุด คือฟังเพลงใน

คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดใช้โปรแกรมไอทูนส์ทุกวัน และเข้าสู่เมนูไอทูนส์สโตร์ คือ 

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์   

3. กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อและข่าวสารจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับการซื้อผลงานเพลงแบบ

ออนไลน์ผ่านทางสื่อไอทูนส์สโตร์โดยรวมในระดับปานกลาง โดยสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเกี่ยวกับการ

ซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางสื่อไอทูนส์สโตร์ในระดับมากที่สุดได้แก่ อินเทอร์เน็ต รองลงมา

ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเกี่ยวกับการซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทาง

สื่อไอทูนส์สโตร์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ วิทยุ 

4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เคยซื้อผลงานเพลงผ่านไอทูนส์สโตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางไอทูนส์สโตร์ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยปัจจัยด้านผลงานเพลง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางไอทูนส์สโตร์

มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลง

แบบออนไลน์ผ่านทางไอทูนส์สโตร์น้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

 5. ผู้บริโภคท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อไอทูนส์

สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นคุณลักษณะทางประชากรด้านเพศ โดยเพศชายจะมีพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อไอทูนส์สโตร์ที่มากกว่าเพศหญิง 
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 6. ผู้บริโภคท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบ

ออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน 

 7. ปัจจัยทางการตลาดในไอทูนส์สโตร์ จะมีผลต่อมีการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์

ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ของผู้บริโภค  

 8. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อไอทูนส์สโตร์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบ

ออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับ, การตัดสินใจซื้อ, ปัจจัย, ผลงานเพลง, ไอทูนส์โตร์ 

  

Abstract 

 The study of “Customer’s exposure behavior and purchasing decision on the 

iTunes Store media in Thailand” is quantitative research, which is form of a survey 

research by collecting data of 400 people who aged 18 to 40 years-old and uses 

iTunes application software on their computer and iOS device (iPad, iPhone, iPod and 

Mac). The data were analyzed from the computer programs by using the statistic chi-

square, t-test and one-way ANOVA. 

 The results of the research hypothesis are; 

 1. There is amount of male more than female using iTunes store. The highest 

ages is 26-30 years-old period, and the graduated a bachelor degree. Mostly, there 

are students that earn about 10,000-20,000 bath monthly.  
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 2. The most activity that customers do on iTunes application software is 

listen to music on their computers; wherewith the most customers uses iTunes 

application software daily and access to iTunes Store menu less than once a week.   

 3. The customer’s media exposure about the purchasing on iTunes Store 

media are in medium level and the most media that customers expose about the 

purchasing on iTunes Store media is Internet, second; smart phones and the least is 

radio. 

 4. The most customers are never has a purchasing on iTunes Store media and 

the total factors that affect to purchasing decision are in high level; wherewith 

product factor is the most affect to customer’s purchasing decision factor, second is 

distributing factor and the least is promoting factor. 

 5. The different demographic characteristics have no different exposure on 

iTunes Store media, except for gender.  

 6. The different demographic characteristics have no different purchasing 

decision on iTunes Store media.  

 7. The iTunes Store’s marketing factors is affected to customer’s purchasing 

decision on iTunes Store media. 

 8. The customer’s exposure on iTunes Store media is related with customer’s 

purchasing decision on iTunes Store media. 

 

Keyword : Exposure Behavior, Purchasing Decision, Factor, Music Product, iTunes 

Store  
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ดนตรีและเสียงเพลงเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้คนในทุกเพศทุกวัย เรียกได้ว่า

เป็นสื่อที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ก็ว่าได้ ในสังคมไทยนั้นมีความผูกพันกับ

เสียงเพลงมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงในยุคปัจจุบันเสียงเพลงถูกใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด

เรื่องราวและความรู้สึกของศิลปิน ผ่านทางความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของนักดนตรี

ซึ่งเป็นผู้ส่งสาร (Sender) ไปยังผู้ฟังซึ่งเป็นผู้รับสาร (Receiver) ท าให้เกิดความรู้สึกร่วมและสร้างแรง

บันดาลใจต่างๆมากมาย สื่อด้านดนตรีนั้นได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้ดนตรี

ถูกผนวกรวมกับเรื่องของธุรกิจ และเกิดเป็นบริษัทค่ายเพลงต่างๆท่ีสามารถใช้เสียงดนตรีสร้างรายได้

และผลตอบแทนมหาศาลจากการน าผลงานเพลงของศิลปินมาท าการบันทึกเสียงลงในสื่อรูปแบบ

ต่างๆและน าออกจ าหน่ายแก่ผู้ฟัง  

การบันทึกเสียงท าให้ขอบเขตของผู้ฟังเพลงเปิดกว้างและเป็นช่องทางให้ผลงานเพลงเผยแพร่

ไปสู่มวลชนมากขึ้น จากแต่เดิมที่ผู้ฟังสามารถได้ฟังผลงานเพลงจากคอนเสิร์ตและการแสดงสดเท่านั้น 

นับตั้งแต่เทปคาสเซ็ทเข้าแทนที่แผ่นเสียงในช่วงปี พ.ศ. 2510 เทคโนโลยีการบันทึกเสียงได้รับการ

พัฒนามาตามล าดับ ปี พ.ศ. 2525 ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกเสียง

มาสู่แผ่นคอมแพคดิสก์ (CD) และเม่ือประดิษฐกรรมเครื่องท าซ้ าคอมแพคดิสก์ (CD Burner) ได้รับ

การพัฒนาขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2543 จนกระทั่งมีขนาดเล็กลงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังใช้งานได้

สะดวกและราคาต่ ามาก จนเป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดมากับเครื่องคอมพิวเตอร์แทบทุกเครื่อง การท าซ้ า

คอมแพคดิสก์ก็พัฒนาขึ้นควบคู่กันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ท าลายธุรกิจเพลงจนไม่สามารถแก้ไขได้ 

เมื่อเทคโนโลยีการผลิตซ้ าแผ่นคอมแพ็คดิสก์และการดาวน์โหลดเพลง (Download) ได้รับการ

พัฒนาขึ้น ความง่ายและรวดเร็วท าวัฒนธรรมการดาวน์โหลดเพลงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

จนกระท่ังผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มหันไปใช้เทคโนโลยีดังกล่าวแทนการซื้อผลงานเพลงในรูปของแผ่นคอม
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แพ็คดิสก์ซ่ึงเป็นรายได้หลักของอุตสาหกรรมและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมเพลง (ณว

รา พิไชยแพทย์, 2553, น. 4) 

บริษัทค่ายเพลงใหญ่ของประเทศไทย อาทิ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และ อาร์เอส โปรโมชั่น เริ่ม

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของธุรกิจดนตรี ด้วยการจ าหน่ายเพลงในรูปแบบดิจิตอล ผ่านการเปิดให้ดาวน์

โหลดเพลงและเสียงรอสายลงในโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดเป็นการดาวน์โหลดอย่างถูก

ลิขสิทธิ์และถูกกฎหมาย แต่ปัญหาการดาวน์โหลดเพลงก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป เนื่องด้วยการดาวน์โหลด

เพลงทางโทรศัพท์มือถือมีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควร และผู้บริโภคส่วนหนึ่งยังคงต้องการเก็บ

ผลงานเพลงไว้ในอุปกรณ์อ่ืนๆเพ่ือใช้ส าหรับฟังมากกว่า เช่น เครื่องเล่นเพลงเอ็มพีทรี หรือ 

คอมพิวเตอร์ 

จนกระท่ังทางบริษัท แอปเปิล คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาโปรแกรมท่ีสามารถรองรับความ

ต้องการของผู้ที่ชอบฟังเพลงผนวกกับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยการใช้บัตร

เครดิต แอปเปิลจึงได้เล็งเห็นช่องทางที่อ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในการซื้อขายผลงานเพลงอย่าง

ถูกลิขสิทธิ์ และช่วยขยายพ้ืนที่ในการเข้าถึงผลงานเพลงได้อย่างไร้ขอบเขต ด้วยโปรแกรมที่มีชื่อว่า ไอ

ทูนส์ (iTunes) 

ไอทูนส์ได้รับความนิยมเนื่องจากลักษณะการใช้งานที่เรียบง่าย และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

จากอินเทอร์เน็ต โดยมีความสามารถที่ส าคัญในการเก็บและการจัดเรียงไฟล์เพลงภายในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งสามารถท างานได้ทั้งคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแม็คโอเอส (MacOS) 

และ วินโดวส์ (Windows) โดยผู้ใช้สามารถใช้งานไอทูนส์ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จัดระเบียบ

เพลงของตนเองได้ในรายการเพลง (playlist), แก้ไขข้อมูลของไฟล์, บันทึกซีดี, คัดลอกไฟล์ไปยัง 

เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล, ดาวน์โหลดพอดคาสต์ (รายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่างประเทศ), 

ส ารองไฟล์ลงในซีดีหรือดีวีดี, แสดงภาพกราฟิกที่สอดคล้องกับเพลง (visualizer), แสดงภาพปกอัลบั้ม

จากเครื่องเล่นเพลง รวมถึงซื้อเพลงและผลงานเพลงอื่นๆผ่านร้านขายเพลงและสื่อออนไลน์ที่มากับตัว

โปรแกรม นั่นคือ ไอทูนส์สโตร์ (iTunes Store) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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จากสถิติล่าสุด (พ.ศ. 2555) ที่ทางบริษัทแอปเปิลได้เปิดเผยนั้น มียอดขายอุปกรณ์ iOS 
(ระบบปฏิบัติการของไอแพด, ไอโฟน และไอพอด) ทั้งหมดรวมกัน 400 ล้านเครื่อง นับถึงสิ้นเดือน
มิถุนายน 2555, ไอแพดขายได้ถึง 84 ล้านเครื่อง (นับถึงสิ้นเดือนมิถุนายน) ครองส่วนแบ่งตลาด 68% 
ของแท็บเล็ตโลกที่ขายในขณะนี้, ยอดขายไอพอดทั้งหมด (นับทั้งไอพอดรุ่นเดิมและไอพอดที่ใช้ iOS) 
350 ล้านเครื่อง, ไอทูนส์มีเพลง 26 ล้านเพลงพร้อมขาย ถ้านับยอดขายเพลงทั้งหมด 20,000 ล้าน
ครัง้ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา, 66% ของยอดดาวน์โหลดในไอทูนส์มาจาก ไอโฟนและไอแพด ทั้งหมดนี้จะ
เห็นได้ว่า อุปกรณ์จากแอปเปิลนั้นยังคงเป็นที่นิยมจากผู้บริโภคในทั่วโลก โปรแกรมไอทูนส์ที่ถูกพ่วง
มากับอุปกรณ์ต่างๆจึงถูกน ามาใช้งานได้ไม่ยาก และด้วยคุณสมบัติของไอทูนส์สโตร์ที่อ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้แล้ว การหันมาซื้อผลงานเพลงบนไอทูนส์สโตร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคท่ี
ได้ผลงานเพลงที่มีคุณภาพและถูกลิขสิทธิ์ไว้ในครอบครอง แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายส่วนใน
การตัดสินใจจะซื้อผลงานเพลงเหล่านี้  อาทิ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับการใช้
งานโปรแกรมไอทูนส์ รวมไปถึงเนื้อหาและข้อมูลที่ทางไอทูนส์สโตร์ได้เผยแพร่และโฆษณาแก่ผู้บริโภค 
รวมทั้งปัจจัยที่น ามาใช้ในการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิผลต่อผู้บริโภค 

จึงน ามาซึ่งประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับและการตัดสินใจซื้อ
ผลงานเพลงแบบออนไลน์บนไอทูนส์สโตร์ โดยเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างในช่วงวัยนักศึกษาจนถึงวัย
ท างาน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 40 ปี เนื่องจากว่าการช าระเงินผ่านทางไอทูนส์สโตร์ต้องท าการช าระผ่าน
บัตรเครดิต ผู้ที่อยู่ในช่วงอายุนี้จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานบัตรเครดิตและใช้งานโปรแกรมไอ
ทูนส์ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะช่วยให้ผลการศึกษาท่ีได้นั้นสามารถสะท้อนผลการศึกษาได้ใกล้เคียง
ความเป็นจริงมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์

สโตร์ของผู้บริโภค 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านการตลาด และปัจจัยคุณลักษณะประชากร ที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ 
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กรอบตัวแปรการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaires) ในรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional 

Survey) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรอายุระหว่าง 18-40 ปี ที่ใช้โปรแกรมไอทูนส์ 

(iTunes) จ านวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 

sampling) คือ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ศึกษาเลือกที่ศึกษา

เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้โปรแกรมไอทูนส์ รวมถึงใช้อุปกรณ์ iOS คือ iPod, iPhone, iPad และ

เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบแม็คโอเอส (MacOS) โดยก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างตาม

คุณลักษณะทางประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-40  ปี และใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident Sampling) โดยใช้วิธีการ Interviewing-scheduled s โดยท าการ

เก็บข้อมูลตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) และเว็บบอร์ด (Webboard) ของผู้

ที่มีความสนใจในโปรแกรมไอทูนส์และอุปกรณ์ iOS ด้วยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ของ 

docs.google.com  

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

คุณลกัษณะทาง

ประชากร 

พฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือ    ไอ

ทูนส์สโตร์ 
การตดัสินใจซ้ือ

ผลงานเพลงผา่นส่ือ

ไอทูนส์สโตร์ ปัจจยัทาง

การตลาดใน    

ไอทูนส์สโตร์ 
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ผลการศึกษา 

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่า มีผู้บริโภคเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มี

อายุ 26-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษาจ านวนมากท่ีสุด และมีรายได้ต่อ

เดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,000 – 20,000 บาท  

 ส าหรับพฤติกรรมการเปิดรับโปรแกรมไอทูนส์และไอทูนส์สโตร์ ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรม

ที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในโปรแกรมไอทูนส์ (iTunes) มากที่สุด คือฟังเพลงในคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เปิดใช้โปรแกรมไอทูนส์ทุกวัน และเข้าสู่เมนูไอทูนส์สโตร์ คือ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์   

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อและข่าวสารจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับการซื้อผลงานเพลงแบบ

ออนไลน์ผ่านทางสื่อไอทูนส์สโตร์โดยรวมในระดับปานกลาง โดยสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเกี่ยวกับการ

ซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางสื่อไอทูนส์สโตร์ในระดับมากที่สุดได้แก่ อินเทอร์เน็ต รองลงมา

ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเกี่ยวกับการซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทาง

สื่อไอทูนส์สโตร์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ วิทยุ  

ในด้านการตัดสินใจซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทาง

สื่อไอทูนส์สโตร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เคยซื้อผลงานเพลงผ่านสื่อไอทูนส์

สโตร์ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางไอทูนส์สโตร์ สามารถแบ่ง

เกณฑ์ในการพิจารณาออกเป็น 5 ปัจจัยย่อยคือ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของไอทูนส์สโตร์ ปัจจัยด้าน

ผลงานเพลง (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) และปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) สรุปผลได้ดังนี้ 

- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางไอทูนส์สโตร์ของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านผลงานเพลงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบ

ออนไลน์ผ่านทางไอทูนส์สโตร์มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย และปัจจัยมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางไอทูนส์สโตร์น้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด  
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- ปัจจัยในด้านคุณสมบัติของไอทูนส์โตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงผ่านสื่อไอทูนส์

สโตร์มากท่ีสุด ได้แก่ การให้ทดลองฟังตัวอย่างเพลงที่เลือก 90 วินาที  

- ปัจจัยด้านผลงานเพลงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์มากท่ีสุด 

ได้แก่ คุณภาพเสียงในผลงานเพลง  

- ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์มากท่ีสุด ได้แก่ 

ความเหมาะสมของราคาต่ออัลบั้ม  

- ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์มาก

ที่สุด ได้แก่ ระบบการยืนยันการซื้อทุกครั้ง  

- ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์

มากที่สุด ได้แก่ สื่อบุคคล และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลง

ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์น้อยที่สุด ได้แก่ สื่อนอกสถานที่ โดยปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดจากปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดทั้งหมด ได้แก่ การโฆษณาทางสื่ออินเตอร์เน็ต 

 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อไอทูนส์สโตร์ที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน จะมี

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อไอทูนส์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคท่ีมีเพศที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม

การเปิดรับสื่อไอทูนส์สโตร์ที่แตกต่างกัน โดยเพศชายจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อไอทูนส์สโตร์ที่

มากกว่าเพศหญิง 
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สมมติฐานข้อที่ 2 คุณลักษณะทางประชากรผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซื้อ

ผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบได้ว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน 

จะมีการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริโภค

ที่มีคุณลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอ

ทูนส์สโตร์ที่ไม่แตกต่างกันทั้งสิ้น 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการตลาดในไอทูนส์สโตร์มีผลต่อมีการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบ

ออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ของผู้บริโภค 

ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยทางการตลาดในไอทูนส์สโตร์ จะมีผลต่อมีการตัดสินใจซื้อผลงาน

เพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ของผู้บริโภค โดยผลจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

การตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์จ าแนกตามปัจจัยทางการตลาดในไอ

ทูนส์สโตร์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีลงความเห็นว่าปัจจัยทางการตลาดในไอทูนส์สโตร์ส่งผลในระดับท่ีมี

คะแนนสูงกว่า จะมีความบ่อยครั้งในการซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ที่มากกว่า

ผู้บริโภคท่ีลงความเห็นว่าปัจจัยทางการตลาดในไอทูนส์สโตร์ส่งผลในระดับท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 

สมมตติฐานข้อที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อไอทูนส์สโตร์ของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ของผู้บริโภค 

ผลการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อไอทูนส์สโตร์ นั้นมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ โดยพบว่า กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อไอทูนส์สโตร์เป็นจ านวนบ่อยครั้งมากกว่า จะมีการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์

ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ที่มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อไอทูนส์สโตร์เป็นจ านวนน้อย

ครั้งกว่ากลุ่มผู้บริโภคข้างต้น 

อภิปรายผล 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 12 

 

1. จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะทางประชากรโดยทั่วไปของผู้บริโภคท่ีซื้อผลงาน

เพลงผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี การศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียนและนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนส่วนมากอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 

บาท แสดงให้เห็นว่า การซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ เป็นที่สนใจและส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลงานเพลงกับผู้บริโภคท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษามากกว่าอาชีพอ่ืนๆ เนื่องมาจากสื่อไอ

ทูนส์สโตร์จะเป็นที่รู้จักและถูกเปิดรับในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาได้ง่าย เพราะนักเรียนนักศึกษาถือ

เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกิจกรรมในชีวิตประจ าวันเกี่ยวข้องกับการฟังเพลง และผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังมีเวลา

ในการเลือกซ้ือและเลือกฟังผลงานเพลงที่มากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องรับผิดชอบกับงานและ

ต าแหน่งหน้าที่ของตน สอดคล้องกับคุณสมบัติและรูปแบบการใช้งานของไอทูนส์สโตร์ที่เป็นสื่อ

รูปแบบใหม่ (New Media) ซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ให้ผู้ใช้สารสามารถเลือก

เข้าถึงเนื้อหาได้ในทุกท่ีทุกเวลาที่ตนต้องการ และศักยภาพของสื่อที่สามารถจะเก็บรักษาข่าวสาร

ข้อมูลเอาไว้ได้ โดยอายุของผู้บริโภคท่ีอยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปีนั้น มีภาวะในการตัดสินใจซื้อด้วย

ตนเอง ในการเลือกท่ีจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้านั้นๆ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ถือเป็นระดับการศึกษาที่มีความรู้ดีและได้เปรียบในการเป็นผู้รับสารที่ดี ท าให้สามารถ

เข้าใจในสื่อไอทูนส์สโตร์ได้ดีอีกด้วย  

อีกหนึ่งข้อสังเกตท่ีได้จากการศึกษาคือ การซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์

นั้นจะต้องช าระเงินผ่านทางบัตรเครดิตที่ผู้บริโภคใส่ข้อมูลลงในบัญชีผู้ใช้เท่านั้น แม้ว่าผู้บริโภคส่วน

ใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ไม่มากและไม่น้อย 

ผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็สามารถตัดสินใจซื้อผลงานเพลงบนสื่อไอทูนส์สโตร์ผ่านทางบัตรเครดิตได้ ถึงแม้

ผู้บริโภคอาจยังมีอาจเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ แต่ก็มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมพอที่จะได้รับความไว้วางใจ

ในการใช้บัตรเครดิตจากผู้ถือบัตรที่เป็นผู้ปกครองได้ โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ หรือรายได้ ที่จะมาเป็นตัวก าหนดในการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงผ่านการใช้

บัตรเครดิต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในเรื่อง “อิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร” ของอภิรดี นิตุธร (2539) ซึ่งกล่าวว่า การ

เลือกใช้บัตรเครดิต ไม่ว่าจะในประเด็นของจ านวนบัตรเครดิตที่มี หรือประเด็นการเลือกประเภทบัตร



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 13 

 

เครดิตนั้นไม่ข้ึนอยู่กับเพศ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และรูปแบบการด ารงชีวิต แต่ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยอื่น เช่น ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ทั้งจากตัวผู้บริโภคเอง คนในครอบครัวและ

คนใกล้ชิดนั้นเป็นอย่างไร จะยอมรับในการท าบัตรเครดิตแต่ละประเภทอย่างไร เนื่องจากผู้บริโภค

บางกลุ่มอาจมองว่าการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตนั้นมีความซับซ้อนและไม่ปลอดภัยเท่ากับการใช้จ่าย

ด้วยเงินสด 

 2. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับโปรแกรมไอทูนส์และไอทูนส์สโตร์ พบว่ากิจกรรมที่

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในโปรแกรมไอทูนส์คือฟังเพลงในคอมพิวเตอร์ โดยมีความบ่อยครั้งในการเปิดใช้

โปรแกรมไอทูนส์ในทุกวัน และส่วนมากเข้าสู่เมนูไอทูนส์สโตร์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสื่อที่

ผู้บริโภคเปิดรับเกี่ยวกับการซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางสื่อไอทูนส์สโตร์มากท่ีสุดคือ 

อินเทอร์เน็ต ท าให้เห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีความเป็นผู้บริโภคในยุคอินเตอร์เน็ต 

(Gen-I) อยู่สูง เนื่องจากอินเทอร์เน็ตนั้นถือเป็นสื่อใหม่ (New media) เป็นสื่อที่ใช้เทคโนโลยีการ

สื่อสารสร้างความเป็นปัจเจกในการรับข้อมูลข่าวสารส าหรับผู้บริโภค ซึ่งยังสามารถเปิดรับและเข้าถึง

สารได้อย่างรวดเร็วกว่าสื่อประเภทอ่ืน ทั้งนี้อินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อที่ถูกผนวกอยู่ในคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์พกพาต่างๆแทบทั้งหมดในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อผลงานเพลง

แบบออนไลน์ผ่านทางสื่อไอทูน์สโตร์ และก าลังใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาอยู่ ก็จะสามารถ

เข้าสู่โปรแกรมไอทูนส์และเมนูไอทูนส์สโตร์ได้ทันทีซึ่งการใช้งานโปรแกรมไอทูนส์และไอทูนส์สโตร์

จะต้องด าเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของโรเจอร์เก่ียวกับสื่อใหม่ (New 

media) ที่ว่า คุณลักษณะส าคัญๆของสื่อแบบใหม่นี้ ในที่นี้คืออินเทอร์เน็ต จะมีผลต่อเนื่องไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงสังคม เห็นได้จาก การวางจ าหน่ายผลงาน

เพลงในสื่อไอทูนส์สโตร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการจัดจ าหน่ายผลงานเพลงในรูปแบบแผ่น

ซีดีที่จับต้องได้ในอดีต ไปสู่การจัดจ าหน่ายผลงานเพลงที่เป็นสื่อดิจิตอลซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการ

เลือกซื้อผลงานเพลงส าหรับผู้บริโภค และจากการที่ค่ายเพลงต่างๆเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับการ

จ าหน่ายผลงานเพลงในรูปแบบดิจิตอลผ่านทางอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดเพลงผ่านระบบ

โทรศัพท์มือถือ รวมถึงการจ าหน่ายผลงานเพลงผ่านทางไอทูนส์สโตร์ที่มีเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน 
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3. จากผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์

ผ่านทางสื่อไอทูนส์สโตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เคยซื้อผลงานเพลงผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ 

และตามด้วยความบ่อยครั้งในการซื้อผลงานเพลงผ่านสื่อไอทูนส์สโตร์ล าดับรองลงมาคือ สัปดาห์ละ 1 

ครั้ง โดยปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางสื่อไอทูนส์สโตร์ พบว่า ปัจจัยด้าน

ผลงานเพลง, ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย, ปัจจัยด้านคุณสมบัติของไอทูนส์โตร์ และปัจจัยด้านราคา มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดนั้นมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลงานเพลงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้

ส่วนใหญ่เข้าใจในคุณสมบัติและการท างานของไอทูนส์ จึงมีการตัดสินใจมาก่อนแล้วในการจะซื้อ

หรือไม่ซื้อผลงานเพลง ท าให้ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงไม่อยู่ใน

ระดับมากเท่าปัจจัยอ่ืนๆ โดยในปัจจัยแต่ละประเภทที่ได้กล่าวมาจะมีปัจจัยย่อยที่ผู้บริโภคให้

ความส าคัญในระดับที่แตกต่างกันไป และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุดก็คือ คุณภาพเสียงของผลงานเพลง 

จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การจ าหน่ายผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางสื่อไอทูนส์

สโตร์ในประเทศไทยนั้น คนส่วนใหญ่ยังคงลังเลและยังไม่มีการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงผ่านทางสื่อไอ

ทูนส์สโตร์ แม้ว่าปัจจัยด้านผลงานเพลง, ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย, ปัจจัยด้านคุณสมบัติของไอทูนส์

โตร์ และปัจจัยด้านราคา จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลงานเพลงอยู่ในระดับมากก็ตาม ซึ่งแต่เดิมนั้น

ผู้บริโภคในไทยมักได้มาซึ่งผลงานเพลงในรูปแบบดิจิตอลผ่านทางการคัดลอก(ก๊อปปี้)และดาวน์โหลด

ฟรีอย่างผิดกฎหมายบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แม้จะมีผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซื้อผลงานเพลงผ่านสื่อไอ

ทูนส์สโตร์บ้างแล้ว ในอันดับรองลงมาคือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่การซื้อผลงานเพลงบนไอทูนส์สโตร์ก็

ยังไม่เป็นที่เปิดรับในผู้บริโภคส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากการขายผลงานเพลงแบบออนไลน์ผ่านทางสื่อไอ

ทูนส์สโตร์ในประเทศไทยเพ่ิงเริ่มมีการเปิดขายผลงานเพลงอย่างเป็นทางการในช่วงปี พ.ศ. 2555 ซ่ึง

ยังเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนับจากช่วงเวลาที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ในการที่จะท าความรู้จักกับ

สื่อไอทูนส์สโตร์ของผู้บริโภคในไทย ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์

ที่ว่า การตัดสินใจที่จะน านวัตกรรมนั้นไปใช้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ต้องอาศัยปัจจัยหรือคุณลักษณะที่จะ

สามารถท าให้บุคคลๆนั้นยอมรับนวัตกรรม ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ไม่เคยซื้อผลงานเพลงผ่านสื่อไอทูนส์
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สโตร์ อาจต้องใช้ความพยายามและเวลาในการโน้มน้าวใจให้เห็นคุณค่าอย่างชัดแจ้งถึงคุณประโยชน์

และผลที่จะได้รับจากการยอมรับนวัตกรรมในระยะเวลาต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาถึงผู้ผลิตสื่อหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมดนตรี เช่น ค่ายเพลงต่างๆที่

น าผลงานเพลงไปเผยแพร่ในสื่อไอทูนส์สโตร์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตผลงานเพลงและ

การวางแผนการตลาดในสื่อไอทูนส์สโตร์ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่มีความครบถ้วนรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

 2. หากยังไม่มีการระบุจ านวนบัญชีผู้ใช้โปรแกรมไอทูนส์ในประเทศไทยที่แน่ชัดอยู่ อาจ

จ าเป็นต้องใช้สูตรการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรของ W.G.cochran มาใช้

ในการค านวณ เพ่ือความสะดวกและลดความซับซ้อนในขั้นตอนการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างลงไป 

 3. ควรมีค าถามเพ่ิมเติมในแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ผู้บริโภคไม่ตัดสินใจซื้อผลงานเพลง

ในไอทูนส์สโตร์ เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุและน าผลในส่วนนี้มาอภิปรายเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนขึ้น   

4. ในข้อที่ถามว่า ผู้บริโภคซื้อผลงานเพลงในไอทูนส์สโตร์สัปดาห์ละกี่ครั้ง จากการที่เป็น

ค าถามปลายเปิดท าให้กลุ่มตัวอย่างบางคนใส่ค าตอบที่ไม่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนลงไปด้วย เช่น ไม่แน่นอน

, เดือนละครั้ง, เคยซื้อเพียงครั้งเดียว เป็นต้น ซึ่งค าตอบเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขที่จะน าไปค านวณหาค่าได้ 

ท าให้ผู้ศึกษาต้องน าค าตอบดังกล่าวไปแทนค่าให้เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงค าตอบที่สุด เพ่ือที่จะท าให้

ค าตอบเหล่านี้สามารถน าไปค านวณในการทดสอบสมมติฐานได้อย่างครบถ้วน ในการศึกษาครั้งต่อไป 

ควรมีการจัดกลุ่มของค าตอบในข้อนี้ให้ออกมาเป็นเชิงคุณภาพก่อน หรือต้องก าหนดค าตอบให้ออกมา

ในรูปของตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการหาค่าเชิงสถิติ 

 

เอกสารอ้างอิง 
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