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การศึกษาเรื่อง “การยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บน

สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับนวัตกรรม
แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟน ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลง
แบบสตรีมม่ิง KKBOX บนสมาร์ทโฟน กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น
ฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนทั้งในระบบ iOS และ Android ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 12 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลคือ 1) เกณฑ์อายุ โดยเลือกผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟัง
เพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟนที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี เนื่องจากตามสถิติของผู้ใช้งาน
แอพลิเคชั่น KKBOX พบว่า มีผู้ใช้ในช่วงอายุนี้มากที่สุดจากผู้ใช้งานทั้งหมด 2) เกณฑ์ระยะเวลาใน
การใช้แอพพลิเคชั่น โดยจ าแนกผู้ให้ข้อมูลได้ดังนี ้ 

- ผู้ใช้แล้วใช้ต่อ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX 
บนสมาร์ทโฟน 1 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน และ ผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX 
บนสมาร์ทโฟนน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 4 คน  

- ผู้ใช้แล้วละทิ้งในภายหลัง คือ ผู้ที่เคยใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บน
สมาร์ทโฟนแล้วเลิกใช้หรือไม่ใช้ต่อ จ านวน 4 คน 
 ผลการศึกษาพบว่าการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บน
สมาร์ทโฟน ของกลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 ปีขึ้นไป และผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปี 
ส่วนใหญ่มีการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ครบทั้ง 5 ขั้นตอนอย่าง
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ต่อเนื่อง คือ ขั้นความรู้ ขั้นโน้มน้าวใจ ขั้นตัดสินใจ ขั้นการด าเนินการ และขั้ นการยืนยัน โดยแต่ละ
ขั้นตอนนั้นเกิดขึ้นตามล าดับ โดยมีการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX 
ถึงระดับขั้นการยืนยันนวัตกรรม (Confirmation) ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นแล้วละทิ้งใน
ภายหลัง พบว่าส่วนใหญ่มีการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ถึงระดับ
ขั้นการด าเนินการ (Implementation) 

ขณะที่ปัจจัยด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู้ ใช้
แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟน พบว่า กลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 
ปีขึ้นไป และ ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านคุณสมบัติ
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) ในประเด็นสะดวกในการใช้งานและในประเด็น
ความพึงพอใจ ในด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตนในด้าน
ความต้องการของบุคคล ด้านคุณสมบัติความซับซ้อน (Complexity) ประเมินว่ารูปแบบการใช้งาน
ของแอพพลิเคชั่นนั้นไม่มีความซับซ้อน สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว ด้านคุณสมบัติ
โอกาสในการทดลองใช้ (Trialability) มีการทดลองใช้นวัตกรรมแอพพลิเคชั่น KKBOX ซึ่งหลังทดลอง
ใช้ส่วนใหญ่มีทัศนคติ ในแง่บวกต่อตัวแอพพลิ เคชั่น และด้านโอกาสในการสัง เกตเห็นได้ 
(Observability) สังเกตเห็นประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมด้วยตนเองและจากเพ่ือน ในเรื่องของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากความสะดวกสบาย สามารถฟังที่ไหนเวลาใดก็ได้ และฟังแบบออฟไลน์ได้ 

ส าหรับปัจจัยด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมที่มีผลต่อการละทิ้งนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลง
แบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นแล้วละทิ้งใน
ภายหลังมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 ปีขึ้นไป และผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง
น้อยกว่า 1 ปี ในด้านปัจจัยด้านคุณสมบัติประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ และด้านคุณสมบัติความซับซ้อน 
ทว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนั้นกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์กลับไม่ได้พิจารณาว่าเป็นปัจจัยส าคัญมากที่สุด เนื่อง
ด้วยมีประเด็นอ่ืนที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ตระหนักและให้ความส าคัญมากกว่านั่นคือด้านความเข้ากันได้ 
ที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่านวัตกรรมแอพพลิเคชั่น KKBOX ไม่มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับตนในด้านความต้องการของบุคคล  

นอกจากนี้ด้านโอกาสในการทดลองใช้ยังเกิดผลในทางตรงกันข้าม เพราะหลังจากกลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ได้ทดลองใช้ กลับเพ่ิมความลังเลใจให้แก่บุคคลผู้ก าลังพิจารณาที่จะน านวัตกรรมไปใช้ 
สืบเนื่องจากความคาดหวังและการประเมินด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมซึ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เริ่มรู้สึก
ว่ า ไม่สอดคล้ องกับความต้องการของตน ส่ งผล ให้กลุ่ มผู้ ให้ สั มภาษณ์ละทิ้ งนวั ตกรรม 
(Discontinuance) ในท้ายทีสุ่ด 
 
ค ำส ำคัญ: การยอมรับ, นวัตกรรม, แอพพลิเคชั่น, สมาร์ทโฟน  
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บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
 การด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไปในปัจจุบัน พบว่ามีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กันอย่าง
แพร่หลายทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน จึงท าให้อุปกรณ์นี้เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ส าหรับการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นอุปกรณ์ (Device) ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร การ
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร การรับ-ส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการใช้เพ่ือความบันเทิงดูหนัง ฟัง
เพลง เพ่ือความต้องการที่จะหลีกหนี (Diversion) จากกิจวัตรประจ าวันหรือผ่อนคลายอารมณ์ ด้วย
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้น  ท าให้
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นมากกว่าแค่โทรศัพท์เคลื่อนที่ กลายเป็น สมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มี
ความสามารถเหนือกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป (วัศยา ธีรวนิชย์ไชยกุล , 2556) กล่าวคือ 
ความสามารถของสมาร์ทโฟนในยุคนี้มีความทัดเทียมกับคอมพิวเตอร์พกพาที่เร้นตัวอยู่ในรูปแบบของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จุดเด่นของการใช้งานสมาร์ทโฟนคือผู้ใช้สามารถลงโปรแกรมหรือดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น (Application) เพ่ิมเติมได้ ท าให้มีการสร้างแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายเพ่ือรองรับและ
ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความสนใจของตน 
เป็นเหตุให้ผู้ใช้หันมาให้ความสนใจและใช้งานสมาร์ทโฟนซึ่งตอบโจทย์รูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคนี้
กันมากข้ึน 

ทั้งนี้  ตลาดของแอพพลิเคชั่นกลุ่มหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมมากขึ้น ก็คือกลุ่มของ
แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง หรือที่เรียกกันว่า 
มิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) หมายถึง รูปแบบการเผยแพร่บทเพลงไปยังผู้ฟังผ่านระบบ
ออนไลน์ มีทั้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายเดือน ด้วยความหลากหลายบทเพลง
ของที่มีให้เลือกฟังอย่างมหาศาล ท าให้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ส าหรับใน
ประเทศไทย 2 ปีที่ผ่านมานักฟังเพลงชาวไทยเริ่มหันมาสนใจการฟังเพลงแบบมิวสิคสตรีมมิ่งมากขึ้น 
จากการเปิดตัวบริการมิวสิคสตรีมมิ่งของต่างชาติที่ให้บริการเพลงไทย อาทิ Deezer Rdio 
LINEMusic Tidal โดยเฉพาะอย่างยิ่ง KKBOX ที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนให้ความสนใจและก าลังไต่ระดับ
ความนิยมขึ้นมาเรื่อยๆ 

KKBOX เป็นแอพพลิเคชั่นให้บริการฟังเพลงในรูปแบบสตรีมมิ่ง โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศ
ไต้หวัน ปัจจุบันสามารถใช้บริการ KKBOX ได้ใน ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย ส าหรับในประเทศไทยนั้นด าเนินการโดย บริษัท เคเคบ็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเติมเต็มบริการในส่วน AIS Music 
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Store ในปี พ.ศ. 2556 เปิดให้บริการในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว โดยในปีแรกทาง
บริษัทยังไม่ได้ท าการตลาดให้เป็นที่รู้จักมากนัก ท าให้มีลูกค้าที่ช าระค่าบริการรายเดือนราว 90,000 
คน แต่ปลายปี 2557 เริ่มท าตลาดมากขึ้น ประกอบกับมีโปรโมชั่นให้ทดลองใช้ฟรี 2 เดือน ท าให้มี
ผู้สมัครทดลองใช้เพ่ิมขึ้นอีกราว 80,000 คน และเริ่มแพร่ภาพโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงไลฟ์สไตล์ของการฟังเพลงสตรีมมิ่งออนไลน์ที่สะดวกสบาย (ประชาชาติธุรกิจ, 2558) ปัจจุบัน 
KKBOX มีจ านวนผู้ใช้ในระบบ (Active User) ทั้งหมดอยู่ที่ราว 3 ล้านคน 

ด้วยระยะเวลาการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเพียง 2 ปี และจ านวนผู้ใช้งานกว่า 3 ล้านคน 
ถือได้ว่าแอพพลิเคชั่น KKBOX ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีทั้งจากผู้ใช้งานทั่วไปรวมไปถึงค่ายเพลง
น้อยใหญท่ั้งไทยและสากล  อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลขการจัดอันดับแอพพลิเคชั่นเพียงผิวเผิน อาจเป็น
ที่คลางแคลงใจว่าเหตุใดแอพพลิเคชั่น KKBOX ถึงได้รับความนิยมค่อนข้างแพร่หลายกว่า
แอพพลิเคชั่นอื่นที่มีรูปแบบเดียวกัน 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX 
บนสมาร์ทโฟนโดยศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง 
KKBOX บนสมาร์ทโฟน รวมถึงเพ่ือศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟน เพ่ือสามารถน าผลการศึกษามาอธิบายถึง
การยอมรับนวัตกรรมนั้น และเพ่ือน าผลวิจัยที่ได้ไปก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ในการจูงใจให้ ผู้ใช้
ตัดสินใจซื้อบริการแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมม่ิง KKBOX บนสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ท
โฟน ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟน 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “การยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บน
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษาก าหนดระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษา คือ การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ในประเด็นที่ต้องการจะศึกษา คือการยอมรับนวัตกรรมและปัจจัย
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ด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีม
มิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟน โดยใช้การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟนในระบบ iOS หรือ Android ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลคือ 1) เกณฑ์อายุ โดยเลือกผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟนที่มี
อายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี เนื่องจากตามสถิติของผู้ใช้งานแอพลิเคชั่น KKBOX พบว่า มีผู้ใช้ในช่วงอายุนี้
มากที่สุดจากผู้ใช้งานทั้งหมด 2) เกณฑ์ระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่น จ าแนกเป็น  

- ผู้ใช้แล้วใช้ต่อ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX 
บนสมาร์ทโฟน 1 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน และ ผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX 
บนสมาร์ทโฟนน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 4 คน  

- ผู้ใช้แล้วละทิ้งในภายหลัง คือ ผู้ที่เคยใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บน
สมาร์ทโฟนแล้วเลิกใช้หรือไม่ใช้ต่อ จ านวน 4 คน 

โดยสรุปแล้ว ผู้ให้ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลผู้หญิง
จ านวน 6 คน ผู้ให้ข้อมูลผู้ชายจ านวน 6 คน อายุของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในช่วงระหว่าง 18 - 30 ปี 

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
จากผลการศึกษาผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ท าให้ผู้ศึกษาทราบค าตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ

ศึกษา คือ การยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมม่ิง KKBOX บนสมาร์ทโฟน และ
ปัจจัยด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบ
สตรีมม่ิง KKBOX บนสมาร์ทโฟน ทั้งนีผู้้ศึกษาได้น าเสนอโดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 

1. การยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมม่ิง KKBOX บนสมาร์ทโฟน 

จากการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บน
สมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์พบว่าในกระบวนการการยอมรับนวัตกรรมขั้นความรู้ กลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง
น้อยกว่า 1 ปี และกลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นแล้วละทิ้งในภายหลัง มีการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น
ฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ในระดับขั้นความรู้ ดังจะเห็นได้ว่าในขั้นนี้สื่อโฆษณาและสื่อบุคคล
ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้บุคคลหรือกลุ่มสังคมได้รับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมว่ามีนวัตกรรมใน
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การฟังเพลงคือแอพพลิเคชั่น KKBOX เกิดข้ึน โดยที่บุคคลจะยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของนวัตกรรม
มากนัก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือบุคคลนั้นๆ เกิดการรับรู้ว่ามีนวัตกรรมดังกล่าวอยู่นั่นเอง 

ในระดับขั้นโน้มน้าวใจ เห็นได้ว่ากลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม เริ่มมีการหาข้อมูลเพ่ิมเติมท า
ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น KKBOX มากขึ้น มีทีท่าแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม
เพ่ิมเติมจากสื่อต่างๆ มากขึ้น ในแง่ของทัศนคติต่อตัวแอพพลิเคชั่นหลังได้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์มีทั้งรู้สึกชอบและรู้สึกเฉยๆ โดยกลุ่มที่รู้สึกเฉยๆ อาจเกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่
เพียงพอ ตัวสาร (message) ที่สื่อออกไปยังค่อนข้างขาดความน่าสนใจ หรือข้อมูลในสารนั้นอาจไม่
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ในเวลานั้น   

ในระดับขั้นตัดสินใจ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่มมีการไตร่ตรองว่าจะยอมรับแอพพลิเคชั่น 
KKBOX โดยพิจารณาจากข้อดี-ข้อจ ากัดว่าหากน าแอพพลิเคชั่นมาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
อย่างไรบ้าง แล้วประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากพอที่จะยอมรับไปปฏิบัติอย่างเต็มที่หรือไม่ ซึ่งประโยชน์
ดังกล่าวตรงตามคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่น KKBOX เช่น ฟังเพลงแบบออฟไลน์ได้ (Offline Mode) 
สร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวได้ (Personalized Playlist) แชทกับศิลปินได้ด้วยฟังก์ชั่น Listen With   

ในระดับขั้นการด าเนินการ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม มีการทดลองใช้แอพพลิเคชั่นกับ
สถานการณ์ของตนว่ามีผลดีต่อตนเองหรือไม่ มีการประเมินว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีน้ าหนักมากพอที่
ตนจะยอมรับไปปฏิบัติอย่างเต็มที่หรือไม่  ตลอดจนเมื่อทดลองใช้แอพพลิเคชั่นแล้วเกิดปัญหาใด จะ
สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาค้นพบข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในกลุ่มของกลุ่มผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นแล้วละทิ้งในภายหลังนั้นพบปัญหาที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้น้ าหนักว่าเป็นปัญหาที่
ค่อนข้างส าคัญ เป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขหรือบรรเทาได้โดยง่าย เช่น ปัญหาลักษณะฟังก์ชั่นไม่
สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาสิทธิพิเศษในการฟังเพลงก่อนใครมีน้อยมาก ท าให้มีแนวโน้มที่
จะเกิดการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นไม่ต่อเนื่องในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์นี้ 

ในระดับขั้นการยืนยัน มีเพียงกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 2 กลุ่มที่มีการยอมรับนวัตกรรม
แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ในระดับขั้นการยืนยัน คือกลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 
1 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปีดังจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 2 
กลุ่ม มีการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากแอพพลิเคชั่นว่ามีน้ าหนักมากพอที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จะ
ยอมรับไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในแง่คุณสมบัติของแอพพลิเคชั่น  อาทิ ฟังเพลงแบบ
ออฟไลน์ได้ (Offline Mode) สร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวได้ (Personalized Playlist) แชทกับศิลปินได้
ด้วยฟังก์ชั่น Listen With  ใช้งานง่าย ฯลฯ ตรงกันข้ามกับกลุ่มผู้ใช้แอพพลิเคชั่นแล้วละทิ้งใน
ภายหลังที่แม้ว่าในขั้นตอนการยอมรับช่วงแรกจะรู้สึกถึงประโยชน์ที่ได้รับมาบ้าง แต่เมื่อมาถึงขั้นการ
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ด าเนินการ เมื่อพวกเขามีโอกาสได้ทดลองใช้กลับพบว่าประโยชน์หลักๆ จากแอพพลิเคชั่นที่เขาคิดไว้
ไม่เป็นไปดังคาด ท าให้เริ่มมีทัศนคติค่อนข้างลบต่อตัวแอพพลิเคชั่น จนส่งผลให้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
ปฏิเสธการยอมรับนวัตกรรมในระดับขั้นการยืนยัน 

จากผลการศึกษาจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 ปี
ขึ้นไป และผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่มีการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟัง
เพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนนั้นเกิดขึ้นตามล าดับ สอดคล้องกับ
กระบวนการการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของบุคคล ( Innovation-Decision Process) ของ 
Everett M. Rogers (2003) ซึ่งอธิบายไว้ว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลใด (หรือกลุ่มบุคคลใด ) ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม จนกระทั่งก่อให้เกิดทัศนคติต่อนวัตกรรม เพ่ือที่จะตัดสินใจว่าจะยอมรับ
หรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้น และหากเกิดการยอมรับก็จะน านวัตกรรมนั้นไปลงมือปฏิบัติ และท าการ
ยืนยันการตัดสินใจเป็นขั้นสุดท้าย โดยจะเกิดเป็นขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง คือ ขั้น
ความรู้ ขั้นโน้มน้าวใจ ขั้นตัดสินใจ ขั้นการด าเนินการ และข้ันการยืนยัน  

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 ปีขึ้นไป และผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง
น้อยกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่มีการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ถึงระดับ
ขั้นการยืนยันนวัตกรรม สอดคล้องกับที่ Rogers (2003) ได้อธิบายขั้นการยืนยัน (Confirmation) ไว้
ว่า เป็นขั้นตอนที่บุคคลหรือกลุ่มคนนั้นๆ แสวงหาข้อมูลต่างๆ เพ่ือมายืนยันว่านวัตกรรมที่ตนยอมรับ
มาใช้นั้นควรจะใช้ต่อไปหรือควรจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้น หากข้อมูลที่ได้รับมานั้นไม่ยืนยันการตัดสินใจ 
การปฏิเสธนั้นก็อาจท าให้กระบวนการการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมกลับไปเริ่มใหม่อีกครั้ง จาก
แนวคิดนี้สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าเนื่องมาจากการยอมรับในระดับขั้นการยืนยันใช้นวัตกรรมท าให้
เห็นว่ากลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ท้ัง 2 กลุ่ม มีการพิจารณาหรือประเมินถึงปัจจัยคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ที่มีผลท า
ให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX เช่น ปัจจัยด้านคุณสมบัติ
ของนวัตกรรมว่ามีประโยชน์หรือสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของตนหรือไม่ 

 ในขณะที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นแล้วละทิ้งในภายหลัง ผลการศึกษาพบว่าส่วน
ใหญ่มีการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ถึงระดับขั้นการด าเนินการ 
ซ่ึง Rogers (2003) ได้อธิบายขั้นการด าเนินการ (Implementation) ว่าเป็นขั้นตอนที่บุคคลจะเริ่มน า
นวัตกรรมที่ตนตัดสินใจรับมาใช้หรือทดลองใช้ บุคคลต้องการทราบว่าจะสามารถรับนวัตกรรมนั้นได้
จากที่ไหน จะใช้นวัตกรรมได้อย่างไร เมื่อน าไปใช้จะเกิดปัญหาใดและจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้
อย่างไร ตลอดจนเป็นการย้ าความแน่ใจว่าผลจากการใช้นวัตกรรมจะดีจริงดังที่เขาคิดประเมินไว้
หรือไม่ ซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่น พบว่ามีทัศนคติค่อนข้าง
ลบ โดยกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เริ่มเกิดข้อกังขาและรู้สึกลังเลใจที่จะยอมรับนวัตกรรมในขั้นต่อไป อัน
เนื่องมาจากความคาดหวังและการประเมินด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมซึ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เริ่มรู้สึก
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ว่าไม่สอดคล้องกับความต้องการของตน เช่น กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์คาดหวังว่าฟังก์ชั่น Listen With นั้น 
ผู้ใช้จะสามารถเห็นหน้าศิลปินได้ในขณะแชท แต่ในความเป็นจริงกลับเป็นการแชทแบบไม่เห็นหน้าค่า
ตา หรือกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์คาดหวังว่าแอพพลิเคชั่นจะมอบสิทธิพิเศษในการฟังเพลงของค่ายแกรมมี่
ก่อนใคร แต่ในความเป็นจริงสิทธิพิเศษดังกล่าวกลับมีน้อยครั้งมาก เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ละทิ้งนวัตกรรม (Discontinuance) ในขั้นยืนยัน แม้ว่าจะมีการทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่น
มาก่อนหน้านี้ก็ตาม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยด้านความคาดหวังร่วมกับปัจจัยด้าน
คุณสมบัติของนวัตกรรมนั้นมีส่วนส าคัญท าให้การยอมรับนวัตกรรมในขั้นยืนยันของกลุ่ม ผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นแล้วละทิ้งในภายหลังเป็นปฏิเสธนั่นเอง 
 

2. ปัจจัยด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟัง
เพลงแบบสตรีมม่ิง KKBOX บนสมาร์ทโฟน 

ปัจจัยด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟัง
เพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 ปีขึ้นไป และ ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านคุณสมบัติประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) ในประเด็น
สะดวกในการใช้งาน เช่น ฟังแบบออฟไลน์ได้ ไม่จ าเป็นต้องซิงค์โปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ มีแนะน า
ทั้งเพลงใหม่และเพลงเก่า ฟังได้แม้จะก าลังใช้งานแอพพลิเคชั่นอ่ืน และในประเด็นความพึงพอใจ เช่น 
ไม่มีโฆษณารบกวนขณะฟังเพลง ใช้เป็นส่วนลดบัตรคอนเสิร์ต ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติของนวัตกรรม
ในด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ จึงอาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสนใจและเล็งเห็น
ถึงประโยชน์ของนวัตกรรมนี้เมื่อเทียบกับวิธีการฟังเพลงแบบเดิม ทั้งในเรื่องความสะดวกสบายรวมไป
ถึงความพึงพอใจในประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น สอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะของนวัตกรรมด้าน
ผลประโยชน์เชิงเปรียบเทียบและงานวิจัยของ เปมิกา ปัญจางคกุล (2555) ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะและการยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ Instagram ของ
กลุ่มผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่านวัตกรรมนั้นจะมีประโยชน์มากมายขนาดไหนไม่ส าคัญ สิ่ง
ส าคัญอยู่ที่ผู้รับนวัตกรรมรับรู้และเกิดความรู้สึกว่านวัตกรรมนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่
มากกว่า ยิ่งผู้รับนวัตกรรมรับรู้ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบมากเท่าไหร่ อัตราของการยอมรับนวัตกรรม
ก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

ในด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 ปีขึ้น
ไป และ ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปีส่วนใหญ่เห็นว่านวัตกรรมแอพพลิเคชั่น KKBOX มี
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ความสอดคล้องและเหมาะสมกับตนในด้านความต้องการของบุคคล ด้วยความที่พ้ืนฐานของกลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ชอบฟังเพลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นที่เอ้ือต่อการ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิต (lifestyle) ของแต่ละบุคคล เช่น ในแต่ละวันหากบุคคล
นั้นใช้ชีวิตด้วยความรีบเร่งเสียจนไม่ค่อยมีเวลาติดตามอัปเดตข่าวสารในวงการเพลงหรือเพลงใหม่
ล่าสุด แอพพลิเคชั่นก็สามารถช่วยให้บุคคลนั้นไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นด้วยการส่ง push 
notification เตือนให้ได้รับรู้ หรือหากเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกก าลังกาย แอพพลิเคชั่นก็มีเพลย์ลิสต์
ฟังเพลงตามอารมณ์ (Mood Stations) ส าหรับฟังขณะออกก าลังกายรองรับ เป็นต้น สอดคล้องกับ
แนวคิดคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความเข้ากันได้ซึ่งเป็นระดับที่ผู้รับนวัตกรรมเห็นว่านวัตกรรม
นั้นมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตนในด้านต่างๆ อาทิ ค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต และความ
ต้องการของบุคคลนั้น 

ด้านคุณสมบัติความซับซ้อน (Complexity) กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 
ปีขึ้นไป และ ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปีส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่านวัตกรรมแอพพลิเคชั่น 
KKBOX มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตนในด้านความซับซ้อน โดยกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ประเมินว่า
รูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่นนั้นไม่มีความซับซ้อน ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น 
KKBOX ใช้งานง่าย รวมถึงเมนูการใช้งานที่ออกแบบและจัดวางได้อย่างลงตัว ท าให้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายและใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ
แนวคิดคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความซับซ้อนซึ่งเป็นระดับที่ผู้รับนวัตกรรมเห็นว่านวัตกรรมที่ได้
รับรู้นั้นมีความซับซ้อน เข้าใจยาก และยากต่อการใช้งานมากน้อยเพียงไร บางนวัตกรรมสมาชิกใน
สังคมส่วนใหญ่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย ทว่าบางนวัตกรรมกลับมีความสลับซับซ้อนยากที่จะ
เข้าใจท าให้เกิดการยอมรับช้ากว่า ความคิดใหม่ๆ ที่เข้าใจได้ง่ายกว่าจะได้รับการยอมรับเร็วกว่า
นวัตกรรมที่ผู้รับต้องพัฒนาทักษะและความเข้าใจใหม่ๆ เสียก่อน 

ในด้านคุณสมบัติโอกาสในการทดลองใช้ (Trialability) กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น
ต่อเนื่อง 1 ปีขึ้นไป และ ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปีส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
นวัตกรรมแอพพลิเคชั่น KKBOX มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตนในด้านโอกาสในการทดลองใช้ 
โดยกลุ่มผู้ ให้สัมภาษณ์ได้มีการทดลองใช้นวัตกรรมแอพพลิเคชั่น KKBOX ซึ่งหลังทดลองใช้
แอพพลิเคชั่น กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีทัศนคติในแง่บวกต่อตัวแอพพลิเคชั่นเนื่องจากรู้สึก
ประทับใจในฟังก์ชั่นการใช้งาน สอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านโอกาสในการ
ทดลองใช้ ที่อธิบายว่าเป็นระดับที่ผู้รับนวัตกรรมมีโอกาสได้ทดลองใช้นวัตกรรมนั้น ความคิดใหม่ที่
ได้รับการทดลองใช้จะถูกน าไปใช้เร็วกว่านวัตกรรมที่ไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมทดลองใช้ 
นวัตกรรมที่ได้รับการทดลองใช้นั้นช่วยลดทอนความลังเลใจของบุคคลที่ก าลังพิจารณาที่จะน า
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นวัตกรรมนั้นไปใช้ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วน
อาจมีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดบางประการที่รู้สึกว่าตัวแอพพลิเคชั่นยังเติมเต็มความต้องการของตนได้ไม่
ครบถ้วน เช่น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเรื่องเพลงบนแอพพลิเคชั่น KKBOX ที่ยังมีให้บริการผู้ใช้ไม่ครบทุก
ค่ายเพลงเนื่องจากติดขัดในเรื่องข้อตกลงทางลิขสิทธิ์ก็ตาม 

ด้านโอกาสในการสังเกตเห็นได้ (Observability) กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น
ต่อเนื่อง 1 ปีขึ้นไป และ ผู้ ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่เห็นว่านวัตกรรม
แอพพลิเคชั่น KKBOX มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตนในด้านโอกาสในการสังเกตเห็นได้ โดย
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่สังเกตเห็นประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมด้วยตนเองและจากเพ่ือน ใน
เรื่องของประโยชน์ที่ได้รับจากความสะดวกสบาย สามารถฟังที่ไหนเวลาใดก็ได้ ฟังแบบออฟไลน์ได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านโอกาสในการสังเกตเห็นได้ ที่อธิบายว่าผู้รับ
นวัตกรรมสามารถสังเกตเห็นการใช้นวัตกรรมของบุคคลอ่ืนๆ ได้ ทั้งในเชิงรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่
ได้รับ และผลกระทบต่างๆ ก่อนที่ตนจะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม ยิ่งผู้รับเห็นผลของนวัตกรรม
ดังกล่าวได้ง่ายและชัดเจนมากเท่าไร ก็ยิ่งเพ่ิมความเป็นไปได้ที่ผู้รับจะน านวัตกรรมนั้นไปใช้มากขึ้น
เท่านั้น 

 

3. ปัจจัยด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมที่มีผลต่อการละทิ้งนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบ
สตรีมม่ิง KKBOX บนสมาร์ทโฟน 

ปัจจัยด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมที่มีผลต่อการละทิ้งนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบ

สตรีมม่ิง KKBOX บนสมาร์ทโฟน จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นแล้วละ

ทิ้งในภายหลังมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 ปีขึ้นไป และผู้ใช้

แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปี ในด้านปัจจัยด้านคุณสมบัติประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative 

Advantage) และ ด้านคุณสมบัติความซับซ้อน (Complexity) กล่าวคือในด้านปัจจัยด้านคุณสมบัติ

ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบนั้น กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงบวก ซึ่งกลุ่มผู้ให้

สัมภาษณ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านคุณสมบัติประโยชน์เชิงเปรียบเทียบในประเด็นสะดวกในการใช้

งาน เช่น ฟังแบบออฟไลน์ได้ และในประเด็นความพึงพอใจ เช่น ไม่มีโฆษณารบกวนขณะฟังเพลง ใช้

แชทกับศิลปินได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติของนวัตกรรมในด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ จึงอาจ

วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรมนี้เมื่อเทียบกับ

วิธีการฟังเพลงแบบเดิม ทั้งในเรื่องความสะดวกสบายรวมไปถึงความพึงพอใจในประโยชน์ของ
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แอพพลิเคชั่น สอดคล้องกับแนวคิดคุณลักษณะของนวัตกรรมด้านผลประโยชน์เชิงเปรียบเทียบและ

งานวิจัยของ เปมิกา ปัญจางคกุล (2555) ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการ

ยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ Instagram ของกลุ่มผู้ ใช้ในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่านวัตกรรมนั้นจะมีประโยชน์มากมายขนาดไหนไม่ส าคัญ สิ่งส าคัญอยู่ที่ผู้รับ

นวัตกรรมรับรู้และเกิดความรู้สึกว่านวัตกรรมนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่มากกว่า ยิ่งผู้รับ

นวัตกรรมรับรู้ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบมากเท่าไหร่ อัตราของการยอมรับนวัตกรรมก็จะเร็วมาก

ยิ่งขึ้นเท่านั้น 

เช่นเดียวกับด้านคุณสมบัติความซับซ้อนในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นแล้วละทิ้งใน
ภายหลังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง 1 ปีขึ้นไป และ ผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปี โดยส่วนใหญ่เห็นว่านวัตกรรมแอพพลิเคชั่น KKBOX มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับตนในด้านความซับซ้อน โดยกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ประเมินว่ารูปแบบการใช้
งานของแอพพลิเคชั่นนั้นไม่มีความซับซ้อน ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น KKBOX ใช้งาน
ง่าย รวมถึงเมนูการใช้งานที่ออกแบบและจัดวางได้อย่างลงตัว ท าให้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์สามารถท า
ความเข้าใจได้ง่ายและใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิด
คุณลักษณะของนวัตกรรมด้านความซับซ้อนซึ่งเป็นระดับที่ผู้รับนวัตกรรมเห็นว่านวัตกรรมที่ได้รับรู้นั้น
มีความซับซ้อน เข้าใจยาก และยากต่อการใช้งานมากน้อยเพียงไร บางนวัตกรรมสมาชิกในสังคมส่วน
ใหญ่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย ทว่าบางนวัตกรรมกลับมีความสลับซับซ้อนยากที่จะเข้าใจท าให้เกิด
การยอมรับช้ากว่า ความคิดใหม่ๆ ที่เข้าใจได้ง่ายกว่าจะได้รับการยอมรับเร็วกว่านวัตกรรมที่ผู้รับต้อง
พัฒนาทักษะและความเข้าใจใหม่ๆ เสียก่อน 

อย่างไรก็ตามแม้กลุ่มผู้ ให้สัมภาษณ์จะเห็นประโยชน์ของแอพพลิ เคชั่นและรู้สึกว่า
แอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย ไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่อย่างใด ทว่าปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนั้นกลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์กลับไม่ได้พิจารณาว่าเป็นปัจจัยส าคัญมากที่สุด เนื่องด้วยมีประเด็นอ่ืนที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
ตระหนักและให้ความส าคัญมากกว่านั่นคือด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) ที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่เห็นว่านวัตกรรมแอพพลิเคชั่น KKBOX ไม่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับตนในด้าน
ความต้องการของบุคคล เนื่องจากคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นไม่เอ้ือต่อการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
รูปแบบการด าเนินชีวิต (lifestyle) ของแต่ละบุคคล เช่น หลังทดลองใช้พบว่าเพลงอินดี้สากลมีน้อย
มากไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมไปถึงความคาดหวังในสิทธิพิเศษฟังเพลงก่อนใครที่พอ
ลองใช้ไปสักระยะกลับพบว่ามีจ านวนน้อยครั้งมาก 
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ด้านโอกาสในการทดลองใช้ เกิดผลในทางตรงกันข้าม เพราะหลังจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้
ทดลองใช้ กลับเพ่ิมความลังเลใจให้แก่บุคคลผู้ก าลังพิจารณาที่จะน านวัตกรรมไปใช้ สืบเนื่องจาก
ความคาดหวังและการประเมินด้านคุณสมบัติของนวัตกรรมซึ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เริ่มรู้สึกว่าไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตน เช่น กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์คาดหวังว่าฟังก์ชั่น Listen With นั้น ผู้ใช้
จะสามารถเห็นหน้าศิลปินได้ในขณะแชท แต่ในความเป็นจริงกลับเป็นการแชทแบบไม่เห็นหน้าค่าตา 
หรือกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์คาดหวังว่าแอพพลิเคชั่นจะมอบสิทธิพิเศษในการฟังเพลงของค่ายแกรมมี่ก่อน
ใคร แต่ในความเป็นจริงสิทธิพิเศษดังกล่าวกลับมีน้อยครั้งมาก เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ละ
ทิ้งนวัตกรรม (Discontinuance) ในท้ายที่สุด  

เห็นได้ว่าแม้ผู้ใช้ในกลุ่มนี้จะประเมินว่าแอพพลิเคชั่นมีประโยชน์และค่อนข้างดีกว่าวิธีการฟัง
เพลงแบบเดิมทั้งในแง่สะดวกในการใช้งาน เช่น ฟังแบบออฟไลน์ได้ และในแง่ความพึงพอใจ เช่น ไม่มี
โฆษณารบกวนขณะฟังเพลง ใช้แชทกับศิลปินได้ แต่หากผู้ใช้ได้ประเมินอย่างถี่ถ้วนแล้ วเห็นว่า
คุณสมบัติส าคัญอ่ืนๆ บางอย่างที่พวกเขาต้องการนั้นมีน้ าหนักในการพิจารณามากกว่า เช่น เพลงที่มี
ให้บริการในแอพพลิเคชั่นนั้นขาดความหลากหลายและมีไม่ครอบคลุมทุกค่ายเพลง หรือสิทธิพิเศษใน
การฟังเพลงก่อนใครมีจ านวนน้อยมากไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ผู้ใช้
จะบอกเลิกใช้แอพพลิเคชั่นในอนาคต  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 

จากผลการศึกษาเรื่อง “การยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX 
บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ส่วนใหญ่จะยอมรับ
นวัตกรรมเพราะนวัตกรรมนั้นมีประโยชน์ สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจส่วน
บุคคล ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประโยชน์ของตัวแอพพลิเคชั่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย
มีการเน้นย้ าข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ได้
ทราบถึงประโยชน์ของการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่เสมอ มีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีของแอพพลิเคชั่น
เมื่อเทียบกับแอพพลิเคชั่นคู่แข่งอ่ืนๆ เช่น KKBOX ดีกว่า YouTube ตรงที่สามารถฟังแบบออฟไลน์
ได้และไม่มีโฆษณารบกวนขณะฟัง เป็นต้น ตลอดจนการผลิตโฆษณาจะต้องท าให้ดึงดูดกลุ่มความ
สนใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยอาจให้ศิลปินและบุคคลมีชื่อเสียงเข้ามามีบทบาทในการโน้มน้าวใจ
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการสาธิตวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น KKBOX ให้เห็นอย่างชัดเจนในโฆษณา 
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นอกจากนี้ผู้ผลิตยังควรค านึงถึงการใช้การตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพลอย่าง Influencer Marketing 
เพราะในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการทราบข้อมูลสินค้าจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็น
บล็อกเกอร์ ศิลปิน นักแสดง เน็ตไอดอลที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง โดยให้บุคคลเหล่านี้ท าคลิป
วิดีโอขนาดสั้นพูดถึงประโยชน์ สาธิตการใช้งานแอพพลิเคชั่นเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ หรือมีส่วน
ร่วมในการสร้างคอนเทนต์ เช่น สร้างเพลย์ลิสต์เพลงส่วนตัวส าหรับเป็น exclusive content บน
แอพพลิเคชั่น ซึ่งอาจท าให้จ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต 

2. ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาในธุรกิจแอพพลิเคชั่นมิวสิคสตรีมมิ่งก็คือเพลงที่มี
ให้บริการนั้นมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกค่ายเพลงจนสามารถตอบสนองความต้องการอัน
หลากหลายของผู้ใช้งานหรือไม่ ฉะนั้นผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มากขึ้นโดย
เร่งด าเนินการเจรจาลิขสิทธิ์เพลงสากลจากค่ายยูนิเวอร์ซัล มิวสิค เพลงไทยจากค่ายอาร์เอส บีลีฟ
เรคคอร์ดส์ เพราะยิ่งผู้ให้บริการมีเพลงครบถ้วนกว่าแอพพลิเคชั่นคู่แข่งมากเท่าไหร่ แนวโน้มการ
ตัดสินใจในการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้ก็อาจเกิดเร็วมากข้ึนเท่านั้น 

3. ผู้ให้บริการควรมีการพัฒนาต่อยอดฟังก์ชั่นที่เป็นจุดเด่นของแอพพลิเคชั่น เช่น Listen 
With ซึ่งเป็นการให้ศิลปินมาแชทกับผู้ใช้ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยอาจเพ่ิมความน่าสนใจหรือ
เพ่ิมคุณสมบัติของการใช้งาน อาทิ การสนทนาผ่านกล้องเพ่ือให้แฟนเพลงได้มีโอกาสเห็นศิลปินที่พวก
เขาชื่นชอบได้แบบเรียลไทม์นอกเหนือไปจากการฟังเพลงและแชทโต้ตอบในห้องรวมเฉยๆ ก็จะท าให้
แอพพลิเคชั่นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 

 

1. จากการศึกษาถึงกลุ่มผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX 
เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่ม
ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX อยู่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังนั้นจึงควรที่จะมีการศึกษาใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

2. เนื่องจากแอพพลิเคชั่นฟังเพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX สามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟน 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต ดังนั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาการใช้งานแอพพลิเคชั่น ฟัง
เพลงแบบสตรีมมิ่ง KKBOX ในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการท าการตลาดและขยายฐานลูกค้าได้
ในอนาคต 
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3. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยความคาดหวัง ปัจจัยทางสังคม 
และปัจจัยทางจิตวิทยาต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น 

4. นอกจากความส าเร็จในการแพร่กระจายนวัตกรรม ควรมีการศึกษานวัตกรรมที่ไม่สามารถ
แพร่กระจายได้ส าเร็จบ้าง เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่แตกต่างออกไปจากงานวิจัยเดิมๆ  

5. ในอนาคตอาจเลือกศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นด้วยแบบจ าลองหรือ
แนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม อาทิ แบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
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