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การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นความมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ของ

ผู้ รับข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ การเปิดรับ
ข่าวสาร ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ผู้ รับข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย จ านวนทัง้สิน้ 400 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว และการหาค่าความสมัพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั  โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 15-23 ปี มีระดบั
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  สถานภาพโสด  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  9,000-18,999 บาท  เป็นนักเรียน /
นักศึกษา การเปิดรับข่าวสารของนักร้องเกาหลีใต้โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยด้านการเลือกให้ความ
สนใจ ด้านการเลือกรับรู้และตีความหมาย และด้านการเลือกจดจ า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านการเลือก
เปิดรับ อยู่ในระดับมาก ตามล าดบั ความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  โดยมี
ความพงึพอใจในความสามารถ ความพงึพอใจในผลงาน ความพงึพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม และความพงึพอใจ
ในภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีใต้  อยู่ในระดับมากท่ีสุดตามล าดับ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ รับ
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอายุ การศึกษา รายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้อง
เกาหลีใต้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  การเปิดรับข่าวสาร ประกอบด้วย การเลือก
เปิดรับ  การเลือกให้ความสนใจ  การเลือกรับรู้และตีความหมาย  และการเลือกจดจ า มีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจที่มีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

ค าส าคญั : นกัร้องเกาหลีใต้ การเปิดรับข่าวสาร ความพงึพอใจ 
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The objective of this research is to study the satisfaction with South Korean singers 

among subscribers through the internet in Thailand. It focused on demographic characteristics 
and media exposure that influenced satisfaction with South Korean singers. The sample size in this 
study consisted of four hundred subscribers. The data was obtained through questionnaires. The 
statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of 
variance and Pearson product moment correlation coefficient. The statistical information was 
processed using computer software. The results of the research were as follows: the members of the 
sample group were female and aged between fifteen to twenty-three years. Their level of education 
was mostly below the undergraduate level, they were single, and had an average income of 9,000 to 
18,999 Thai Baht per month. Most of them were occupied as students. In terms of overall media 
exposure, they were at the strongly agree level. and in terms of these aspects it was found that 
subscribers strongly agreed with selective exposure, selective attention, selective 
perception, seledtive interpretation and selective retention at a level of agreement. The overall level 
of satisfaction with South Korean singers, were at a level of strongly agree. When considering these 
aspects, it was found that subscribers strongly agreed in terms of satisfaction towards their talents, 
satisfaction hearding their performances and other promotional events, satisfaction with events, and 
satisfaction with their visual presentation at a level of agreement. The results of testing the 
hypotheses were as follows: subscribers of different ages, levels of education and average monthly 
income had different levels of satisfaction with South Korean singers at a statistically significant level 
of 0.01.  Media exposure, such as selective exposure, selective attention, selective perception, 
selective interpretation and selective retention were positively correlated with satisfaction towards 
South Korean singers at a moderate level and a statistically significant level of 0.01. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันี ้ส าเร็จลลุว่งได้ด้วยดีเน่ืองจากผู้วิจยัได้รับความเมตตาและกรุณาอยา่งสงู 
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ประธานและกรรมการควบคมุ
สารนิพนธ์ ท่ีได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจและแก้ไขข้อบกพร่อง ขอขอบคุณรอง
ศาสตราจารย์สพุาดา สิริกตุตา รองศาสตราจารย์ ดร.อรทยั เลิศวรรณวิทย์ และอาจารย์ ดร.อจัฉรียา 
ศกัดิน์รงค์ ท่ีได้ให้ความกรุณาในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั และร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ์ อีกทัง้ท าให้ผู้วิจยัได้รับประสบการณ์ในการท างานวิจยัและรู้ถึงคณุค่าของงานวิจยัท่ี
จะช่วยให้การท างานในการพฒันาความรู้เป็นไปอย่างมีคณุค่ามากขึน้  ขอขอบคณุคณาจารย์คณะ
บริหารธุรกิจเพ่ือสังคมทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ วิจัย รวมถึงขอขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคมทกุท่านท่ีได้ประสานงานช่วยเหลือในกระบวนการสง่งานวิจยั 

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว และหัวหน้างาน ซึ่งให้การ
สนับสนุนและคอยให้ก าลังใจในยามเหน็ดเหน่ือยและท้อแท้  ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ท่ีคอย
ช่วยเหลือและแนะน าในการจดัท าวิจยัมาโดยตลอด 

สดุท้ายนี ้ผู้วิจยัขอให้งานวิจยันีไ้ด้เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจและผู้ ท่ีสนใจ
คณุประโยชน์และความดีอนัพงึมีจากสารนิพนธ์ฉบบันี ้ผู้วิจยัขอมอบให้บดิา มารดา ตลอดจน 

ครูอาจารย์ทกุท่านท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู้อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัท าให้เกิดผลส าเร็จ
ในการท าสารนิพนธ์ในครัง้นี ้
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

กระแสวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีใต้ หรือ K-pop (เค-พ็อพ) ซึ่งย่อมาจากค าว่า 
Korean pop culture เป็นกระแสวัฒนธรรมท่ีเผยแพร่ไปในหลายพื น้ ท่ีของเอเชีย อาทิ  จีน 
อินโดนีเซีย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์และในประเทศไทย โดยมีการแพร่กระจายในหลายรูปแบบ 
เช่น ละคร-รายการทีวีของประเทศเกาหลีใต้ ดาราเกาหลีใต้ การแต่งตวัการแต่งหน้าสไตล์เกาหลี
ใต้ ซึ่งเป็นกระแสท่ีคนไทยส่วนหนึ่งให้ความสนใจมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้
โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น จนเกิดการตัง้ปรากฏการณ์ “ฮลัริว” (Hallyu) ซึง่หมายถึง กระแสความนิยม
เกาหลีใต้ โดยเฉพาะวฒันธรรมเพลงป๊อบเกาหลีใต้ท่ีกล่าวกันว่าเป็นยคุใหม่ของคลื่นวฒันธรรม
เกาหลีใต้ (positioningmag) โดยมีศิลปินนักร้องเกาหลีใต้ หรือท่ีเรียกกันว่า ไอดอล (Idol) เป็น
กลุ่มผู้ เผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีใต้ออกสู่ประเทศต่าง  ๆ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ในหลายสื่อ 
โดยเฉพาะการอาศยัความนิยมของสื่อออนไลน์เผยแพร่เพลงป๊อบเกาหลีใต้และความเป็น “Idol” 
ผ่านเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ เช่น ยูทูป (YouTube) ทวิตเตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ ก (Facebook) 
เป็นต้น ซึง่นบัว่าเป็นการเผยแพร่ท่ีท าให้วฒันธรรมเพลงเกาหลีใต้และเหล่าไอดอลเป็นท่ีรู้จกัและ
ประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว เช่น เว็บไซต์ยทููป ซึง่เป็นเว็บไซต์ท่ีรวมวีดีโอจากทัว่โลก พบว่ามี
มิวสิควีดีโอของศิลปินนกัร้องจากประเทศเกาหลีใต้อยู่หลายวีดีโอและมียอดผู้ เข้าชมวีดีโอจ านวน
มากจากทกุมมุโลก หรือการตัง้เพจเฉพาะของไอดอลในสงัคมออนไลน์ และมีจ านวนผู้ ช่ืนชอบหรือ
แฟนคลับ ติดตามเพจเป็นจ านวนหลายล้านคนจนเกิดธุรกิจท า เว็บไซต์ท่ีเก่ียวกับ K-pop 
โดยเฉพาะหลายเว็บไซต์  

ส าหรับประเทศไทยมีการเผยแพร่ของกระแสวฒันธรรมเพลงป๊อบเกาหลีใต้ในหลายสื่อ 
เช่น วิทย ุโทรทศัน์ นิตยสาร และอินเทอร์เน็ต มีการจดังานเปิดตวัศิลปินและจดัทวัร์คอนเสิร์ตของ
ไอดอลเกาหลีใต้ในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง (ชุติมา ชุญหกาญจน์, 2550) หลายตราสินค้าของ
ประเทศไทย มีการเลือกใช้ไอดอลเกาหลีใต้เป็นพรีเซ็นเตอร์ (วรนุช ตนัติวิทิตพงศ์, 2551) ซึ่งการ
ด าเนินกิจกรรมแต่ละครัง้มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมากและมีแนวโน้มการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
สงูขึน้ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึน้ทุกปีแต่กระแสวฒันธรรมเพลงเกาหลีใต้
และไอดอลกลบัได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง เห็นได้จากเหตุการณ์กลุ่มแฟนคลบัท่ีไป
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ต้อนรับไอดอลเกาหลีใต้ท่ีสนามบินสวุรรณภูมิจ านวนมาก หรือเหตกุารณ์คนล้นห้างสรรพสินค้า
เพื่อไปร่วมงานเปิดตวัไอดอล เป็นต้น (ไทยรัฐ) 

เม่ือมองย้อนกลับมาท่ีวงการเพลงของประเทศไทย ศิลปินนักร้องหลายท่านล้วนมี
ความสามารถและรูปร่างหน้าตาท่ีงดงาม บทเพลงท่ีเผยแพร่ก็มีความไพเราะ แม้จะได้รับความ
นิยมแตก่ลบัมีแฟนคลบัท่ีมีความคลัง่ไคล้น้อยกวา่ศลิปินไอดอลเกาหลีใต้ ซึง่จดุนีส้งัเกตได้จากการ
ออกโรงปกปอ้งศลิปินโดยแฟนคลบัในกรณีท่ีเกิดกระแสด้านลบในโลกโซเชียล 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยเห็นความส าคัญในการศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้ ช่ืนชอบนกัร้องเกาหลีใต้จนกลายเป็นแฟนคลบัท่ีคลัง่ไคล้ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจวงการเพลง
ในประเทศไทย จะสามารถน าข้อมลูไปปรับใช้ รวมถึงสร้างวฒันธรรมเพลงไทยให้สามารถเผยแพร่
และได้รับความนิยมได้มากขึน้จนเกิดเป็นกระแส T-pop (Thai pop culture) โดยศึกษาจากกลุ่ม
ผู้ รับข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีแฟนคลับนิยมใช้เพื่อหาข้อมูล
ข่าวสารของนกัร้องท่ีตนช่ืนชอบเพราะเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นปัจจบุนัมากท่ีสดุ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพื่ อศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้อง เกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทาง

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ในด้านการเลือกเปิดรับ

ข่าวสาร การเลือกให้ความสนใจข่าวสาร การเลือกรับรู้และตีความหมายข่าวสาร และการเลือก
จดจ าข่าวสาร กับความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ผลการวิจยัจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงันี ้

1. เพื่อสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางเผยแพร่ข่าวสารของธุรกิจเพลง
ไทย และนกัร้องไทยเพื่อสร้างความพงึพอใจในนกัร้องไทย  

2. เพื่อสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางกระแส T-pop (Thai pop 
culture) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจยัมุ่งหมายท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารผู้ รับข่าวสารท่ีมีความสมัพนัธ์กับ

ความพงึพอใจตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า คือ ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ี

ช่ืนชอบและมีความพงึพอใจในนกัร้องเกาหลีใต้ ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ี

ช่ืนชอบและมีความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ (เฉพาะคนไทย) ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอนว่ามีจ านวนเท่าใด ผู้ วิจัยจึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
แบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Non-Population) เพื่อก าหนดกลุ่มตวัอย่างดงันี ้(กลัยา 
วานิชย์บญัชา, 2559) 

 

n =
Z2

4e2
 

 
โดย n = จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 
  e = ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ก าหนดไว้ไม่เกิน 5% 
  Z = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
โดยแทนค่าท่ีระดับความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ 95% จะมีคา่ Z = 1.96 และมีความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 (e = 0.0025) ซึง่จะได้ผลดงันี ้
 

n =
(1.96)2

4(0.05)2
 

           =  385 
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ทัง้นีเ้พื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีดี และส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามท่ีไม่
สมบูรณ์ ผู้ วิจยัจึงได้เพิ่มจ านวนตวัอย่างเท่ากับ 15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าวิจยั
ทัง้หมดจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 
วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 

ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยมีขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหา

ตวัอย่างกลุ่มผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจนักร้อง
เกาหลีใต้ โดยเลือกศึกษาจากผู้ รับข่าวสารคนไทยท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจในนกัร้องเกาหลี
ใต้ท่ีได้รับนิยมในประเทศไทย ดงันี ้

1.1 วง BTS เน่ืองจากเป็นนกัร้องเกาหลีใต้ท่ีได้รับความนิยมในระดบัโลก  
1.2 วง GOT7 เน่ืองจากได้รับความนิยมในประเทศไทยตัง้แตก่ารเปิดตวั 
1.3 วง BLACKPINK เน่ืองจากเป็นนักร้องเกาหลีใต้ท่ีเปิดตัวเพียง 1 ปี แต่ได้รับ

ความนิยมสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว  
1.4 วง BTOB เน่ืองจากเป็นนักร้องเกาหลีใต้ ท่ีตัง้แต่เปิดตัวได้ รับความนิยม

ระดบักลาง แต่สามารถรักษาผู้ ท่ีช่ืนชอบให้ภักดีได้นานถึง 7 ปี โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้รับความ
นิยมเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง (วิกิพีเดีย) 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดจ านวน

ตวัอย่างท่ีจะท าการส ารวจ จากผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีช่ืนชอบและมีความ
พงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ วง BTS วง GOT7 วง BLACKPINK และวง BTOB รวม 4 วง วงละ 100 
คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 
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ตาราง 1 แสดงการสุม่ตวัอยา่งโดยการก าหนดโควต้าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ี
ช่ืนชอบและมีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ ท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวนตวัอยา่ง 
ผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตท่ีช่ืนชอบ นกัร้องเกาหลีใต้วง BTS 100 

ผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตท่ีช่ืนชอบ นกัร้องเกาหลีใต้วง GOT7 100 

ผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตท่ีช่ืนชอบ นกัร้องเกาหลีใต้วง BLACKPINK  100 

ผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตท่ีช่ืนชอบ นกัร้องเกาหลีใต้วง BTOB 100 

รวม 400 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการคดัเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมลูโดยน าแบบสอบถามท่ีได้เตรียมไว้ในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ และสง่ลิงค์
แบบสอบถามความคิดเห็นให้กบัผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีช่ืนชอบและมีความ
พึงพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ ทัง้ 4 วง เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมลู และขอความร่วมมือให้ช่วยส่งต่อลิงค์ให้กบัผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตไทยท่านอ่ืนท่ีรู้จกั
และทราบว่ามีความช่ืนชอบและมีความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้วงเดียวกัน (เน่ืองจากกลุ่มคน
ไทยท่ีช่ืนชอบและมีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มีการนดัรวมตวัเพื่อท ากิจกรรมกนัอยู่เสมอเพื่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารของนกัร้องเกาหลีใต้ท่ีช่ืนชอบ (พนัทิป) เม่ือได้ตวัอยา่งครบถ้วนและเพียงพอจงึ
จะยตุิการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยจดัเก็บข้อมลูจากผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ี
ช่ืนชอบและมีความพึงพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ ทัง้ 4 วง ตามท่ีก าหนดในขัน้ตอนท่ี 2 จนครบ 400 
คน ตามจ านวนท่ีต้องการ 
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ตวัแปรท่ีศกึษา 
ตวัแปรอสิระ (Independent variable) 
1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

1.1. เพศ 
1.1.1.ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ 
1.2.1 15 – 23 ปี 
1.2.2 24 – 32 ปี 
1.2.3 33 – 41 ปี 
1.2.4 42 – 50 ปี 
1.2.5 51 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษา 
1.3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตรี 
1.3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.4 สถานภาพ 
1.4.1 โสด 
1.4.2 สมรส/อยูด้่วยกนั 
1.4.3 หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 

1.5 อาชีพ  
1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
1.5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.5.3 พนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
1.5.4 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 
1.5.5 แม่บ้าน/พอ่บ้าน 
1.5.6 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ
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1.6 รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  
1.6.1 9,000 - 18,999 บาท 
1.6.2 19,000 - 28,999 บาท 
1.6.3 29,000 - 38,999 บาท 
1.6.4 39,000 - 48,999 บาท 
1.6.5 49,000 บาทขึน้ไป 

2 การเปิดรับข่าวสาร ได้แก่ 
2.1 การเลือกเปิดรับ 
2.2 การเลือกให้ความสนใจ 
2.3 การเลือกรับรู้และตีความหมาย 
2.4 การเลือกจดจ า 
 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของ
ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ในด้านความพึงพอใจภาพลักษณ์ ความสามารถ 
ผลงาน และการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. นกัร้องเกาหลีใต้ หมายถึง ผู้ ท่ีมีอาชีพเป็นศิลปินนกัร้องท่ีมีสงักดัและออกอลับัม้เพลง
ภายใต้คา่ยเพลงของประเทศเกาหลีใต้ เฉพาะวง BTS วง GOT7 วง BLACKPINK และวง BTOB  

2. ผู้ รับข่าวสาร หมายถึง คนไทยท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจต่อนักร้อง เกาหลีใต้ มี
ความซื่อสตัย์และภกัดีตอ่ศิลปิน หรือท่ีเรียกว่า แฟนคลบั ของ วง BTS วง GOT7 วง BLACKPINK 
และวง BTOB โดยผู้ รับข่าวสารเป็นสมาชิกเพจนกัร้องเกาหลีใต้ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยและรับ
ข่าวสารผา่นทางอินเทอร์เน็ต  

3. ข่าวสาร หมายถึง ข้อมูลและผลงานของนักร้องเกาหลีใต้ วง BTS วง GOT7 วง 
BLACKPINK และวง BTOB มีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต แบง่หมวดหมูด่งันี ้

3.1 ข่าวสารด้านภาพลกัษณ์ ได้แก่ หน้าตา รูปร่าง การแตง่กาย 
3.2 ข่าวสารด้านความสามารถ ได้แก่ การร้องเพลง การเต้น และการแสดง 
3.3 ข่าวสารด้านผลงาน ได้แก่ เพลง มิวสคิวีดีโอ และการแสดงคอนเสร์ิต  
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3.4 ข่าวสารด้านการปฏิสมัพนัธ์ ได้แก่ งานพบปะแฟนคลบัมีตติง้ งานแจกลายเซ็น 
การถ่ายทอดสด (Live) และกิจกรรมไฮทชั (สมัผสัมือนกัร้องเกาหลีใต้) 

4. อินเทอร์เน็ต หมายถึง ช่องทางท่ีน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของนักร้องเกาหลีใต้ ได้แก่ 
เว็บไซต์ (Website) ทวิตเตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ก (Facebook) 

5. ลกัษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ ท่ีประกอบด้วย เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ อาชีพ สถานภาพ ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมี
ความพงึพอใจตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 

6. การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การกลัน่กรองเลือกสรรข่าวสารและเปิดรับข่าวสารเพื่อ
รับรู้ข่าวสารของนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประกอบด้วย การ
เลือกเปิดรับ การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู้และตีความหมาย และการเลือกจดจ า โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้ 

6.1 การเลือกเปิดรับ  หมายถึง ช่องทางทางอินเทอร์เน็ตท่ีผู้ รับข่าวสารเลือกค้นหา
ข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ ท่ีมีความสะดวก และง่ายต่อการเลือกใช้ในการรับข่าวสารนกัร้องเกาหลี
ใต้ 

6.2 การเลือกให้ความสนใจ หมายถึง ข่าวสาร และรูปแบบขา่วสารของนกัร้องเกาหลี
ใต้ท่ีผู้ รับสารรับชมแล้วช่ืนชอบ ตรงกบัความสนใจของผู้ รับสาร และผู้ รับสารเลือกให้ความสนใจ  

6.3 การเลือกรับรู้และตีความหมาย หมายถึง ข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ท่ีผู้ รับสารรับรู้
และเข้าใจ หลงัจากการรับทราบขา่วสารของนกัร้องเกาหลีใต้ 

6.4 การเลือกจดจ า หมายถึง ข่าวสารของนักร้อง เกาหลีใต้ท่ีผู้ รับสารยอมรับ 
ประทบัใจ และจดจ าได้  

7. ความพึงพอใจ หมายถึง มีทศันคติทางบวก ความพอใจ ความช่ืนชอบ การลงคะแนน
โหวตและให้การสนบัสนนุนกัร้องเกาหลีใต้ การปกปอ้งศิลปิน และการเผยแพร่ข้อมลูด้านบวกของ
นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
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กรอบแนวความคดิการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ผู้วิจยัมีกรอบแนวความคดิการวิจยั ดงันี ้
 
             ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีมีลักษณะด้านประชากรศาสตร์

ประกอบด้วย เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั ความ
พงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

2. การเปิดรับข่าวสารของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีความสมัพนัธ์กบั
ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. รายได้ตอ่เดือน 
5. อาชีพ 
6. สถานภาพ 

 การเปิดรับข่าวสาร 

1. การเลือกเปิดรับ 
2. การเลือกให้ความสนใจ 
3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย 
4. การเลือกจดจ า 

 

 

 

 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของ

ผู้ รับข่าวสารผา่นช่องทางอนิเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทย 



 

 
บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็น

กรอบแนวคิดในการศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต และได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
2. ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure) 
3. แนวคดิเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
4. แนวคดิเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตและสื่อสงัคมออนไลน์ 
5. แนวคดิเก่ียวกบัทศันคติและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทศันคติ 
6. แนวคดิเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ ความเป็นดารา  
7. แนวคดิเก่ียวกบัแฟนคลบัและความเป็นแฟนคลบันกัร้องเกาหลีใต้ 
8. ธุรกิจเพลงในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประวตัิของนกัร้องเกาหลีใต้ 
9. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

ความหมายของประชากรศาสตร์ 
ราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน) ให้ค านิยามของค าว่า “ประชากร” ไว้ 2 

ความหมาย ดงันี ้
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง จ านวนคนทัง้หมดในพืน้ท่ีแห่งหนึ่ง ในช่วง

ระยะเวลาหนึง่หรือในขณะใดขณะหนึง่ 
ประชากรศาสตร์ (ในด้านสถิติ) หมายถึง คน หรือ สตัว์ หรือสิ่งของ ซึ่งอยู่ ในข่ายท่ีจะ

ได้รับการศกึษาหรือสุม่ตวัอยา่ง 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย อาย ุ

เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศกึษา ซึง่สิ่งเหล่านีเ้ป็นเกณฑ์ท่ีนิยม
ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้ของ
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ประชากรช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน โดยมีตวัแปรทาง
ประชากรศาสตร์ ดงันี ้

1. อาย ุ(Age) กลุ่มผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีอายแุตกต่างกนัย่อมจะมีความ
สนใจ และความต้องการในสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลก
ใหมแ่ละชอบสินค้าแฟชัน่ กลุม่ผู้สงูอายจุะสนใจเก่ียวกบัสขุภาพและความปลอดภยั จึงสามารถใช้
ประโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั และได้ค้นหาความต้องการของ
กลุม่บคุคลโดยมุง่ความส าคญัท่ีอายสุว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 
โดยดเูพศของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลกัในการตอบสนองความต้องการซึง่เป็นตวัแปร
ในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั เพราะปัจจุบนัตวัแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคมาก เพศท่ีแตกตา่งกนัมกัจะมีทศันคติการรับรู้ ความสนใจตา่งกนั 

3. สถานภาพครอบครัว (Marital Status) ลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ การเข้าสู่
ชีวิตสมรส (อายแุรกสมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อนัเน่ืองมาจากการตาย การแยกกันอยู ่
การหย่าร้าง) และการสมรสใหม่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) สถานภาพสมรสเป็นคณุลกัษณะทาง
ประชากรท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทางเศรษฐกิจ สงัคม กฎหมาย ประเด็นส าคญัท่ีสดุในการศกึษา
เก่ียวกับองค์ประกอบด้านสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส 
องค์การสหประชาชาติได้รวบรวมและแบง่แยกประเภทของสถานภาพสมรส ดงันี ้

3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หม้ายและไมส่มรสใหม่ 
3.4  หยา่ร้างและไมส่มรสใหม่ 
3.5  สมรสแตแ่ยกกนัอยูโ่ดยไม่ถกูต้องตามกฎหมาย 

สถานภาพสมรสมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจบุคคลโสดจะมีอิสระทางความคิด
มากกว่าคนท่ีแต่งงานแล้ว การตัดสินใจในเร่ืองต่าง  ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ีแต่งงานแล้ว
เน่ืองจากไมมี่ภาระผกูพนั หรือคนท่ีต้องอยู่ในความรับผิดชอบมากเท่ากบัคนท่ีแตง่งานแล้ว 

4. รายได้ ระดบัการศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็น
ตัวแปรท่ีส าคัญในการก าหนดกลุ่มผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มเดียวกันมีแนวโน้ม
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัในเชิงเหตแุละผล กลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสงูมีโอกาสท างานระดบัสงูท า
ให้มีรายได้สูง กลุ่มท่ีมีการศึกษาต ่าโอกาสจะหางานระดับสูงยากจึงท าให้มีรายได้ต ่า เกณฑ์
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รูปแบบการด ารงชีวิตค่านิยม อาชีพ ระดบัการศึกษา ฯลฯ นกัการตลาด จะโยงเกณฑ์รายได้รวม
กบั ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้การก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
เช่น กลุม่รายได้อาจจะเก่ียวข้องกบัเกณฑ์อายแุละอาชีพร่วมกนั 

ปรมะ สตะเวทิน (2546a) ได้อธิบายถึงคณุสมบตัิเฉพาะของตน ซึง่แตกต่างกนัในแต่ละ
คน คณุสมบตัิเหล่านีจ้ะมีอิทธิพลต่อผู้ รับสารในการท าการสื่อสาร อย่างไรก็ตามในการสื่อสารใน
สถานการณ์ตา่ง  ๆ กนันัน้ จ านวนของผู้ รับสารก็มีปริมาณแตกตา่งกนัด้วย การวิเคราะห์ผู้ รับสารท่ี
มีจ านวนน้อยคนนัน้มกัไม่คอ่ยมีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้ รับสารท่ีมีจ านวนมาก 
เน่ืองจากการวิเคราะห์คนท่ีมีจ านวนน้อย เราสามารถวิเคราะห์ผู้ รับสารทุกคนได้ แต่ในการ
วิเคราะห์คนจ านวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผู้ รับสารแตล่ะคนได้ เพราะมีผู้ รับสารจ านวนมาก
เกินไป นอกจากนีผู้้ส่งสารยงัไม่รู้จกัผู้ รับสารแต่ละคนด้วย ดงันัน้ วิธีการท่ีดีท่ีสดุในการวิเคราะห์
ผู้ รับสารท่ีประกอบไปด้วยคนจ านวนมากก็คือ การจ าแนกผู้ รับสารออกเป็นกลุ่ม  ๆ ตามลกัษณะ
ประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
การศกึษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึง่คณุสมบตัิเหล่านีล้้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้ การ
ตีความ และการเข้าใจในการสื่อสารทัง้สิน้  

1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทัง้ในด้านสรีระ ความถนัด สภาวะทาง
จิตใจอารมณ์ จากงานวิจยัทางด้านจิตวิทยาทัง้หลายได้แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งอยา่งมากใน
เร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทัง้นีเ้พราะวัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนดบทบาท และ
กิจกรรมของคนทัง้สองเพศไว้แตกตา่งกนั 

2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของ
มนุษย์ เน่ืองจากอายจุะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกเก่ียวกับความมีประสบการณ์ในเร่ือง
ต่าง ๆ ของบุคคล ดังค ากล่าวท่ีว่าผู้ ใหญ่อาบน า้ร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนท่ีมี
ประสบการณ์น้อยกว่าว่าเด็กเม่ือวานซืน เป็นต้น สิ่งเหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นเคร่ืองบ่งชีห้รือแสดง
ความคิดความเช่ือ ลกัษณะการโต้ตอบต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ของบุคคล คนเราโดยทัว่ไป
เม่ืออายเุพิ่มขึน้ ประสบการณ์สงูขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึน้ วิธีคิดและสิ่งท่ีสนใจก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ เป็นลกัษณะอีกประการหนึ่งท่ีมี
อิทธิพลต่อผู้ รับสาร การท่ีคนได้รับการศึกษาท่ีต่างกัน ในยุคสมยัท่ีต่างกัน ในระบบการศึกษาท่ี
แตกต่างกันจึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการท่ีแตกต่างกัน คนทั่ว  ๆ ไป
มักจะสนใจหรือยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นส าคัญ และบุคคลมักมีลักษณะบาง
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ประการท่ีแสดงหรือบ่งชีถ้ึงพืน้ฐานการศกึษาหรือสาขาวิชาท่ีเรียนมา เน่ืองจากสถาบนัการศึกษา
เป็นสถาบนัท่ีอบรมกลอ่มเกลาให้บคุคลมีบคุลิกภาพไปในทิศทางท่ีแตกตา่งกนั ทางด้านครูผู้สอนก็
มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ เรียนโดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตวัให้แก่ผู้ เรียน ดังนัน้
การศกึษาจงึเป็นตวัก าหนดในกระบวนการเลือกสรรของผู้ รับสาร 

4. สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อนัได้แก่ เชือ้ชาติ
และชาติพนัธุ์ ถ่ินฐาน ภมูิล าเนา พืน้ฐานของครอบครัว อาชีพ รายได้และฐานะทางการเงิน ปัจจยั
เหลา่นีมี้อิทธิพลอย่างส าคญัต่อผู้ รับ ซึง่ในการวิจยัทางด้านนิเทศศาสตร์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าสถานะทาง
สงัคมและเศรษฐกิจของผู้ รับสารมีอิทธิพลอยา่งส าคญัตอ่ปฏิกิริยาของผู้ รับสารท่ีมีตอ่ผู้สง่สาร และ
สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ท าให้คนมีวฒันธรรมท่ีต่างกัน มีประสบการณ์ท่ีต่างกัน มี
ทศันคติ คา่นิยม และเปา้หมายท่ีตา่งกนั 

พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) ได้กลา่วว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของแตล่ะ
บคุคลแตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์จะมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ คือ  

1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งสว่นการตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั นกัการตลาดควร
ศกึษาตวัแปรนีอ้ย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนันีต้วัแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
การบริโภค การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วอาจมีสาเหตจุากการท่ีสตรีท างานมีมากขึน้  

2. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้ รับ
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีอายแุตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งของสว่นตลาด นกัการตลาดได้ค้นหาความต้องการของสว่นตลาดส่วน
เลก็ (Niche Market) โดยมุง่ความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้  

3. รายได้ การศกึษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปร
ท่ีส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต
ท่ีมีความร ่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญั
ในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชีก้ารมีหรือไม่มี
ความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบ
การด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตวัแปรท่ีใช้บ่อยมาก
นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตวัแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพื่อให้
การก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่มรายได้อาจจะเก่ียวข้องกับเกณฑ์อายุและ
อาชีพร่วมกนั 
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อดลุย์ จาตรุงคกลุ (2549) กลา่วว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง อาย ุเพศ วงจร
ชีวิตครอบครัว การศกึษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัตอ่นกัการตลาด เพราะมี
ความเก่ียวข้องกบัอปุสงค์ (Demand) ในตวัสินค้าทัง้หลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์
ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความส าคญัลง ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมีดงันี ้

1. อายุ (Age) นักการตลาดต้องค านึงถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในเร่ืองของอายดุ้วย 

2. เพศ (Sex) จ านวนสตรีท่ีท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง นกัการตลาด
ต้องค านึงว่า ปัจจุบันสตรีเป็นผู้ ซือ้รายใหญ่ ซึ่งท่ีผ่านมาผู้ ชายเป็นผู้ ตัดสินใจซือ้ นอกจากนัน้
บทบาทของสตรีและบรุุษมีบางสว่นท่ีซ า้กนั 

3.วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) ขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชีวิตของ
ครอบครัวเป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัของพฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 
ขัน้ตอน ซึง่แตล่ะขัน้ตอนจะมีพฤตกิรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศกึษาและรายได้ (Education & Revenue) การศกึษามีอิทธิพลตอ่รายได้เป็น
อย่างมาก การรู้ว่าอะไรเกิดขึน้กบัการศึกษาและรายได้เป็นสิ่งส าคญั เพราะแบบแผนการใช้จ่าย
ขึน้อยูก่บัรายได้ของบคุคล 

 
ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure) 

การเปิดรับข่าวสาร ตรงกับภาษาองักฤษว่า “Media exposure” หมายถึง สิ่งท่ีท าให้ผู้
เปิดรับมีความทนัสมยั สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ของโลกปัจจบุนัได้ดียิ่งขึน้ โดยบคุคล
ท่ีเปิดรับข่าวสารมากนัน้ย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคน
ทนัสมยัทนัเหตกุารณ์มากกวา่บคุคลท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย (Atkin, 1972) 

DeFleur (1970) กลา่วว่า การเปิดรับข่าวสารเป็นไปตามลกัษณะทางสงัคมของผู้ เปิดรับ
ข่าวสาร ซึ่งประกอบไปด้วยลกัษณะทางสงัคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ 
ศาสนา ชาติพนัธุ์ และภมูิล าเนาต่างกนั จะแสดงพฤติกรรมการสื่อสารแตกต่างกนั พฤติกรรมการ
สื่อสารเหลา่นีไ้ด้แก่ การเปิดรับข่าวสาร ความพอใจในขา่วสาร และอปุนิสยัในการใช้สื่อ 

Schramm (1978) กล่าวว่า โดยทั่วไปบุคคลมกัจะเลือกรับสื่อท่ีใช้ความพยายามน้อย
ท่ีสุด หรือหมายถึงสะดวกในการรับรู้มากท่ีสุดและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมากท่ีสุด โดย
องค์ประกอบท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การเลือกรับข่าวสารของบคุคล ได้แก่  
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1. ประสบการณ์ ท าให้ผู้ รับสารแสวงหาข่าวสารแตกตา่งกนั 
2. การประเมินสาร ประโยชน์ของข่าวสาร ผู้ รับสารแสวงหาข่าวสารเพื่อสนอง

จดุประสงค์ของตนอยา่งตอ่เน่ือง 
3. ภมูิหลงัตา่งกนั ท าให้มีความสนใจตา่งกนั 
4. การศึกษาสภาพแวดล้อมท าให้มีความแตกต่างกนัในการเลือกรับสื่อและเนือ้หา

ข่าวสาร 
5. ความสามารถในการรับสารเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจ ท าให้พฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารแตกตา่งกนั 
6. บคุลิกภาพ มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงทศันคติการโน้มน้าวจิตใจและพฤติกรรมของ

ผู้ รับสาร 
7. สภาพอารมณ์ของผู้ รับสาร ท าให้ผู้ รับสารเข้าใจความหมายของข่าวสารได้ แต่ก็

อาจเป็นอปุสรรคตอ่การเข้าใจความหมายของขา่วสารได้ 
8. ทัศนคติเป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับข่าวสาร และตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือ

ข่าวสารท่ีได้พบ 
Colin (1978) ได้กล่าวว่าการเปิดรับข่าวสารเกิดขึน้ผ่านกระบวนการสื่อสารของมนษุย์ท่ี

กระท าเพื่อแบ่งปันข่าวสารระหว่างกนั (an act of sharing) โดยการแบ่งปันข่าวสารระหว่างกนัจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั ซึง่จะน าไปสูก่ารตดัสินใจและกระท ากิจกรรมท่ีประสานสอดคล้องกนั 

Becker (1979) ได้กล่าวถึงการเปิดรับข่าวสาร โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร ดงันี ้

1. การแสวงหาข้อมลู (Information Seeking) คือ การท่ีบคุคลจะแสวงหาข้อมลูเม่ือ
ต้องการข้อมลูท่ีมีความคล้ายคลงึกบับคุคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ หรือเร่ืองทัว่ ๆ ไป 

2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือการท่ีบุคคลจะเปิดรับข่าวสาร
เพื่อต้องการทราบข้อมลูท่ีตนเองสนใจอยากจะรู้ เช่น เปิดดโูทรทศัน์เฉพาะรายการท่ีตนสนใจ หรือ
มีผู้ แนะน า หรือขณะอ่านหนังสือพิมพ์ หรือชมรายการโทรทัศน์ แต่ถ้ามีข้อมูลข่าวสารท่ีมี
ความส าคญัเก่ียวกบัตนเอง ก็จะให้ความส าคญัหรือเปิดดเูป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือการท่ีบุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสาร เพราะมีจุดประสงค์ท่ีต้องการจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อเป็นการพกัผ่อน และความ
บนัเทิงเพื่อผ่อนคลาย 
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Henry (1998) กลา่วว่ากระบวนการเปิดรับของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจะเกิดขึน้ได้
หรือไม่นัน้ อยูท่ี่ประสาทสมัผสัถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นผู้ เลือกเอง
ว่าสิ่งเร้านัน้ตรงกับความต้องการของตนหรือไม่และหากเกิดความสนใจและเลือกแล้ว ก็จะเกิด
กระบวนการเปิดรับ โดยขัน้ตอนการเปิดรับจะมีความสมัพนัธ์กบัการตัง้ใจรับสารโดยท่ีเกิดความ
สนใจ (interest) และความเก่ียวข้อง (involvement) ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตกบัสิ่งเร้านัน้
จะสะท้อนออกมาในระดบัของความตัง้ใจ (attention) ท่ีผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตมีให้กบัสิ่งเร้า
นัน้โดยเกณฑ์ในการเปิดรับสื่อ ซึง่มีปัจจยัส าคญัท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการเปิดรับ ดงันี  ้

1. เลือกรับสื่อท่ีมีอยู่ (Availability) หมายถึง สื่อท่ีหามาได้ง่าย เข้าถึงได้ง่ายกว่าสื่อ
อ่ืน ๆ โดยท่ีผู้ รับสารไม่ต้องมีความพยายามในการจดัหามาก 

2. เลือกรับสื่อท่ีสะดวกและนิยม (Convenience and Preferences) ผู้ รับข่าวสารจะ
เปิดรับสื่อท่ีสะดวกกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของตวัเองเป็นหลกั 

3. เลือกเปิดรับสื่อตามลกัษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of media) อาทิ ผู้ รับ
สารเลือกรับสารจากนิตยสาร เพราะตดิการอ่านหนงัสือเป็นเลม่ เป็นต้น 

4. เลือกเปิดรับสื่อท่ีสอดคล้องกบัตนเอง (Consistency) ผู้ รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อท่ี
มีความสอดคล้องกบัความรู้ คา่นิยม ความเช่ือ และทศันคติของตนเอง 

Hoyer (2004) ได้อธิบายว่า การด าเนินกรรมวิธีเก่ียวกับข่าวสาร คือ “กระบวนการท่ี
ตวักระตุ้นมีการรับแปลความหมาย เก็บไว้ในความทรงจ า และสดุท้ายก็น ามาใช้อีกครัง้หนึ่ง” ยงัมี
ค ากล่าวอีกว่า การเปิดรับเป็นสิ่งท่ีกระบวนการท่ีผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตรับรู้ถึงสิ่งกระตุ้นท่ี
เข้ามาผ่านสัมผัสทัง้ห้า และกล่าวถึงสิ่งกระตุ้ นทางการตลาดท่ีนักการตลาดใช้สื่อสารข้อมูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ หรือตราสินค้าผ่านทางการโฆษณา พนกังานขาย บรรจุภณัฑ์ ฯลฯ หรือผ่าน
แหลง่ข้อมลูทางการตลาด เช่น word of mouth เป็นต้น  

ชานันต์ รัตนโชติ (2552) ผู้ รับสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความต้องการ
หรือความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคน ผู้ รับสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร 
(Selective Process) โดยกระบวนการเลือกสรรข่าวสารจะเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) 

Klapper (1960) ได้กล่าวว่า ขัน้ตอนกระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร
ของบุคคลจากสื่อต่าง ๆ เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งกระบวนการ
เลือกสรรในการเปิดรับข่าวสารด้วยการกลัน่กรองมี 4 ขัน้ โดยล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขัน้แรกในกระบวนการกลัน่กรองและ
เลือกช่องทางการสื่อสาร (Channel) บุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ ท่ีมีอยู่



  17 

ด้วยกนัหลายแห่งหลายช่องทางตามความถนดัและความสนใจ รวมไปถึงทกัษะและความช านาญ
ในการรับข้อมลูข่าวสารจากแหลง่ข้อมลูนัน้ ๆ เช่น เมื่อต้องการอ่านข่าว อาจเลือกอ่านจากเว็บไซต์
ใดเว็บไซต์หนึ่ง ตามความสนใจและความต้องการของตน อีกทัง้ทกัษะและความช านาญในการ
รับรู้ข่าวสารของคนเรานัน้ก็ตา่งกนั เช่น บางคนเลือกท่ีจะอา่นข่าวจากเว็บไซต์ เน่ืองจากมีทกัษะใน
การใช้อินเทอร์เน็ต บคุคลนัน้ก็จะเลือกใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการสืบข้อมลูข่าวสาร เป็นต้น  

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เป็นขัน้ท่ีสองของขัน้ตอนการ
เลือกสรรในการเปิดรับข่าวสาร ผู้ เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือกสนใจข่าวสารตามความ
คิดเห็นและความสนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติท่ีมีอยู่ และเลือกท่ีจะหลีกเลี่ยงรับข้อมูล
ข่าวสารท่ีไม่มีความสอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว (Cognitive 
Dissonance)  

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เป็น
ขัน้ท่ีสามของขัน้ตอนการเปิดรับข่าวสาร เม่ือบุคคลมีการเปิดรับข้อมลูข่าวสารและให้ความสนใจ
กับข้อมูลข่าวสารนัน้แล้ว อาจตีความหมายต่างจากเจตนารมณ์ของผู้ ส่งสาร เน่ืองจาก
ความสามารถหรือวิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสารของแตล่ะบคุคลก็ไม่เท่าเทียมกนั ซึง่อาจเข้าใจ
เจตนารมณ์ของผู้ ส่งสารไม่ครบถ้วนถูกต้องเสมอไป เพราะผู้ รับสารมักเลือกรับรู้ข่าวสารและ
ตีความหมายข่าวสารตามความสนใจ ทศันคติ ความเช่ือ ความต้องการ ความคาดหวงั แรงจงูใจ 
สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์ และประสบการณ์ท่ีมีก่อนแล้ว ดงันัน้ ผู้ รับสารแต่ละ
คนอาจตีความต่างกันออกไป และรับเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคล้องกับลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว 
อาจท าให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิง้ หรือเกิดการบิดเบือนข่าวสารไปตามแต่ความพอใจและ
ทศันคติของแตล่ะบคุคลด้วย 

4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นขัน้ตอนการเปิดรับข่าวสารขัน้สดุท้าย 
ผู้ รับสารจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกบัความสนใจ ตรงกบัความต้องการ
และทศันคติท่ีมีอยูก่่อนแล้ว เพื่อท าให้ข้อมลูข่าวสารเดิมนัน้มีความมัน่คง และชดัเจนยิ่งขึน้ ส าหรับ
ข้อมลูท่ีมีความหมายขดัแย้งกบัความคิดของตนเอง เร่ืองท่ีไม่เห็นด้วย หรือเร่ืองท่ีไม่สนใจ ข้อมลู
เหล่านัน้ก็จะถกูลืม ไม่ได้กล่าวถึง และไม่น าไปถ่ายทอดต่อ ข่าวสารท่ีผู้ รับสารเลือกจดจ าจึงมกัมี
เนือ้หาท่ีจะช่วยสง่เสริมหรือสนบัสนนุความรู้สกึนึกคิด ทศันคต ิคา่นิยม หรือความเช่ือของตน ให้มี
ความมัน่คงชดัเจนยิ่งขึน้ และเปลี่ยนแปลงยากขึน้ เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสตอ่ไป 
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ดวงฤทยั พงศ์ไพฑูรย์ (2544) แม้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่าง
กัน วตัถุประสงค์การเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน แต่พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้ รับสาร
สามารถแบง่ได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน โดยผู้ รับสารมีความคาดหวงัจาก
สื่อมวลชนว่า การบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติหรือเปลี่ยนลกัษณะนิสยั เปลี่ยนพฤตกิรรมบางอยา่งได้ โดยการ
เลือกบริโภคสื่อมวลชนนัน้จะขึน้อยู่กบัความต้องการหรือแรงจงูใจของผู้ รับสารเอง เพราะบคุคลแต่
ละคนยอ่มมีวตัถปุระสงค์และความตัง้ใจในการใช้ประโยชน์แตกตา่งกนัไป 

2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคล หมายถึง ตวับุคคลผู้ ท่ี
น าข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยงัอีกบคุคลหนึ่ง โดยอาศยัการติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication) ท่ีจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกัน  โรเจอร์สและชูเมกเกอร์ (Rogers and 
Shoemaker) (1962) ) กล่าวว่าในกรณีท่ีต้องการให้บุคคลใดเกิดการยอมรับสารนัน้ควรท่ีจะใช้
การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อบุคคลเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวสาร สื่อบุคคลนีจ้ะมีประโยชน์อย่าง
มากในกรณีท่ีผู้ส่งสารหวงัผลให้ผู้ รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชดัเจนและตดัสินใจรับสารได้อย่าง
มัน่ใจยิ่งขึน้ ซึง่การสื่อสารระหวา่งบคุคลนีส้ามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

2.1 การติดตอ่โดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือชกัจงูโน้มน้าวใจกบัประชาชนโดยตรง 

2.2 การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) โดยกลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อบคุคลส่วนรวม ช่วยให้การสื่อสารของบุคคลบรรลเุป้าหมายได้ เพราะเม่ือกลุ่มมีความ
สนใจมุง่ไปในทิศทางใด บคุคลสว่นใหญ่ในกลุม่ก็จะมีความสนใจในทางนัน้ด้วย 

3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อท่ีถกู
ผลิตขึน้มาโดยมีเนือ้หาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ท่ีผู้ รับสารเฉพาะกลุ่ม
ตวัอย่างของสื่อเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ เป็นต้น ดงันัน้ 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจนี ้ผู้ รับสารจะได้รับข้อมลูข่าวสารหรือความรู้เฉพาะ
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่อยา่งเฉพาะเจาะจง 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) กล่าวสรุปถึงความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรกับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ คนท่ีมีคณุสมบตัิทางประชากรตา่งกนั สามารถแบง่ออกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านตา่ง  ๆ ได้ดงันี ้ 
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1. เพศกับการเปิดรับสื่อ เพศ มีการเปิดรับสื่อต่างกัน เพศหญิงใช้เวลาในการดู
โทรทศัน์และฟังเพลงมากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศชายนิยมอา่นหนงัสือพิมพ์มากกวา่เพศหญิง 

2. อายุกับการเปิดรับสื่อ เด็กในสหรัฐอเมริกาตัง้แต่วยั 2-8 ขวบ ดูโทรทัศน์เพิ่มขึน้ 
และเปิดรับสื่อทกุชนิดเม่ือมีอายมุากขึน้ โดยส่วนใหญ่ เด็กจะดโูทรทศัน์เพื่อความบนัเทิง และเร่ิม
อ่านหนังสือเม่ืออายุมากขึน้ ส่วนเด็กวยัรุ่นนิยมฟังเพลงมากกว่าดโูทรทัศน์ ส าหรับผู้ ใหญ่มีการ
เปิดรับทกุชนิดเมื่อมีอายมุากขึน้ ซึง่สว่นใหญ่มีจดุประสงค์เพื่อคลายเหงา 

3. รายได้กบัการเปิดรับสื่อ รายได้เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการศกึษา โดยเฉลี่ย
แล้วคนท่ีมีการศึกษาสูงมักมีรายได้สูงไปด้วย ในทางตรงกันข้ามคนท่ีมีการศึกษาน้อย มักจะมี
รายได้น้อยถึงปานกลาง การศึกษากับรายได้จึงมีความสมัพันธ์กันเพราะผู้ มีรายได้สงูจะเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อมวลชนมากท่ีสดุ เพราะถกูผลกัดนัให้มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ข่าวสารตา่ง ๆ ให้ทนั
เหตกุารณ์ และมีสถานะทางการเงินท่ีช่วยให้เข้าถึงสื่อได้ง่ายกวา่ 

 
แนวคดิเก่ียวกับความพึงพอใจ 

ความหมายของความพงึพอใจ 
ราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน) ให้ค านิยามของค าวา่ “พงึพอใจ” ไว้วา่ พงึพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพงึใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
Ernest (1980) กลา่วว่า ความพงึพอใจเป็นแรงจงูใจของมนษุย์ท่ีตัง้อยู่บนความต้องการ

พืน้ฐาน (Basic needs) มีความเก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิดกบัผลสมัฤทธ์ิและแรงจูงใจ (Intensive) 
และพยายามหลีกเลี่ยงสิง่ท่ีไม่ต้องการ 

Shelly (1975) กลา่วว่าความรู้สกึพงึพอใจเป็นความรู้สกึท่ีซบัซ้อนสองแบบของมนษุย์ มี
ทัง้ความรู้สึกด้านบวกและความรู้สึกด้านลบ ความรู้สึกในเชิงบวกของมนุษย์เป็นความรู้สึกท่ี
เกิดขึน้แล้วท าให้มีความสขุ อาจกล่าวได้ว่าความรู้สกึทางบวก ความรู้สกึทางลบ และความสขุ มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งซบัซ้อน ซึง่ความสมัพนัธ์นีก้่อให้เกิดระบบความรู้สกึพงึพอใจ โดยความรู้สกึ
พึงพอใจของแต่ละบุคคลจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือคนคนนัน้มีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึก
ทางลบ เม่ือจุดมุ่งหมายหรือสิ่งท่ีเขาต้องการบรรลจุุดหมายในระดบัใดระดบัหนึ่ง ยิ่งถ้าสามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีเขาวางไว้ได้ในระดบัสูงความรู้สึกทางบวกก็จะมีมาก และก็ให้เกิดความสุข 
ในทางตรงกนัข้ามหากการตอบสนองต่อการบรรลจุุดมุ่งหมายนัน้เป็นไปในทิศทางลบ ความรู้สึก
ทางลบก็จะเพิ่มเข้ามา และท าให้เกิดความไมพ่งึพอใจในท่ีสดุ  
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Oskamps (1984) ความพงึพอใจ มีความหมายอยู ่3 นยั ได้แก่ 
1.ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ์ท่ีผลการปฏิบตัิจริงได้เป็นไปตามท่ีบุคคล 

คาดหวงัไว้ 
2.ความพงึพอใจ หมายถึง ระดบัของความส าเร็จ ท่ีเป็นไปตามความต้องการ 
3.ความพึงพอใจ หมายถึง การท่ีงานได้เป็นไปตามหรือตอบสนองต่อคุณค่าของ

บคุคล 
ซึง่จากความหมายทัง้ 3 นยัดงักลา่ว เห็นว่าเป็นการน าไปสูก่ารพฒันา ทฤษฎีวา่ด้วย

ความพึงพอใจต่องาน 3 ทฤษฎีท่ีส าคัญคือ ตามความหมายนัยแรกอยู่ในกลุ่ม ทฤษฎีความ
คาดหวงั (Expectancy theories) ตามความหมายท่ีสองอยู่ในกลุ่มทฤษฎีความต้องการ (Need 
theories) และตามความหมายนยัท่ีสามจดัอยู่ในกลุ่มทฤษฎีคณุค่า (Value theories) นอกจากนี ้
ยงัได้สรุปถึงปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจว่ามี 4 ปัจจยัท่ีส าคญั คือ 1) ตวัลกัษณะงาน 
2) เง่ือนไขเก่ียวกบังาน 3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล และ 4) ความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล 

Wenner (1985) ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification 
Theory) เป็นการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และความพงึพอใจ ซึง่เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ความพงึพอใจในการบริโภคข่าวสาร (News Gratifications) โดยได้รวบรวมผลงานวิจยัท่ีมีผู้ท าไว้
มากมายแล้วสร้างออกมาเป็นแผนท่ีแสดงความพึงพอใจในการบริโภคสื่อข่าวสาร (Media News 
Gratifications) แบง่ความพงึพอใจออกเป็น 4 กลุม่คือ 

1. Orientational Gratifications  หมายถึง การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้าน
ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง  และเพื่อเป็นแรงเสริมย า้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม 
รูปแบบของความต้องการท่ีแสดงออกมา ได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) การได้มาซึ่ง
ข้อมูล เพื่อช่วยในการตดัสินใจ (Decisional Utility) หรือเพื่อช่วยในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 
(Vote Gratifications) เป็นต้น 

2. Social Gratifications เป็นการใช้ข่าวสารเพื่อเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลเก่ียวกับ
สงัคม ซึง่รับรู้จากข่าวสาร เข้ากบัเครือข่ายส่วนบคุคลของปัจเจกชน เช่น การน าข้อมลูไปใช้ในการ
สนทนากบัผู้ อ่ืน ใช้เป็นข้อมลูเพื่อการชกัจงู เป็นต้น 

3. Para-Social Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ประโยชน์ข่าวสารเพื่อด ารง
เอกลกัษณ์ของบคุคล หรือเพื่อการอ้างอิงผา่นตวับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัสื่อ หรือปรากฏในเนือ้หาของ
สื่อ เช่น การยดึถือหรือความช่ืนชมผู้อา่นข่าว เป็นแบบอยา่งในทางพฤตกิรรม เป็นต้น 
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4. Para-Orientational Gratifications หมายถึ ง  กระบวนการใช้ข่ าวสารเพื่ อ
ประโยชน์ในการลดหรือผ่อนคลายความตงึเครียดทางอารมณ์ หรือเพื่อปกปอ้งตวัเอง เช่น เป็นการ
ใช้เวลาให้หมดไปเพื่อความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากสิ่งท่ีไม่พอใจอย่างอ่ืน 
เป็นต้น 

McCombs (1979) ได้กล่าวไว้ในเร่ืองของการใช้สื่อเพื่อสนองความพึงพอใจและความ
ต้องการวา่ 

1. เพื่อต้องการข้อมลูในการพดูคยุหรือสนทนา (Discussion) การเปิดรับสื่อมวลชน
ท าให้บคุคลมีข้อมลูท่ีจะน าไปใช้พดูคยุ หรือสนทนากบับคุคลอ่ืน 

2. เพื่อต้องการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์ และความเป็นไปต่างๆท่ี
เกิดขึน้ 

3. เพื่อเสริมความเห็นหรือสนบัสนนุการตดัสินใจท่ีได้ท าไปแล้ว (Reinforcement) 
4. เพื่อความบันเทิง (Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน รวมทัง้ผ่อนคลาย

อารมณ์ 
Thomas (1985) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การวัดความพึงพอใจเป็นวิธีหนึ่งท่ีใช้กันอยู่ เพื่อ

ทราบผลของการให้บริการท่ีดีเลิศท่ีท าให้ลกูค้าพึงพอใจ เป็นสิ่งท่ีบริษัทเช่ือว่ามีคณุค่าและควรให้
ความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของลกูค้าในการให้บริการ ผู้บริหารขององค์กรต้องมีความ
รับผิดชอบในการปรับปรุงคณุภาพให้เกิดประสิทธิผลและได้ผลดีอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้การส ารวจ
ความพงึพอใจจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารจดัการ 

 
แนวคดิเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ 

อินเทอร์เน็ต (องักฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ มีการ
เช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย  ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาท่ีใช้สื่อสารกันระหว่าง
คอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ ใช้เครือข่ายนีส้ามารถสื่อสารถึงกนัได้ในหลาย  ๆ 
ทาง อาทิ อีเมล์ เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมลูและข่าวสารต่าง  ๆ รวมทัง้คดัลอกแฟ้มข้อมลู
และโปรแกรมมาใช้ได้ 

ท่ีมาของอินเทอร์เน็ต เกิดจากความคิดเร่ืองเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายเดียวท่ี
สามารถให้ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ต่างระบบกันสามารถสื่อสารกันได้นัน้ได้มีการพัฒนาผ่านขัน้ตอน
หลายขัน้ตอนด้วยกัน และน าไปสู่เครือข่ายของเครือข่ายทัง้หลายท่ีรู้จกักันในช่ือว่า อินเทอร์เน็ต 
การพฒันาเหล่านัน้มีทัง้ในแง่การพฒันาเทคโนโลยี และการรวมโครงสร้างพืน้ฐานของเครือข่าย
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และระบบโทรคมนาคมท่ีมีอยู่เดิมเข้าด้วยกัน ความคิดเร่ืองนีใ้นครัง้แรก  ๆ ปรากฏขึน้ในปลาย
คริสต์ทศวรรษ 1950 หากแต่การน าแนวคิดเหล่านีไ้ปปฏิบัติได้จริงนัน้เร่ิมขึน้ ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 
2512) จากการเกิดเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ซึง่
เป็นเครือข่ายส านักงานโครงการวิจัยชัน้สูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัของการสร้างเครือข่ายคือ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมตอ่และมีปฏิสมัพนัธ์
กนัได้ เครือข่าย ARPANET ถือเป็นเครือข่ายเร่ิมแรก เม่ือถึงคริสต์ทศวรรษ 1980 เทคโนโลยีซึง่นบั
ได้ว่าเป็นพืน้ฐานของอินเทอร์เน็ตสมยัใหม่นัน้ได้เร่ิมแพร่หลายออกไปทั่วโลก ในคริสต์ทศวรรษ 
1990 การมาถึงของเวิลด์ไวด์เว็บได้ท าให้การใช้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิง่ท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป 

การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั ท าได้หลากหลาย อาทิ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ อีเมล์ (email), สนทนา (chat), อา่นหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด, การติดตามข่าวสาร, 
การสืบค้นข้อมูล / การค้นหาข้อมูล, การชม หรือซือ้สินค้าออนไลน์, การดาวน์โหลด เกม เพลง 
ไฟล์ข้อมูล ฯลฯ, การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่าง  ๆ ออนไลน์, การเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์, การเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning), การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต 
(video conference), โทรศพัท์ผา่นอินเทอร์เน็ต (VoIP), การอบัโหลดข้อมลู หรืออ่ืน ๆ 

แนวโน้มลา่สดุของการใช้อินเทอร์เน็ต คือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหลง่พบปะสงัสรรค์เพื่อ
สร้างเครือข่ายสงัคม(Social Network) ซึ่งพบว่าปัจจุบนัเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมดงักล่าว
ก าลงัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และการใช้เร่ิมมี
การแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือ (Mobile Internet) มากขึน้ เน่ืองจาก
เทคโนโลยีปัจจุบนัสนับสนุนให้การเข้าถึงเครือข่ายผ่านโทรศัพท์มือถือท าได้ง่ายขึน้มาก โดยใน
ปัจจบุนัอินเทอร์เน็ตนัน้มีความส าคญัตอ่ชีวิตประจ าวนัของคนเราหลาย ๆ ด้าน ทัง้ด้านการศกึษา 
ด้านธุรกิจและพาณิชย์ ด้านการบนัเทิง 

- ด้านการศึกษา การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสนับสนุนการศึกษา เป็นการใช้
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารเพื่ อการส่งการบ้าน นัดหมาย อธิบายรายละเอียด รวมทัง้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณาจารย์กบันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียนด้วยกนั นอกจากนีย้งั
มีระบบการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ การเรียนออนไลน์ค่อนข้างเป็นท่ีนิยมมากในปัจจบุนั 
เพราะเป็นการเรียนท่ีสะดวกสามารถเรียนได้ในเวลาท่ีต้องการ อีกทัง้สามารถลดคา่เลา่เรียนลงไป
ได้อย่างมาก และทัง้นีอ้ินเทอร์เน็ตนัน้ยงัสามารถใช้เป็นแหลง่ค้นคว้าหาข้อมลูเสมือนเป็นห้องสมดุ
ขนาดใหญ่พร้อมทัง้มีข้อมลูท่ีครอบคลมุมีทัง้ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว 
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- ด้านธุรกิจและพาณิชย์ การใช้อินเทอร์เน็ตกบังานธุรกิจพาณิชย์นัน้ช่วยให้สามารถ
ตดัสินใจซือ้ขายสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก นบัว่าเป็นตลาดท่ีกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพในการติดต่อซือ้สินค้าและบริการ เพราะคนเราสมยันีน้ิยมความสะดวกสบายและ
รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดบนโลกก็ตามก็สามารถเปิดเว็บไซต์ เพื่อเลือกสินค้าหรือหาข้อมูล
ผลิตภณัฑ์ หรือแม้กระทัง่ปรึกษาก็ได้อยา่งฉบัไว 

- ด้านการบันเทิง อินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นแหล่งความบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่ง
เหมือนกบัการนัง่ดโูทรทศัน์ ดภูาพยนตร์ อ่านหนงัสือหรือบทความต่าง ๆ ซึ่งสามารถจะดหูรือใช้
งานท่ีไหนเม่ือไหร่ก็ได้ตามต้องการ อินเทอร์เน็ตต่อด้านบนัเทิงนัน้ถือว่าเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
สามารถค้นคว้าวารสารทัง้หนงัสือพิมพ์ ข่าวสาร นิยาย วรรณกรรมและอ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อีกทัง้สามารถฟังวิทยอุอนไลน์ ดรูายการโทรทศัน์รวมทัง้ภาพยนตร์ทัง้เก่าและใหม่มา
ดไูด้อีกด้วย 

ความส าคญัของอินเทอร์เน็ตกบังานสื่อสารมวลชน ในปัจจบุนันีอ้ินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลกบั
งานทุกสาขาอาชีพรวมทัง้งานสื่อสารมวลชนด้วย ส าหรับงานสื่อสารมวลชนเป็นงานท่ีต้องเน้น
ความรวดเร็วเป็นหลกัให้ทนักบัสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจบุนั เพราะข่าวสารนัน้มีการอปัเดตอยู่
ตลอดเวลา มิใช่มีประโยชน์เพียงแค่นี ้อีกทัง้ยงัสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร การโฆษณาสินค้า 
การค้าขาย รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารโดยใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนันัน้ถือว่าเป็นการ
สื่อสารท่ีไร้พรมแดน มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในจ านวนมากได้เป็นเวลาอันรวดเร็วและใช้
ต้นทนุต ่า และอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสื่อท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสื่อมวลชนตาม
ความต้องการดงักลา่ว  

WeAreSocial บริษัทเอเจนซี่จากสหราชอาณาจกัรและ Hootsuite ผู้ ให้บริการการตลาด
บนโซเชียลมีเดีย เผยข้อมูลการใช้สื่อดิจิทัลทั่วโลกในปี  2018 โดยระบุว่ามีประชากรทั่วโลก
ประมาณ 7,592 ล้านคน ท่ีมีลกัษณะเป็นสงัคมเมืองประมาณ 55% ของประชากรทัง้หมด ขณะนี ้
มีผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่าถึง 4,021 ล้านคนทั่วโลก ส าหรับผู้ ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียเป็น
ประจ าถึง 3,196 ล้านคน ผู้ ใช้มือถือประมาณ 5,135 ล้านเคร่ือง และผู้ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียผ่าน
โทรศพัท์สมาร์ทประมาณ 2,958 ล้านเคร่ือง ซึ่งผู้ ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียผ่านทางโทรศพัท์สมาร์ท
มากกวา่คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ ในปัจจบุนันีผู้้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตสงูขึน้ 7% หรือ 248 ล้านคน ผู้ใช้งาน
สื่อโซเชียลมีเดียเป็นประจ า สงูขึน้ 13% หรือ 362 ล้านคน ทวีปท่ีมีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตมากสดุในโลก 
คือ ยุโรปเหนือ 94% รองลงมาคือ ยุโรปตะวันออก 90% อเมริกาเหนือ 88% ขณะท่ีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ต 58% ของจ านวนประชากรในภูมิภาคนี  ้เม่ือเรา

https://hootsuite.com/pages/digital-in-2018


  24 

เปรียบเทียบระหว่างผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตและผู้ ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียในส่วนของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ แสดงว่าประชากรสว่นใหญ่ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียมากกวา่สื่ออ่ืน ๆ โดยสื่อโซเชียลมีเดียท่ี
นิยมกนั คือ Facebook รองลงมาคือ Youtube ตามด้วย WhatsApp และ VOIP หรือ Voice over 
Internet Protocol การสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีใหม่ส าหรับการโทรศพัท์
ผา่นทางเครือข่าย Internet ท่ีเราคุ้นเคยกนั “Line call” 

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เร่ิมขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2530 โดยการเช่ือมต่อมินิคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัย
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ในครัง้นัน้ยงัเป็นการเช่ือมต่อโดยผ่านสายโทรศพัท์ ซึง่สามารถ
ส่งข้อมลูได้ช้าและไม่เป็นการถาวร จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) ได้เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกนัเรียกวา่ "เครือข่ายไทยสาร"  

การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เร่ิมต้นขึน้เป็นครัง้แรกเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2538 โดยความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศพัท์
แห่งประเทศไทย และส านักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
ให้บริการในนาม บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย ส าหรับจ านวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(ETDA) ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 พบว่ามีผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ YouTube 98.8 % LINE 98.6 
% Facebook 96.0 % Facebook Messenger 88.4 % Instagram 67.2 % Pantip ซึง่เป็น ชมุชน
ออนไลน์หนึง่เดียวของไทย 64.2 % Twitter 43.0 % WhatsApp 10.6 %  

 
สื่อสงัคมออนไลน์ 
สิริชยั วงษ์สาธิตศาสตร์ (2549) กล่าวว่า สื่อออนไลน์จดัว่าเป็นสื่อใหม่ หรือท่ีเรารู้จกักนั

คือ New Media ซึ่งเป็นช่องทางในการน าเสนอข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ในปัจจุบนั การน าเสนอข่าว
แบบดัง้เดิมมกัรายงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่าง  ๆ 
หรือแม้แต่วิทยกุระจายเสียง สถานีโทรทศัน์ทางช่องต่าง ๆ แต่ข่าวท่ีมาจากสื่อออนไลน์นัน้จะเป็น
การน าเสนอข่าวผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
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Kommers (2011) แบ่งประเด็นขอบข่ายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไว้ 3 
ประเด็นดงันี ้

1) เป็นสื่อสร้างปฏิสมัพันธ์เชิงสงัคม (Media for Social Interaction) กล่าวคือ สื่อ
สงัคมออนไลน์ (Social Media) ก่อให้เกิดการสร้างสมัพนัธมิตรในสงัคมมนุษย์ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
และการสร้างเครือข่ายเชิงการค้าพาณิชย์ ซึ่งการสร้างปฏิสมัพนัธ์ของสื่อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) ได้มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 

2) เป็นสื่อแห่งสังคมเครือข่าย (Networked Communities) ประสิทธิภาพของสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของผู้ ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ในการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลท าให้ความนิยมของการใช้สื่อ
ประเภทนีเ้ป็นท่ีนิยมของคนในสงัคมท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ของคนในสงัคมได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้
ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา เช่น นกัเรียน ครูอาจารย์ ท่ีใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมลู 
เด็กและเยาวชนทัว่ไป ท่ีใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างความบนัเทิงสนกุสนาน นกัวิชาชีพ หรือแม้แต่
ผู้ใช้ทัว่ ๆ ไปท่ีสามารถใช้สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) สร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายไปได้ทกุ
หนทุกแห่งทัง้กลุ่มครอบครัว เพื่อน ท่ีท างาน และกลุ่มสงัคมต่าง  ๆ ซึ่งก่อให้เกิดสมัพนัธภาพแห่ง
ความเป็นมิตรท่ีแนบแน่นผา่นทางสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ดงักลา่ว 

3) เป็นสื่ อแห่ งการสร้างสัมพันธภาพข้ามมิติ  ( Intercrossing Relationships)
สภาพการณ์ทางสงัคมในยคุปัจจุบนัมีความแตกต่างหลากหลายในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสงัคม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จะช่วยสร้าง
สมัพนัธภาพและโอกาสท่ีดีระหว่างสงัคม วฒันธรรม และวิถีชีวิตของคนในสงัคมได้อย่างสมบรูณ์
อาจสรุปได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียนัน้มีจุดมุ่งหมายเบือ้งต้นเพื่อสร้างความ
บนัเทิง ติดต่อสื่อสารสร้างสมัพนัธมิตรท่ีดี และการมีส่วนร่วมของสงัคมมนุษย์ในรูปแบบของสื่อ
ดิจิตอลประเภทต่าง  ๆ เช่น การถ่ายภาพ วิดีโอ การส่งข้อความ ฯลฯ ซึ่งปรากฏการณ์ต่าง  ๆ ท่ี
เกิดขึน้เหล่านีไ้ด้ขยายวงกว้างในการสร้างประโยชน์โดยผ่านทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันา
ไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั จนกลายเป็นการสร้างสงัคมแห่งเครือข่าย ซึ่งพฒันาการเหล่านีไ้ด้เร่ิม
วิวฒัน์ก้าวรุดหน้ามาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1990 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั 

Tanya (2012) ผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ แห่งมหาวิทยาลยัวิสคอนชิน-
มิลวอล์คกี ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่อท่ีทุกคน
สามารถท่ีจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ทกุสิ่งทกุอย่าง ทุกสถานท่ี สื่อออนไลน์เป็นช่องทางใหม่
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ในการน าเสนอข่าวสารข้อมูลในปัจจุบัน โดยมีความโดดเด่นท่ีเป็นได้ทัง้สื่อระหว่างบุคคลและ
สื่อสารมวลชนได้ในเวลาเดียวกนั เป็นเหมือนขา่วออนไลน์ คือ การน าเสนอขา่วผา่นสื่อออนไลน์  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง การติดต่อสื่อสารถึงกันผ่าน
อินเทอร์เน็ต (วิกิพีเดีย) โดยให้ความหมายว่า เป็นโครงสร้างสงัคมท่ีประกอบด้วยโหนด(Node) 
ตา่ง ๆ ท่ีเช่ือมตอ่กนั ซึง่แตล่ะโหนดท่ีเช่ือมโยงกนัก็อาจมีความสมัพนัธ์กบัโหนดอ่ืน ๆ ด้วย โดยอาจ
มีระดบัความสมัพนัธ์กนั มีความซบัซ้อนและมีเปา้หมาย จึงหมายถึงการท่ีมนษุย์สามารถเช่ือมโยง
ถึงกนั ท าความรู้จกักนั สื่อสารถึงกนัได้ ผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ต โดยเครือข่ายสงัคมออนไลน์นี ้
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลกจะเป็นผู้ สื่อสาร หรือเขียนเล่าเนือ้หา เร่ืองราว 
ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวีดีโอท่ีได้เขียนและท าขึน้เอง หรือได้พบเจอสิ่งท่ีน่าสนใจจาก
สื่ออ่ืน ๆ และน ามาแบ่งปันให้กับผู้ อ่ืนท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ก่อให้เกิด
วิวฒันาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสงัคมออนไลน์หลายประเภท ได้แก่ 

เว็บบล็อก (Weblog) หรือบล็อก เป็นเว็บไซต์ท่ีมีรูปแบบเนือ้หาเป็นเหมือนบนัทึกสว่นตวั
ออนไลน์ มีสว่นของการแสดงความคิดเห็น (Comment) และมีลงิค์ (Link) ไปยงัเว็บอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้อง 

เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites) เช่น Facebook, Myspace, 
Google plus เป็นต้น เว็บไซต์เหล่านีใ้ช้ส าหรับน าเสนอตวัตนและเผยแพร่เร่ืองราวของตนเองผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต สามารถเขียนบล็อก สร้างอัลบัม้รูปของตนเอง สร้างกลุ่มเพื่อนและเครือข่าย
ขึน้มาได้ 

เว็บไซต์ส าหรับแบ่งปันวีดีโอ (Video-Sharing Site) และผลงาน เช่น Youtube, Yahoo 
VDO, Google VDO, Flickr และMultiply เป็นต้น เว็บไซต์เหล่านีใ้ช้ในการน าเสนอผลงานของ
ตนเองอยา่งง่ายดาย ทัง้รูปภาพ วีดีโอ หรือเสียงเพลง 

เว็บประเภท Micro Blog เช่น Twitter เป็นต้น ใช้ส าหรับส่งข้อความหากันระหว่าง
สมาชิก ด้วยจ านวนไม่เกิน 240 ตวัอกัษร เพื่อบอกวา่ตนเองก าลงัท าอะไร คิดอะไร สามารถสง่ผา่น
หน้าเว็บไซต์หรือในโทรศพัท์มือถือได้ 

วิกิ (Wiki) เป็นสารานกุรมและขมุคลงัความรู้ท่ีคนทัง้โลกสามารถแบ่งปันความรู้ในทกุ ๆ 
ด้านร่วมกนั 

เฟซบุ๊ ก (Facebook) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมส าหรับติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร เปิดใช้งานเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก นักศึกษาจาก
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มหาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ด ในช่วงแรกนัน้เฟซบุ๊กเปิดให้ใช้งานเฉพาะนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัฮาร์
เวิร์ด ซึ่งต่อมาได้ขยายตวัออกไปส าหรับมหาวิทยาลยัทั่วสหรัฐอเมริกาและตัง้แต่ 11 กันยายน 
2549 ได้ขยายมาสูผู่้ ใช้งานทัว่ไปดงัเช่นปัจจบุนั โดยเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสื่อสารและ
เปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กับคนท่ีอยู่ในสังคมเดียวกัน โดยสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เกิดช่องทางสื่อสารแบบใหมแ่ละเกิดการตลาดแนวใหมข่ึน้อีกด้วย 

 
แนวคดิเก่ียวกับทศันคตแิละทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทัศนคต ิ

ทศันคติตรงกบักบัภาษาองักฤษวา่ “Attitude” ซึง่มีผู้ให้ความหมายไว้ตา่ง  ๆ กนัดงันี ้
ทศันคติ หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะท่ีพงึ

พอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สกึภายในท่ีสะท้อนว่า
บคุคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจตอ่บางสิ่ง เช่น ตราสินค้า บริการ ร้านค้าปลีก เน่ืองจาก
เป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไม่สามารถสงัเกตเห็นได้โดยตรง แต่ต้องแสดงว่า
บคุคล กลา่วถึงอะไรหรือท าอะไร (Shiffman Leon G., 1994) 

ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตวัเช่ือมระหว่างความคิดและพฤติกรรม 
นกัการตลาดนิยมใช้ในการโฆษณาเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีตอ่ผลิตภณัฑ์และตราสินค้า เสริมแรงและ 
(หรือ) เปลี่ยนทศันคติ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) 

Hovland (1960) ได้ให้ความหมายของ ทศันคติ ไว้ว่า ทศันคติ โดยปกติสามารถ นิยาม 
วา่ เป็นการจงูใจตอ่แนวโน้มในการตอบสนองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ 

Kendler (1963) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมของบุคคล ท่ีจะแสดง
พฤตกิรรมออกมา ในทางสนบัสนนุ หรือ ตอ่ต้านบคุคล สถาบนั สถานการณ์ หรือแนวความคดิ 

Good (1959) ให้ค าจ ากดัความไว้ว่า ทศันคติ คือ ความพร้อมท่ีจะแสดงออกในลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึง่ท่ีเป็นการสนบัสนนุหรือตอ่ต้านสถานการณ์ บางอยา่ง บคุคล หรือสิ่งใดๆ 

Newcomb (1854) ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า ทัศนคติ ซึ่งมีอยู่ในเฉพาะคนนัน้ ขึน้กับ
สิ่งแวดล้อม อาจแสดงออกในพฤติกรรมซึ่งเป็นไปได้ใน 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ 
ซึง่ท าให้ผู้ อ่ืนเกิดความรักใคร่อยากใกล้ชิดสิ่งนัน้ ๆ หรืออีกลกัษณะหนึ่ง แสดงออกในรูปความไม่
พอใจ เกลียดชงั ไม่อยากใกล้สิง่นัน้ 
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Munn (1971) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อสิ่งของ
บคุคล สถานการณ์ สถาบนั และข้อเสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึง่มีผลท าให้บคุคล
พร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤตกิรรมอย่างเดียวกนัตลอด 

G. Murphy L. Murphy (1973) ให้ความหมายของค าว่า ทัศนคติ หมายถึง ความชอบ 
หรือไม่ชอบ พงึใจ หรือไม่พงึใจท่ีบคุคลแสดงออกมาตอ่สิ่งตา่งๆ 

เดโช สวนานนท์ (2512) กลา่วถึง ทศันคติวา่เป็นบคุลกิภาพท่ีสร้างขึน้ได้ เปลี่ยนแปลงได้
และเป็นแรงจงูใจท่ีก าหนดพฤตกิรรมของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ 

ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531) กล่าวถึง ทัศนคติท่ีเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า
ทศันคติ หมายถึง 

1. ความสลบัซบัซ้อนของความรู้สกึ หรือการมีอคติของบคุคล ในการท่ีจะสร้างความ
พร้อมท่ีจะกระท าสิง่ใดสิ่งหนึง่ตามประสบการณ์ของบคุคลนัน้ท่ีได้รับมา 

2. ความโน้มเอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางท่ีดีหรือต่อต้านสิ่งแวดล้อมท่ี
จะมาถึงทางหนึง่ทางใด 

3. ในด้านพฤตกิรรม หมายถึง การเตรียมตวัหรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
Rogers (1978) ได้กล่าวว่า ทัศนคตินัน้เป็นตวัชีว้ดัว่าบุคคลนัน้รู้สึกและคิดอย่างไรกับ

คนรอบข้าง วตัถ ุหรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ตา่ง ๆ โดยทศันคติของมนษุย์นัน้มีรากฐาน
มากจากความเช่ือ ความคิด ความรู้สกึของแตล่ะบคุคลท่ีจะตอบสนองตอ่สิ่งเร้าท่ีเข้ามาแล้วสง่ผล
ต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ว่าชอบหรือไม่ชอบประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าทัศนคตินัน้เป็นการ
สื่อสารภายในบคุคล (Internal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบจากการรับสารจากผู้ส่งสาร ซึง่
จะส่งผลต่อการตอบโต้พฤติกรรมของผู้ รับสารต่อไป โดยสามารถแบ่งแยกองค์ประกอบของ
ทศันคติได้ 3 ประการ คือ 

1) ด้านความนึกคิด (Cognitions) เป็นส่วนของความเข้าใจ ความเช่ือของบุคคลต่อ
สิง่รอบข้าง วตัถ ุสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง หากบคุคลมีความคดิและความรู้ตอ่สิ่งนัน้ในเชิง
บวก ก็มกัจะมีทศันคติต่อสิ่งนัน้ในเชิงบวกเช่นกนั ซึง่องค์ประกอบด้านความนึกคิดของบุคคลนัน้
ประกอบด้วยกนั 3 สว่น ได้แก่ สว่นท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบัข้อเท็จจริง สว่นท่ีเป็นความเช่ือ และสว่นท่ี
เป็นการประเมิน ซึง่องค์ประกอบด้านความนกึคิดเหลา่นี ้คือสิ่งท่ีตวับคุคลรับรู้และนกึคดิทัง้สิน้ 

2) ด้ านความ รู้สึก  (The Affective Response) เป็นส่วน ท่ี เก่ียวกับอารมณ์ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับสิ่งต่าง ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งมีผล
แตกตา่งกนัไปตามบคุลิกและคา่นิยมของแตล่ะบคุคล 
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3) ด้านการกระท า (Behavior) เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลท่ีมี
ทศันคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และความรู้สึก แล้ว
แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมท่ีจะกระท าตามทศันคติ หรือพฤติกรรมการต่อต้านในทศันคติ  
สรุปได้ว่า ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ก็เน่ืองจาก 
บุคคลมีองค์ประกอบด้านความ รู้ แนวความคิด และความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน จึงเห็นได้ว่า
ส่วนประกอบพืน้ฐานของทัศนคติทางด้านความคิด ความเข้าใจ มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ
ความรู้สกึของบคุคลท่ีอาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของการกระท าท่ีแตกตา่งกนั สามารถเป็นไป
ได้ทัง้ในทางบวก ทางลบ ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยูก่บัประสบการณ์การเรียนรู้ของบคุคลตอ่สิ่งสิง่นัน้ 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) แยกประเภททิศทางของทศันคติท่ีบุคคลสามารถแสดงทศันคติ
ออกมาได้ด้วยกนั 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ทศันคติในเชิงบวก (Positive Attitude) เป็นทศันคติด้านบวกท่ีส่งผลให้บคุคลนัน้
มีความรู้สึกหรืออารมณ์ในการแสดงการโต้ตอบต่อบุคคลอ่ืน หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
เป็นไปในทิศทางบวก ท าให้ทศันคติของผู้ รับสารนัน้ง่ายต่อการโน้มน้าวชกัจูงให้เกิดพฤติกรรมท่ี
สามารถตอบสนองตอ่สิ่ง ๆ นัน้ได้เป็นอยา่งดี 

2) ทัศนคติด้านลบ (Negative Attitude) เป็นทัศนคติท่ีไม่ดี ท่ีสร้างความรู้สึกให้
เป็นไปในทิศทางลบ โดยไม่ได้รับความเช่ือถือ และยงัส่งผลให้บุคคลนัน้มีความรู้สึกหรืออารมณ์
เป็นไปในทิศทางลบตอ่บคุคล หรือเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่ง ซึง่จะท าให้เกิดอคติขึน้ในจิตใจของ
บคุคลนัน้จนท าให้บคุคลนัน้เกิดพฤตกิรรมการตอ่ต้าน โต้เถียง ปฏิเสธตอ่สิ่งเร้าท่ีเข้ามา 

3) ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) เป็นทัศนคติท่ีไม่ได้แสดงความคิดเห็นทัง้ใน
เชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติประเภทนีจ้ะไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ในเร่ืองราวใดเร่ืองราวหนึ่ง 
หรือสถานการณ์นัน้ ๆ เป็นทศันคติท่ีนิ่งเฉยไม่มีการตอบโต้ต่อสิ่งเร้าท่ีเข้ามา สรุปได้ว่าทิศทางของ
ทศันคติของบคุคลทัง้ 3 ประการท่ีได้กลา่วมานีส้ามารถมีเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทก็ได้
ทิศทางของทศันคติจะขึน้อยูก่บัความมัน่คงในความเช่ือ คา่นิยมตา่ง ๆ และความรู้สกึนึกคดิท่ีมีตอ่
สิง่ ๆ นัน้หรือสถานการณ์นัน้ ๆ ซึง่ทศันคติของบคุคลนัน้อาจเป็นทศันคตท่ีิมีความซบัซ้อนท่ีมีความ
เช่ือ คา่นิยม และความรู้ท่ีคอยสนบัสนนุทศันคตินัน้ หรืออาจเป็นทศันคติท่ีไม่มีความซบัซ้อน มกัมี
ความเช่ือเพียงด้านเดียว ซึ่งทัศนคติแบบไม่ซบัซ้อนนีเ้ป็นทัศนคติท่ีสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้
อยา่งง่ายดาย ตา่งจากทศันคติแบบซบัซ้อนโดยสิน้เชิง 

กล่าวโดยสรุป ทศันคติ เป็นความสมัพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความรู้สกึกบัความ
เช่ือ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล หรือการรู้ของบุคคลกับแนวโน้มท่ีจะมี
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พฤตกิรรมโต้ตอบ โดยทศันคตใินท่ีนีเ้ป็นเร่ืองของจิตใจท่ีมีตอ่ข้อมลูข่าวสารและการเปิดรับข่าวสาร
ท่ีได้รับมาซึง่เป็นไปได้ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ ทศันคติมีผลให้มีการแสดงพฤตกิรรมออกมาจะเห็นได้
วา่ ทศันคติ ประกอบด้วย ความคดิท่ีมีผลตอ่อารมณ์ และความรู้สกึนัน้ ออกมาโดยทางพฤตกิรรม 

 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทศันคต ิ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลจะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือบุคคลนัน้ไม่พอใจกับทัศนคติ

ของเดิมที่ตนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือต้องการท่ีจะหาข้อมลูหรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึง่การสื่อสารจะท า
ให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงทศันคติท าได้โดยส าเร็จ เพื่อสร้างความเช่ือ คา่นิยมและประสบการณ์
ใหม่ ๆ หรือด้วยการใช้แรงจูงใจและการกระตุ้นอารมณ์เพื่อให้ผู้ รับสารนัน้เกิดทัศนคติต่อสิ่งนัน้
ในทางท่ีดีขึน้ตามความปรารถนาท่ีผู้ส่งสารอยากจะให้เป็นไป หรือในทางท่ีแย่ลงเม่ือบุคคลนัน้
ปฏิเสธท่ีจะเช่ือในการสื่อสารนัน้ ซึ่งทัศนคติของบุคคลสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงให้บุคคลนัน้มี
ทศันคติท่ีดีขึน้ในข้อมลูข่าวสารนัน้ได้หลากหลายวิธีซึ่งการรับรู้ข้อมลูข่าวสารจากบุคคลอ่ืน ๆ ใน
สงัคมหรือมาจากสื่อมวลชนต่าง ๆ นัน้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีท าให้สามารถเปลี่ยนแปลงทศันคติของ
บคุคลคนนัน้ได้ ซึง่ข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับนัน้จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทศันคติ
ในด้านความนึกคิดหรือการรับรู้ (Cognitions) ซึ่งหากองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ ก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น ถ้าองค์ประกอบด้าน
ความนึกคิด หรือการรับรู้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Response)
และองค์ประกอบด้านการกระท า (Behavior) ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติขึน้อยู่กับความรู้และความเข้าใจอันดีของข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติก็จะถูก
เปลี่ยนแปลงได้ตามความน่าเช่ือถือของข้อมลูและเม่ือทศันคติเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบของทศันคติทัง้ 3 สว่น ซึง่ได้แก่ ด้านการรับรู้ 
(Cognitions) ด้านความรู้สกึ (The Affective Response) และด้านการกระท า (Behavior) มีความ
เก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กัน ฉะนัน้หากต้องการให้บุคคลยอมรับหรือต่อต้านในสิ่งใดสิ่ งหนึ่งควรจะ
เปลี่ยนแปลงทศันคติของบคุคลนัน้ให้ได้เสียก่อน โดยการให้ความรู้ ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือแก่บคุคลนัน้
(ปัทมา วงษ์วณิชกิจ, 2550) 

แหล่งของข้อมูลข่าวสาร (Source) คือปัจจัยท่ี มีความส าคัญ ท่ีจะท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทศันคติ ซึ่งแหล่งข้อมูลข่าวสารเกิดจากการผลิตข้อมลูข่าวสารผ่านทางค าพูด หรือ
การกระท าของบุคคล หรือเป็นข้อความท่ีตีพิมพ์ลงในสื่อสิง่พิมพ์ตา่ง ๆ หรือการผลติข้อมลูข่าวสาร
ผ่านทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดทัศนคติโดยตรง โดยทั่วไปแล้วแหล่งของข้อมูล
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ข่าวสารจะมีรูปแบบความน่าสนใจในการดึงดูดผู้ รับสารท่ีมีลักษณะแตกต่างกันออกไป จาก
การศึกษาพบว่าแหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสารท่ีมีลกัษณะความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของ
สงัคมนัน้ สามารถดึงดูดความสนใจและมีอิทธิพลท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
บคุคลได้ในการท าให้ความคิดของบคุคลคล้อยตามไปกบัข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับ นอกจากแหลง่ของ
ข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัแล้วเนือ้หาของข่าวสารท่ีมีความยากง่ายของภาษาท่ีใช้ และ
ตวัผู้ รับสารท่ีมีทกัษะในการสื่อความหมายความรู้ระบบสงัคม ก็เป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทศันคติของบคุคลได้เช่นกนั (ปัทมา วงษ์วณิชกิจ, 2550) 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทศันคติของมนุษย์นัน้สามารถแบ่งกระบวนการออกได้เป็น 3 
ระดบั ได้แก่ (ปัทมา วงษ์วณิชกิจ, 2550)  

1) การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่งท่ีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดมาจาก
แหล่งของข้อมูลข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากสื่อมวลชน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทศัน์ หรือมา
จากสื่อบคุคลอ่ืน 

2) การเปลี่ยนแปลงความรู้สึก สิ่งท่ีจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกมา
จากประสบการณ์และความประทบัใจ หรือสิ่งท่ีท าให้เกิดความสะเทือนใจของแตล่ะบคุคล 

3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตในสงัคม ซึง่มี
ผลตอ่บคุคลท าให้ต้องเปลี่ยนพฤตกิรรมเดิมเสียใหม่ 

สรุปได้ว่าองค์ประกอบท่ีท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลคือ
องค์ประกอบในกระบวนการสื่อสาร อนัได้แก่ คณุสมบตัิของผู้สื่อสาร ลกัษณะและความน่าเช่ือถือ
ของข่าวสาร คุณสมบัติของช่องทางการสื่อสาร และคุณสมบัติของผู้ รับสาร นอกจากนี ้
องค์ประกอบด้านทัศนคติอันได้แก่ ด้านความนึกคิด ด้านความรู้สึก และด้านการกระท า หาก
องค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่งถกูกระทบไม่ว่าจะในระดบัใดก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทศันคติ
ทัง้สิน้ 

 
แนวคดิเก่ียวกับภาพลักษณ์ ความเป็นดารา 

1. ความหมายของภาพลกัษณ์ 
Boorstin (1962) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ คือความดีเลิศท่ีไม่ใช่ของจริงและจะเกิดขึน้ได้

จากองค์ประกอบหลายอย่างมารวมกันเป็นสิ่งท่ีมีความเช่ือถือได้ เห็นได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
สามารถมองได้หลากหลายความหมายและมีความก ากวม โดย บรูสติน ได้จ าแนกลักษณะ 
ภาพลกัษณ์ไว้ 6 ประการดงัตอ่ไปนี ้
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1) An image is synthetic ภาพลกัษณ์ท่ีวางแผนไว้แล้วเป็นการสร้างสรรค์ขึน้เพื่อ
ตอบสนองกลุม่เปา้หมายโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความประทบัใจตอ่ผู้ถกูกระท า 

2) An image is believable ภาพลักษณ์ท่ีท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ มักท าเพื่อ
องค์กรหรือบคุคล โดยมีแนวคิดว่าภาพลกัษณ์จะไมมี่ความส าคญัหากไมน่่าเช่ือถือ 

3) An image is passive ภาพลกัษณ์ท่ีท าเพื่อให้เกิดขึน้เหมาะเจาะกบัความเป็นจริง 
โดยภาพลกัษณ์ในลกัษณะนีเ้ป็นสิ่งท่ีอยู่นิ่ง ผู้ สร้างภาพลกัษณ์นัน้มีเจตนาวางให้พอดีกับภาพ
มากกว่าท่ีจะท าให้ดูขัดแย้งไม่เข้ากัน และภาพลักษณ์คือ "ความดีท่ีกลายเป็นจริงเม่ือน ามา
เผยแพร่แล้วเท่านัน้" 

4) An image is vivid and concrete ภาพลกัษณ์ท่ีเห็นได้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
เพื่อดงึดดูความรู้สกึและตอบสนองกลุม่เปา้หมายได้ดีท่ีสดุ 

5) An image is simplified ภาพลักษณ์ ท่ีท าให้ดูง่าย เพื่ อก าจัดแง่มุม ท่ีไม่พึง
ประสงค์ออกไป โดยจะต้องจดจ าได้ง่ายอีกด้วย 

6) Animage is ambiguous ภาพลกัษณ์ท่ีมีความหมาย 2 แง่มมุ โดยในกรณีจะอยู่
ระหว่างจิตนาการกบัความรู้สกึ ระหว่างความคาดหวงักบัความเป็นจริง ภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองของ
ภาพท่ีเกิดขึน้ในจิตใจของมนษุย์ วตัถ ุสถาบนั โดยได้รับอิทธิพลมาจากการรู้จกั ประสบการณ์ร่วม 
ซึง่จ าเป็นต้องมีความประทบัใจที่มากพอเพื่อสร้างภาพให้เกิดขึน้ในจิตใจ โดยภาพลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้
อาจเป็นภาพลกัษณ์ในแง่บวกหรือแง่ลบก็ได้ ภาพลกัษณ์สามารถเกิดขึน้ได้ 2 ทางคือ  (จุติมาศ 
เกลีย้งเกลา, 2556) 

1. เกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ 
2. เกิดขึน้จากการปรุงแต่ง ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัการสื่อสารการประชาสมัพนัธ์ 

โดนมีการวางแผนและการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงในธุรกิจบนัเทิงมีความสมัพนัธ์กันชัดเจน เน่ืองจากทัง้

สองสิ่งนัน้สามารถถูกสร้างขึน้มาได้เหมือนกันและจ าเป็นต้องควบคู่ไปในทิศทางเดียวกัน โดย
นักแสดงหรือนักร้องสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามทัศนคติของผู้ ชมหรือผู้ ฟัง ซึ่งต้องขึน้อยู่กับการ
สร้างสรรค์ตนเอง ทัง้นีก้ระบวนการสร้างจ าเป็นต้องมีสื่อเป็นเคร่ืองมือ ดงันัน้ภาพลกัษณ์จึงเป็น
การทดแทนความหมายของสิ่งต่าง ๆ ท่ี รับรู้เป็นความรู้สึกเชิงตีความหมาย ( Intrepreted 
Sensaition) หรือความประทับใจจากภาพท่ีปรากฏขึน้ (Appearance) การทดแทนความหมาย
โดยการรับรู้ (Perception) ซึ่งกระบวนการรับรู้ท่ีถูกเลือกสรรและให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ คือ 
กระบวนการเกิดมโนทัศน์ (Process of Imagery) เป็นกระบวนการรับรู้ความหมายในสิ่งท่ีมี
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ความหมายไม่แน่นอนหรือชดัเจนในตวัของมนัเองซึง่เป็นกระบวนการท่ีส าคญั ดงันัน้กระบวนการ
เกิดมโนทัศน์ของแฟนคลบัท่ีมีต่อนักร้องนัน้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดความซื่อสตัย์ภักดีใน
อนาคต โดยการถกูยอมรับของนกัร้องและนกัแสดงนัน้ด้านของช่ือเสียงและวิชาชีพมีปัจจยัหลาย
อย่างมาเก่ียวข้อง ในอดีตนกัร้องนกัแสดงจะมีช่ือเสียงได้นัน้ต้องมีความสามารถในการร้องเพลง
และการแสดงท่ีดี มีพรสวรรค์และความสามารถท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สิ่งเหล่านีเ้ป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีส่งผลให้นกัร้องนกัแสดงมีช่ือเสียงด้วยตนเอง แตใ่นปัจจบุนันัน้สิ่งเหลา่นีใ้นอดีตเป็นเพียง
ปัจจยัหนึ่งเท่านัน้ โดยมีปัจจยัอ่ืนท่ีคอยสนบัสนนุให้นกัร้องนกัแสดงมีช่ือเสียงและได้รับความนิยม 
เช่น การก าหนดภาพลกัษณ์ของตวันกัร้องนกัแสดง การแตง่ตวั ลกัษณะการแสดงออก บคุลกิภาพ 
ทัง้นีค้ือการน ากลยทุธ์การสง่เสริมการขายมาใช้โฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างให้เกิดความสนใจ 
และเป็นการกระตุ้ นให้เกิดการคล้อยตามจนท้ายท่ีสุดน าไปสู่พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
ซื่อสตัย์ภกัดี 

2. การสร้างภาพลกัษณ์ 
ภาพลักษณ์นัน้มีวิธีการสร้างสรรค์ได้หลากหลายวิธี การประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งวิธีท่ี

ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง แต่การประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์นัน้
จ าเป็นต้องอาศยัระยะเวลาท่ียาวนานและต่อเน่ือง นอกจากนัน้ยงัจาเป็นต้องมีการวางแผนและ
ออกแบบเป็นอย่างดีจึงจะมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากภาพลกัษณ์มีความส าคญักบัศิลปินในวงการ
บนัเทิงมากจึงไม่สามารถปล่อยให้ภาพลกัษณ์นัน้เกิดขึน้เองได้เพราะภาพลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้อาจไม่
ตรงกับสิ่งท่ีเราต้องการ โดยการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี คือ การประชาสมัพันธ์ท่ีสร้างสรรค์และมี
สาระ มีการพฒันาอยู่เสมอ โดยภาพลกัษณ์นัน้ประกอบด้วย การสร้าง การส่งเสริม การป้องกัน 
การแก้ไข ดงันี ้(จตุิมาศ เกลีย้งเกลา, 2556) 

1. การสร้างภาพลักษณ์ กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีนัน้จ า เป็นต้องวางแผน
ก าหนดขอบเขต นอกจากนัน้ จ าเป็นต้องวิเคราะห์เพื่อส ารวจภาพลกัษณ์เดิมว่ากลุม่เปา้หมายเป็น
อย่างไร จุดเด่นจุดด้อย แบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หาสิ่งจูงใจ โดยการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของศิลปินนัน้จ าเป็นต้องสร้างตัง้แต่แรกไปพร้อมกับศิลปิน เน่ืองจากการสร้างความ
ประทับใจแรกจะเป็นภาพท่ีประทับอยู่ในจิตใจ ลบเลือนได้ยาก จะส่งผลในระยะยาวในอนาคต
ดังนัน้ความแตกต่างหรือจุดเด่นจึงจ าเป็นและน าเสนอออกมาให้ชัดเจนเพื่อเกิดภาพลักษณ์ท่ี 
โดดเดน่จากศลิปินคนอื่น 

2. การสง่เสริม ปอ้งกนั ภาพลกัษณ์เป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การรักษาให้
ภาพลกัษณ์ยังคงอยู่จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น ดงันัน้ความโดดเด่นจึงเป็นสิ่งท่ีควรให้ความส าคญัเป็น
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อนัดบัแรกเน่ืองจากหากนกัร้องมีความโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ จะท าให้เกิดความประทบัใจในกลุ่ม
แฟนคลบั 

3. การแก้ไขภาพลักษณ์ จะเกิดขึน้เม่ือต้องการแก้ไขภาพลักษณ์ท่ีเป็นแง่ลบใน
สายตากลุ่มเป้าหมาย หรือกรณีวิกฤต โดยจ าเป็นต้องวางแผนป้องกนัและควรมีการเตรียมพร้อม
เสมอ 

3. ภาพลกัษณ์และการสร้างภาพลกัษณ์ของกลุม่ศิลปิน 
ภาพลกัษณ์ของบคุคลท่ีมีช่ือเสียง โดยสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ผู้ ท่ีมีช่ือเสียงในฐานะวีรบรุุษ หรือวีรสตรี (Hero or Heroine) เช่น ผู้ ท่ีมีอ านาจหรือ
มีความสามารถสว่นตวัจนท าให้เป็นท่ียอมรับของคนหมูม่ากเป็นระยะเวลานาน 

2. คนท่ีมีช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นคนดงั (Celebrities of Big Name) คือ ผู้ ท่ีถูกสร้าง
ช่ือขึน้มาโดยข่าวและการประชาสมัพนัธ์ 

การสร้างภาพลกัษณ์ให้กับศิลปินนัน้ไม่สามารถสร้างได้จากการประชาสัมพันธ์ หรือ
การตลาดเท่านัน้ แต่ยงัต้องมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในการสร้างภาพลกัษณ์ ดงันี ้(จุติมาศ เกลีย้ง
เกลา, 2556) 

1) บุคลิกภาพส่วนตวัท่ีเหมาะสม บุคลิกภาพภายนอกเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิด
ความรู้สกึประทบัใจเม่ือแรกเห็น และบคุลิกภาพยงัแสดงถึงความน่าเช่ือถือ เช่น การแต่งกาย การ
พดูจา ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสามารถฝึกฝนเรียนรู้ได้ โดยค่ายของศิลปินจะต้องมีการวิเคราะห์แนวทางการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีเหมาะสม สิ่งเหล่านีจ้ า เป็นต้องใช้เวลาและข้อมูลจ านวนมากเพื่อให้ผล
วิเคราะห์ออกมาได้แม่นย า นอกจากนีต้้องอาศัยความช านาญในการโน้มน้าวใจ ซึ่งมีความ
ละเอียดอ่อน 

2) การวางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ จะมีกลยุทธ์ของการสร้าง 
แบรนด์เข้ามาเก่ียวข้องในด้านของการก าหนดตัวตนของศิลปิน จุดยืน แนวทางในการด าเนิน
รูปแบบหรือทิศทางท่ีต้องให้เกิดภาพลกัษณ์ เพื่อสร้างภาพให้เกิดขึน้ในจิตใจของกลุม่เปา้หมาย 

3) เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์ ควรจะใช้กลยทุธ์ท่ีเน้นการจงูใจและโน้มน้าว
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีต้องการ เน่ืองจากในตลาดบันเทิงนัน้มีการแข่งขันกันสูงยิ่ง  
กลยทุธ์ท่ีใช้มีประสิทธิภาพมากจะยิ่งดงึดดูความสนใจของกลุ่มเปา้หมายไม่ให้หนัไปสนใจศิลปิน
กลุม่อ่ืนอีกด้วย 

4) มีมนุษย์สมัพนัธ์ท่ีดี นอกจากจะมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มเปา้หมายแล้วยงัรวม
ไปถึงการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัองค์กรและบคุคลฝ่ายตา่ง ๆ จะต้องมีภาพลกัษณ์ท่ีดเูข้าถึงง่าย
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ส าหรับคนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีตัง้เอาไว้ การสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับองค์กรต่าง ๆ และ
บุคคลหลาย ๆ ฝ่ายจะส่งผลให้เกิดความศรัทธาและแรงผลักดันในการส่งเสริมตัวศิลปิน แต่
จ าเป็นต้องรักษาความสมัพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอ ความนิยมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในสว่นของกลุม่นกัร้อง
เกาหลีนัน้คือต้องมีความสดใส มีชีวิตชีวา มีความสามารถ มีพรสวรรค์ท่ีหลากหลาย ด้วยความ
หลากหลายนัน้กลุม่ศิลปินจะสามารถปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของตนเองให้มีความหลากหลายได้  

จากบทความของ Jung (2011) ได้กลา่วถึง กลุม่ศิลปินชาย ในประเทศเกาหลี ท่ีถกูสร้าง
ขึน้มาให้มีความหลากหลายจงึสามารถปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ได้ในแตล่ะโอกาส โดยได้แบง่เอาไว้ 
3 ประเด็น ได้แก่ 

1) ภาพลกัษณ์ท่ีหลากหลายซบัซ้อน (Multi-layered) ภาพลกัษณ์ท่ีซบัซ้อนจะเกิดกบั
ศิลปินท่ีเป็นแบบกลุ่มทัง้ชายและหญิง โดยกลุ่มศิลปินนัน้จะถกูสร้างขึน้มาให้มีความหลากหลาย
บางกรณีจึงสามารถปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของตนได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ เช่น 
ศิลปินชายหลายวงท่ีเปิดตวั (Debut) ด้วยภาพลกัษณ์ท่ีมีความเป็นชายสูง มีกล้าม มีบุคลิก มี
รูปร่างสมกับความเป็นชาย โดยภาพลกัษณ์นีจ้ะถูกเรียกว่า ภาพลักษณ์ของความเป็นสตัว์ป่า 
(Beast idol) ซึ่งการแสดงของกลุ่มศิลปินท่ีมีภาพลกัษณ์ของสตัว์ป่าจะมีการแสดงออกท่ีเต็มไป
ด้วยความเกรีย้วกราด และความเป็นลกูผู้ชาย และความปรารถนาทางเพศของผู้หญิง ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งปัจจยัท่ีทาให้เกิดความคลัง่ไคล้และความรับชมซ า้ ๆ แต่ถึงแม้พวกเขาจะมีภาพลกัษณ์ท่ีเป็น
สตัว์ป่าโดยถูกน าเสนอผ่านผลงานเพลงและท่าทางการเต้น ก็มีอีกมมุหนึ่งท่ีพวกเขาถกูน าเสนอ
ผา่นรายการประเภทเรียลลิตีโ้ชว์ ซึง่ในรายการภาพลกัษณ์ท่ีถกูน าเสนอออกมาจะเป็นด้านท่ีน่ารัก 
ท่ีจะสามารถเห็นพวกเขาในชุดผู้หญิงในรายการเรียลลิตีโ้ชว์ อย่างไวล์ บนัน่ี (Wild bunny) หรือ
การสลบัท่าเต้นระหวา่งกลุม่ศิลปินชายและกลุม่ศิลปินหญิงในงาน SBS Music Festival ปี 2009 

2) ความขัดแย้งกับรูปลักษณ์ท่ีปรากฏ (Simultaneously Contradictory) แม้ว่า
ภาพลกัษณ์ท่ีมีความหลากหลายจะท าให้สามารถเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้และสร้างความ
แปลกใหม่แตผ่ลกระทบก็ท าให้เกิดความรู้สกึขดัแย้งกบัรูปลกัษณ์ของศิลปินเช่นกนั โดยศิลปินท่ีมี
ภาพลกัษณ์ในการแสดงแต่ละครัง้แตกต่างกันอาจท าให้ภาพท่ีเกิดขึน้ในหัวของผู้ รับสารเปลี่ยน
หรือเกิดความสบัสนได้ 

3) การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Culturally Mixed) ในปัจจุบันสมาชิกในวงของ
กลุ่มศิลปินเกาหลีส่วนใหญ่มักมีสมาชิกในวงท่ีมีสญัชาติประเทศอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากสญัชาติ
เกาหลี ดงันัน้สมาชิกท่ีมีสญัชาติอื่นมกัจะมีวิถีการใช้ชีวิตท่ีแตกตา่งไปจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในวงท่ี
มีสญัชาติเกาหลี ตามแตว่ฒันธรรมและบริบทของสงัคมท่ีสมาชิกผู้นัน้เตบิโตขึน้ นอกจากนีก้ลยทุธ์
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การใช้สมาชิกวงท่ีมีสญัชาติท่ีหลากหลายนัน้เป็นท่ีนิยมเน่ืองจาก นอกจากจะสร้างความน่าสนใจ
ให้กับวงแล้วยงัสามารถสร้างฐานแฟนคลบัในต่างประเทศได้อีกด้วย ดงัท่ีกล่าวมานีจ้ะทราบถึง
ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ใช่เพียงการแสดงออกผ่านทางการแสดงบนเวที  หรือ มิวสิควีดีโอเพียงอย่างเดียว 
แตย่งัแสดงภาพลกัษณ์ได้ในช่องทางอ่ืนอย่างรายการเรียลลิตี  ้นอกจากนี ้ภาพลกัษณ์ท่ีแสดงออก
มายังแตกต่างจากกันและสามารถสร้างความซบัซ้อนอีกด้วย อย่างไรก็ตามความแตกต่างและ
หลากหลายยงัสามารถจงูใจให้กบักลุ่มเปา้หมายได้หลากหลายประเภท และหลากหลายประเทศ
อีกด้วย 

4 แนวคดิความเป็นดารา 
ความเป็นดารา (Star) ไม่ได้ระบเุพียงนกัแสดงในภาพยนตร์เท่านัน้แตย่งัหมายถึง นกัร้อง

ศิลปิน นกัแสดงในโฆษณา มิวสิควีดีโอ ละครเวทีและอ่ืน ๆ ท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดเนือ้หาไปในเชิง
ความบนัเทิง ซึง่นบัว่าดาราเป็นสื่อบคุคลท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นผู้สร้างแรงจงูใจตอ่การส่งสาร
ไปยังผู้ รับสาร ในยุคปัจจุบนั ค่านิยมของวยัรุ่นมักจะใช้ค าว่า "บุคคลท่ีน่าหลงใหล (idol)" เรียก
แทนศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบ โดยสว่นใหญ่จะใช้กบัดารานกัร้องเพลงป๊อป ดงันัน้ ดาราทกุคนล้วนมี
แรงดึงดูดหรือความสนใจต่อผู้ รับชม โดยดาราแต่ละคนนัน้มีแรงดึงดูดความสนใจเช่น บุคลิก 
หน้าตา การแตง่กาย รูปร่างที่แตกตา่งกนั โดยเรียกรวม ๆ วา่ "เสน่ห์เฉพาะตวั (Charisma)" ซึง่เป็น
สิ่งส าคญัท่ีสะท้อนให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างดารากบัผู้ชม โดยดารามีหน้าท่ีหลกัในการส่งสาร
ผา่นช่องทางตา่ง ๆ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความสนใจโดยมาในรูปแบบของความบนัเทิง  

Dyer (1979) มีแนวคิดและอธิบายถึงความสัมพันธ์ท่ีมีระหว่างดาราและผู้ ชม โดย
อธิบายว่าดาราสามารถสร้างผลกระทบต่อผู้ชมและมองว่าดาราคือผู้ ท่ีท าหน้าท่ีในฐานะตวัแทน
ทางบทบาท (Role Model) ผลกระทบนัน้คือการสร้างตัวตนของผู้ ชม โดยผู้ ชมจะตระหนักรู้
คณุลกัษณะท่ีช่ืนชอบและความต้องการตา่ง ๆ จากดาราเหลา่นี ้ซึง้ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง 4 
ลกัษณะ ดงันี ้

1) ความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional affinity) ลกัษณะของความผูกพันระหว่าง
ผู้ชมท่ีมีตอ่ดารา เป็นความผกูพนัแบบผิวเผิน 

2) การสร้างตนเอง (Self-identification) เป็นลักษณะทางจิตใจของผู้ ชมโดยเร่ิมมี
ความผูกพันกับดาราท่ีตนช่ืนชอบและรู้สึกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตนเอง มีการ
เปลี่ยนแปลงตนเองโดยมีดาราที่ตนช่ืนชอบเป็นตวัอยา่ง 

3) การลอกเลียนแบบ (Imitation) ลักษณะทางพฤติกรรมโดยท่ีผู้ ชมนัน้จะมีการ
ลอกเลียนแบบดาราท่ีตนช่ืนชอบ 
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4) การถ่ายทอดจากตวัแบบ (Projection) เป็นลกัษณะของการแสดงออกท่ีผู้ชมรู้สึก
อยา่งลกึซึง้จากพฤตกิรรมของดาราท่ีตนเองช่ืนชอบ 

ลักษณะท่ีกล่าวมาเป็นระดับความสัมพันธ์ท่ีกว้างและสามารถพบเห็นได้ใน
สภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบันโดยเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เน่ืองจากสื่อท่ีเข้าถึงผู้ รับสารท่ี
หลากหลายช่องทางซึง่เป็นความตัง้ใจของผู้ผลิต มีวตัถปุระสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ชม โดยมองวา่ผู้ชมสว่นใหญ่มีความคลัง่ไคล้ผู้ มีช่ือเสียงหรือให้ความสนใจดาราและมีอิทธิพลตอ่
ผู้ชมในปัจจบุนั นอกจากนีด้ารายงักลายเป็นตราสนิค้า (Brands) ท่ีมีอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนจากตวัตน
ของดาราและงานท่ีแสดง โดยถูกเรียกว่า"การสร้างบุคลิกภาพท่ีเหนือธรรมดา  (Hyper-
personalization) ดงันัน้ ผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ จึงนิยมน ามาเป็นส่วนเสริมในการขายสินค้าอุปโภค
บริโภคต่าง ๆ โดยอาศยัความเป็นดารา ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กบัภาพลกัษณ์ของสินค้านัน้  ๆ
ความเป็นดาราจึงเปรียบเสมือนการใช้ร่างกายในการสร้างภาพลกัษณ์ทางสงัคม เป็นการท างาน
ผ่านร่างกายมนุษย์แสดงออกในเชิงสญัลกัษณ์และนับว่าเป็นประสบการณ์ตรงของมนุษย์อย่าง
หนึง่  

Bandura (1969) กล่าวถึงแนวคิดและพฤติกรรมเม่ือผู้ ชมได้รับอิทธิพลจากเสน่ห์
เฉพาะตวั(Charisma) ของดารา โดยอธิบายกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมได้ดงันี ้

1) กระบวนการให้ความสนใจ (Attentional Process) เป็นกระบวนการส าคญัล าดบั
ต้น ๆ เน่ืองจากเป็นต้นเหตใุห้เกิดการเลียนแบบ และเป็นสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม หากไม่เกิดความ
สนใจในตวัดารา ก็จะไมเ่กิดพฤติกรรมขึน้ โดยผู้ชมต้องรับรู้สว่นประกอบส าคญัของพฤติกรรมของ
ผู้ เป็นต้นแบบ นัน่คือ ดารา และองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความสนใจ เช่น ความมีช่ือเสียง หน้าตา
ลกัษณะเด่น บุคลิก การแต่งกาย อีกทัง้เป็นต้นแบบของการแสดงออกแล้วจะได้รับการสนบัสนุน
หรือบทลงโทษ ตวัแบบท่ีท าให้ผู้ชมอยากท าตาม เช่น ศิลปินท่ีมีทกัษะในการเต้นท่ีโดดเดน่ นกัร้อง
ท่ีร้องเพลงเก่ง เป็นท่ียอมรับของสงัคม ได้รับความนิยมช่ืนชมจากกลุม่แฟนคลบั จงึก่อให้เกิดความ
สนใจท่ีอยากน ามาเป็นต้นแบบ หรือในบทลงโทษท่ีท าให้ไม่อยากท าตามเช่น นกัร้องมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง ตดิยาเสพตดิ หรือท าผิดศีลธรรม จะถกูต าหนิจากสงัคมนัน่เอง 

2) กระบวนการจดจ า (Retention Process) เป็นกระบวนการท่ีเร่ิมเกิดความผูกพนั
ของผู้ชมท่ีมีตอ่ดาราท่ีตนชอบ และเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งกบัชีวิตของตนเอง ผู้ชมจะเร่ิมติดตามดารา
ท่ี ช่ืนชอบบ่อยขึน้และเกิดการสังเกตพฤติกรรมของดาราซ า้  ๆ จนเกิดเป็นภาพในจิตใจ 
(Imaginary) และค าพดู (Verbal) หลงัจากนัน้ผู้ชมจะเริมมีการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งท่ีตนเองจดจ า
จากดาราท่ีตนชอบได้ 
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3) กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) เป็นกระบวนการของ
การแสดงพฤติกรรมท่ีจดจ าและสงัเกตจากดาราท่ีตนชอบ เป็นกระบวนการท่ีท าตามตวัแบบ เช่น
เปลี่ยนแปลงทรงผม การแตง่กาย การพดู 

4) กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากความ
คาดหวงัว่าการเลียนแบบจะท าให้เกิดประโยชน์กับตน เช่น เกิดแรงเสริมหรือค าชมเชย ซึ่งผู้ ชม
อาจจะไม่แสดงพฤติกรรมท่ีเลียนแบบทุกประการแต่เลือกท่ีจะยอมรับพฤติกรรมท่ีมีความรู้สึก
ลึกซึง้จากดาราโดยกระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการแสดงออก
พฤตกิรรม โดยเช่ือวา่เมื่อแสดงออกแล้วจะได้รับความพอใจหรือรางวลัเป็นแรงจงูใจ 

 
แนวคดิเก่ียวกับแฟนคลับและความเป็นแฟนคลับนักร้องเกาหลีใต้ 

ราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน) ให้ค านิยามของค าว่า "แฟน" หมายถึงผู้นิยม
ชมชอบ เช่น แฟนเพลง แฟนภาพยนตร์ แฟนมวย, ผู้ เป็นท่ีชอบพอรักใคร่, คู่รัก, สามีหรือภรรยา 
โดยค าว่าแฟนนัน้มีจดุเร่ิมมาจากค าว่า Fanatic ใน ภาษาองักฤษ แปลว่า บคุคลท่ีช่ืนชม คลัง่ไคล้ 
หรือหลงใหลในบคุคลหรือกิจการบางอย่าง หลงัจากนัน้ค าว่าแฟนจึงถกูน าไปใช้ประกอบกบัค าอ่ืน 
ๆ แทนความหมายท่ีสื่อถึงการช่ืนชอบอะไรบางอย่าง และในแตล่ะกลุม่ก็ให้ค านิยามท่ีแตกตา่งกนั
ไป เช่น ถ้า "แฟน" จากมมุมองของคนนอก จะถกูมองว่าเป็นแนวคิดสงัคมมวลชน (Mass Society) 
หรือในแนวคิดของส านกัแฟรงเฟิร์ต (The Frankfurt School) ท่ีมีมมุมองในแง่ลบ โดยมองว่าแฟน
คือกลุ่มคนท่ีถกูหลอกได้ง่าย ดงันัน้ค าว่า "แฟน" จะมีความหมายอย่างไรจึงขึน้อยู่กบัมมุมองของ
บคุคล (จตุิมาศ เกลีย้งเกลา, 2556) 

นอกจากนีแ้ฟนยงัถกูจ าแนกประเภทไว้ 2 กลุม่ โดย McQuail (1994) แบง่ได้ดงันี ้
1. แฟน (Fans) เป็นกลุ่มคนท่ีนิยมติดตามผลงานจากสื่อมวลชน โดยสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้หากเวลาผ่านไปและยึดติดกบัเนือ้หาท่ีมีผู้น าเสนอ ถ้าเนือ้หาเปลี่ยนแปลงไปกลุ่ม
แฟนจะสลายตวัได้ทนัที คนสว่นใหญ่มกัไม่รู้ว่าตนเองอยู่ในกลุม่นี ้และบางครัง้กลุม่คนเหลา่นีอ้าจ
ได้รับแรงกระตุ้นจากสื่อ หรือเป็นด้วยความเตม็ใจท่ีจะร่วมกลุม่กนั 

2. กลุม่ผู้ รับสารสื่อมวลชน (Media Audience) เป็นกลุม่คนท่ีมีความภกัดีตอ่สื่อชนิด
นัน้อย่างจริงจงั อาจจะเกิดแรงกระตุ้นของสื่อ เช่น โฆษณาชวนเช่ือ ในรูปแบบนีจ้ะเป็นกลุ่มผู้ รับ
สารท่ีติดอยู่กบัสถานีใดสถานีหนึ่ง ติดหนงัสือหรือนิตยสาร ติดองค์กรสื่อมวลชน ลกัษณะของกลุม่
แฟนประเภทนีจ้ะยาวนานไมส่ลายง่าย 
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ในมุมมองด้านจิตวิทยา นักวิชาการด้านจิตวิทยา Jenson (1992) มองว่า"แฟน"เป็น 
กลุ่มคนท่ีได้รับความทุกข์ทรมานจากความไม่เพียงพอทางด้านจิตวิทยา โดยชีใ้ห้เห็นว่า กิจกรรม
ต่าง ๆ ของแฟนเป็นเหมือนการชดเชยทางด้านจิตวิทยาอย่างหนึ่ง "แฟน"ได้รับอิทธิพลและอยู่
ภายใต้อ านาจของสื่อ โดยจะมีพฤติกรรมติดต่อกบับคุคลท่ีมีช่ือเสียงเพื่อเป็นการทดแทนความไม่
พอเพียงในชีวิตโดยได้รับอิทธิพลจากค่านิยมในสงัคมนั่นเอง ทัง้ นี ้Jenson (1992) มีมุมมองว่า 
"แฟน" ถูกตัง้ขึน้มาเพื่อตอบสนองระบบดารา (Star System) และเป็นกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบในความ
เป็นผู้ มีช่ือเสียงโดง่ดงัท่ีน าเสนอผ่านมาถึงกลุม่ของตนโดยสื่อมวลชน โดย "แฟน" มีอาการลกัษณะ
ทางสงัคมถกูแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะกลุม่และลกัษณะเดี่ยว 

1. แฟนผู้ หลงใหลแต่เพียงล าพัง (Obsessed loner) มีความเป็นมวลชนน้อยลง
เน่ืองจากมีความรู้สกึว่าต้องการแตกต่างจากคนอ่ืน คนเหล่านีจ้ะมีชีวิตอยู่ในโลกของจินตนาการ
กบัเหล่าดารานกัร้อง หรือนกักีฬา ท่ีตนเองช่ืนชอบและสญูเสียความเป็นตวัเองไป อีกทัง้จะถกูตดั
ออกจากครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือสงัคม โดยคนกลุ่มนีจ้ะถูกยั่วยุได้ง่ายและท้ายท่ีสุดอาจเกิด
อาการทางจิตท่ีน าโลกมายาเข้าสู่ชีวิตจริง เช่น อยากฆ่าคนท่ีตนเองถือว่าเป็นเจ้าของ อย่างศิลปิน 
ดารา 

2. แฟนกลุม่ผู้ บ้าคลัง่ (Hysterical member of crowd) เป็นกลุม่คนท่ีมีความซื่อสตัย์
ภกัดีต่อคนมีช่ือเสียง มีความหลงใหลอย่างบ้าคลัง่ไร้เหตผุล คนกลุ่มนีจ้ะถูกชกัจูงได้ง่ายผ่านสื่อ
หรืออิทธิพลโดยรอบ เช่น กลุ่มแฟนคลบัท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาด้วยการร้องไห้ หรือกรีดร้องจน
เป็นลมเมื่อเจอกบันกัร้องหรือดาราท่ีตนเองช่ืนชอบ 

"แฟน" มกัถกูมองว่าเป็นผู้ ท่ีมีความชอบผิดปกติ และมีรสนิยมท่ีมากเกินไป ความหมาย
ของแฟนจะถูกมองเป็นคนอ่ืน (Them) ท่ีไม่ใช่พวกเรา (Us) เป็นบุคคลท่ีไม่ได้รับการยอมรับ 
(Persona) นอกจากนัน้ แฟนมักจะได้รับการมองว่าเป็นพวกท่ีอันตราย และบ่อยครัง้ก็มักจะ
หลงใหลคลัง่ไคล้จนน าไปสูค่วามรุนแรง ค าว่าแฟน จึงมีเส้นบาง ๆ ระหวา่ง ความธรรมดาและเป็น
แฟนจนเกินพอดี โดยขึน้อยู่กบัว่ากลุ่มแฟนนัน้ ๆ จะอยู่ในโลกความจริงหรือจินตนาการมากน้อย
กว่ากัน ถึงอย่างไรในยุคของโพสท์โมเดิร์น บทบาทของ"แฟน"ก็เปลี่ยนไปจากก่อนเคยเป็นเพียง
ผู้ รับ (Passive receiver) แต่ในยุคโพสท์โมเดิร์นนัน้ แฟนสามารถสร้างสรรค์เองได้ (Creative 
Consumer) โดยการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ของแฟน เช่น การสร้างวฒันธรรมในแบบของตนเอง ได้
น าไปสูก่ารบริโภคผลติภณัฑ์ทางวฒันธรรม (Cultural product) อยา่งไรก็ตามแม้บทบาทของแฟน 
จะเปลี่ยนไปแตก่ลุม่แฟนก็ยงัคงยอมรับบทบาทของผู้ผลิตเหมือนเดมิ 
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แนวคดิเร่ืองความเป็นแฟน 
ความเป็นแฟน (Fandom) เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประชานิยม(Popular 

Culture) และพฤติกรรมการบริโภค (Cunsumerism) อย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากความเป็นแฟน
ปรากฏอยู่ในทุกแง่มมุสงัคม ในการน าเสนอข่าวหรือสื่อบนัเทิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวนัของผู้คนในสงัคมทัง้เร่ืองธุรกิจ กีฬา หรือการเมือง ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึง
การเป็นภาพตวัอยา่ง (Representation) ของกลุม่คนในสงัคม (ศรัณย์ สงิห์ทน, 2552) 

Sandvoss (2005) ต้นก าเนิดของแฟนคลับนัน้มาจากการสร้างระบบดารา (Star 
system) โดยมีเปา้หมายเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ของเหลา่ศลิปิน ดาราให้เกิดความน่าเคารพและ
หลงใหล ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของผู้ผลิต ในมุมของทางวิชาการ แฟนคลบัอาจถูกเรียกอีกช่ือว่า "The 
Enthusiasts" โดยมองว่ากลุ่มคนท่ีเป็นแฟนคลบัมีพฤติกรรมท่ีกระตือรือร้นต่อการตอบสนองและ
ยินยอมปฏิบตัิตามดารา 

ความเป็นแฟน ถกูอธิบายด้วยทฤษฎีทางจิตวิทยาเร่ือง ความรักแบบผกูพนั (Romantic 
attachment) เน่ืองจากความช่ืนชอบ หรือคลัง่ไคล้ของกลุม่แฟนคลบั มีอารมณ์ท่ีผกูพนักบับคุคลท่ี
ช่ืนชอบอย่างลกึซึง้ ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกบัเหตกุารณ์ท่ีน่าผิดหวงั แต่ก็ยงัคงช่ืนชอบและผูกพนักบั
บคุคลนัน้ตอ่ไป   

Fiske (2003) ได้อธิบายถึงความเป็นแฟนคลบัไว้ว่า ความเป็นแฟนเกิดขึน้จากการรับรู้
ของผู้ รับสารท่ีเกิดความพงึพอใจ และช่ืนชอบดารานกัแสดงและท าการเลือกสรรด้วยตนเอง (Self-
selected fraction) โดยความพึงพอใจและช่ืนชอบก็ถูกส่งผ่านมาทางสื่อบันเทิงและเกิดเป็น
ประสบการณ์ ผลคือการเกิดแฟนประเภทคลัง่ไคล้ (Fanatics) ดงันัน้ความเป็นแฟนคลบัจึงเกิดขึน้
จากความพึงพอใจและการตีความอย่างมุ่งมั่นจากวฒันธรรมประชานิยมในสงัคมของผู้ รับสาร
เหล่านัน้ นอกจากนี ้Sandvoss (2005) ได้กล่าวถึงมุมมองและแนวคิดของ Fiske (2003) โดย 
ตวัเขาเองได้ยกตวัอย่างถึงแฟนคลบัของมาดอนน่า ซึง่กลุม่แฟนคลบัสว่นใหญ่ล้วนเป็นผู้หญิงและ
มองมาดอนน่าเป็นผู้หญิงในอดุมคติและพยายามเปลี่ยนแปลงตวัเองโดยมีมาดอนน่าเป็นต้นแบบ 
กลุ่มแฟนคลบัของมาดอนน่า เลือกท่ีจะฟังเพลงและเลียนแบบ โดยเข้าร่วมรายการแข่งขนั Make 
Mt Video ของช่องเอ็มทีวี จากตัวอย่างท่ียกมาชีใ้ห้เห็นว่า ความเป็นแฟนเกิดขึน้จากความ  
พึงพอใจและการมีประสบการณ์ร่วมกันของกลุ่ม สิ่งเหล่านีจ้ึงเป็นผลมาจากความต้องการท่ีจะ
หลีกเลี่ยงอ านาจทางสงัคมท่ีคอยคมุอยูน่ัน่เอง 

กลา่วคือ ความเป็นแฟน (Fandom) เปรียบเสมือนวฒันธรรมย่อยท่ีสะท้อนถึงผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมสมัยใหม่ เป็นปัจจัยหลักของการเกิดขึน้และการคงอยู่ของ
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วฒันธรรมประชานิยม (Pop culture) นอกจากนัน้ ยงัเป็นสิ่งส าคญัในการผลกัดนัวฒันธรรมการ
บริโภคในปัจจบุนั  

การคลัง่ไคล้ของแฟนคลับในทวีปเอเชียท่ีเรียกว่า "แฟนคลับเอเชีย (Asian fanatics)" 
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีผู้คนในแถบเอเชียเร่ิมให้ความสนใจกับศิลปินดารานักร้องจากประเทศ
เกาหลีประมาณในช่วงทศวรรษท่ี 1990 โดยบริษัทผู้ผลิตสื่อบนัเทิงใช้ความเป็นดารา (Stardom) 
และเสน่ห์เฉพาะตวั (Charisma) เพื่อสง่เสริมวฒันธรรมและการตลาดออกมาในรูปแบบสื่อบนัเทิง
ตา่ง ๆ เช่น ภาพยนตร์ คอนเสร์ิต ละคร มิวสคิวีดีโอ 

จากการศกึษาของ (ศรัณย์ สิงห์ทน, 2552) พบว่าศิลปินท่ีได้รับความนิยมและมีบทบาท
ในการสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มแฟนคลบัส่วนใหญ่ของประเทศเกาหลีนัน้เป็นเพศชาย โดยผู้ ผลิตมี
จดุประสงค์ท่ีจะสร้างร่างกายของศลิปิน นกัร้อง ให้มีความสมบรูณ์แบบในสายตาของผู้ชม ทัง้ผู้ชม
ภายในประเทศและนอกประเทศ ท าให้กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม เช่น กระบวนการให้ความ
สนใจ กระบวนการจดจ า เป็นต้น สามารถเกิดขึน้ได้ในวยัรุ่นทกุคนท่ีเลือกบริโภคความบนัเทิงโดย
ไม่จ ากัดเพศ หรือภาษาโดยทัง้หมดนัน้คือลักษณะของ "ความพึงพอใจทางสายตา (Visual 
pleasure)" ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์และแนวคิดความเป็นดาราเพื่อใช้อธิบายการใช้
ความเป็นดาราและเสน่ห์เฉพาะตวัของนกัร้องศลิปินประเทศเกาหลีใต้ท่ีได้ถกูน าเสนอผา่นช่องทาง
สื่อต่าง ๆ โดยการรับรู้ในแง่ของภาพลกัษณ์ส่งผลให้เกิดความช่ืนชอบต่อตวัศิลปินในกลุ่มแฟน
คลบัชาวไทย และน าไปสูพ่ฤตกิรรมตา่ง ๆ ท่ีตอบสนองความช่ืนชอบในภาพลกัษณ์ดงักล่าว 

วฒันธรรมของความเป็นแฟน 
Anderson (อ้างใน ศรัณย์ สิงห์ทน , 2552) กล่าวว่ากลุ่มแฟนคลับนับเป็นกลุ่มท่ีใช้

จินตนาการในการสร้างความหมายออกมาเป็นรูปธรรมแก่สาธารณะ โดยกลุ่มแฟนคลบัวัยรุ่น  
ไม่สามารถเข้าถึงดารานักร้องท่ีตนชอบได้ การนึกฝัน (Fantasy) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้าง
ประสบการณ์ร่วมระหว่างกลุ่มแฟนคลบัและดารานกัร้องท่ีตนชอบ ความเป็นแฟนนัน้ยงัคงเป็นสิ่ง
ท่ีท าให้เกิดพืน้ฐานความเป็นผู้ชม (Spectatorship) โดยเกิดพืน้ท่ีการบริโภคความบนัเทิงจากสื่อท่ี
หลากหลาย เพื่อสร้างจินตนาการ การนึกฝัน (Fantasy) และเพื่อการหลบหนี (Escapism) โดย
กลุ่มแฟนคลบัท่ีเป็นวยัรุ่นในทุกๆสงัคมจะมีการสร้างกลุ่มของตนขึน้เป็นกลุ่มท่ีมาจากความรู้สึก
ของการเป็นเจ้าของร่วมกัน (Sense of belonging) ในตวัดารานักร้องท่ีพวกเขาช่ืนชอบ ในกลุ่ม
นัน้ๆจะมีความคาดหวังและประสบการณ์ร่วมกัน (Expectation of shared experience) โดยมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม โดยข่าวสารต่างๆจะถูกน า เสนอผ่านสื่อ โดยจะเน้น
เร่ืองราวท่ีน่าตื่นเต้นของศิลปินอย่างสม ่าเสมอ เป็นผลให้กลุ่มแฟนคลบัของศิลปินนัน้ ๆ มีความ
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ทุกข์ท่ีเกิดจากความต้องการข่าวสารท่ีมากขึน้ ความไม่เพียงพอทางจิตใจ ท าให้อยากใกล้ชิด
ติดต่อกบัศิลปินท่ีตนชอบเพื่อชดเชยความไม่เพียงพอนัน้ โดยในปัจจบุนัสภาพสงัคมสมยัใหม่ท่ีมี
ความแปลกแยก โดดเดี่ยว ท าให้กลุม่แฟนคลบั พฒันาความซื่อสตัย์ภกัดีตอ่ศิลปินของตนเองและ
เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น งานมีตติง้ร่วมกบัศิลปิน หรืองานคอนเสิร์ต โดยให้ความรู้สกึคล้ายกบั
ตนเองอยูใ่นชมุชนจินตนาการ (Jenson, 1992)  

การนึกฝัน (Fantasy) ท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มแฟนคลบันัน้มีความเก่ียวเน่ืองกนัในด้านแนวคิด
เร่ือง กิจกรรมยามว่างท่ีเรียกว่า"เลน่สนกุสนาน (Playful)" โดยมีลกัษณะของการปลดปลอ่ยตนเอง
(Emancipation) และการสร้างความพึงพอใจให้กับชีวิตตนเอง (Life satisfaction) ท่ีมีต่อศิลปิน
ดารานกัร้องคนโปรดของตน โดยโลกจินตนาการของแฟนคลบัท่ีมาจากการสร้างของสื่อมวลชน
และการท าหน้าท่ีควบคู่ไปกับการทาให้แฟนคลับเหล่านัน้มีส่วนร่วมกับโลกความเป็นจริงผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแบ่งประสบการณ์ร่วมกันเปรียบดัง่วตัถุส่งผ่าน (Transitional objects) จาก
โลกในจินตนาการไปสู่โลกแห่งความจริง ตวัอย่างเช่น การไปชมคอนเสิร์ต การร่วมตอบค าถาม
รายการ 
บนัเทิง การร่วมงานแฟนมีตติง้กบัศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ การร่วมโหวตเมื่อมีการแข่งขนัจดัล าดบัเพลง
หรือความนิยมของศิลปิน เป็นต้น จากทัง้หมดนีจ้ึงจดัว่า วฒันธรรมของความเป็นแฟน คือ การ
แสดงความพึงพอใจและการเป็นแฟนคลบัท่ีภกัดีโดยสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะผู้บริโภคสื่อและ
ฐานะผู้ ชม เช่น การฟังเพลง การชมคอนเสิร์ต การแสดงความคิดเห็นในกระทู้ ต่าง  ๆ หรือการ
เลียนแบบศิลปินนกัร้องท่ีตนชอบ จากการสร้างประสบการณ์ร่วมในชีวิตจริงตอ่กลุม่แฟนคลบัจาก
สื่อมวลชนนัน้ ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างแฟนคลบัด้วยกนัหรือนกัร้องศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมของกลุ่มขึน้มา โดยมาในรูปแบบต่าง  ๆ อย่างผลิตภัณฑ์หรือ
กิจกรรม เช่น การพดูคยุถึง รายการโทรทศัน์ การฟังเพลง การเขียนหรืออ่านนวนิยายแฟนฟิค (Fan 
fiction) เป็นต้น (จินตนา ตนัตศิิริรัตน์, 2556) 

พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลบันัน้ยังสามารถใช้ทฤษฎีทางสังคมของ Bandura (1969) 
โดยทฤษฎีนัน้อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์โดยให้ความส าคญัของสมัพันธภาพระหว่างส่วน
บคุคลกบัสิ่งแวดล้อม โดยมองว่ามีปัจจยัหลกัอยู่ 3 ประการ ท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมดงักล่าว คือ 
ตวักระตุ้นการตอบสนอง และแรงเสริม กล่าวคือ กลุ่มแฟนคลบัหากได้รับการกระตุ้นจากศิลปิน
ดาราท่ีตนช่ืนชอบ กลุ่มแฟนคลับกลุ่มนัน้ก็ยิ่งแสดงพฤติกรรมของแฟนคลบัอย่างต่อเน่ืองและ
ชัดเจนขึน้เร่ือย ๆ แฟนคลับจึงเสมือนกับกลุ่มผู้ ภักดีและฐานลูกค้าของศิลปินดารา Bandura 
(1969) มีแนวคิดว่า เขามองพฤติกรรมของมนุษย์เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยประกอบด้วย ตวับุคคล 



  43 

สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมส่วนตัว ทัง้ 3 ส่วนนีมี้ความสัมพันธ์กันและสามารถอธิบาย
พฤติกรรมได้ดีท่ีสดุ เช่น การแสดงออกของแฟนคลบัในช่วงท้ายคอนเสิร์ต เม่ือจบการแสดงแฟน
คลบัจะดกัรอพบศิลปินแบบใกล้ชิดซึง่กลุ่มแฟนคลบัก็จะแสดงพฤติกรรมเช่นการส่งเสียงเรียกช่ือ 
ถือป้ายไฟ ส่งเสียงกร๊ีด ทัง้นีเ้พื่อให้ศิลปินหันมาสนใจตนเอง ในทางกลบักันพฤติกรรมท่ีตอบโต้
จากศิลปินสูแ่ฟนคลบัก็เป็นตวัเสริมให้กลุม่แฟนคลบัท าพฤติกรรมเดิมอยา่งตอ่เน่ืองเพราะพวกเขา
เห็นว่าการท าพฤติกรรมเช่นนัน้จะได้รับความสนใจจากศลิปิน เช่น ศิลปินสง่ยิม้ให้หรือโบกมือตอบ
รับ ทัง้นีแ้นวคิดเร่ืองความเป็นแฟนคลบัสามารถอธิบายถึงความรู้สกึ ความคิด และความพงึพอใจ
ของกลุม่แฟนคลบัท่ีมีความช่ืนชอบและซื่อสตัย์ภกัดีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ โดยแนวคิดเร่ืองความเป็น
แฟนจะชีใ้ห้เห็นถึงวฒันธรรมย่อยท่ีเกิดขึน้ซึง่ถกูอธิบายด้วยลกัษณะทางจิตวิทยาและอิทธิพลของ
สื่อมวลชนท่ีสร้างภาพลกัษณ์และข้อมูลต่าง ๆ ของนักร้อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความสมัพันธ์ท่ีมีต่อ
นกัร้อง นกัแสดงในระดบัท่ีแตกต่างกัน อีกทัง้ระบบดารา (Star system) ท่ีสร้างมาเพื่อสนบัสนุน
นกัร้องนกัแสดงและท าให้กลุ่มแฟนคลบัด ารงอยู่ โดยทัง้กลุ่มแฟนคลบัและนกัร้องต่างด ารงไว้ซึ่ง
กนัและกนั 

การสง่ผา่นวฒันธรรมผา่นสื่อบนัเทิงของประเทศเกาหลีใต้ 
สื่อสารมวลชนในปัจจบุนันัน้ เป็นยคุแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน (Globalization) ท่ีมีการ

เช่ือมโยงและไหลเวียนของข้อมลูข่าวสารไปทัว่โลกและด้วยการสื่อสารจากเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า
ประสิทธิภาพท่ีส่งผ่านข้อมลูข่าวสารรวมไปถึงวฒันธรรมออกไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง แต่
การสง่ผา่นนัน้ไมใ่ช่การสง่ออกไปในทิศทางเดียวแตย่งัเกิดการไหลย้อนกลบัของข้อมลูข่าวสารและ
วัฒนธรรมเช่นกัน จากผลกระทบของการไหลย้อนกลับของกระแสวัฒนธรรมโดยแรกเร่ิมนัน้ 
ทิศทางในการส่งผ่านวฒันธรรมจะถูกกระจายและส่งผ่านจากฝ่ังยุโรปไปสู่ฝ่ังเอเชีย โดยรูปแบบ
การส่งผ่านวฒันธรรมจะมาในรูปแบบของความบนัเทิง โดยการไหลย้อนกลบันัน้ยงัรวมไปถึงการ
ไหลย้อนไปยงัฝ่ังเอเชียด้วยกนัเองอีกด้วย ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบของการไหลย้อนกลบัของ
วฒันธรรมเช่นกนั เช่น กระแส J-POP ท่ีมาจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือ K-POP มาจากประเทศเกาหลี
ใต้ เหตเุพราะอตุสาหกรรมบนัเทิงของทัง้ 2 ประเทศได้รับการสนบัสนนุอยา่งจริงจงัจากรัฐบาลและ
ความใกล้เคียงกันของวฒันธรรม (Cultural Proximity) เป็นความต้องการสินค้าทางวฒันธรรมท่ี
ใกล้เคียงหรือคล้ายกนั เช่น ภาษา วฒันธรรม คา่นิยมประวตัิศาสตร์ เป็นต้น ซึง่แม้ผู้บริโภคจะชอบ
รูปแบบความบนัเทิงจากทางด้านยโุรป ในท้ายท่ีสดุแล้วการเลือกจะถกูตดัสินจากความคล้ายคลงึ
ทางวฒันธรรมและเปิดรับสื่อจากประเทศของผู้บริโภคเอง (สกุญัญา กนัธะวงค์, 2553) 
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โดยสิ่งส าคญัท่ีท าให้การสง่ผ่านวฒันธรรมมีประสิทธิภาพมากคือรูปแบบของการสื่อสาร
จากสื่อมวลชน (Mass media) ควบคู่กับการให้ความส าคญัในเร่ืองของคุณภาพของสินค้าและ
การบริการจากการเผยแพร่สินค้าและบริการไปทัว่โลกอย่างจริงจงั ผ่านระบบดารา (Star system) 
และรูปแบบการตลาดอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของท้องถ่ินและผู้บริโภค เป็นต้น โดยเล็งเห็นถึง
การสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันอนัเกิดมาจากวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกันนั่นเอง จึงจ า เป็นต้องท าให้มีความสอดคล้องกันระหว่างสินค้าและบริการกับ
วัฒนธรรมของผู้ บริโภคเอง ส่งผลให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) การ
ผสมผสานของวฒันธรรมนีเ้องท าให้ผู้บริโภคยอมรับวฒันธรรมท่ีไม่ใช่ของตนเองเข้าไป การเกิดขึน้
ของการผสมผสานทางวฒันธรรมนัน้จะเกิดขึน้ได้ง่ายหากการปลกูฝังวฒันธรรมเดิมนัน้ไมม่ากและ
ทัง้สองวฒันธรรมนัน้มีความคล้ายคลงึกนั  

การส่งออกสินค้าทางวฒันธรรมของเกาหลีใต้นัน้มีความเด่นชดัและใช้ความใกล้เคียง
ทางวฒันธรรมกระจายสินค้าสูภ่มูิภาคเอเชียได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยก็ได้เปิดรับสินค้า
ทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้มาเช่นกัน เน่ืองจากความใกล้เคียงในด้านของ ความคิด 
ความรู้สกึในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคท่ีคล้ายกนั เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง เป็นต้น แม้การ
ส่งสินค้าวัฒนธรรมสู่ประเทศท่ีมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันจะเป็นไปได้ง่ายกว่าประเทศยุโรป แต่
อย่างไรก็ตามยังคงมีอุปสรรคในเร่ืองของปัจจัยส่วนประกอบต่าง  ๆ เช่น ภาษา ภาษาท่ีเป็นค า
แสลง หรือความเข้าใจในเร่ืองขบขนั เน่ืองจากความเข้าใจตา่งกนั ประเทศท่ีมีวฒันธรรมใกล้เคียง
กนัจะมีลกัษณะของเร่ืองขบขนั ภาษาค าแสลงใกล้เคียงกันแม้จะมีภาษาท่ีแตกต่างกนัก็ตาม เช่น 
ลกัษณะการให้ความเคารพตอ่ผู้อาวโุส ก็จะเข้าใจง่ายกบัผู้บริโภคในภมูิภาคเอเชีย หรือประเทศใน
ละตินอเมริกาสามารถเข้าใจมุขตลกขบขันของชาวอเมริกา และยังสามารถเข้าใจมุขตลกจาก
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีใกล้เคียงกนัทางวฒันธรรมได้เช่นกนั ดงันัน้ แม้จะเข้าถึงกนัง่ายด้วยวฒันธรรมท่ี
ใกล้เคียงกนั แตย่งัจ าเป็นต้องค านงึถึงความเป็นสากลเพื่อสง่ออกวฒันธรรมไปยงัประเทศอ่ืน ๆ  

ในการผลิตศิลปินของประเทศเกาหลีใต้เพื่อส่งออกวัฒนธรรมนัน้จึงจ า เป็นต้องสร้าง
มาตรฐานของนกัร้องนกัแสดงในด้านตา่ง ๆ อย่างน้อยท่ีสดุจ าเป็นต้องพดูภาษาองักฤษ ญ่ีปุ่ นหรือ
แมนดารินได้ ทัง้นีเ้พื่อสามารถเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคในประเทศท่ีมีความส าคญั โดยช่ือของ
ศิลปินเองก็จ าเป็นต้องมีภาษาองักฤษท่ีถือว่าเป็นภาษากลางของคนทัว่โลกตัง้เป็นประโยคหรือตวั
ย่อสัน้ ๆ ในส่วนของช่ือเพลงหรือเนือ้ร้องก็ยงัใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปเพื่อให้มีการจดจ าได้ง่ายใน
ระดบัสากล เข้าใจง่ายและฟังตดิห ู 
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นอกจากเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีท าให้การสง่ออกวฒันธรรมของเกาหลีใต้เป็นท่ีนิยมนัน้ สว่น
หนึง่เน่ืองจากวฒันธรรมเกาหลีสามารถเข้าถึงง่าย มีความเป็นกนัเอง นอบน้อมตามคณุสมบตัิของ
คนเอเชีย จากท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้การส่งออกวฒันธรรมเกาหลีประสบ
ความส าเร็จและอตุสาหกรรมเพลงของประเทศเกาหลีใต้เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

วฒันธรรมดนตรีวงดนตรีเกาหลีเร่ิมเป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่นในจีนและไต้หวนันับตัง้แต่
ปลายทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ.2533) สถานีโทรทัศน์ท้องถ่ินจ านวนมากไม่สามารถผลิตรายการ
ดนตรีท่ีมีคณุภาพ หรือมากพอ เพื่อรับกบัความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้ วงดนตรีเกาหลีจึงรุกเข้า
สู่ตลาดเอเชียและวงดนตรีเกาหลีใต้กลายเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากวงดนตรีป๊อป
จากตะวนัตกหรือญ่ีปุ่ น โดยเร่ิมจากวงศิลปินกลุ่มชายเกาหลียุคบุกเบิก H.O.T ติดอนัดบัอลับัม้
ขายดีในเอเชีย ตามด้วยศิลปินเพลงทัง้วงดนตรีและตัวบุคคล อาทิ NRG SES, Baby vox, เรน 
(Rain) มาถึงรุ่นใหม่อย่าง ดงบงัชินกิ ซูเปอร์จเูนียร์ บิ๊กแบงและวนัเดอร์เกิร์ล ว่ากนัว่าความส าเร็จ
ของวงบอยแบนด์หรือเกิร์ลแบนด์เกาหลี มาจากรูปร่างหน้าตาท่ีดสูดใสน่ารัก ดเูป็นเด็กสามารถ
เต้นราได้เก่ง (จุติมาศ เกลีย้งเกลา, 2556) โดยกระแสเพลงป๊อปแบบเกาหลี (K-pop) ท่ีเข้ามามี
บทบาทอย่างโดดเด่นแทนท่ีกระแสเพลงป๊อปแบบญ่ีปุ่ น (J-pop) เน่ืองจากอตุสาหกรรมดนตรีของ
เกาหลีใต้นัน้ประกอบด้วยบริษัทเพลงท่ีไม่ใช่บริษัทขายแผ่นเสียง (Record Company) เพียงอย่าง
เดียว แต่เป็นบริษัทด้านความบนัเทิง (Entertainment Agencies) หรือท่ีเรียกในภาษาเกาหลีว่า 
“yeonyyegihokisa” ซึง่เป็นบริษัทท่ีมีการจดัการทัง้ในด้านการผลติ ประชาสมัพนัธ์ และ การตลาด
แบบครบวงจร จนถึงช่วงปลายทศวรรษท่ี 1990 (พ.ศ. 2533) ประเทศเกาหลีเร่ิมมีการพฒันาสื่อ 
และเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ากบัวงการเพลงในการก้าวไปสูร่ะบบดิจิตอล (Go Digital) อนัเป็นปัจจยั
ส าคญัในการพฒันาระบบสื่อสารคมนาคมของประเทศเกาหลีใต้ (จตุิมาศ เกลีย้งเกลา, 2556)  

แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมจึงสามารถอธิบายถึงกระแสของวฒันธรรมเกาหลีจากสื่อบนัเทิง
และกระบวนการอันท าให้เกิดค่านิยม โดยการส่งวฒันธรรมผ่านระบบดารา (Star sytem) ของ
ประเทศเกาหลีใต้ออกมาในรูปแบบของสื่อบันเทิง เช่น เพลง ภาพยนตร์ เกมโชว์ เป็นต้น โดย
สะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมประเทศไทยท่ีมีความใกล้เคียงกับวฒันธรรมเกาหลี เน่ืองจากอยู่ใน
ทวีปเอเชียเหมือนกนั เช่น การเคารพผู้สงูอาย ุความนอบน้อม วิถีชีวิต เป็นต้น ดงันัน้ประเทศไทย
จงึยอมรับวฒันธรรมท่ีใกล้เคียงกนัง่ายกวา่วฒันธรรมตะวนัตก 
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ธุรกิจเพลงในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประวัตขิองนักร้องเกาหลีใต้ 

ขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีส าคญัในการน าเสนอศลิปิน  
1) การวางโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพลง (Business Model) เน่ืองจากมีศิลปิน

จ านวนมากท าให้สามารถผลิตผลงานเพลงได้หลากหลายเพื่อตอบสนองกลุ่มเปา้หมายได้ครบทกุ
กลุ่มและสามารถผลิตผลงานออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเน่ือง การท างานเพลงจะเร่ิมต้นจากการ
น าเสนอแนวความคิด คอนเซ็ปต์ของงาน และก าหนดกลุ่มผู้ ฟังเป้าหมายต่อคณะกรรมการ
บริหารธุรกิจเพลง (Music Business Management Board) เพื่อพิจารณาอนุมตัิในหลกัการ โดย
แผนการผลิตแต่ละอัลบัม้จะแตกต่างกันไปตามประเภท และประมาณการยอดขายของแต่ละ
อลับัม้เป็นส าคญั หลงัจากนัน้การท างานเพลงจะด าเนินการอย่างอิสระโดยทีมงานในแต่ละค่าย
เพลง หลงัจากนัน้แผนการประชาสมัพนัธ์ การวางกลยทุธ์ การโปรโมท จะถกูจดัท าขึน้โดยทีมงาน
ของแต่ละค่ายเพลง และน ามาประสานงานร่วมกับหน่วยงานบริหารการใช้สื่อและหน่วยงานจดั
จ าหน่าย เพื่อท าให้ผลงานท่ีออกมาผ่านการวางแผนและการกลัน่กรองทกุขัน้ตอน ดงันัน้คณุภาพ
ของผลงานจะตรงกบัความต้องการและกระแสความนิยมของตลาด ณ ปัจจบุนั 

2) การวางนโยบายการผลิตผลงานในจ านวนท่ีเหมาะสม เน้นการให้ความส าคญักบั
คณุภาพของผลงาน และการดแูลสินค้าเม่ือออกสูต่ลาดอย่างใกล้ชิดตลอดจนจบกระบวนการ ท า
ให้การผลิตผลงานแต่ละชุดเป็นไปตามการวางแผนในขัน้ต้น และมียอดขายเป็นไปตามการ
คาดการณ์ 

3) การใช้ประโยชน์จากสื่อตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทศัน์ ทัง้ Free TV และ Satellite 
TV สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อบนอินเทอร์เน็ตของบริษัทในกลุ่ม เพื่อการประชาสมัพนัธ์ผลงาน
ของกลุม่อยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้สื่อท่ีมีอยูท่ัง้หมดให้มีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ 

4) การมีระบบการจัดจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถกระจายสินค้าถึงผู้ รับ
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัว่ถึง ทัง้ในรูปแบบของ Digital Content และ Physical Content 
มีการตดิตาม การท างานและบริหารระบบการจดัจ าหน่ายอยา่งใกล้ชิด 

5) การบริหารจดัการลิขสิทธ์ิงานเพลงท่ีมีอยู่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อ
สร้างรายได้เพิ่มเตมิตอ่กิจการ 

6) วางนโยบายการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มศิลปินใหม่ นักแต่งเพลงและช่องทาง
สร้างสรรค์งานเพลงรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาและยกระดับงานเพลงให้ทันสมัยและครอบคลุม
กลุม่เปา้หมายตลอดเวลา 
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การโปรโมทศิลปินท่ีนิยมส าหรับค่ายเพลงในยคุปัจจุบนั จากการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
และผลงานเพลงของศิลปินแสดงนัน้ เห็นได้จากการท่ีองค์กรค่ายเพลงต่างๆพยายามใช้ช่องทาง
อันหลากหลายในการน าเสนอผลงานเพลงของศิลปิน เพื่อท าให้เกิดการรับรู้และวัฒนธรรม
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Music Video เพลงของศิลปิน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าค่ายเพลงอาจจะ
ได้รับผลตอบรับท่ีตามมาภายหลงัจากการน าเสนอผลงานเพลงของศิลปินในสงักดัในบทบาทของ
สื่อท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น โทรทศัน์ รายการบนัเทิง ซึง่ทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับวฒันธรรมจาก
ศิลปินด้วยกนัทัง้สิน้ การน าเสนอผลงานเพลงท่ีก าลงัเป็นกระแสและมีการประชาสมัพนัธ์โปรโมทสู่
สาธารณชนให้เห็นกนับ่อยครัง้ ส าหรับผู้ รับชมสว่นใหญ่ท่ีให้ความสนใจนัน้ ย่อมเป็นประสิทธิผลท่ี
ส าคญัต่อการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงในยุคปัจจุบนั ดงันัน้การสื่อสารการตลาดของค่าย
เพลงผ่านทางสื่อยทูปู มีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุและได้รับผลตอบรับท่ีดี เน่ืองจากมีผู้ เข้าชมและการ
ติดตามผลงานเพลงและศิลปินทางสื่อยทูปู ท่ีได้รับความนิยมสงูสดุจากผลงานประเภทมิวสคิวิดีโอ
และใช้การลงทนุในการผลิตท่ีสงูมาก โดยไร้ข้อจ ากดัในเร่ืองของพืน้ท่ีการใช้สื่อท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การซือ้พืน้ท่ีท่ีโทรทศัน์ไม่สามารถท าได้ และใช้เทคนิคในการสร้างยทููปแชนเนลท่ีท าให้คนทัว่ไปท่ี
เข้ามาชมวิดีโอได้ชมวิดีโอท่ีหลากหลายวนเวียนอยู่ภายในยทููปแชนเนล ท าให้ผลงานเพลงเป็นท่ี
รู้จกัและได้รับผลตอบรับท่ีดีอย่างกว้างขวางมากขึน้ นอกจากนีก้ารโปรโมทศิลปินยงัมีช่องทางอื่นๆ
อีกมากมายไมว่า่จะเป็น 

1.การโฆษณาผ่านช่องทางสื่อท่ีเป็นของตวัเอง เช่น ช่องโทรทศัน์เคเบิล้และเว็บไซต์ 
โดยการลงโฆษณาผ่านช่องทางสื่อท่ีเป็นของตวัเอง ท าให้ไม่ต้องเสียงบประมาณในการซือ้สื่อเพื่อ
ลงโฆษณาผา่นทางฟรีทีวีเหมือนคา่ยเพลงอ่ืนๆ 

2.ประชาสัมพันธ์ศิลปินผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ฟรีทีวี  หนังสือพิมพ์ และ
นิตยสารตามความเหมาะสม 

3.จดักิจกรรมพิเศษร่วมกบัค่ายโทรศพัท์หรือคลื่นวิทย ุให้กลุ่มเปา้หมายได้พบปะกบั
ศิลปินตวัจริงและร่วมเลน่เกมแจกรางวลัเพื่อการโน้มน้าวใจให้กลุม่เปา้หมายตอบสนองในแนวทาง
ท่ีองค์กรต้องการและเพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรให้เกิดขึน้ในจิตใจของผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตได้ด้วย 

ทางการผลิตข่าวบันเทิง ศิลปิน ผ่านวิวัฒนาการเทคโนโลยี เม่ือประมาณสิบปีก่อน  
นกัเทคโนโลยีและนกัสื่อสารมวลชนบางสว่นได้มีการท านายถึงอนาคตของรูปแบบในการสื่อสารท่ี
เปลี่ยนไป บ้างท านายว่าสื่อสิ่งพิมพ์กระดาษจะหมดความส าคญัลง ซึ่งในยุคปัจจุบนัก็ได้พิสจูน์
แล้วว่าสื่อสิ่งพิมพ์ยงัคงมีความส าคญัอยู่ ถึงแม้มลูคา่ทางการตลาดจะลดลงจ านวนไม่น้อย แตใ่น
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ปัจจุบนัเม่ือเทคโนโลยีมีราคาท่ีถูกลงและรวดเร็วมากขึน้สิ่งท่ีเข้ามาทดแทนก็คือช่องทางในการ
เข้าถึงข่าวสารใหม่ ๆ นัน่ก็คือโทรศพัท์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ท่ีมีราคาตัง้แต่หลกั
ไม่ก่ีพันถึงหลักหม่ืนต้น ๆ ให้ผู้ ใช้ได้เลือกใช้ นักเทคโนโลยีและนักสื่อสารมวลชนก็เคยท านาย
เช่นเดียวกันว่าการก าเนิดขึน้ของชนชัน้นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ท่ีเรียกว่า Mobile Journalists 
หรือ MoJo จะแพร่หลายมากขึน้ในเม่ือทกุๆคนสามารถเล่นบทบาทของผู้สื่อข่าวได้ด้วยตวัเอง แต่
สิ่งท่ีเราอาจจะลืมพูดในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ การสื่อสารในรูปแบบใหม่ก็สร้างผู้ อ่านกลุ่มใหม่
เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะการสื่อสารแบบตดัตวักลางออกคือ สามารถเลือกสื่อสารกบัแหล่งข่าวได้
โดยตรง ในประเทศไทยนัน้เราจะเห็นลกัษณะการสื่อสารดงักลา่วชดัเจนท่ีสดุกบัวงการข่าวบนัเทิง
ท่ีแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ท าให้เราสามารถสื่อสารได้กับดาราโดยตรง หากมองเฉพาะวิวัฒนาการ
ความสมัพันธ์ของวงการบนัเทิงไทยระหว่างศิลปินดารากับกลุ่มแฟนคลบั ในวนันีถื้อว่ารูปแบบ
ความสมัพนัธ์นัน้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ในอดีตยุคหลงัปี 2500 การได้พบกับตวัตนของศิลปิน
ดารานัน้ สามารถท าได้ยากมากเน่ืองจากอตัราเฉลี่ยระหว่างดารากับประชาชนนัน้อยู่ในอตัราท่ี
น้อยมาก ดาราจึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มบุคคลเฉพาะท่ีมีสถานะทางสงัคมเป็นดัง่บุคคลพิเศษ การท่ี
จะได้พบเห็นดาราในแต่ละครัง้นัน้ อาจจะเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีซบัซ้อน เช่น การจ้างงานโชว์ตวัประเภท
ปิดโรงภาพยนตร์ หรือพิธีการบวงสรวงเปิดกองภาพยนตร์ต่าง ๆ ข่าวคราวเก่ียวกับดารานัน้เป็น
รูปแบบการสื่อสารทางเดียวซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบข่าวแจกจากกองภาพยนตร์ต่าง ๆ ท่ีมีการ
คัดกรอง ดังนัน้ดาราในยุคนัน้มีอิทธิพลในการก าหนดการสื่อสารต่อรองได้เช่น ดาราบางคน
สามารถปกปิดข่าวการมีครอบครัวของตนเอง จนมาถึงยคุท่ีสงัคมเปิดกว้างให้พระเอก -นางเอกมี
ครอบครัวได้ ต่อมาในช่วงยุคหลัง 2520 ดาราเร่ิมมีจ านวนท่ีมากขึน้โดยเฉลี่ย การสื่อสาร
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยได้มากขึน้ เช่น การเกิดขึน้ของโทรทศัน์ท่ีมีราคาถกูลงท่ี
กลายเป็นสื่อบนัเทิงประจ าครอบครัวท่ีมีก าลงัซือ้และแหล่งชุมชนท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ เช่น ร้าน
กาแฟและร้านเสริมสวย การเกิดขึน้ของเคร่ืองเล่นวีดีโอท่ีท าให้ภาพยนตร์ท่ีลาโรงแล้วสามารถ  
ฉายซ า้ได้สิง่เหลา่นีเ้ปลี่ยนแปลงการสื่อสารอยา่งไร? การท่ีผู้ชมได้รวมกลุม่กนัวพิากษ์วิจารณ์ท าให้
สถานะศกัดิส์ิทธ์ิของดารานัน้ลดน้อยถอยลง ผู้ชมมีอ านาจในการตอ่รองมากขึน้ สิง่ท่ีวดัระดบัสมยั
นัน้ท่ีเรียกว่าเรตติง้ (rating) สามารถยืนยันความนิยมของแต่ละคนได้ ดังนัน้ผู้ จัดละคร หรือ
สื่อมวลชนจึงเร่ิมเข้ามามีอิทธิพลมากขึน้ ทัง้ในด้านการปรับภาพลกัษณ์ของดารา การก าหนด
ความนิยมวา่จะให้ใครรุ่งหรือร่วง รวมไปถึงดาราเองก็ใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทางเผยแพร่สารของตน
ไปสู่กลุ่มผู้ ชม เราจะเห็นการเกือ้หนุนของระบบนีไ้ด้ดีท่ีสุดในช่วงเวลาดงักล่าว สถานะดังกล่าว
ด ารงตอ่เน่ืองมาจนถึงช่วงยคุทศวรรษก่อนแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผ่านเทคโนโลยี เช่น 
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จากแผ่นเสียง สู่เทปมาถึงซีดี หรือการขยายโอกาสในด้านของภาพยนตร์สู่ระบบมลัติเพล็กซ์ แต่ก็
เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปร่างของสื่อกลางท่ีน าสารต่าง ๆ ไปยงักลุ่มผู้ รับสารเท่านัน้ แต่สิ่งท่ีท าให้
ระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งดารา นกัขา่ว และผู้ รับสารเปลี่ยนไปตลอดกาล มีอยูส่องปัจจยัด้วยกนั
ได้แก่ การเข้ามาถึงยุคดิจิทัล และจ านวนสดัส่วนระหว่างดารากับแฟน ๆ ในช่วงกลางทศวรรษ
2540 เทคโนโลยีตา่ง ๆ ซึง่มาพร้อมกบัราคาท่ีถกูลงของคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลและระบบสื่อความ
บันเทิงดิจิทัลทัง้เอ็มพีสาม (MP3) และโทรศัพท์มือถือท่ีเร่ิมสามารถให้กลุ่มผู้ ชมมีสถานะเป็น 
ผู้ เลือกได้มากขึน้ เช่น เราสามารถเลือกเพลงผ่านเอ็มพีสามโดยคละศิลปิน คละค่าย คละภาษา 
ผา่นโปรแกรมท่ีใช้ฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ได้ แทนท่ีจะต้องเลือกฟังจากซีดีหลาย ๆ แผ่นจากหลาย 
ๆ ศิลปิน ปัญหาและปัจจยัของความแพร่หลายของยคุดิจิทลัในยคุแรกก็คือ ราคาท่ียงัสงูอยู่ และ
ลกัษณะการพกพาท่ียงัไม่สามารถท าได้สะดวกนกั ซึ่งในช่วงนัน้สื่อมวลชนบางส่วนได้มีการปรับ
กลยทุธ์เพื่อให้รองรับยคุดิจิทลัแล้ว เช่น การแยกกองบรรณาธิการสิง่พิมพ์และกองบรรณาธิการเว็บ
ข่าวของเครือผู้จดัการ รวมไปถึงวฒันธรรมเว็บบอร์ดท่ีเฟ่ืองฟูในช่วงเวลาดงักล่าวท าให้ผู้ รับสาร
สามารถมีสิทธ์ิมีเสียงในการวิจารณ์และให้ความเห็นส่วนตวัต่อผลงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการลดทอน
ความศกัดิ์สิทธ์ิของนักวิจารณ์ตามหน้าส่ือบนัเทิงตามต่าง ๆ ทางด้านค่ายบนัเทิงต่าง ๆ ก็มีการ
ปรับกลยทุธ์ทัง้ในการลดราคาผลงานเช่น ซีดี ในราคาท่ีถกูลงเพื่อให้สามารถรักษากลุ่มแฟน ๆ ไว้
ได้ ทัง้ยงัให้เลือกซือ้สินค้าลิขสิทธ์ิ รวมไปถึงการออกกลยุทธ์การตลาดเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา
ตา่ง ๆ ในช่วงเวลานัน้ 

ใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทศิลปิน ในช่วงกลางทศวรรษ 2540 เม่ืออินเทอร์เน็ต
กลายเป็นปัจจัยพืน้ฐานประจ าครัวเรือนด้วยราคาท่ีถูกลงและสัญญาณความเร็วท่ีสูงขึน้ 
อินเทอร์เน็ตได้น าพาโอกาสและอิสรภาพในการสื่อสารมาถึงคนไทย พายแุห่งข้อมลูกลายเป็นคลื่น
แห่งความเปลี่ยนแปลง ประกอบกับเคร่ืองมือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายและ
คลอ่งตวัมากขึน้ สูร่ะบบคอมพิวเตอร์แบบพกพาและโทรศพัท์มือถือท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 
ความสัมพันธ์ของการผลิตของสื่อและข่าวบันเทิงนัน้เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมากหลังจากการ
เข้าถึงของยุคดิจิทัล เม่ือทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะส่งเสียงตวัเองออกไปเท่ากัน จากเดิมท่ีอ านาจในการ
เลือกสรรกระแสให้กบัสงัคมนัน้ ๆ เป็นหน้าท่ีของดาราและส่ือแตเ่พียงสองฝ่าย แตเ่ม่ือผู้ชมมีสิทธ์ิท่ี
จะออกเสียงสะท้อนว่า ชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด และมีตวัเลือกในการรับข้อมลูท่ีมากขึน้ด้วย แต่สิ่งท่ี
เปลี่ยนโฉมหน้าของสงัคมบนัเทิงอยา่งแท้จริง เกิดขึน้ประมาณสี่ถึงห้าปีท่ีผา่นมานัน่ก็คือ เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ท่ีทรงประสทิธิภาพ เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม การน าพาสารจาก ผู้ใช้ 
สู ่ผู้ใช้ ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือของข้อมลูมากขึน้ เม่ือผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตยคุใหมมี่ความ
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เช่ือถือข้อมลูจากคนรู้จกั ไมว่า่จะเป็นเพื่อน ญาติ มากกวา่สื่อมวลชนอาชีพ และในทางตรงกนัข้าม
ดาราก็สามารถตัดตัวกลางระหว่างพวกเขากับผู้ ชมได้ ธุรกิจเก่ียวกับเพลงและศิลปินสามารถ
ปรับเปลี่ยน Content ได้มากขึน้ ในปัจจุบนับนโลกออนไลน์มีเคร่ืองมือมากมายส าหรับนกัดนตรี 
หรือนักร้องอิสระท่ีจะน าเราไปพบกับผู้ คนท่ีเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ต นับล้านคนในแต่ละวัน และ
เว็บไซต์บนโลกออนไลน์นัน้ก็พร้อมให้นกัร้อง นกัดนตรีอิสระโพสต์งานเพลงขึน้เผยแพร่หรือแบง่ปัน
ให้แฟนเพลงท่ีสนใจอยากฟังผลงาน ซึ่งเราสามารถแชร์ลิงค์ไปยงับล๊อคและเว็บไซต์ต่าง ๆ โลก
ออนไลน์สามารถท าให้นักร้องนักดนตรีติดต่อกับแฟนเพลงได้โดยตรง และสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้ เม่ือก้าวเข้ามาในแวดวงการผลิตงานเพลงแล้ว  การโปรโมทงานเพื่อให้คนรู้จักนัน้มี
ความส าคัญพอๆกับขัน้ตอนการสร้างสรรค์งาน เน่ืองจากในปัจจุบันการบริโภคเพลงของ
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซือ้ซีดี, วีซีดี กลายเป็นซือ้ผลิตภณัฑ์
ทางช่องทาง Digital Channel เป็นหลกั ท าให้ปัจจบุนัธุรกิจเพลงสามารถปรับเปลี่ยน Content ได้
หลากหลายมากขึน้ แต่ส าหรับในกรณีของการแสดงสด หรือ คอนเสิร์ต , ทอล์คโชว์ต่างๆนัน้ 
ช่องทาง Physical Products ยงัมีความส าคญัอยู่ นอกจากนีปั้ญหาเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง 
เร่ิมควบคุมได้ยากขึน้ เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิอย่างกว้างขวางผ่านทางระบบออนไลน์หรือระบบ
ดิจิตอล การตรวจสอบและการปราบปรามท าได้ยาก ท าให้บริษัทผู้ประกอบธุรกิจเพลงรายย่อย
หรือค่ายเพลงขนาดเล็กประกอบธุรกิจได้ยากมากขึน้ บางครัง้ถึงขัน้ต้องปิดกิจการไป ฝ่าย
การตลาดได้วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปี ทัง้เพลงไทย
สากลและเพลงลกูทุ่ง เพื่อผลดัเปลี่ยนและหมนุเวียนไปยงับริเวณจุดขายต่าง ๆ ท่ีเป็นกลุ่มลกูค้า
เป้าหมาย โดยมีการใช้สื่อท่ีสามารถดึงดดูความสนใจของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้ และได้รับการ
ตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี ทัง้ยงัสามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัร้านค้าท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย
สนิค้าของบริษัทฯ เน่ืองจากธุรกิจออนไลน์ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีเป็นรากฐานของธุรกิจตา่ง ๆ ในโลกยคุ
ใหม่ ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมาธุรกิจออนไลน์จะขึน้อยู่กบัคอมพิวเตอร์ท่ีมีการใช้เพียงแค่เว็บไซต์ อีเมล์ 
Chat เท่านัน้ แตใ่นช่วง 2-3 ปีหลงั ธุรกิจออนไลน์เข้าไปสูอ่ปุกรณ์อีกมากมาย เช่น มือถือ โทรทศัน์ 
เคร่ืองเล่นเกม เน็ตบุ๊ค ฯลฯ โดยเฉพาะมือถือ เทคโนโลยี3G คือตัวแปรส าคัญท่ีจะท าให้มือถือ
สามารถออนไลน์ได้ทกุท่ีและตลอดเวลา การท่ีธุรกิจออนไลน์เติบโตทัว่โลกเป็นเพราะบริษัทท่ีเป็น
เจ้าของคอนเทนต์สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้เองแบบครบวงจร กลา่วคือเป็นทัง้สื่อ คลงัสินค้า
มีฐานข้อมลูกลุม่เปา้หมายเอง มีตลาดเอง และสามารถจดัจ าหน่ายได้เองโดยไม่ผ่านคนกลาง อีก
ทัง้สามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินค้าท่ีมีจ านวนมากได้โดยไม่ต้องกงัวลเร่ืองขีดจ ากดัของ
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พืน้ท่ีหน้าร้าน เช่น ไม่จ าเป็นต้องวางขายเฉพาะเพลงท่ีฮิต แต่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงเพลง
นบัล้านได้ด้วยตวัเอง 

บคุลิกภาพและการแต่งกายของศิลปิน ดารา นกัร้อง บุคลิกภาพมกัมีส่วนส าคญัในการ
เลือกอาชีพในระดบัหนึ่ง คือ เม่ือเรารู้และเข้าใจในความถนดัหรือสิ่งท่ีเราช่ืนชอบว่าเป็นอย่างไร 
รูปแบบใด หรืออุปนิสยัส่วนตวัต่างๆของเราแล้ว เราก็จะสามารถเข้าใจได้มากขึน้ว่าอาชีพท่ีเรา
ต้องการจะเป็นหรือท าแล้วเหมาะสมกับความเป็นตวัเรานัน้คืออะไร เราก็จะสามารถเลือกและ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ เหล่านัน้ได้ดี บคุลิกภาพนอกจากจะเป็นตวัช่วยสง่เสริมให้บคุคลแต่ละคนมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและบ่งบอกถึงลกัษณะนิสยัส่วนตวัแต่ละบคุคลแล้วยงัสามารถมีส่วนช่วยใน
การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตวัได้อีกด้วย เช่ือว่าบุคลิกภาพของคนจะสะท้อนผ่านการเลือก
อาชีพของตน โดยเหตุผลในการเลือกอาชีพนัน้เกิดจากการผสมผสานความคิดต่อตัวเอง และ
ความเข้าใจตอ่อาชีพท่ีเลือก นัน่คือคนท่ีเลือกอาชีพได้สอดคล้องกบับคุลิกภาพของตนเองมากท่ีสดุ 
จะมีความพึงพอใจในอาชีพ และส่งผลให้ประสบความส าเร็จในอาชีพนัน้ ๆ ได้ การแต่งกายของ
วยัรุ่นไทยในปัจจบุนัมกัจะแต่งตวัเลียนแบบตามดารา แตก่ารแต่งแบบนัน้ท าให้เกิดเร่ืองกบัตวัคน
ท่ีแต่งได้เพราะดารามกัจะแต่งตวัแบบเปิดเผยแต่ไม่หมดซึ่งการแต่งตวัแบบนัน้จะท าให้เพศตรง
ข้ามรู้สกึมีอารมณ์แล้วก็จะท าให้เราเป็นอนัตรายได้ซึง่มนัน่ากลวัมากแต่วยัรุ่นไทยก็ยงัแตง่ตวัตาม
ดาราไทยอยู่ดีเพราะบางคนคิดว่าเป็นแฟชัน่แต่งไปแล้วคงจะดดูี สวย เท่ แต่ไม่รู้เลยว่ามนัอาจจะ
เกิดอนัตรายกบัผู้แตง่ได้เราเป็นวยัรุ่นก็จริงแตเ่ราอยูใ่นช่วงของวยัเรียนเราควรแตง่แบบพอดีไม่ต้อง
แต่งมากจนเกินไป ท่ีดาราแต่งแบบนัน้ได้เพราะมนัเป็นอาชีพของพวกเขาท่ีจะต้องแต่งตวัแบบนัน้
เพราะฉะนัน้เราควรท่ีจะแตง่ตวัแบบพอดี อาชีพของคนขายเสียง เป็นอาชีพให้บริการความสขุด้วย
เสียงเพลง ซึง่ปัจจบุนัแนวเพลงตา่ง ๆมีมากขึน้ ตอบสนองความต้องการของผู้ ฟังแตล่ะกลุม่ อาชีพ
นกัร้องจึงเป็นอาชีพในฝันของคนยคุใหม่ เน่ืองจากอาชีพนกัร้องเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้
อย่างมหาศาล เป็นผู้ มีช่ือเสียงในสงัคม และมีผู้คนช่ืนชมมาก ในยุคนีจ้ึงมีเวทีประกวดร้องเพลง
มากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ มีความฝันอยากเป็นนักร้องได้เข้าสู่วงการเพลงอย่างมีจุดหมาย 
บุคลิกภาพแบบศิลปิน เป็นคนท่ีชอบแสดงออก รักความอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บงัคบับญัชาใคร ไม่
พึง่พาผู้ อ่ืน ไม่คล้อยตามผู้ อ่ืน ชอบริเร่ิมไม่เอาอย่างใคร ไม่ชอบสมัพนัธ์เป็นสว่นตวัโดยตรงกบัใคร 
ไม่ชอบความจ าเจ หรืองานท่ีมีกฎระเบียบแน่นอน ช่างฝัน อ่อนไหวง่าย ชอบแสดงออก บางครัง้
เจ้าอารมณ์ มีอุดมคติ ชอบคิดค้นเก่ียวกับปัญหา สิ่งแวดล้อม และแสดงออกทางศิลปกรรม มี
ความสามารถทางด้านดนตรี อา่นหนงัสือแบบแสดงความรู้สกึได้ดี ชอบฟังเพลง ชอบดลูะคร เขียน
หนงัสือและแตง่กลอนได้ดี บคุคลประเภทนีอ้าจจะขาดทกัษะทางส านกังาน 
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ขัน้ตอนการเดบิวต์เพื่อเป็นศิลปินเกาหลีใต้ ในสาธารณรัฐเกาหลีใต้มีค่ายเพลงหลกั ๆ 
อยู่สามค่ายใหญ่ ๆ คือ SM Entertainment, YG Entertainment และJYP Entertainment ทัง้สาม
ค่ายนีส้ามารถผลิตศิลปินให้ประสบความส าเร็จ และมีช่ือเสียง ถึงแม้การคดัตวัหรือท่ีเรียกว่าการ
เดบิวต์จะหนักหนาสาหัส หลายคนก็เลือกท่ีจะท าตามฝัน ถึงแม้จะมีคู่แข่งเยอะก็ตาม ซึ่งการ 
เดบิวต์เพื่อเป็นศลิปินของคา่ยยกัษ์ใหญ่ มีดงันี ้

1. คัดตัวแรกเร่ิมดูกระแสนิยมและคิดโพรเจ็กต์ท่ีจะน าเข้ามาตีตลาด เป็นการ
วางแผนเกินกว่า 5 ปีขึน้ไป หลงัจากนัน้จึงจะท าการค้นหาศิลปินท่ีตรงตามคาแร็กเตอร์ท่ีได้วาง
เอาไว้ ซึง่สว่นมากจะเป็นเดก็ท่ีมีอายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป เพราะเดก็มีช่วงของการพฒันาได้มาก 

2. ทกุคนมีความสามารถท่ีแตกตา่งกนั หากจะออกการแสดงเป็นกลุม่ ใครท่ีเต้นเก่งก็
ต้องไปพฒันาเสียงร้อง สว่นใครท่ีร้องเพลงเก่งก็ต้องไปพฒันาในเร่ืองของการเต้น ซึ่งศิลปินจะต้อง
อยูใ่นวินยัอยา่งเคร่งครัด 

3. ท าศัลยกรรมเพื่อกลบจุดด้อย ศิลปินมีความสามารถมาก แต่ด้อยในเร่ืองของ
หน้าตาจนน่าเสียดาย ทางค่ายก็จะน าไปปรึกษาแพทย์ทางการศลัยกรรมเพื่อลดข้อด้อยดงักล่าว 
ซึง่ต้นสงักดัจะออกทนุให้กบัศิลปิน 

4. ท าการฝึกซ้อมก่อนแสดง ทางค่ายก็จะเร่ิมแต่งเพลงและคิดการแสดงขึน้ เพื่อให้
ศิลปินท าการร้อง และฝึกซ้อมเต้นเพื่อน าขึน้แสดง ซึ่งเพลงท่ีซ้อมนัน้มีจ านวนไม่เกิน 2 เพลง แต่
ซ้อมกนัเป็นปี เพื่อให้ออกมาสมบรูณ์แบบท่ีสดุ 

5. ท าการเปิดตวั เป็นการชิมลางตลาดว่ามาถกูทางหรือไม่ ถ้าไม่ถกูทางก็ต้องน าไป
ปรับปรุงแก้ไขสว่นท่ีเป็นจดุบกพร่อง เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของตลาด 

6. ท าเป็นอลับัม้วางขาย ผลการตอบรับดี ก็จะเป็นเคร่ืองยืนยนัให้กบัทางค่ายว่ามา
ถกูทาง ระหว่างนัน้ทางศิลปินจะตระเวนออกรายการทีวีวาไรตีต้า่ง  ๆ เพื่อตอ่กระแสโปรโมทให้กบั
ทางคา่ยและกบัตวัเองอยูเ่ร่ือย ๆ 

7. ทางค่ายต้องปัน้ศิลปินใหม่ออกมาอยู่เร่ือย  ๆ กลุ่มศิลปินทุกกลุ่มก็ย่อมมีวัน
เหน่ือยล้า วนัหมดแรง วนัท่ีแยกวง และมีวนัท่ีกระแสความนิยมนัน้หมดไป แต่ทางค่ายจะยงัคง
สร้างความนิยมให้กบัศิลปินกลุม่เก่าอยู่ 

การเลือกใช้ YouTube ในการโปรโมทศิลปิน  การเลือกใช้ YouTube ในการโปรโมท
ศิลปินในสงักดัว่า “ตามธรรมชาติของวิวฒันาการในโลกอินเทอร์เน็ตมีการแลกเปลี่ยนข้อมลูกนัได้
เร็วขึน้มาก YouTube จึงเป็นหนึ่งในสงัคมแลกเปลี่ยนวิดีโอท่ีใหญ่ท่ีสดุและไวท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็น
เหตผุลว่าท าไมเราถึงคิดว่ามนัเหมาะสมท่ีเราจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการโปรโมทสินค้าของ SM และ
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ศิลปินในสังกัดสู่สายตาคนทั่วโลก” “YouTube ได้กลายเป็นเวทีส าหรับเราโดยไม่ต้องจัดตัง้
ส านักงานใหม่ในต่างประเทศเลย มันยังช่วยแก้ปัญหาหน้าโฮมเพจอย่างเป็นทางการของ SM 
Town เพื่อเป็นสื่อในการน าเสนอเนือ้หาออนไลน์” นอกจากนัน้ทางต้นสงักัดยงัได้ยกตวัอย่างถึง
การเล็งเห็นผลประโยชน์ท่ีพวกเขาได้จาก YouTube และเผยถึงฐานแฟนคลบัของพวกเขาด้วย  
“จากการวิจยัทางสถิติ ช่องของ SME ทาง YouTube เป็นช่องท่ีได้รับความนิยมสงูสดุในเกาหลีใต้
ในบรรดาช่องอ่ืน ๆ ทัง้หมด มีผู้ ใช้บริการมากท่ีสดุ และมีผู้ เข้าชมมากท่ีสดุ และยงัติดอนัดบัท่ี 23 
จากทั่วโลกในหมวดของศิลปินจากทั่วโลกของ YouTube นอกจากนัน้ SM Entertainment ยังมี
จ านวนผู้ ชมเป็นจ านวนมากท่ีสุดในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ทัง้หมด” “เราสามารถตรวจสอบ 
YouTube โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ซึ่งนบัว่าเป็นระบบข้อมลูท่ีสมบรูณ์แบบมาก เรามีกลุ่มอายแุฟน
คลบันบัตัง้แตว่ยัรุ่นไปจนถึงวยั 60 และแฟน ๆ ท่ีมีมากท่ีสดุจะเป็นผู้หญิงท่ีมีอายรุะหว่าง 13 – 17 
ปี ซึ่งเพลง GEE ของ SNSD ก็สามารถเรียกผู้ชมไปได้ถึง 22 ล้านครัง้ และได้รับความนิยมอย่าง
มากในอเมริกา, ประเทศไทย, ไต้หวนั และ ญ่ีปุ่ น ส่วนเพลง Oh ก็มีผู้ชมถึง 19 ล้านครัง้ ซึ่งได้รับ
ความนิยมสงูมากท่ีประเทศไทย, สหรัฐฯ และเวียดนาม เพลง Sorry Sorry ของซูเปอร์จูเนียร์ มีผู้
เข้าชม 16 ล้านครัง้ ได้รับความนิยมมากในไต้หวนั ,ไทย, ฟิลิปปินส์ และ มาเลเซีย นอกจากนัน้
เพลง Ring Ding Dong ของ SHINee ก็มีผู้ เข้าชม 12 ล้านครัง้ โดยได้รับความนิยมในไทย,ส าหรับ
อเมริกา, เวียดนาม และ สิงคโปร์” ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการโปรโมทผ่าน YouTube คือ “เรา
สามารถใช้เคร่ืองมือของผู้ดแูลเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาเก่ียวกบัเนือ้หาของ SME จากผู้ชมออนไลน์
ตามหมวดหมู่ของสถานท่ี เวลา เพศ และกลุ่มอายุ เรายังได้รับรายได้จากสปอนเซอร์ท่ีให้การ
สนบัสนนุและให้พวกเขามีพืน้ท่ีโฆษณาในหน้าช่องของเราได้ ผู้ชมก็สามารถดวูิดีโอของพวกเราได้
ฟรีขณะท่ี YouTube เองก็ให้ความส าคญักบัสญัญาลิขสิทธ์ิท่ีได้ท าในแต่ละประเทศด้วย” ตวัแทน
จากบริษัท SM Entertainment เผย 

การคลัง่ไคล้ดารานักร้องเกาหลีใต้มักถูกมองในแง่ลบมาโดยตลอดทัง้ท่ีความเป็นจริง
ศิลปินจากแดนกิมจิสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กับแฟนคลบัชาวไทยได้อย่างมากมายจึงเป็น
ท่ีมาให้นิสิตคนหนึ่งจาก มหาบณัฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัสนใจศกึษา
วฒันธรรมแฟนคลบัของกลุม่ดารานกัร้องเกาหลีใต้ ภายใต้หวัข้อวิจยั “การสื่อสารปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมกึ่งความจริงและการเรียนรู้คุณค่าทางบวกจากศิลปินดารานักร้องเกาหลีใต้ของกลุ่มแฟน
คลบั” โดยมุ่งเน้นศกึษาการเรียนรู้คณุคา่ทางบวกจากศิลปินดารานกัร้องเกาหลีใต้เป็นหลกั พบว่า
แฟนคลบัเกิดจากการรวมกลุ่มและติดตามข้อมลูของศิลปินดารานกัร้องเกาหลีใต้อย่างสม ่าเสมอ
โดยเร่ิมจากความชอบในรูปลกัษณ์ภายนอก แต่มีการพฒันาไปสู่การติดตามข้อมลูของศิลปินแต่
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ละคน  เช่นภูมิหลัง  หรือเส้นทางในการเข้าสู่วงการเพลงและวงการบันเทิง ท าให้เห็นความ
พยายามของนกัร้องดาราแต่ละคนผู้วิจยัยงัพบว่า แฟนคลบัได้รับแรงบันดาลใจในหลาย ๆ ด้าน 
จากศิลปินดารานกัร้องเกาหลีใต้ และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั เร่ิมจากการเรียนรู้เร่ือง
ความพยายามอดทน เช่น เร่ืองการออดิชัน่กนัหลายรอบของนกัร้องเกาหลีใต้ 

ความสามารถท่ีแตกต่างกันในการจะเป็นศิลปินท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน นักร้อง 
ศิลปินเกาหลีใต้ในช่วงนีต้า่งชิงตลาดเพลงและแข่งกนักวาดคะแนนความนิยมอย่างท่วมท้นไปแล้ว
ทัว่เอเชียซึง่นบัว่าในปัจจบุนันีว้งการเพลงของเกาหลีใต้นัน้ก้าวหน้าอย่างมากในเอเชียซึง่สามารถ
ท าให้ขยายความนิยมแล้วอย่างมากทัว่โลก โดยวงบอยแบนด์ท่ีเดบวิต์เม่ือเจ็ดปีก่อน หรือมากกว่า
นัน้ ท่ีสามารถสร้างกระแสวฒันธรรมเพลงเกาหลีใต้ ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างได้อย่างงดงาม และ
ในขณะนี ้วง Boy Band รุ่นใหม่ ก าลงัจะมาขโมยหวัใจแฟนๆอีกครัง้ ทัง้ในตลาดเพลงในประเทศ 
และทัว่เอเชีย การจดัอนัดบัในครัง้นี ้จะท าการรวบรวมสถิติ จากผลงานของนกัร้องในแตล่ะวง โดย
ดจูากคะแนนผลงานเพลง วดัจากอนัดบัในชาร์ทเพลง ยอดขายอลับัม้ รางวลัท่ีได้รับ จากการไป
ออกรายการเพลง จ านวนแฟนคาเฟ่ และอ่ืน ๆ โดยจะเลือกงานเพลงท่ีโดดเดน่ท่ีสดุในปี 2013 ของ
แต่ละวงมาเพื่อตดัสินในหมวดต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมข้อมลูจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การเดินเข้าสู่วงการ
ศิลปินนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้หน้าตาท่ีหล่อหรือสวย แต่ต้องอาศยัความอดทนและ
ความสามารถในตวัเอง การจะเป็นศิลปินท่ีโด่งดงัไม่ใช่ว่าจะสามารถเป็นกนัได้ทุกคน บางคนดงั
เพียงช่วงแรก ๆ บางคนดังทัง้กระแสการตอบรับจากแฟนคลับมากมายจนโด่งดงัไปทั่วโลกก็มี 
เช่นเดียวกบัศิลปินเกาหลีใต้ซึง่การเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงันัน้ไม่ได้มาง่าย ๆ ต้องมีการฝึกฝน
ท่ีเคร่งครัด ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เร่ิมต้นการเข้าสู่เส้นทางศิลปิน เกาหลีใต้นัน้ต้องเร่ิม
จากการคดัตวัหรือออดชิัน่ ซึง่สว่นมากแล้ว ทางคา่ยใหญ่ของเกาหลีใต้นัน้จะมีการคดัตวัเด็กตัง้แต ่
12 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี เพราะถ้าน าเด็ก ๆ มาฝึกก็จะมีช่วงของการพัฒนาได้มาก อีกทัง้หากน า
เด็กผู้ชายมาฝึกในช่วงอายมุาก ก็จะติดในเร่ืองของการเกณฑ์ทหาร ซึง่จะท าให้การฝึกไม่ต่อเน่ือง
นัน่เอง ศิลปินแตล่ะคนมีความสามารถท่ีแตกตา่งกนั หากจะออกการแสดงเป็นกลุม่ ก็จะต้องท าให้
คา่เฉลี่ยความสามารถของแตล่ะคนนัน้เท่าเทียมกนั หรือใกล้เคียงกนัท่ีสดุ ซึง่กระบวนการดงักลา่ว
นีใ้ช้เวลากันอย่างน้อย 3-5 ปี ซึ่งศิลปินจะต้องอยู่ในวินัยอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็น ห้ามมีแฟน 
ห้ามหนีเท่ียว ห้ามดื่มเหล้า เพื่อผลต่อตวัศิลปินและทางค่ายนัน่เอง รวมไปถึงการลบข้อด้อยทาง
กายภาพ ศิลปินเกาหลีใต้ส่วนใหญ่แล้วต้องผ่านการศลัยกรรมหน้าตาซึง่ทางค่ายจะดวู่ามีจดุเป็น
ข้อด้อยอย่างไร โดยศิลปินเกาหลีใต้ท่ีเราเห็นในทกุวนันี ้99% ล้วนผ่านการศลัยกรรมมาแล้วทัง้สิน้ 
มีสว่นน้อยมากท่ีไม่ท าศลัยกรรมใด ๆ เลย ตอ่มาทางคา่ยเพลงก็เร่ิมให้ศิลปินนัน้ซ้อมเพลงและคิด
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เพลงท่ีจะเปิดตวัเพลงแรกขึน้ โดยจ านวนเพลงท่ีฝึกซ้อมนัน้จะไม่เกิน 2 เพลง และจะซ้อมกนัเป็นปี
เพื่อให้ศิลปินมีความพร้อมเพรียง และออกมาสมบูรณ์แบบท่ีสดุ ซึ่งกระบวนการนีต้้องซ้อมทุกวนั
วนัละหลายๆชั่วโมง พอค่ายเห็นว่าศิลปินมีความพร้อมแล้วก็จะมีการท า Music Video ขึน้เพื่อ 
โปรโมทถือวา่เป็นการเปิดตวัศลิปินในจดุนีถื้อเป็นจดุท่ีลุ้นพอตวัของศลิปินวา่จะเกิดหรือจะดบั 

กลยทุธ์การเจาะตลาดเอเชียของ K-Pop โดยการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ปัจจุบนั
กระแสความนิยมเกาหลีใต้ หรือ Korean Wave ได้แพร่ขยายไปทั่วทัง้เอเชีย จากเดิมท่ีเกาหลีใต้
เป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ ท่ีมีวฒันธรรมไม่โดดเดน่เท่ากบัประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน หรือญ่ีปุ่ น ท่ีมี
ต้นทุนทางวฒันธรรมสงู แต่เกาหลีใต้ได้พยายามประชาสมัพนัธ์ตวัเอง และเผยแพร่วฒันธรรมให้
เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายไปทัว่เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงต้นทุนทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ให้เป็น
สินค้าทางวฒันธรรมผ่านการวางแผนยทุธศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมท่ีชดัเจนและจริงจงั จน
กลายเป็นแบรนด์สินค้าวฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพอย่างยิ่งในการเจาะตลาดเอเชีย สร้างรายได้เข้า
ประเทศได้อย่างมหาศาล โดยหนึ่งในวิธีการเจาะตลาดเอเชียของเกาหลีใต้ท่ีจะต้องกล่าวถึงคือ 
กระแส K-POP เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ตลาดบนัเทิงเอเชียในยคุปัจจบุนัเต็มไปด้วยศิลปิน/นกัร้องชาว
เกาหลีใต้ (Idol) ไม่วา่จะเป็นศลิปินเดี่ยว หรือกลุม่ และเป็นท่ีนิยมอยา่งถึงขีดสดุในระยะเวลา 5 ถึง 
10 ปีท่ีผ่านมา จดัเป็นผลผลิตชัน้ยอดของเกาหลีใต้ท่ีพฒันาให้ศิลปินเหล่านีก้ลายเป็น “แบรนด์
ทางวัฒนธรรม” จึงมีค าถามเกิดขึน้ว่า เกาหลีใต้ท าได้อย่างไรถึงสามารถสร้างปรากฏการณ์  
K-POP Fever ขึน้ในทวีปเอเชีย โดยบทความฉบบันีจ้ะวิเคราะห์เบือ้งต้นถึงแนวทางการสร้าง Idol 
และกลยทุธ์ทางการตลาดของเกาหลีใต้ในการช่วงชิงพืน้ท่ีความนิยมไปจากสินค้าทางวฒันธรรม
กระแสเดิม การส่งเสริมการขาย การน า K-POP เจาะตลาดเอเชีย จนท าให้เกิดกระแส Korean 
Fever ขึน้ในหลายประเทศในเอเชีย สิ่งท่ีเป็นกลไกส าคัญท่ีสุดคือการส่งเสริมการขาย จัดเป็น 
สุดยอดทางการตลาดของเกาหลีใต้ในยุคนี ้ซึ่งการส่งเสริมการขายของเพลงเกาหลีใต้จะอยู่ใน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมไปถึงสื่อ
ออนไลน์ เพื่อเป็นการโปรโมท Idol ในช่วงก่อนท่ีผลงานเพลงจะออกวางจ าหน่าย รวมทัง้การ
เปิดตวัในงานตา่ง ๆ รวมทัง้การจดัทวัร์คอนเสิร์ตเพื่อโปรโมท Idol และงานเพลงให้เป็นท่ีรู้จกัทัง้ใน
และต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย อีกทัง้บริษัทหรือค่ายเพลงต่าง  ๆ ยินยอมให้
นกัร้องในสงักดัตนเองเข้าร่วมรายการวาไรตี ้ทัง้เป็นพิธีกรและแขกรับเชิญ เช่น รายการ Star King 
ท่ีมี Idol รับเชิญมาเป็นกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ เข้าแข่งขนัจากทางบ้าน รายการ We 
got Married ท่ีน า Idol แตล่ะคนมาทดลองใช้ชีวิตร่วมกนัเหมือนคูแ่ตง่งาน รายการเพลง Inkigayo 
เป็นต้น รวมทัง้การเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา เพราะนอกจากจะเป็นการโปรโมทท่ีดีแล้ว บริษัทยงั
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ได้รับสว่นแบง่รายได้จากคา่ตวัของ Idol แตล่ะคนด้วย มีการเปิดเผยตวัเลขคา่จ้าง Idol ของเกาหลี
ใต้ท่ีเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาในปี 2554 ซึ่งมีมูลค่าสูงมาก ยกตวัอย่างเช่น Rain และ Bigbang 
คา่จ้างอยู่ท่ี 1-1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 2PM, Girl Generation, ลี ฮโยริ และวง 2NE1 คา่จ้างจะอยู่ท่ี 
8-9 แสนเหรียญสหรัฐ เป็นต้น นอกจากนีย้งัเป็นการประชาสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งใน
การขยายฐานแฟนเพลงออกไปทัว่เอเชียอีกด้วย รายการต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้ออกฉายไปยงัประเทศ
ตา่ง ๆ ทัว่เอเชียและได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก 

การโปรโมทศิลปินผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อต่าง ๆ ค่ายเพลงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ขยายตลาดของวงการบนัเทิงเกาหลีใต้ เพราะค่ายจะท าหน้าท่ีผลิตศิลปินออกมาสู่ท้องตลาด ซึ่ง
กว่าจะออกมาได้นัน้ ก็ต้องผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์มาเป็นอย่างดีสามค่ายใหญ่  ๆ ใน
เกาหลีใต้อย่าง SM Entertainment, YG Entertainment และ JYP Entertainment เป็นสามค่าย
ยกัษ์ท่ีผลติศิลปินคณุภาพออกมาตลอด มีคนมาออดิชัน่มากมาย เพราะเหลา่ผู้คนท่ีเข้ามาออดิชัน่
นัน้ ต่างรู้ว่าสามค่ายนีมี้เปอร์เซ็นต์สูงมากท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จ และมีช่ือเสียงโด่งดัง 
แม้วา่กระบวนการในการท่ีจะเป็นศิลปิน หลงัจากผ่านการคดัตวัเข้าคา่ยยกัษ์ใหญ่นัน้ จะหนกัหนา
สาหสัขนาดไหนก็ตาม แตท่กุคนตา่งก็เลือกท่ีจะเข้ามานัน่เอง เพราะไมใ่ช่ศิลปินทกุคนท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ ศิลปินจะขึน้แสดงเปิดตวั โดยไปแสดงตามรายการคอนเสร์ิต แตก่ารขึน้แสดงหาใช่ว่า
ศิลปินนกัร้องโดยสมบรูณ์ แตม่นัเป็นการชิมลางตลาดว่ามาถกูทางหรือไม่ ถ้าไมถ่กูทางก็ต้องน าไป
ปรับปรุงแก้ไขสว่นท่ีเป็นจดุบกพร่อง เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของตลาด ถ้าหากแก้ไข แล้วยงัไม่
เป็นท่ีพอใจของตลาดหรือผู้ชม ก็ต้องพบัเก็บเอาไว้ ถือว่าลงทุนล้มเหลว ซึ่งก็มีหลายทีมท่ีประสบ
ความส าเร็จและหลายทีมท่ีต้องพบัไป ส่วนช่วยในเร่ืองของการโปรโมทนี ้ศิลปินท่ีเปิดกรุ๊ปต่าง  ๆ 
ไม่วา่ชายหรือหญิง ทางคา่ยจะมีการวางต าแหน่งพรีเซ็นเตอร์ประจ ากลุม่อยู ่ซึง่มีความส าคญัมาก 
คนท่ีประจ าต าแหน่งนี ้จะเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยู่แล้ว หรือหน้าตาดี เพื่อท าให้เกิดจุด
สนใจ และเป็นการโปรโมท ท าให้ผู้ชมรู้จกักบัวงไปในตวั อย่างไรก็ตาม กลุม่ศิลปินทกุกลุม่ก็ย่อมมี
วนัเหน่ือยล้า วนัหมดแรง วนัท่ีแยกวง และมีวนัท่ีกระแสความนิยมนัน้หมดไป จึงเป็นเหตใุห้ทาง
คา่ยต้องปัน้ศิลปินใหม่ออกมาอยู่เร่ือย  ๆ ซึง่การท่ีทางคา่ยมีศิลปินท่ีประสบความส าเร็จอยู่แล้ว ก็
เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะท าการโปรโมทศิลปินกลุ่มใหม่ เพราะนอกเหนือจากการออกโชว์การแสดงแล้ว 
ทางคา่ยจะจดัท ากิจกรรมร่วมกนั ระหวา่งศลิปินกลุม่เก่ากบัศิลปินกลุม่ใหม่ และจดัท าเป็นรายการ
โปรโมทออกสูท่างรายการทีวี เพื่อสร้างกระแสความนิยมให้กบัศิลปินกลุ่มใหม่ และต่อความนิยม
ให้กบัศิลปินกลุม่เก่าและตอ่ยอดโอกาสทางธุรกิจให้กบัทางคา่ยเพลงนัน่เอง (stuffacademicslike) 
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ประวตัิและท่ีมาของนกัร้องเกาหลีใต้ 
 
1. BTS (Beyond The Scene) หรือบงัทนับอยส์ (องักฤษ : Bangtan Boys, เกาหลีใต้ : 

방탄소년단) 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 นกัร้องเกาหลี วง BTS 
ท่ีมา: บิก๊ฮิตเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
 
วง BTS หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ Bangtans Boys (บงัทันบอยส์) เป็นช่ือท่ีย่อมาจากภาษา

เกาหลี 방탄소년단 (บงัทนัโซนยอนดนั) ท่ีมีความหมายว่า Bulletproof Boy Scouts (เด็กผู้ชาย
ในเกราะกันกระสุน) และมีการปรับเปลี่ยนความหมายของช่ือเป็น Beyond the Scene (วัยรุ่น
ผู้พัฒนาสู่ความใฝ่ฝันอย่างไม่หยุดยัง้และไม่ยึดติดกับสถานภาพปัจจุบัน)  ในเดือนกรกฎาคม 
2017 เป็นกลุ่มดนตรีชายเกาหลีใต้แนวเคป็อปและฮิปฮอป กลุ่มแรกของค่ายบิกฮิตเอนเตอร์เทน
เมนต์ (BigHit Entertainment) ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 7 คน ได้แก่ ได้แก่ จิน (JIN) ซูก้า 
(SUGA) เจ-โฮป (J-HOPE) แร็ปมอนสเตอร์ (RAP MONSTER) จีมิน (JIMIN) วี(V) และจ็องกุก 
(JUNGKOOK) เดบิวต์วันท่ี 13 มิถุนายน 2013 ด้วยอัลบัม้ 2 Cool 4 Skool. เป็นศิลปินเกาหลี
กลุ่มแรกท่ีขึน้อนัดบั 1 ในชาร์ต iTunes ของสหรัฐฯ ก่อนจะได้รับเกียรติเป็นศิลปินเกาหลีกลุม่แรก
ท่ีได้ขึน้แสดงบนเวที Billboard Music Awards 2018 และได้รับรางวัล Teen Choice Awards 
2018 สาขา ดนตรี  
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เพลงของ BTS มกักลา่วถึงประเด็นทางสงัคมหรือการเมืองน ามาแตง่เป็นเพลง เช่น เร่ือง
สขุภาพจิต ชนชัน้ทางสงัคม การท าร้ายกลัน่แกล้ง (Bullying) อภิชนนิยม (Elitism) และประเด็น
ต้องห้ามต่าง ๆ ในปี 2017 BTS และ Big Hit Entertainment จัดตัง้โครงการ ‘LOVE MYSELF’ 
และบริจาคเงินจ านวน 500 ล้านวอน ให้กับทางองค์กร UNICEF โดยแบ่งรายได้จากยอดขาย
อลับัม้ ‘LOVE YOURSELF’ เป็นจ านวน 3% รวมถึงรายได้ทัง้หมดของการขายสินค้าออฟฟิเชียล
ของแคมเปญ และเงินบริจาคจากคนทั่วไปท่ีสนับสนุนแคมเปญ ‘END Violence’ ขององค์กร 
UNICEF และได้ขึน้กล่าวสนุทรพจน์ในงานประชมุสมชัชาครัง้ใหญ่ของ UN ในปี 2018 มีช่องทาง
การติดตามในสื่อออนไลน์ BTS Official ดงันี ้

Instagram : https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/ 
Twitter : https://twitter.com/bts_twt 
YouTube : https://www.youtube.com/user/BANGTANTV/featured 
V-Live : https://channels.vlive.tv/FE619/home 
Official : Website: http://bts.ibighit.com 
Facebook : https://www.facebook.com/bangtan.official/ 

แฟนคลบั วง BTS มีช่ือเรียกว่า A.R.M.Y (อาร์ม่ี) ย่อมาจาก Adorable Representative 
M.C for Youth (ตวัแทนพิธีกรท่ีน่ารักส าหรับวยัรุ่น) มีผลงานเพลงท่ีผา่นมาดงันี ้

2013 Single Album: 2 Cool 4 Skool /1st Mini Album: O!RUL8,2? 
2014 Mini Album: Skool Luv Affair / 1st Full-Album: Dark & Wild 

Japen Ver. Full-Album: Wake UP 
2015 Mini Album: The Most Beautiful Moment in Life pt.1 

Mini Album: The Most Beautiful Moment in Life pt.2 
2016 Special Album:The Most Beautiful Moment in Life:Young Forever 

Japan Ver. Full-Album: Youth 
Full-Album: WINGS 

2017 Special Album: You Never Walk Alone 
5th Mini Album: LOVE YOURSELF 承 Her 

2018  Japan Ver. Full-Album: FACE YOURSELF 
Full-Album: LOVE YOURSELF 轉 Tear 
Repackage Album: LOVE YOURSELF 結 Answer 
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รางวลัท่ีเคยได้รับ 
Melon Music Awards 2013 – Artist of the year 
Golden Disc Awards 2014 – Artist of the year 
Seoul Music Awards 2014 – Artist of the year 
Mnet Asian Music Awards 2015 (MAMA2015) – Best World Performer 
Melon Music Awards 2015 – Album of the Year 
Mnet Asian Music Awards 2016 – Artist of the Year 
Mnet Asian Music Awards 2017 – Artist of the Year 
Melon Music Awards 2017 – Best Song of the Year 
KOREAN Broadcasting Award 2017 
Brand Korean Awards 2017: Artist of the year 
Shorty Awards 2017 – Best Music 
Billboard Music Awards 2018: Top Social Artist 
Teen Choice Awards 2018 – Choice International Artist, Choice Fandom 

 
2. วง GOT7 (ก็อตเซเวน่) องักฤษ : GOT7 เกาหลีใต้ : 갓세븐 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 นกัร้องเกาหลีใต้ วง GOT7  
ท่ีมา: เจวายพีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
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วง GOT7 เป็นวงดนตรีฮิปฮอปวยัรุ่นสญัชาติเกาหลีใต้ ภายใต้สงักดั JYP Entertainment 
มีสมาชิกทัง้หมด 7 คน ประกอบด้วย มาร์ก  (Mark) เจบี  (JB) แจ็กสัน  (Jackson) จินย็อง 
(Jinyoung) ย็องแจ (Youngjae) แบมแบม (Bambam) ย-ูกย็อม (Yugyeom) การเปิดตวัครัง้แรก
และมินิอลับัม้ Got It? เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยหลงัจากการเปิดตวัของก็อตเซเวน
ครัง้แรก ทางก็อตเซเวนยงัจดัแสดงของตวัเองเว็บไซต์ประชาสมัพนัธ์ของพวกเขาในรายการ Real 
Got7 มีช่ือแฟนคลบัว่า 아이갓세븐 อ่านว่า ไอ - กซั - เซ – บึน แต่เน่ืองจากคนเกาหลีนิยมเขียน
ค าย่อหรือช่ือย่อ เลยออกมาเป็น 아가세 อ่านว่า อา - กา – เซ ซึ่งมีความหมายว่า นกน้อย โดย
ตัง้แตเ่ปิดตวัมีรางวลัท่ีได้รับ ดงันี ้

พ.ศ. 2557  - SBS MTV Best of the Best สาขา Best New Artist 
พ.ศ. 2558 - Golden Disc Awards Best New Artist/China Goodwill Star Award 

- Golden Disc Awards สาขา Disc Bonsang  
- Seoul Music Awards สาขา New Artist Award 
- Fashion Power Awards สาขา Asia Style Best Influence Group  
- SEED Awards สาขา Popular Asian Artist of the Year 
- Top Chinese Music Festival Most Promising Newcomer Award  
- YinYueTaiV-Chart Awards สาขา Best Korean Newcomer 
- YoukuNight Awards สาขา New Asian Group Award 
- SBS Awards Festival สาขา Chinese Netizen Popularity Award 

พ.ศ. 2559 - Mnet Asian Music Awards สาขา Worldwide Favorite Artist 
- MTV Europe Music Awards สาขา Best Worldwide Act  
- Simply K-Pop Awards สาขา Best Performance Boy Group  

พ.ศ. 2560  - Gaon Chart Music Awards สาขา Album of the Year (1st Quarter) 
- Mnet Asian Music Awards  World Performer/Favorite KPOP Star 
- Seoul Music Awards สาขา Bonsang Award  
- SBS The Show Best of Best Hot Star สาขา Global Artist Top 10 
- V Live Awards สาขา Best Worldwide Influencer 

พ.ศ.  2561 - Golden Disc Awards สาขา Disc Bonsang  
- Seoul Music Awards สาขา Bonsang Award  
- V Live Awards สาขา Global Artist Top 10  
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3. วง BLACKPINK (แบล็กพิงก์) เกาหลีใต้ : 블랙핑크 ; อังกฤษ : BLACKPINK หรือ
BLΛƆKPIИK 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 นกัร้องเกาหลีใต้ วง BLACKPINK 
ท่ีมา: วายจีเอ็นเตอร์เทนเม้นต์  
 
BLACKPINK(แบล็กพิงก์) เป็นเกิร์ลกรุ๊ปหญิงของสาธารณรัฐเกาหลีใต้แนว KPOP สงักดั

คา่ยวายจีเอนเตอร์เทนเมนต์ โดยช่ือมีความหมายว่า ความตัง้ใจให้ตรงกนัข้าม สีชมพสูื่อถึงความ
งดงาม แต่ความสวยไม่ใช่ทุกอย่าง พวกเธอเป็นทีมท่ีไม่ได้มีเพียงความสวย แต่ยังมากไปด้วย
พรสวรรค์ ประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวนสี่คนคือ จีซู (Jisu) เจนน่ี (Jenny) โรเซ่ (Rosy) และลิซ่า 
(Lisa) เปิดตวัครัง้แรกวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กับอัลบัม้สแควร์วนั เป็นเพลงแนวมินิมัลฮิป
ฮอป โดยขึน้อนัดบั 1 และ 2 บนชาร์ตบิลบอร์ดเวิลด์ดิจิทลัซองส์ ด้วยภายในเวลาอนัรวดเร็วท าให้
แบล็กพิงก์เป็นศิลปินเกาหลีใต้อนัดบัท่ี 3 ถัดจากไซและบิกแบงท่ีขึน้ถึง 2 อนัดบัแรกในชาร์ตได้ 
โดยประสบความส าเร็จเชิงพาณิชย์ติดอนัดบั 1 ในสิบสี่ประเทศบนชาร์ตอลับัม้ทัว่โลกของITune 
และติดชาร์ตดิจิทลัดาวน์โหลด สตรีมมิง และโมไบล์แบล็กพิงก์ได้รับรางวลัศิลปินหญิงท่ีมีผลงาน
ยอดเยี่ยมและน่าจบัตามอง ปัจจุบนัได้ประกาศช่ือแฟนคลบัของวงมีช่ือเรียกว่า บลิง้ค์ (BLINK) 
โดยแบล็กพิงก์มีรางวลัท่ีได้รับดงันี ้

พ.ศ. 2559 - Asia Artist Awards สาขา ศลิปินหน้าใหมย่อดเย่ียมและนกัร้องหญิง 
- Gaon Chart Music Awards สาขา ศลิปินหน้าใหม่และเพลงแห่งปี  
- Golden Disk Awards สาขา ศลิปินหน้าใหมแ่ห่งปี และเพลงแห่งปี 
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- Seoul Music Awards สาขา ศลิปินหน้าใหมแ่ห่งปี 
- MelOn Music Awards Weekly Popular Artist Awards 
- Mnet Asian Music Awards  
- รางวลัจากรายการเพลงอินกีกาโย  
- รางวลัจากรายการเพลงเอ็มเคาต์ดาวน์ 

พ.ศ. 2560 - V Live Awards สาขาศลิปินหน้าใหม ่5 อนัดบัยอดนิยม 
- ซมุพีอะวอดส์ สาขา ศิลปินหน้าใหมแ่ห่งปี 
- รางวลัอินกีกาโย 

 
4. วง BTOB (บีทบูี, BTOB มาจากค าวา่ Born To Beat ฮนักึล: 비투비) 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 นกัร้องเกาหลีใต้วง BTOB 
ท่ีมา: คิวบ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
 
BTOB เป็นวงดนตรีชายล้วนสัญชาติเกาหลีใต้ สังกัดคิวบ์เอนเตอร์เทนเมนต์ (Cube 

Entertainment) ก่อตัง้วงในปี 2555 มีสมาชิกทัง้หมด 7 คน ได้แก่ อึนกวงั (Eunkwang) มินฮยอก 
(Minhyuk) ชางซ๊อบ (Changsub) ฮยอนชิก (Hyunsik) พีเนียล (Peniel) อิลฮุน (Ilhoon) ซองแจ 
(Sungjae) มีช่ือแฟนคลับอย่างเป็นทางการว่า Melody ช่ือของวง BTOB นัน้ ย่อมาจากค าว่า 
Born to Beat ท่ีแปลว่า เกิดมาเพื่อจงัหวะของเสียงดนตรี ซึง่แรงบนัดาลใจของพวกเขามาจากการ
ท่ีต้องการน าเสนอโชว์และเเนวเพลงแบบใหม่ ๆ ออกมาให้แฟน ๆ ได้ชมและยงัถือเป็นการก าเนิด
ของศิลปินท่ีจะมาสร้างความสุขให้กับทุกคน โดยวนัท่ี 18 มีนาคม 2555 ได้ปล่อยเพลง Insane 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AE%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
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และจดังานแถลงข่าวเปิดตวัวง BTOB ผลงานหลงัการเปิดตวั คือ ปี 2013 ออกมินิอลับัม้ Thriller 
และซิงเกิล้2nd Confession ปี 2014 ออกมินิอลับัม้ Beep Beep ปี 2014 ออกมินิอลับัม้ MOVE 
ปี 2015 ออกมินิอัลบัม้ The Winter's Tale และ อัลบัม้เต็ม Complete ปี 2015 ออกมินิอัลบัม้ 
I Mean ปี 2016 ออกมินิอลับัม้ Remember that ปี 2016 ออกมินิอลับัม้ NEW MEN ปี 2017 ออก
มินิอลับัม้ Feel'eM และ Brother Act โดยตัง้แตเ่ปิดตวัมีรางวลัท่ีได้รับดงันี ้

พ.ศ. 2555  - Cyworld Digital Music Awards สาขา Rookie of the Month 
พ.ศ. 2556  - Golden Disk Awards สาขา Next Generation Star 
พ.ศ. 2558  - KBS Music Festival สาขา Singer of the Year 
พ.ศ. 2559  - Golden Disk Awards Best Vocal Group และ Best Male Group 

 - Seoul Music Awards สาขา Ballad Award 
พ.ศ.2560 - Soribada Best K-Music Awards สาขา Bonsang Award  

- Global V LIVE Awards สาขา Global Artist Top 10  
- Korea Cable TV Awards สาขา Hallyu Star Award 
- Korea Popular Culture & Arts Awards Minister of Culture  
- Tourism Commendation 
- Naver Music Awards สาขา Top 10 Most Loved Artists 
- KBS Drama Awards สาขา Best OST Award 
- CPP Cruise 2018 Busan สาขา Asia Trend Star Award 

พ.ศ. 2561 - Seoul Music Awards สาขา Disc Bonsang  
(วิกิพีเดีย) 
 

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
กมลเนตร สวุรรณาพิสิทธ์ิ (2551)ศกึษาเร่ือง นกัร้องเกาหลีใต้และกระแสนิยมเกาหลีใต้

ของกลุ่มแฟนคลบัชาวไทย จากการศกึษาพบว่า 1.ลกัษณะร่วมของนกัร้องเกาหลีใต้มี 6 ประการ 
คือ การเน้นความเป็นทีมเวิร์ค การเน้นการปรับตัวและปฏิสัมพันธ์ให้เข้ากับตลาดประเทศ
เปา้หมาย การท าศลัยกรรมให้หน้าตาดดูีขึน้ เน้นความรับผิดชอบกบับทบาทท่ีตนเองได้รับตามท่ี
คา่ยต้องการ การเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ และการสะท้อนลกัษณะนิสยัและวฒันธรรมเกาหลีใต้แบบ
ดัง้เดิมและวัฒนธรรม pop culture แบบสมัยใหม่ ส าหรับลกัษณะเฉพาะของนักร้องเกาหลีใต้
พบว่ามี 2 ประการ คือ เน้นการเป็นสื่อบุคคลท่ีมีบุคลิกท่ีชดัเจนตามท่ีแต่ละค่ายก าหนด และการ
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สร้างคอนเซปต์ของวงและแนวดนตรีให้แตกต่างกัน ทัง้นีล้ักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของ
นกัร้องเกาหลีใต้เกิดจากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ 1.การผลิตของค่ายเพลง และ 2.การสนับสนุน
จากภาครัฐ นักร้องเกาหลีใต้มีอิทธิพลในการสร้างกระแสนิยมเกาหลีใต้ทัง้ต่อวงการบนัเทิงไทย 
และตอ่แฟนคลบัชาวไทย ในด้านการเลียนแบบรูปลกัษณ์และการแตง่กาย การรับประทานอาหาร 
การท่องเท่ียว รวมถึงสง่ผลตอ่การพดูการแสดงออกของวยัรุ่น ทัง้นีก้ระแสนิยมเกาหลีใต้เกิดจากทัง้
ปัจจยัภายในตวันกัร้องเอง อาทิความสามารถสว่นตวั และการปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรมผู้ชม ฯลฯ 
และปัจจัยภายนอก อาทิการวางแผนใช้สื่อและช่องทางอย่างผสมผสานและหลากหลาย 
นอกเหนือจากการแสดงบนเวทีในการน าเสนอทัง้ความเป็นเกาหลีใต้ดัง้เดิมและความเป็นเค-พ็อพ 
ฯลฯ 3.กลุ่มแฟนคลบัอยู่ในช่วงอายตุัง้แต่ 11-29 ปี และเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ทัง้นีพ้บว่าการ
รวมตวัเป็นกลุม่แฟนคลบัท าให้เกิดกลุม่ การสร้างกลุม่และวฒันธรรมกลุม่ผา่นทางสญัลกัษณ์ เช่น 
สี ช่ือเรียกกลุม่ ฯลฯ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการสื่อสารในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนั 

จุติมาศ เกลีย้งเกลา (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาภาพลกัษณ์ของกลุ่มศิลปินนักร้อง
เกาหลีใต้ผ่านสื่อใหม่และพฤติกรรมแฟนคลบั  ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ท่ีน าเสนอผ่าน
เฟสบุ๊ ก ถูกสร้างและก าหนดโดยบริษัทค่ายเพลงต้นสงักัด ในขณะท่ีภาพลกัษณ์ท่ีน าเสนอผ่าน 
ทวิตเตอร์ จะมีลกัษณะของความเป็นตวัตนจริงของศลิปินนกัร้อง ซึง่มีผลตอ่ความช่ืนชอบของแฟน
คลบั ในสว่นของพฤติกรรมแฟนคลบั คือ การเปิดรับวฒันธรรมเพลงป๊อปเกาหลี, การรวมกลุม่ของ
แฟนคลับ, การบริโภคสินค้า, การใช้ภาษาและการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับต่างประเทศ, การ
ติดตามศลิปิน และการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ พบวา่ แฟนคลบัแตล่ะคนมีพฤติกรรมในแตล่ะ
ด้านมากน้อยแตกตา่งกนัไป 

ชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์ (2552) ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ของนักร้องเกาหลีใต้ในการ
สร้างอตัลกัษณ์ร่วมของวัยรุ่นไทย : ศึกษากรณี www.tvxq-dreamland.com ผลการศึกษาพบว่า 
การก่อตวัของเว็บไซต์ดรีมแลนด์นัน้ เกิดจากเด็กวยัรุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความช่ืนชอบในดงบงัชินกิ 
(TVXQ) และมีความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรท่ีมีการจัดการภายในเว็บไซต์ 
ประกอบด้วยสมาชิกของเว็บไซต์ส่วนหนึ่งท่ีรู้จักกับผู้บริหารผู้ดูแลเว็บไซต์มาก่อนแล้ว เว็บไซต์  
ดรีมแลนด์เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของผู้ ช่ืนชอบดงบังชินกิ แต่การรวมกลุ่มภายในเว็บไซต์นัน้
เกิดขึน้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งตามกิจกรรมท่ีท าในช่วงนัน้  ๆ เช่น การจัดงานสังสรรค์ภายใน
เว็บไซต์ งานคอนเสิร์ตของดงบงัชินกิ ความรู้สึกของแฟนคลบัท่ีมีต่อดงบงัชินกินัน้ค่อนข้างลึกซึง้ 
และเป็นต้นแบบให้แฟนคลับในหลาย ๆ ด้าน ในด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงสญัลักษณ์นัน้เกิดขึน้
ภายในกลุม่คนท่ีช่ืนชอบดงบงัชินกิ มีพฤติกรรมเลียนแบบศิลปินนัน้ ๆ ภาพลกัษณ์ของดงบงัชินกิท่ี
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แฟนคลับรับรู้จากสื่อท าให้วัยรุ่นเร่ิมสร้างอัตลักษณ์ให้ตนเอง แต่การสร้างอัตลักษณ์จาก
ภาพลกัษณ์นัน้ไมใ่ช่สิ่งท่ีจีรัง มีการปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาและบริบทแวดล้อมอยูเ่สมอ 

ชุติมา ชุญหกาญจน์ (2550) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมของวยัรุ่น
ไทยจากสื่อบนัเทิงเกาหลีใต้ ผลการวิจยัพบว่า วยัรุ่นไทยส่วนใหญ่เปิดรับสื่อบนัเทิงเกาหลีใต้ ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีการเปิดรับเพลงเกาหลีใต้มากท่ีสุด ซึ่งเปิดรับทุกวนั เป็นเวลามากกว่า 2 
ชัว่โมง/วนั ซึง่เหตผุลส าคญัท่ีสดุในการเปิดรับสื่อบนัเทิงเกาหลีใต้ คือ ช่ืนชอบนกัร้องและนกัแสดง
เกาหลีใต้ รวมทัง้มีทศันคติเป็นกลางต่อวฒันธรรมเกาหลีใต้ วยัรุ่นไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
เลียนแบบวฒันธรรมจากสื่อบนัเทิงเกาหลีใต้ในระดบัต ่า โดยมีพฤติกรรมการเลียนแบบการแต่ง
กายตามแฟชัน่เกาหลีใต้ในระดบัปานกลาง ซึ่งนกัร้องและนกัแสดงเกาหลีใต้นัน้มีผลต่อการเกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบ รวมทัง้การยอมรับในเร่ืองของการท าศลัยกรรม ว่าไม่ใช่เร่ืองเสียหายและ
อยากท่ีจะเลียนแบบ นอกจากนีล้ะครและภาพยนตร์ก็มีผลท าให้วยัรุ่นไทยอยากท่ีจะรับประทาน
อาหารเกาหลีใต้และอยากไปท่องเท่ียวสาธารณรัฐเกาหลีใต้ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบว่า 1. การเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลีใต้กับพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิง 
เกาหลีใต้ของวยัรุ่นไทยมีความสมัพันธ์กัน 2. ทัศนคติต่อวฒันธรรมเกาหลีใต้กับพฤติกรรมการ
เลียนแบบวฒันธรรมจากสื่อบนัเทิงเกาหลีใต้ของวยัรุ่นไทยมีความสมัพนัธ์กนั 

ณฏัฐ์ณชัชา น าเจริญสมบตัิ (2560) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การร่วมโหวตในรายการ
ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ผลการศกึษาพบว่า กลุม่เปา้หมายสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอาย ุ
21 – 25 ปี จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน/นกัศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนอยู่ท่ีต ่ากว่า 
15,000 บาท รับชมรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชียผ่านทางช่องเรียลลิตี ้ทุกวนั กิจกรรมท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างท ามากท่ีสดุ คือ ร่วมโหวตให้กบันกัลา่ฝัน สิง่ท่ีท าให้กลุม่เปา้หมายสนใจรายการทรู อะคา
เดมี แฟนเทเชีย มากท่ีสุด คือ นักล่าฝันในรายการ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เคยชมรายการทรู  
อะคาเดมี แฟนเทเชีย มาแล้ว 1 – 3 ซีซัน่ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เสียเงินเฉลี่ยท่ีเสียไปกับการ
โหวตหรือ กิจกรรมตา่ง  ๆ มากกวา่ 1,000 บาทขึน้ไปตอ่ซีซัน่ ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การโหวต
ของรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชียในภาพรวม มีผลระดบัมาก เม่ือมองค่าความสมัพนัธ์ในราย
ย่อยพบว่าพฒันาการของนกัล่าฝันในแต่ละสปัดาห์เป็นปัจจยัล าดบัท่ี 1 ท่ีมีผลต่อการโหวต และ
ปัจจยัเร่ืองเพศและอายขุองนกัล่าฝันมีผลต่อการโหวตในระดับปานกลาง นอกเหนือจากนัน้อยู่ใน
ระดบัมากทัง้หมด รูปแบบการด าเนินรายการท่ีส่งผลต่อการโหวตของกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสดุ คือ 
ความแปลกใหม่และโจทย์การแสดงท่ีน่าสนใจ ลักษณะการโหวตและการร่วมกิจกรรมของ
กลุม่เปา้หมายสว่นใหญ่เป็นมีการโหวตและการไปตดิตามศิลปินตามงานตา่ง ๆ  
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พีรภา สวุรรณโชติ (2551)ศึกษาเร่ืองการสื่อสารปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจริง และ
การเรียนรู้คุณค่าทางบวกจากศิลปินนักร้องเกาหลีใต้ของกลุ่มแฟนคลับ โดยความสัมพันธ์ใน
ลกัษณะนีเ้ป็นความรู้สกึฝ่ายเดียวท่ีเกิดขึน้กบัแฟนคลบั ซึง่พบว่ามีทัง้ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกและ
ความสมัพนัธ์ในเชิงลบ เช่น ความรู้สึกอยากพบปะกับตวัจริงของศิลปิน ความรู้สึกเป็นห่วง หรือ
ความรู้สึกผิดหวังในการกระท าของศิลปิน นอกจากนีแ้ฟนคลับยังมีการแสดงออกซึ่งการมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจริงอีกด้วย เช่น การไปพบปะตวัจริงของศิลปิน และการร่วมร้องไห้  
ดีใจไปกบัศิลปิน เป็นต้น ผลการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ 

1. ระดบัการเปิดรับข่าวสารมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับระดับการมีปฏิสมัพันธ์ทาง
สงัคมกึ่งความจริง 

2. ระดบัการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจริงมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการ
เรียนรู้คณุค่าทางบวก ระดบัการเปิดรับข่าวสารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการเรียนรู้คณุค่า
ทางบวก 

วรนชุ ตนัติวิทิตพงศ์ (2551) ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมความคลัง่ไคล้ศิลปินนกัร้องเกาหลีใต้
ของวยัรุ่นไทย ผลการวิจยัพบว่า วยัรุ่นไทย มีพฤติกรรมความคลัง่ไคล้ศิลปินนกัร้องเกาหลีใต้ โดย
หาข้อมูลและติดตามข่าวสารเก่ียวกับศิลปินนักร้องเกาหลีใต้ท่ีคลั่งไคล้ โดยส่วนใหญ่ทางสื่อ
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ มีพฤติกรรมการซือ้และการสะสมของท่ีระลกึตา่ง ๆ การไปชมคอนเสิร์ต การ
ติดตามศิลปินนักร้องท่ีคลัง่ไคล้ไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ท าของขวัญให้ การผลิตสินค้าท่ีเก่ียวกับ
ศิลปินเพื่อเป็นธุรกิจ การท าเว็บไซต์ของศิลปินนกัร้องเกาหลีใต้ท่ีคลัง่ไคล้การสร้างพืน้ท่ีส่วนตวับน
เว็บไซต์ เช่น Blog, Hi5ม Space, Multiply การอ่านหรือการแต่ง Fiction พฤติกรรมการการ
เลียนแบบท่าเต้น (Cover Dance) และการฝึกฝนหรือเรียนภาษาเกาหลีใต้ วยัรุ่นไทย สว่นใหญ่ มี
ทศันคติเชิงบวกต่อศิลปินเกาหลีใต้ ในด้านรูปลกัษณ์ของศิลปินเกาหลีใต้มากท่ีสดุ  รองลงมาคือ 
ความสามารถทางด้านดนตรีของศิลปิน และด้านกระแสความนิยมเกาหลีใต้ ตามล าดับ และมี
พฤติกรรมความคลัง่ไคล้ศิลปินนกัร้องเกาหลีใต้ในระดบัปานกลาง โดยมีพฤติกรรมด้านอารมณ์
มากท่ีสดุ รองลงมาคือ มีพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัศิลปินนกัร้องเกาหลีใต้ ตามล าดบั โดยมี
ระดับความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับศิลปินนักร้องเกาหลีใต้จากสื่อบุคคลมากท่ีสุ ด 
รองลงมา คือสื่อมวลชน และการเข้าร่วมกิจกรรม ตามล าดบั ปัญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมความ 
คลัง่ไคล้ศิลปินนกัร้องเกาหลีใต้ คือ เสียเวลา เสียเงิน และพฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงค์ เช่น การโกหก 
การยืมเงินจากผู้ อ่ืน การเสี่ยงตอ่ความปลอดภยัของชีวิตในการตดิตามศิลปินนกัร้องเกาหลีใต้ 



  67 

วรุตม์ มีทิพย์ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความซื่อสตัย์ภักดีต่อศิลปิน
เกาหลีของกลุ่มแฟนคลบัชาวไทยในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความภกัดีของ
แฟนคลับชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อศิลปินเกาหลีอยู่ในระดับมาก ปัจจัยทางด้าน
ประชากรประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีความสมัพนัธ์กับ
ความจงรักภกัดีท่ีมีต่อศิลปินเกาหลี พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มแฟนคลบัในประเทศไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์กบัความจงัรักภักดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย
ด้านการแสวงหาข้อมลู ด้านการเปิดรับข้อมลู ด้านการเปิดรับประสบการณ์และมีพฤตกิรรมบริโภค
สื่อเกาหลีทกุวนั จากการศกึษาด้านภาพลกัษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธ์กนั
กับความภักดีท่ีมีต่อศิลปินเกาหลีอยู่ในระดับมาก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
หน้าตาของศลิปินเป็นอนัดบัแรก 

วีรวรรณ แซจ่๋าว (2551) ศกึษาเร่ือง อิทธิพลของทศันคตแิละความพงึพอใจในการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
วางแผนการท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติและความพึงพอใจต่อแหล่งข้อมูลของสื่อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านทางสื่อสงัคม
ออนไลน์ ทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการวางแผนการ
ตดัสินใจท่องเท่ียว และความรู้สกึพึงพอใจจากการเปิดการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง
สื่อสงัคมออนไลน์ มีอิทธิพลกบัพฤตกิรรมการวางแผนการตดัสินใจท่องเท่ียว  

อิศเรศ พึ่งเสือ (2560) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ของท่ีระลึกของแฟน
คลบั ผลการศกึษาพบวา่ สถานภาพไม่มีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจท่ีจะการเลือกซือ้ของท่ีระลกึของ
แฟนคลบั 
 

ทฤษฎีแนวคดิ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีน ามาใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ 
แนวคิดเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้ วิจัยอ้างอิงของ ปรมะ สตะเวทิน (2546b) 

จากแนวคิดท่ีกล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีส าคัญ สามารถชีใ้ห้เห็น
ประเด็นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของแต่ละบคุคลท่ีแตกต่างกนั จะ
ช่วยให้สถิติท่ีวัดได้ของประชากรใกล้เคียงกับความจริงมากท่ีสุด รวมทัง้สอดคล้องต่อการวัด
มากกว่าตวัแปรอ่ืน ผู้วิจยัได้น าแนวคิดนีม้าใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน คือ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อา ชีพและรายได้ (สถานะทาง
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เศรษฐกิจและสงัคม) และสถานภาพ มีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับสาร
ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตแตกตา่งกนั 

แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร ผู้วิจยัน าแนวคิดของ (Klapper, 1960)ได้กลา่วว่า 
ขัน้ตอนกระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารของบุคคลจากสื่อต่าง  ๆ เปรียบเสมือน 
เคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึง่กระบวนการเลือกสรรในการเปิดรับข่าวสารด้วยการ
กลัน่กรองมี 4 ขัน้ โดยล าดบัคือ 1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) 2. การเลือกให้ความ
สนใจ  (Selective Attention) 3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and 
Interpretation) 4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองการ
เปิดรับข่าวมีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
แตกตา่งกนั 

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ผู้วิจยัอ้างอิงแนวคิดของ Shelly (1975) จากแนวคิดท่ีว่า 
ความรู้สึกพึงพอใจ ความรู้สึกในเชิงบวกท่ีเกิดขึน้แล้วท าให้มีความสุข ยิ่งถ้าสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีเขาวางไว้ได้ในระดบัสงูความรู้สึกทางบวกก็จะมีมาก และก่อให้เกิดความสขุ และ
สร้างความพงึพอใจได้ ผู้วิจยัจึงจะใช้เป็นแนวคิดนีเ้ป็นแนวทางศกึษาประเด็นการเปิดรับข่าวสารท่ี
สง่ผลต่อความพึงพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ความรู้สกึใน
เชิงบวกท่ีเกิดขึน้กบัแฟนคลบัท่ีรับข่าวสารของนกัร้องเกาหลีใต้ท าให้มีความสขุ เป็นความรู้สึกใน
ทางบวก และมีความพงึพอใจตอ่นกัร้องเกาหลีใต้  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้วิจยัได้เลือกใช้แนวคดิของผู้วิจยัท่านอื่น ๆ ดงันี ้
วรนชุ ตนัติวิทิตพงศ์ (2551) ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมความคลัง่ไคล้ศิลปินนกัร้องเกาหลีใต้

ของวยัรุ่นไทย ซึง่สามารถน าข้อมลูของงานวิจยัในเร่ืองของทศันคติเชิงบวกต่อศิลปินเกาหลีใต้มา
ใช้ประกอบในการศึกษาวิจัยในส่วนการตัง้หมวดหมู่ข่าวสารของนักร้อง เกาหลีใต้ การตัง้กรอบ
แนวคิด และแบบสอบถาม โดยผู้ วิจัยได้เน้นศึกษาเร่ืองทัศนคติเชิงบวกต่อศิลปิน เกาหลีใต้ของ
วยัรุ่นไทย 

กมลเนตร สวุรรณาพิสิทธ์ิ (2551) ศกึษาเร่ือง นกัร้องเกาหลีใต้และกระแสนิยมเกาหลีใต้
ของกลุ่มแฟนคลับชาวไทย ซึ่งสามารถน าข้อมูลของงานวิจัยในเร่ืองลักษณะร่วมและ
ลกัษณะเฉพาะมาใช้ประกอบในการศกึษาวิจยั การตัง้หมวดหมู่ข่าวสารของนกัร้องเกาหลีใต้ การ
ตัง้กรอบแนวคิด และแบบสอบถาม โดยผู้วิจยัได้เน้นศึกษาเร่ือง ลกัษณะร่วมและลกัษณะเฉพาะ
ของนกัร้องเกาหลีใต้ในทศันคติกลุม่แฟนคลบัชาวไทย 
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ชนรรญ์พร ศฤงคารนนท์ (2552) ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ของนักร้องเกาหลีใต้ในการ
สร้างอตัลกัษณ์ร่วมของวยัรุ่นไทย : ศกึษากรณี www.tvxq-dreamland.com ซึง่สามารถน าข้อมลู
ของงานวิจัยในเร่ือง ภาพลกัษณ์ของนักร้องเกาหลีใต้ท่ีแฟนคลบัรับรู้จากสื่ออินเทอร์เน็ต มาใช้
ประกอบในการศึกษาวิจัยการตัง้กรอบแนวคิด และแบบสอบถาม โดยผู้ วิจัยได้เน้นศึกษาเร่ือง 
ภาพลกัษณ์ของนกัร้องเกาหลีใต้ท่ีแฟนคลบัรับรู้จากสื่ออินเทอร์เน็ต 

พีรภา สวุรรณโชติ (2551) ศกึษาเร่ือง การสื่อสารปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจริง และ
การเรียนรู้คณุค่าทางบวกจากศิลปินนกัร้องเกาหลีใต้ของกลุ่มแฟนคลบั ซึง่สามารถน าข้อมลูของ
งานวิจยัในเร่ือง  ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้กบัแฟนคลบัตอ่ศิลปิน มาใช้ประกอบในการศกึษาวิจยัการตัง้
กรอบแนวคิด และแบบสอบถามในสว่นแนวคิดเก่ียวกบัความพงึพอใจ โดยผู้วิจยัได้เน้นศกึษาเร่ือง 
การเปิดรับข่าวสารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจริง  

ชุติมา ชุญหกาญจน์ (2550) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลียนแบบวฒันธรรมของวยัรุ่น
ไทยจากสื่อบนัเทิงเกาหลีใต้ ซึ่งสามารถน าข้อมลูของงานวิจยัในเร่ือง เปิดรับสื่อบนัเทิงเกาหลีใต้ 
และเหตผุลส าคญัในการเปิดรับสื่อบนัเทิงเกาหลีใต้ มาใช้ประกอบในการศกึษาแนวคิดการเปิดรับ
ข่าวสาร โดยผู้ วิจัยได้เน้นศึกษาเร่ือง การเปิดรับสื่อบันเทิง เกาหลีใต้และทัศนคติต่อวฒันธรรม
เกาหลีใต้กบัพฤตกิรรมการเลียนแบบวฒันธรรมจากสื่อบนัเทิงเกาหลีใต้ของวยัรุ่นไทย  

วีรวรรณ แซจ่๋าว (2551)ศกึษาเร่ือง อิทธิพลของทศันคติและความพึงพอใจในการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
วางแผนการท่องเท่ียว ซึ่งผู้ วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลมาปรับใช้ในการศึกษาวิจัยและ
น ามาเป็นกรอบในการออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยผู้วิจยัได้เน้นศกึษา เร่ือง พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อข่าวสารโฆษณาประชาสมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ตอ่แหลง่ข้อมลูในลกัษณะตา่ง ๆ ผา่นทางสื่อสงัคมออนไลน์ 
 



 

บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารผ่าน

ช่องทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ผู้ วิจัยได้ก าหนดวิธีการและอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย ประชากร กลุม่ตวัอย่าง การสุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมือในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่ได้มีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นแบบวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้คือ ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจในนักร้องเกาหลีใต้ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

ท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ (เฉพาะคนไทย) ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอนว่ามีจ านวนเท่าใด ผู้ วิจัยจึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
แบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Non population) เพื่อก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ดงันี ้(กลัยา 
วานิชย์บญัชา, 2559) 

  

n =
Z2

4e2
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โดย n = จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 
  e = ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ก าหนดไว้ไม่เกิน 5% 
  Z = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
โดยแทนค่าท่ีระดับความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ 95% จะมีคา่ Z = 1.96 และมีความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 (e = 0.0025) ซึง่จะได้ผลดงันี ้
 

n =
(1.96)2

4(0.05)2
 

              = 385 
 
ทัง้นีเ้พื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีดี และส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามท่ีไม่

สมบรูณ์ไว้ ผู้วิจยัจึงได้เพิ่มจ านวนตวัอย่างเท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างท่ีจะท าวิจยั
ทัง้หมดจ านวน 400 ตวัอยา่ง  

 
วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยมีขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 

ดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหา

ตวัอย่างกลุ่มผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจนักร้อง
เกาหลีใต้ โดยเลือกศึกษาจากผู้ รับข่าวสารคนไทยท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจในนกัร้องเกาหลี
ใต้ท่ีได้รับนิยมในประเทศไทย ดงันี ้ 

1.1 วง BTS เน่ืองจากเป็นนกัร้องเกาหลีใต้ท่ีได้รับความนิยมในระดบัโลก  
1.2 วง GOT7 เน่ืองจากได้รับความนิยมในประเทศไทยตอ่เน่ืองตัง้แตก่ารเปิดตวั 
1.3 วง BLACKPINK เน่ืองจากเป็นนกัร้องเกาหลีใต้ท่ีเปิดตวัได้ไม่นานแต่กลบัได้รับ

ความนิยมสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว  
1.4 วง BTOB นักร้องเกาหลีใต้ ท่ีตัง้แต่เปิดตัวได้รับความนิยมระดับกลาง แต่

สามารถรักษาผู้ ท่ีช่ืนชอบให้ภกัดีได้นานถึง 7 ปี โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง (วิกิพีเดีย) 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดจ านวน
ตวัอย่างท่ีจะท าการส ารวจจากผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีช่ืนชอบและมีความ
พงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ วง BTS วง GOT7 วง BLACKPINK และวง BTOB รวม 4 วง วงละ 100 
คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 

 
ตาราง 2 แสดงการสุม่ตวัอยา่งโดยการก าหนดโควต้าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ท่ีช่ืนชอบและมีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ ท่ีก าหนดไว้ 
 

ผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตท่ีช่ืนชอบ นกัร้องเกาหลีใต้ จ านวนตวัอยา่ง 

ผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตท่ีช่ืนชอบนกัร้องเกาหลีใต้ วง BTS 100 

ผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตท่ีช่ืนชอบนกัร้องเกาหลีใต้ วง GOT7 100 

ผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตท่ีช่ืนชอบนกัร้องเกาหลีใต้ วง BLACKPINK  100 

ผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตท่ีช่ืนชอบนกัร้องเกาหลีใต้ วง BTOB 100 

รวม 400 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูโดยน าแบบสอบถามท่ีได้เตรียมไว้ในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ และส่ง
ลงิค์แบบสอบถามความคดิเห็นให้กบัผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ตามท่ีก าหนดใน
ขัน้ตอนท่ี 2 เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความ
ร่วมมือให้ช่วยส่งต่อลิงค์ให้กบัผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตไทยท่านอ่ืนท่ีรู้จกัและทราบว่ามีความ
ช่ืนชอบและมีความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้วงเดียวกัน (เน่ืองจากกลุ่มคนไทยท่ีช่ืนชอบและมี
ความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มีการนดัรวมตวัเพื่อท ากิจกรรมกนัอยู่เสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ของนักร้องเกาหลีใต้ท่ีช่ืนชอบ (พันทิป) เม่ือได้ตัวอย่างครบถ้วนและเพียงพอจึงจะยุติการเก็บ
รวบรวมข้อมลู โดยจดัเก็บข้อมลูจากผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีช่ืนชอบและมี
ความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ ทัง้ 4 วง ตามท่ีก าหนดในขัน้ตอนท่ี 2 จนครบ 400 คน ตามจ านวน
ท่ีต้องการ 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั 
2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-End response question) 
ซึ่งผู้ วิจัยได้ออกแบบและสร้างขึน้จากการรวมรวบและศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลมุกบัสิ่งท่ีต้องการศกึษาค้นคว้าวิจยั โดยได้แบง่แบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

 
สว่นท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์  

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะโดยทั่วไปของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 
จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็น
แบบสอบถามเลือกตอบปลายปิด (Close-End response question) แบบหลายตวัเลือกโดยให้
เลือกตอบเพียง 1 ข้อ (Multiple choices) ใช้ระดบัการวดัข้อมลู 2 รูปแบบ คือ 

- แบบนามบญัญตัิ (Nominal scale) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพ และอาชีพ  
- แบบการเรียงล าดบั (Ordinal scale) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา และ

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
1. เพศ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal scale) 

1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 

2. อายุ ระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) แบบสอบถามชนิด
ปลายปิด (Closed-Ended response question) โดยการก าหนดช่วงอาย ุ 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2542)  
 

ความกว้างอนัตรภาคชัน้ =   ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                          จ านวนชัน้ 
 
ข้อมลูรายงานผลส ารวจสภาวการณ์ท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2559 

ของส านกังานสถิติแห่งชาติ ได้ใช้เกณฑ์การส ารวจผู้ มีงานท าอายตุัง้แต ่15 - 60 ปี ดงันัน้ การวิจยั
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ในครัง้นีจ้งึได้ใช้ช่วงอายดุงักลา่วเป็นเกณฑ์ในการก าหนดช่วงอาย ุโดยแบง่ช่วงอายอุอกเป็น 5 ช่วง 
ดงันี ้

 
ช่วงอาย ุ= 60 – 15 = 9 

    5 
 

ช่วงอายท่ีุใช้ในแบบสอบถาม ดงันี ้
2.1  15 – 23 ปี 
2.2  24 – 32 ปี 
2.3  33 – 41 ปี 
2.4  42 – 50 ปี 
2.5  51 ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษา ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
3.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. สถานภาพ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal scale) 
4.1 โสด 
4.2 สมรส/อยูด้่วยกนั 
4.3 หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 

5. อาชีพ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal scale) 
5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา 
5.2 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 
5.4 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 
5.5 แม่บ้าน/พอ่บ้าน 
5.6 อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ………………. 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) โดย
ก าหนดช่วงรายได้ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2542) 
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ความกว้างอนัตรภาคชัน้ =   ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                จ านวนชัน้ 
 
การก าหนดรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขัน้ต ่า  ซึง่ค านวณจากอตัราคา่จ้างขัน้ต ่า เป็นวนัละ 

318 บาท (กระทรวงแรงงาน) เท่ากับ 318 x 30 = 9,540 บาท ดงันัน้ การวิจัยครัง้นีจ้ึงได้ใช้ช่วง
รายได้ดงักลา่วเป็นเกณฑ์ในการก าหนดช่วงรายได้ โดยแบง่ช่วงอายอุอกเป็น 5 ช่วงดงันี ้

 
ช่วงรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  =    59,000 – 9,000 = 10,000 บาท 
     5 
แบง่ช่วงรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนท่ีใช้ในแบบสอบถาม ดงันี ้

6.1  9,000 - 18,999 บาท 
6.2  19,000 - 28,999 บาท 
6.3  29,000 - 38,999 บาท 
6.4  39,000 - 48,999 บาท 
6.5  49,000 บาทขึน้ไป 

 
สว่นท่ี 2 การเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศ

ไทย มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ แบ่งค าถามออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1) การเลือกเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้  2) การเลือกให้ความสนใจข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้  
3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย  และ 4) การเลือกจดจ าข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้ท่ีได้เปิดรับ 
โดยใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทสเกลอนัตรภาค (Interval scales) โดยลกัษณะแบบสอบถาม
ประกอบด้วยค าถามท่ีใช้เป็นมาตรวัด (Rating scale) และในแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก
ตามล าดบัความคิดเห็น 5 ระดบั จ านวน 15 ข้อโดยมีการก าหนดการให้คะแนนดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง มาก  
ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง  
ระดบั 2 หมายถึง น้อย  
ระดบั 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
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เม่ือรวบรวมข้อมลูและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้ระดบัคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง
มาพิจารณาระดบัความถ่ี มีวิธีการค านวณหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้ (Interval Scales) โดย
ใช้สตูรดงันี ้(วิเชียร เกตสุงิห์, 2541) 

 
ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ชัน้สงูสดุ – ชัน้ต ่าสดุ 
              จ านวนชัน้ 
    =  (5–1) / 5 
    =  0.8 
 

จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว สามารถแปลความหมายของคะแนนระดบัความคิดเห็นของ
ผู้ รับข่าวทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ได้ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ผู้ รับข่าวสารมีการเปิดรับข่าวสารระดบัมากท่ีสดุ   
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ผู้ รับข่าวสารมีการเปิดรับข่าวสารระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ผู้ รับข่าวสารมีการเปิดรับข่าวสารระดบัปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ผู้ รับข่าวสารมีการเปิดรับข่าวสารระดบัน้อย   
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ผู้ รับข่าวสารมีการเปิดรับข่าวสารระดบัน้อยท่ีสดุ   
 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย เป็นแบบสอบถามปลายปิดมีจ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้าน
ภาพลกัษณ์ ด้านความสามารถ ด้านผลงาน และการเข้าร่วมกิจกรรม โดยลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรวดั (Likert scale) ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามระดบัความพึงพอใจ โดย
ใช้ระดบัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) โดยมีการก าหนดระดบัการให้คะแนน ดงันี ้

 
ระดบั 5 หมายถึง พงึพอใจอย่างมาก  
ระดบั 4 หมายถึง พงึพอใจ  
ระดบั 3 หมายถึง เฉย ๆ  
ระดบั 2 หมายถึง ไมพ่งึพอใจ  
ระดบั 1 หมายถึง ไมพ่งึพอใจอย่างมาก 
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เม่ือรวบรวมข้อมลูและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้ระดบัคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง
มาพิจารณาระดบัความถ่ี มีวิธีการค านวณหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้ (Interval Scales) โดย
ใช้สตูรดงันี ้(วิเชียร เกตสุงิห์, 2541) 

 
ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ = ชัน้สงูสดุ – ชัน้ต ่าสดุ 
            จ านวนชัน้ 
    = (5–1) / 5 
    = 0.8 
 
จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว สามารถแปลความหมายของคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อ

นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้ดงันี ้
 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

2.2 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ การ

เปิดรับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ท าการทดสอบ 
โดยแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มา จะต้องมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ นิยามศพัท์เฉพาะ และ
กลุม่ตวัอยา่งของงานวิจยัในครัง้นี ้

3. สร้างแบบสอบถามซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน 6 ข้อ 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ จ านวน 16 ข้อ 
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สว่นท่ี 3 แบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวน 4 ข้อ 

4. น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

5. น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุ
ปริญญานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว หรือแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเสร็จสมบรูณ์ไปทดลองใช้ (Try Out) กบั
ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจ านวน 40 ชุด แล้วน าผลท่ีได้ไปใช้ท าการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธีหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่า (α– Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) ค่าแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดับของความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยจะมีค่าระหว่าง  0 <α< 1 โดยค่าท่ีใกล้เคียง 1 มาก แสดงถึงความเช่ือมัน่ท่ีสูง โดยทัง้นีค้่า
ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้จะต้องมีค่าเกิน 0.70 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2559) ซึ่งได้ค่าสมัประสิทธ์ิ
การเปิดรับข่าวสารท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย โดยแยกเป็นแตล่ะด้านดงันี ้

 
การเลือกเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้   เท่ากบั  0.748 
การเลือกให้ความสนใจข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ เท่ากบั  0.774 
การเลือกรับรู้และตีความหมาย   เท่ากบั  0.749 
การเลือกจดจ าขา่วสารนกัร้องเกาหลีใต้  เท่ากบั  0.729 
ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้   เท่ากบั  0.723 
 

การเก็บรวมรวบข้อมูล 
ผู้วิจยัได้เก็บรวมรวบข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์

เพื่อการศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ การเปิดรับข่าวสารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมี
ต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลจาก 2 
แหลง่ข้อมลู ดงันี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีผู้ วิจยัได้มาจากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อนกัร้องเกาหลีใต้ ซึง่ผู้ วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง โดยท า
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การสง่ลิงค์แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ให้กบักลุม่ตวัอย่างท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ แล้วรอการ
ตอบแบบสอบถามกลบัมาทางออนไลน์ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร บทความ 
วารสารทางวิชาการ ผลงานวิจัยต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อ
ประกอบการค้นคว้าและสร้างแบบสอบถาม 

3. ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูเป็นระยะเวลา 4 วนั 
 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจดักระท าข้อมลู 
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) คณะผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการให้ความ

คิดเห็นตอบแบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออก  
2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยมาลงรหสัตามท่ีได้ก าหนด

รหสัไว้ลว่งหน้า 
3. การประมวลผลข้อมลูท่ีลงรหสัแล้ว ได้น ามาบนัทกึโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการ-

ประมวลผลข้อมลูซึง่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
5.1 คา่สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย  

5.1.1. ค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการแปลความหมายของข้อมูล
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) ดงันี ้

 

𝑃 =  
𝑓(100)

𝑛
 

 

เม่ือ 𝑃 แทน  ร้อยละ หรือ% (Percentage) 

  𝑓  แทน ความถ่ีท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ 

  𝑛 แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
5.1.2. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมลูในด้านต่าง ๆ โดย

ใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) ดงันี ้
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คา่คะแนนเฉลี่ย =    x̅   = 
∑ x

n
 

 

เม่ือ x̅  แทน คา่เฉลี่ย  

  ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  

  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 
5.1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้ในการแปลความหมาย

ของข้อมลูในด้านตา่ง  ๆ โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) ดงันี ้
 

คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน.  𝑆. 𝐷. =
√n ∑ X2−(∑ X)2

n(n−1)
 

 

เม่ือ     𝑆. 𝐷. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

         ∑ X2 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

       (∑ X)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง  

           n      แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 
5.1.4 การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยวิธีหาค่า

สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558) 
 

∝ =  
𝑘 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ / 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1 + (𝑘 + 1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

เม่ือ ∝ แทน คา่สมัประสทิธ์ิของความเช่ือมัน่ 

  𝑘 แทน จ านวนค าถาม 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนของค าตอบ 
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5.2 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
statistic) ประกอบด้วย  

5.2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test sample) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันโดยใช้สตูร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 
2560) โดยมีสตูรดงันี ้ 

ในการทดสอบ t - test หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลเท่ากันทุกกลุ่มจะใช้ค่า t 
จากการทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variances assumed และถ้าค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูลไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะใช้ค่า  t จากการทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variance not 
assumed โดยจะท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนโดยใช้ Levene’s Test 

5.2.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ตวัอยา่ง เท่ากนั  𝑆1
2 = 𝑆2

2 
 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)𝑆1 

2 +  (𝑛2 − 1)𝑆2 
2  

𝑛1 + 𝑛2 − 2
[

1
𝑛1

+
1

𝑛2
]

 

 

𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2  
 

เม่ือ 𝑡 แทน คา่การแจกแจงใช้พิจารณาใน t-distribution 

   �̅�1 แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1  

 �̅�2 แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 

 𝑆1
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

 𝑆2
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 

 𝑛1 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

 𝑛2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 

 𝑑𝑓 แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
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5.2.1.2 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ตวัอยา่ง ไม่เท่ากนั 𝑆1
2 ≠ 𝑆2

2 
 

�̅�1 − �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
   

 

 

โดยใช้คา่ Degree of freedom (𝑑𝑓) ดงันี ้
 

𝑑𝑓 = 
(

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
)

(
𝑆1

2

𝑛1
)

𝑛1 − 1

2

+
(

𝑆2
2

𝑛2
)

𝑛2 − 1

2

2

 

 

เม่ือ 𝑡 แทน คา่สถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบคา่วิกฤตจากการแจกแจง 
แบบ t–test เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 

 �̅�1 แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

  �̅�2 แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 

 𝑆1
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

 𝑆2
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 

 𝑛1 แทน ขนาดตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

 𝑛2 แทน ขนาดตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 

 𝑑𝑓 แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 

5.2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis Variance) 
แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป มีสูตรดงันี ้
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2559) 
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5.2.2.1 ใช้คา่ F – test กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2559) มีสตูร ดงันี ้
 

𝐹 =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑤)
 

 

เม่ือ   𝐹 แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 

      𝑑𝑓 แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหวา่งกลุม่ (k-1)  
และ ภายในกลุม่ (n-k) 

𝑘  แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 

N  แทน จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด  

𝑆𝑆(𝐵)  แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่  
(Between Sum of Squares) 

𝑆𝑆(𝑊)  แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่  
(Within Sum of Squares)  

𝑀𝑆(𝐵)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
(Mean Squares between groups) 

𝑀𝑆(𝑤)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
(Mean Square within groups) 

 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติแล้วต้องท าการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันโดยใช้วิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD)(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2559)  

 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1 − ∝ 2⁄ ; 𝑛 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸
1

  𝑛𝑖
 +

1

  𝑛𝑗
      

โดยท่ี  𝑛𝑖≠  𝑛𝑗 

เม่ือ 𝐿𝑆𝐷 แทน ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับประชากรกลุม่ 
i และ j 
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𝑡1 − ∝ 2⁄ ; 𝑛 − 𝑘 แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ 
t- distribution ท่ี ระดับความเช่ือมั่น
95% และชั น้ แห่ งความ เป็นอิสระ

ภายในกลุม่ = 𝑛 − 𝑘 

𝑀𝑆𝐸 แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ MS(w)  

 𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 

 𝑛𝑗  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ j 

 ∝  แทน คา่ความคลาดเคล่ือน 
 

5.2.2.2 สถิติทดสอบ Brown-Forsythe ใช้ในกรณีท่ีความแปรปรวนของข้อมลูแต่
ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยดูจากสถิติ Levene’s test ซึ่งใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มตวัแปร เม่ือพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.5 แสดงว่ากลุ่มตวัแปรตามมีความ
แปรปรวนแตกตา่งกนัมีสตูรดงันี ้Brown – Forsythe (Hartung, 2001) 

 

𝛽 =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

 

โดยท่ี  𝑀𝑆(𝑊) ∑ (1 −  
𝑛𝑖

𝑁

𝐾

𝑡=1
)𝑆𝑡

2 

 

เม่ือ 𝛽 แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน Brown – Forsythe 

𝑀𝑆(𝐵) แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

𝑀𝑆(𝑊) ) แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส าหรับ 
Brown – Forsythe 

 k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่ง 

  𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 

 𝑁 แทน ขนาดของประชากร 

 𝑆𝑡
2  แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งที่ i 
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กรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ด าเนินการทดสอบความ
แตกตา่งของคา่เฉลี่ยเป็นรายคูโ่ดยสถิติเป็นรายคูต่อ่ไปโดยสถิติ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลี่ยคู่
ใดบ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ  95 มีสูตรดังนี ้Dunnett’s T3 
(วิเชียร เกตสุงิห์, 2541) 

 

𝑡 =  
�̅�𝑖 − �̅�𝑗 

𝑀𝑆(𝑤) (
1
𝑛𝑖

+ 
1

𝑛𝑗  
)

 

 

เม่ือ  𝑡  แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณา t-distribution 

 𝑀𝑆(𝑤) ) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
(Mean Square within group)  
ส าหรับDunnett’s T3 

 �̅�𝑖 1
  แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ i 

 �̅�𝑗 
  แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ j 

 𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 

 𝑛𝑗    แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี j 
 

5.2.3 สถิติสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson product 
moment correlation coefficient) ใช้หาค่าความสมัพันธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกัน มี
สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2559) 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)]
 

 

เม่ือ 𝑟  แทน สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  

 ∑ 𝑋  แทน ผลรวมของคะแนน X 

 ∑ 𝑌  แทน ผลรวมของคะแนน Y  

 ∑ 𝑋2  แทน ผลรวมคะแนนชดุ X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  
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 ∑ 𝑌2  แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง  

 ∑ 𝑋𝑌  แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X และ Y  

 n  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 
โดยท่ีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์จะมีคา่ระหวา่ง -1<r <1 ดงันี ้ 
1. ค่า r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม คือถ้า X 

เพิ่ม Y จะลด ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม  
2. คา่ r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัข้าม คือถ้า 

X เพิ่ม Y จะเพิ่ม ถ้า X ลด Y จะลดลงด้วย  
3. ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและ

มีความสมัพนัธ์ กนัมาก  
4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม

และมีความ สมัพนัธ์กนัมาก  
5. ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเลย  
6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงวา่ X และ Y มีคมสมัพนัธ์กนัน้อย  
 
เกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560) 
 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  ความหมาย  
  0.91 – 1.00   มีความสมัพนัธ์ระดบัสงูมาก  
  0.71 – 0.90   มีความสมัพนัธ์ระดบัสงู  
  0.31 – 0.70  มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง  
  0.01 – 0.30   มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า  
  0.00   ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 



 

บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานวจิัย 

 
 การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ

ข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลความหมาย
ของการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ท าการก าหนดสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
n   แทน จ านวนผู้ รับข่าวสารท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
X  แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.  แทน คา่เบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
t  แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t – distribution 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
F  แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution  
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 
MS  แทน  คา่เฉลี่ยของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Square) 
LSD   แทน  Least Significant Difference 
r  แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  
Prob.  แทน คา่ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
Sig. 2 tailed แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบใช้ในการสรุปผลการ 

ทดสอบสมมติฐาน 
H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ

วิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยเรียงล าดบั
หวัข้อเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ได้แก่ 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. การเปิดรับข่าวสาร ด้านการเลือกเปิดรับ ด้านการเลือกให้ความสนใจ ด้าน

การเลือกรับรู้และตีความหมาย และด้านการเลือกจดจ า 
3. ความพงึพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวทางอินเทอร์เน็ตในประเทศ

ไทย 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ รับข่าวสารท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย 
เพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกตา่งกนั ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 การเปิดรับข่าวสารของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตมี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน โดย

แจกแจงเป็นคน ความถ่ี คา่เปอร์เซน็ต์หรือร้อยละ ดงันี ้
 
ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านเพศ 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 39 9.75 

หญิง 361 90.25 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านเพศ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 90.25 และเพศชาย มีจ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านอาย ุ
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

15 – 23 ปี 259 64.75 

24 – 32 ปี 86 21.50 

33 – 41 ปี 40 10.00 

42 – 50 ปี 10 2.50 

51 ปีขึน้ไป 5 1.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านอาย ุพบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 15-23 ปี มีจ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายรุะหว่าง 24-32 ปี มีจ านวน 86 คน ร้อยละ 21.50 อายุระหว่าง 33-41 ปี มี
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อายรุะหวา่ง 42-50 ปี มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และ
ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายตุัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป มีจ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 42-50 ปี และ ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป มีจ านวน
น้อยกว่า 30 คน จึงรวมกบัช่วงอายรุะหว่าง 33-41 ปี เป็น อาย ุตัง้แต่ 33 ปีขึน้ไป มีจ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.75 ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 5 
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ตาราง 5 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านอาย ุโดยจดั
กลุม่ใหม ่
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

15 – 23 ปี 259 64.75 

24 – 32 ปี 86 21.50 

33 ปีขึน้ไป 55 13.75 

รวม 400 100.00 

 
ตาราง 6 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านการศกึษา 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 204 51.00 

ปริญญาตรี 167 41.75 

สงูกวา่ปริญญาตรี 29 7.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.00 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 167 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.75 และมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 
ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี มีจ านวนน้อยกว่า 
30 คน จึงรวมผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีเข้าด้วยกัน มีจ านวน 196 
คน คดิเป็นร้อยละ 49.00 ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 7 
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ตาราง 7 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านการศกึษา 
โดยจดักลุม่ใหม่ 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 204 51.00 

ปริญญาตรีขึน้ไป 196 49.00 

รวม 400 100.00 

 
ตาราง 8 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านสถานภาพ 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 361 90.25 

สมรส/อยูด้่วยกนั 20 5.00 

หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 19 4.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 90.25 รองลงมาได้แก่  
ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมี
สถานภาพ หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีจ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามสถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีจ านวนน้อยกว่า 
30 คน จึงรวมเข้ากบัสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 แสดงดงั
ตารางท่ี 9 
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ตาราง 9 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านสถานภาพ 
โดยจดักลุม่ใหม่ 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 361 90.25 

สมรส/อยูด้่วยกนั 39 9.75 

รวม 400 100.00 

 
ตาราง 10 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านอาชีพ 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 262 65.50 

พนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 102 25.50 

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 2 0.50 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั 34 8.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ใช้เป็นกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านอาชีพ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ี
ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.50 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั  

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวนน้อย
กว่า 30 คน จึงรวมอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั และอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
เข้าด้วยกนั มีจ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9 แสดงดงัตารางท่ี 11 
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ตาราง 11 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านอาชีพ โดย
จดักลุม่ใหม ่
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 262 65.50 

พนกังานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน 102 25.50 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั, 

ข้าราชการ/พนกังาน 

36 9.00 

รวม 400 100.00 

 
ตาราง 12 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านรายได้
เฉลี่ยนตอ่เดือน 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

9,000 - 18,999 บาท 288 72.00 

19,000 – 28,999 บาท 41 10.25 

29,000 – 38,999 บาท 34 8.50 

39,000 – 48,999 บาท  11 2.75 

49,000 บาทขึน้ไป 26 6.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีจ้ านวน 400 คน ในด้านรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน พบวา่ ผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 - 18,999 บาท มีจ านวน 288 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 72 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 19,000-28,999 บาท 
มีจ านวน 41 คน คดิเป็นร้อยละ 10.25 รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 29,000-38,999 บาท มีจ านวน 34 คน
คิดคนเป็นร้อยละ 8.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 49,000 บาทขึน้ไป มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
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6.50 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 39,000-48,999 บาท มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75
ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 39,000-48,999 บาท และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 49,000 บาทขึน้ไป มีจ านวนน้อยกว่า 30 คน จึงรวมรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 39,000-
48,999 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 49,000 บาทขึน้ไปเข้าด้วยกัน มีจ านวน 37 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.25 แสดงดงัตารางท่ี 13 
 
ตาราง 13 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านรายได้
เฉลี่ยตอ่เดือน โดยจดักลุม่ใหม ่
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

9,000 - 18,999 บาท 288 72.00 

19,000 – 28,999 บาท 41 10.25 

29,000 – 38,999 บาท 34 8.50 

39,000 บาทขึน้ไป 37 9.25 

รวม 400 100.00 

 
สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูด้านการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดรับข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกเปิดรับข่าวสาร

นักร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกให้ความสนใจข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกรับรู้และ
ตีความหมาย และด้านการเลือกจดจ าข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ ท่ีได้เปิดรับโดยแจกแจงค่าเฉลี่ย 
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมลู รายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 14 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ
ข่าวสารผา่นชอ่งทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

การเปิดรับข่าวสาร x̅ 𝑆. 𝐷. ระดบัความคดิเห็น 

ด้านการเลือกเปิดรับข่าวสาร    

ท่านเป็นแฟนคลบัของนกัร้องจากประเทศเกาหลีใต้

และช่ืนชอบขา่วสารของนกัร้องเกาหลีใต้ 

4.59 0.698 มากท่ีสดุ 

ทา่นเลอืกเปิดรบัขา่วสารของนกัรอ้งเกาหลใีตท้าง

อนิเทอรเ์น็ตจากทวติเตอร ์(Twitter) 
4.56 0.814 มากท่ีสดุ 

ทา่นเลอืกเปิดรบัขา่วสารของนกัรอ้งเกาหลใีตท้าง

อนิเทอรเ์น็ตจากเฟซบุ๊ก (Facebook) 
2.75 1.236 ปานกลาง 

ทา่นเลอืกเปิดรบัขา่วสารของนกัรอ้งเกาหลใีตท้าง

อนิเทอรเ์น็ตจากเวบ็ไซตข์า่ว 
2.89 1.194 ปานกลาง 

ด้านการเลือกเปิดรับข่าวสารโดยรวม 3.70 0.627 มาก 

ด้านการเลือกให้ความสนใจ    

ท่านมีความสนใจรูปร่าง หน้าตา และการแตง่กาย

ของนกัร้องเกาหลีใต้ 

4.25 0.854 มากท่ีสดุ 

ท่านมีความสนใจความสามารถด้านการร้องเพลง

และการเต้นของนกัร้องเกาหลีใต้ 

4.65 0.619 มากท่ีสดุ 

ท่านมีความสนใจผลงาน เชน่ เพลง การแสดง  

มิวสคิวีดีโอ และคอนเสร์ิตของนกัร้องเกาหลีใต้ 

4.63 0.651 มากท่ีสดุ 

ท่านมีความสนใจคลิปวีดีโอการปฏิสมัพนัธ์ของ

นกัร้องเกาหลีใต้ เช่น งานพบปะแฟนมีตติง้  

งานแจกลายเซน็ การถ่ายทอดสด (Live) 

กิจกรรมไฮทชั 

4.34 0.914 มากท่ีสดุ 

ด้านการเลือกให้ความสนใจโดยรวม  4.47 0.539 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

การเปิดรับข่าวสาร x̅ 𝑆. 𝐷. ระดบัความคดิเห็น 

ด้านการเลือกรับรู้และตีความหมาย    

ท่านเลือกรับชมรูปภาพและวีดีโอของนกัร้องเกาหลี

ใต้ ท่ีแสดงหน้าตา รูปร่าง และการแตง่กายสวยงาม 

4.12 0.821 มาก 

ท่านเลือกรับฟังเพลง และรับชมวีดีโอของนกัร้อง

เกาหลีใต้ท่ีมีเสียงร้องไพเราะ และมีความสามารถ

การเต้นสงู 

4.71 0.560 มากท่ีสดุ 

ท่านรับรู้ผลงานของนกัร้องเกาหลีใต้ เช่น เพลง การ

แสดง มิวสคิวีดีโอ คอนเสร์ิตของนกัร้องเกาหล ีและ

เข้าใจความหมายของผลงาน 

4.25 0.800 มากท่ีสดุ 

ด้านการเลือกรับรู้และตีความหมายโดยรวม 4.36 0.560 มากท่ีสดุ 

ด้านการเลือกจดจ า    

ท่านจดจ านกัร้องเกาหลีใต้ท่ีมีหน้าตา รูปร่าง และ

การแตง่กายสวยงาม 

4.13 0.915 มาก 

ท่านจดจ านกัร้องเกาหลีใต้ท่ีมีเสียงร้องไพเราะ และ

มีความสามารถการเต้นสงู 

4.49 0.804 มากท่ีสดุ 

ท่านจดจ านกัร้องเกาหลีใต้ท่ีมีผลงานคณุภาพ และ

แปลกใหม ่

4.50 0.756 มากท่ีสดุ 

ท่านจดจ านกัร้องเกาหลีใต้ในทีมีคลิปวีดีโอกิจกรรม

การปฏิสมัพนัธ์กบันกัร้องเกาหลีใต้ เช่น งานพบปะ

แฟนมีตติง้ งานแจกลายเซน็ การถ่ายทอดสด (Live) 

กิจกรรมไฮทชั 

4.06 1.071 มาก 

ด้านการเลือกจดจ าโดยรวม 4.29 0.660 มากท่ีสดุ 
การเปิดรับข่าวสารของนกัร้องเกาหลีใต้โดยรวม 4.21    0.460 มากท่ีสดุ 
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จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ของ
ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจ านวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

1. ด้านการเลือกเปิดรับข่าวสาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ท่านเป็นแฟนคลบัของนักร้องจากประเทศเกาหลีใต้และช่ืนชอบข่าวสารของนักร้อง
เกาหลีใต้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.59 รองลงมาได้แก่ ท่านเลอืกเปิดรบัขา่วสารของนักรอ้งเกาหลี
ใตท้างอนิเทอรเ์น็ตจากทวติเตอร ์(Twitter) มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.56 ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ได้แก่ ท่านเลอืกเปิดรบัขา่วสารของนกัรอ้งเกาหลใีตท้างอนิเทอรเ์น็ตจากเวบ็ไซต์ขา่ว 
รองลงมาได้แก่ ท่านเลือกเปิดรบัข่าวสารของนักร้องเกาหลีใต้ทางอินเทอร์เน็ตจากเฟซบุ๊ก 
(Facebook) โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.89 และ 2.75 ตามล าดบั 

2. ด้านการเลือกให้ความสนใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในด้านการ
เลือกให้ความสนใจข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ประกอบด้วย ท่านมีความสนใจ
ความสามารถด้านการร้องเพลงและการเต้นของนักร้องเกาหลีใต้  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
รองลงมาได้แก่ ท่านมีความสนใจผลงาน เช่น เพลง การแสดง มิวสิควีดีโอ และคอนเสิร์ตของ
นกัร้องเกาหลีใต้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ท่านมีความสนใจคลิปวีดีโอการปฏิสมัพันธ์ของนักร้อง
เกาหลีใต้ เช่น งานพบปะแฟนมีตติง้ งานแจกลายเซน็ การถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรมไฮทชั โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 และท่านมีความสนใจรูปร่าง หน้าตา และการแต่งกายของนกัร้องเกาหลีใต้ 
4.25 ตามล าดบั 

3. ด้านการเลือกรับรู้และตีความหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ด้านการเลือกรับรู้และตีความหมายข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.36 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ท่าน
เลือกรับฟังเพลง และรับชมวีดีโอของนกัร้องเกาหลีใต้ท่ีมีเสียงร้องไพเราะ และมีความสามารถการ
เต้นสงู โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.71 รองลงมา ได้แก่ ท่านรับรู้ผลงานของนกัร้องเกาหลีใต้ เช่น เพลง 
การแสดง มิวสิควีดีโอ คอนเสิร์ตของนกัร้องเกาหลี และเข้าใจความหมายของผลงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 ข้อท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ท่านเลือกรับชมรูปภาพ และวีดีโอ
ของนกัร้องเกาหลีใต้ ท่ีแสดงหน้าตา รูปร่าง และการแต่งกายสวยงาม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 
และท่านเข้าใจเร่ืองราวการสื่อสารในคลิปวีดีโอกิจกรรมการปฏิสมัพนัธ์ของนกัร้องเกาหลีใต้ เช่น 
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งานพบปะแฟนมีตติง้ งานแจกลายเซ็น การถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรมไฮทัช โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.10 ตามล าดบั 

4. ด้านการเลือกจดจ า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นโดยรวมในด้านการเลือกจดจ า
ข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ท่านจดจ านักร้องเกาหลีใต้ท่ีมีผลงาน
คณุภาพ และแปลกใหม่ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.50 รองลงมาได้แก่ ท่านจดจ านกัร้องเกาหลีใต้ท่ีมี
เสียงร้องไพเราะ และมีความสามารถการเต้นสงู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49 ข้อท่ีมีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านจดจ านักร้องเกาหลีใต้ท่ีมีหน้าตา รูปร่าง และการแต่งกาย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และท่านจดจ านักร้องเกาหลีใต้ทีมีคลิปวีดีโอกิจกรรมการปฏิสมัพันธ์กับ
นักร้องเกาหลีใต้ เช่น งานพบปะแฟนมีตติง้ งานแจกลายเซ็น การถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรม
ไฮทชั โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.06 ตามล าดบั 
 

สว่นท่ี 3 การวเิคราะห์ข้อมลูความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 
ตาราง 15 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ
ข่าวทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 

ความพงึพอใจ x̅ 𝑆. 𝐷. ระดบัความคดิเห็น 

ทา่นมคีวามพงึพอใจในภาพลกัษณ์ของนกัรอ้ง

เกาหลใีต ้
4.43 0.676 มากท่ีสดุ 

ทา่นมคีวามพงึพอใจความสามารถของนกัรอ้ง

เกาหลใีต ้
4.66 0.562 มากท่ีสดุ 

ทา่นมคีวามพงึพอใจผลงานของนกัรอ้งเกาหลี

ใต ้
4.63 0.591 มากท่ีสดุ 

ทา่นมคีวามพงึพอใจทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมของ

นกัรอ้งเกาหลใีต ้
4.57 0.750 มากท่ีสดุ 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้โดยรวม 4.57 0.504 มากท่ีสดุ 
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จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของ
ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนกัร้อง
เกาหลีใต้โดยรวมอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.57 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจความสามารถของนักร้อง
เกาหลีใต้ / ท่านมีความพึงพอใจผลงานของนกัร้องเกาหลีใต้ / ท่านมีความพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมของนักร้องเกาหลีใต้ และท่านมีความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีใต้ มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.66  4.63  4.57 และ 4.43 ตามล าดบั 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีมีลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน
แตกตา่งกนั ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

แยกเป็นสมมตฐิานยอ่ยดงันี ้
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมี

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีเพศแตกต่างกันความพึง

พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกตา่งกนั 
H1 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีเพศแตกต่างกันความพึง

พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

นักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ใช้ค่าสถิติ (Independent 
sample t-test) โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ 
สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางท่ี 
16 
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ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ
ข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทยของแตล่ะเพศโดยใช้ Levene’s test 
 

ความพงึพอใจ Levene’s Test for Equality of Variances. 

F Sig 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 2.596 0.108 

 

จากตารางท่ี 16 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้อง
เกาหลีใต้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.108 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัจึงใช้การทดสอบคา่ 
t กรณีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed) ดงัตารางท่ี 17 
 

ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งเพศกบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลี
ใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
 

ความพงึพอใจ เพศ x̅ S.D. t df Sig. 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้อง

เกาหลีใต้ 

ชาย 4.59 0.435 0.241 398 0.810 

หญิง 4.57 0.511    

 
จากตารางท่ี 17 พบว่า การวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างเพศกบัความพงึพอใจท่ีมี

ตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยใช้คา่สถิติ t-test พบว่า มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.810 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H1) หมายความว่า ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีเพศแตกตา่งกนั ความ
พงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอายแุตกต่างกนั
มีความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอายุแตกต่างกันความพึง
พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอายุแตกต่างกันความพึง
พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายกุบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ
นักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ใช้ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่า
น้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแตล่ะ
กลุม่เท่ากนัให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั
ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ
ข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย ของแตล่ะอายโุดยใช้ Levene’s test 
 

ความพงึพอใจ Levene’s Test for Equality of Variances. 

F Sig 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 8.091** 0.000 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 18 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้อง

เกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนแตกต่างกันจึงทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test  แสดงดัง
ตาราง 19 
 
ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความพงึพอใจท่ีมีตอ่
นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย เม่ือจ าแนกตามอายโุดยใช้การ
ทดสอบสมมตฐิานจากตาราง Brown-Forsythe test 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 9.212** 2 159.456 0.000 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 19 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างแสดงผลการวิเคราะห์
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เม่ือจ าแนกตามอายโุดยใช้การทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-
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Forsythe test พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั มีความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อ
เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยรายคู ่แสดงดงัตาราง 20 
 

ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความพงึพอใจท่ีมีตอ่
นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย เม่ือจ าแนกตามอายดุ้วยวิธี
ทดสอบรายคูแ่บบ Dunnett’s T3 
 

อาย ุ x̅ 15-23 ปี 24-32 ปี 33 ปีขึน้ไป 

15-23 ปี 4.66 - 0.219** 0.290** 

   (0.005) (0.003) 

24-32 ปี 4.44 - - 0.071 

    (0.860) 

33 ปีขึน้ไป 4.37 - - - 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของช่วงอายุของ

ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตอ่ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้พบวา่ 
ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาย ุ15 – 23  ปี กบัผู้ รับข่าวสารทาง

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาย ุ24 - 32 ปี มีคา่ Sig. จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย
สถิติ Dunnett’s T3 เท่ากบั 0.005 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอายุแตกต่าง
กนัความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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ซึ่งหมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาย ุ15 – 23 ปี มี
ความพึงพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้มากกว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาย ุ
24-32 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.219 

ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาย ุ15 – 23  ปี กบัผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาย ุ33 ปีขึน้ไป มีคา่ Sig. จากการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่วย
สถิติ Dunnett’s T3 เท่ากบั 0.003 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอายุแตกต่าง
กนัความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

ซึง่หมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีมีอาย ุ15 – 23 ปี มี
ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้มากกวา่ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีมีอาย ุ
33 ปีขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.290 

สว่นรายคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้แตกต่างกนั  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิติ ได้ดงันี ้

H0 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีการศกึษาแตกต่างกนัความ
พงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีการศกึษาแตกต่างกนัความ
พงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบ แบบวิเคราะห์ทางสถิติคา่ t (กรณี
กลุ่มประชากรเป็นอิสระต่อกัน) Independent Sample t - test การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั(HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า 
Sig 2 – tailed มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน 
โดยใช้ Levene’s  test ซึง่ตัง้สมมตฐิาน ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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หากผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig. จากการทดสอบ
มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แตห่าก
พบว่าค่า Sig. จากการทดสอบน้อยกว่า 0.05 ก็จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 21 

 
ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ
ข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย ของแตล่ะระดบัการศกึษาโดยใช้ Levene’s test 
 

ความพงึพอใจ Levene’s Test for Equality of Variances. 

F Sig 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 14.187** 0.000 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 21 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้อง

เกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนแตกตา่งกนัจงึใช้การทดสอบคา่ t –test กรณี Equal variances not assumed) ดงั
ตารางท่ี 22 

 
ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจท่ีมีต่อ
นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
 

ความพงึพอใจ การศกึษา x̅ S.D. t df Sig. 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่ 

นกัร้องเกาหลีใต้ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.69 0.426 4.870** 367.967 0.000 

ปริญญาตรีขึน้ไป 4.45 0.548    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการศกึษากบัความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันความพึง
พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีผู้ รับข่าวสาร
ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้ รับ
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีสถานภาพ

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้แตกต่างกนั  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิติ ได้ดงันี ้

H0 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัความ
พงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัความ
พงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบ แบบวิเคราะห์ทางสถิติคา่ t (กรณี
กลุ่มประชากรเป็นอิสระต่อกัน) Independent Sample t - test การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั(HO) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือค่า 
Sig 2 – tailed มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน 
โดยใช้ Levene’s  test ซึง่ตัง้สมมตฐิาน ดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

หากผลการทดสอบสมมติฐานของค่าความแปรปรวนมีค่า Sig. จากการทดสอบ
มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ก็จะยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แตห่าก
พบว่าค่า Sig. จากการทดสอบน้อยกว่า 0.05 ก็จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 23 
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ
ข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย ของแตล่ะระดบัการศกึษาโดยใช้ Levene’s test 
 

ความพงึพอใจ Levene’s Test for Equality of Variances. 

F Sig 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 0.817 0.367 

 
จากตารางท่ี 23 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้อง

เกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.367 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า มีค่าความ
แปรปรวนของข้อมลูไม่แตกต่างกันจึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal 
variances assumed) ดงัตารางท่ี 24 
 
ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความพงึพอใจท่ีมีตอ่
นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
 

ความพงึพอใจ สถานภาพ x̅ S.D. t df Sig. 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่ 

นกัร้องเกาหลีใต้ 

โสด 4.58 0.493 1.434 398 0.152 

สมรส/อยูด้่วยกนั/

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4.46 0.589    

 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างสถานภาพกบัความพงึพอใจ
ท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.152 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันความพึง
พอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้แตกต่างกนั  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้
ดงันี ้

H0 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกันความพึง
พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกันความพึง
พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งอาชีพกบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่
นักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ใช้ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่า
น้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อนถ้าความแปรปรวนแตล่ะ
กลุม่เท่ากนัให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าคา่ความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากนั
ให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ
ข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย ของแตล่ะอาชีพโดยใช้ Levene’s test 
 

ความพงึพอใจ Levene’s Test for Equality of Variances. 

F Sig 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 7.229** 0.001 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 25 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้อง

เกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนแตกตา่งกนัจงึทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test แสดงดงัตาราง 
26 
 
ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความพงึพอใจท่ีมีตอ่
นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย เม่ือจ าแนกตามอาชีพโดยใช้การ
ทดสอบสมมตฐิานจากตาราง Brown-Forsythe test 
 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 6.789** 2 167.383 0.001 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 26 ความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เม่ือจ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ รับ
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ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลี
ใต้แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยรายคู ่แสดงดงัตาราง 27  
 
ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความพงึพอใจท่ีมีตอ่
นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย เม่ือจ าแนกตามอายดุ้วยวิธี
ทดสอบรายคูแ่บบ Dunnett’s T3 
 

อาชีพ x̅ นกัเรียน/

นกัศกึษา 

พนกังานเอกชน/

ห้างร้าน 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสว่นตวั/ 

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 4.64 - 0.205** 0.143 

   (0.005) (0.198) 

พนกังานเอกชน/ห้างร้าน 4.43 - - -0.062 

    (0.875) 

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจสว่นตวั/ 

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

4.49 - - - 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของอาชีพของผู้ รับ
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ พบว่า ผู้ รับ
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน/ห้างร้าน มีค่า Sig. จากการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ Dunnett’s T3 เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)   และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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ซึ่งหมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาชีพนักเรียน/
นกัศกึษา มีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากกวา่ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมี
อาชีพพนกังานเอกชน/ห้างร้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
0.205 

สว่นรายคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกตา่งทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกตา่งกนัมีความพึงพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิติ ได้ดงันี ้

H0 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่ง
กนัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกตา่งกนั 

H1 : ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่ง
กนัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนกบัความ
พงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ใช้ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ 
Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนถ้าความ
แปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากนัให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่
ละกลุม่ไมเ่ท่ากนัให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่จะ
น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ ใดบ้างแตกต่างกัน ท่ี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ
ข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย ของแตล่ะระดบัรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนโดยใช้ Levene’s test 
 

ความพงึพอใจ Levene’s Test for Equality of Variances. 

F Sig 

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 2.171 0.091 

 

จากตารางท่ี 28 พบว่า การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้อง
เกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.091 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัจงึทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test ดงัตารางท่ี 29 
 
ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความพงึพอใจท่ีมีตอ่
นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย เม่ือจ าแนกตามระดบัรายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือนโดยใช้การทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test 
 

ความพงึพอใจ แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ความพงึพอใจท่ีมี ระหวา่งกลุม่ 3 3.635 1.212 4.918* 0.002 

ตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ ภายในกลุม่ 396 97.584 0.246   

 รวม 399 101.219    

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 29 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความ

พึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เม่ือจ าแนกตาม
ระดบัรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน โดยใช้การทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test พบวา่ ความพงึพอใจท่ี
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มีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.002 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนั ความพงึพอใจที่มี
ต่อนักร้องเกาหลีใต้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)เพื่อ
เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยรายคูแ่สดง ดงัตารางท่ี 30 
 
ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งความพงึพอใจท่ีมีตอ่
นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย เม่ือจ าแนกตามระดบัรายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือน ด้วยวิธีทดสอบรายคูแ่บบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
 

ระดบัรายได้ (บาท) x̅ ต ่ากวา่18,999 19,000-28,999 29,000-38,999 มากกวา่39,000 

9,000 - 18,999 บาท 4.62 - 0.297** 0.054 0.154 

   (0.000) (0.545) (0.076) 

19,000-28,999 บาท 4.32 - - -0.243* -0.143 

    (0.035) (0.205) 

29,000-38,999บาท 4.57 - - - 0.100 

     (0.397) 

มากกวา่ 39,000บาท 4.47 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

จากตารางท่ี 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้อง
เกาหลีใต้ พบว่า ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 - 
18,999 บาท กบัผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 19,000-
28,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และ
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ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

ซึ่งหมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 9,000 - 18,999 บาท มีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากกว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 19,000-28,999 บาทอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.297 

ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 19,000-28,999 
บาท กบัผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 29,000-38,999 
บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่
เดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

ซึ่งหมายความว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 19,000-28,999 บาท มีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากกวา่ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 29,000-38,999 บาทอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.243 

สว่นรายคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 2 การเปิดรับข่าวสารของผู้ รับข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทยมี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
H0 : การเปิดรับข่าวสารของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 
H1 : การเปิดรับข่าวสารของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  มี

ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั 

(Pearson product moment correlation coefficient) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนัน้จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 
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ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 31 
 
ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารของผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 
 

การเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ Pearson 
Correlation 

Sig. ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

การเลือกเปิดรับ 0.339** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
การเลือกให้ความสนใจ 0.516** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
การเลือกรับรู้และตีความหมาย 0.510** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
การเลือกจดจ า 0.479** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
การเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้โดยรวม 0.595** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 31 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้

ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้อง
เกาหลีใต้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง(H1) หมายความวา่ การเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.595 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้ รับข่าวสาร
ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเปิดรับข่าวสารของนกัร้องการเกาหลีใต้โดยรวมมากขึน้จะท า
ให้ผู้ รับข่าวสารมีความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้มากขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือก
เปิดรับของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกับความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกเปิดรับ ของผู้ รับ
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ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(r) เท่ากับ 0.339 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสมัพันธ์ระดบัปาน
กลาง กล่าวคือ เม่ือผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการเลือกเปิดรับข่าวสารของ
นกัร้องการเกาหลีใต้มากขึน้จะท าให้ผู้ รับข่าวสารมีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากขึน้ในระดบั
ปานกลาง 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกให้
ความสนใจ ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตกบัความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า การเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกให้ความสนใจ ของผู้ รับข่าวสาร
ทางอินเทอร์เน็ต มีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.516 
แสดงว่า มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือ
ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเลือกให้ความสนใจข่าวสารของนกัร้องการเกาหลีใต้
มากขึน้จะท าให้ผู้ รับข่าวสารมีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกรับรู้
และตีความหมาย ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกบัความพงึพอใจนกัร้องเกาหลี
ใต้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การเปิดรับข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกรับรู้และ
ตีความหมาย ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ
นกัร้องเกาหลีใต้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมี
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.510 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและมี
ความสมัพันธ์ระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีการ
เลือกรับรู้และตีความหมายข่าวสารของนกัร้องการเกาหลีใต้มากขึน้จะท าให้ผู้ รับข่าวสารมีความ
พงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากขึน้ในระดบัปานกลาง 

การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือก
จดจ า ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กับความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า การเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกจดจ า ของผู้ รับ
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ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(r) เท่ากับ 0.479 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสมัพันธ์ระดบัปาน
กลาง กล่าวคือ เม่ือผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มีการเลือกจดจ าข่าวสารของ
นกัร้องเกาหลีใต้มากขึน้จะท าให้ผู้ รับข่าวสารมีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากขึน้ในระดบัปาน
กลาง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 32 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ด้านเพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพ อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนั ความพงึ
พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

 

เพศ Independent  
sample t-test 

ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

อาย ุ Brown- Forsythe  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
การศกึษา Independent  

sample t-test 
สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สถานภาพ Independent  
sample t-test 

ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

อาชีพ Brown- Forsythe  สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน F-test สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 2 การเปิดรับข่าวสารของผู้ รับ
ข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้อง
เกาหลีใต้ 

Pearson 
Correlation 

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสาร

ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อต้องการทราบความแตกตา่งของความพงึพอใจท่ีมีตอ่
นักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบจาก 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และศกึษาถึงความสมัพนัธ์
ของการเปิดรับข่าวสารของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต กบัความพึงพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 
เพื่อน าผลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่เพลงไทย ให้ได้รับความนิยมและขยาย
ตลาดเพลงไทยให้ได้รับความนิยมมากขึน้ 
 

สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีการศึกษาค้นคว้า 
ความมุง่หมายของงานวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพื่ อศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทาง

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ในด้านการเลือกเปิดรับ

ข่าวสาร การเลือกให้ความสนใจข่าวสาร การเลือกรับรู้และตีความหมายข่าวสาร และการเลือก
จดจ าข่าวสาร กับความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย 

ความส าคญัของการวิจยั 
การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต

ในประเทศไทย ผลการวิจยัจะก่อให้เกิดประโยชน์ดงันี ้
1. เพื่อสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางเผยแพร่ข่าวสารของธุรกิจ

เพลงไทย และนกัร้องไทยเพื่อสร้างความพงึพอใจในนกัร้องไทย  
2. เพื่อสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางกระแส T-pop (Thai pop 

culture) 
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สมมติฐานในการวิจยั 
1. ผู้ รับข่าวสารท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้
แตกตา่งกนั 

2. การเปิด รับข่าวสารของผู้ รับข่าวสารทางอิน เทอร์เน็ต ในประเทศไทยมี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า คือ ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ี
ช่ืนชอบและมีความพงึพอใจในนกัร้องเกาหลีใต้ ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีค้ือ ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ (เฉพาะคนไทย) ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอนว่ามีจ านวนเท่าใด ผู้ วิจยัถึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณ
แบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Non Population) เพื่อก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ทัง้นีเ้พื่อให้
ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีดี และส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ไว้ ผู้ วิจัยจึงได้เพิ่ม
จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าวิจัยทัง้หมดจ านวน 400 
ตวัอยา่ง 

 
วิธีการสุม่ตวัอยา่ง 
ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยมีขัน้ตอนการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 

ดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหา

ตวัอย่างกลุ่มผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจนักร้อง
เกาหลีใต้ โดยเลือกศึกษาจากผู้ รับข่าวสารคนไทยท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจในนกัร้องเกาหลี
ใต้ท่ีได้รับนิยมในประเทศไทย จ านวน 4 วง คือ 
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1. วง BTS 
2. วง GOT7 
3. วง BLACKPINK 
4. วง BTOB 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดจ านวน
ตวัอย่างท่ีจะท าการส ารวจ จากผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีช่ืนชอบและมีความ
พงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ วง BTS วง GOT7 วง BLACKPINK และวง BTOB รวม 4 วง วงละ 100 
คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูโดยน าแบบสอบถามท่ีได้เตรียมไว้ในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ และส่ง
ลิงค์แบบสอบถามความคิดเห็นให้กบัผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีช่ืนชอบและมี
ความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ ทัง้ 4 วง เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมลู และขอความร่วมมือให้ช่วยส่งต่อลิงค์ให้กบัผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตไทยท่าน
อ่ืนท่ีรู้จกัและทราบวา่มีความช่ืนชอบและมีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้วง โดยจดัเก็บข้อมลูจาก
ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีช่ืนชอบและมีความพึงพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ ทัง้ 4 
วง ตามท่ีก าหนดในขัน้ตอนท่ี 2 จนครบ 400 คน ตามจ านวนท่ีต้องการ 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-End response question) 
ซึ่งผู้ วิจัยได้ออกแบบและสร้างขึน้จากการรวมรวบและศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลมุกบัสิ่งท่ีต้องการศกึษาค้นคว้าวิจยั โดยได้แบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์เก่ียวกับลกัษณะโดยทั่วไป
ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple choices) โดยใช้ระดบัการ
วดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)ได้แก่ เพศ สถานภาพ และอาชีพ ข้อมลูประเภท
จดัล าดบั (Ordinal Scale)ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
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สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ ของผู้ รับข่าวสาร
ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย แบง่ค าถามออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การเลือกเปิดรับข่าวสารนกัร้อง
เกาหลีใต้  การเลือกให้ความสนใจข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้  การเลือกรับรู้และตีความหมาย  และ
การเลือกจดจ าข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามท่ีใช้เป็น
มาตรวดั (Rating scale) และในแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามล าดบัความคิดเห็น 5 ระดบั 
โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทสเกลอนัตรภาค (Interval scales) จ านวน 15 ข้อ  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด (Likert 
scale) เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทสเกลอนัตรภาค (Interval 
scale) จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย ความพงึพอใจด้านภาพลกัษณ์ ด้านความสามารถ ด้านผลงาน 
และความพงึพอใจเข้าร่วมกิจกรรม มีการก าหนดระดบัการให้คะแนน 5 ระดบั 

 
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศกึษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ การ
เปิดรับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ท าการทดสอบ 
โดยแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มา จะต้องมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ นิยามศพัท์เฉพาะ และ
กลุม่ตวัอยา่งของงานวิจยัในครัง้นี ้

3. สร้างแบบสอบถามซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน 6 ข้อ 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ จ านวน 15 ข้อ 
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ จ านวน 4 ข้อ 

4. น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

5. น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุ
ปริญญานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว หรือแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเสร็จสมบรูณ์ไปทดลองใช้ (Try Out) กบั
ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตจ านวน 40 ชุด แล้วน าผลท่ีได้ไปใช้ท าการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธีหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่า (α– Coefficient) ของครอนบัค 
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(Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) ค่าแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดับของความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง  0 <α< 1 โดยค่าท่ีใกล้เคียง 1 มากแสดงถึง
ความเช่ือมัน่ท่ีสงู โดยทัง้นีค้า่ความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้จะต้องมีคา่เกิน 0.70 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 
2559) ซึง่ได้คา่สมัประสิทธ์ิการเปิดรับข่าวสารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจนกัร้องเกาหลีใต้
ของผู้ รับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย โดยแยกเป็นแตล่ะด้านดงันี ้

 
การเลือกเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้   เท่ากบั  0.748 
การเลือกให้ความสนใจข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ เท่ากบั  0.774 
การเลือกรับรู้และตีความหมาย   เท่ากบั  0.749 
การเลือกจดจ าขา่วสารนกัร้องเกาหลีใต้  เท่ากบั  0.729 
ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้  เท่ากบั  0.723 
 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจยัได้เก็บรวมรวบข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์

เพื่อการศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ การเปิดรับข่าวสารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมี
ต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลจาก 2 
แหลง่ข้อมลู ดงันี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมลูท่ีผู้ วิจยัได้มาจากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีมี
ความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง โดย
ท าการส่งลิงค์แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ แล้วรอ
การตอบแบบสอบถามกลบัมาทางออนไลน์ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร บทความ 
วารสารทางวิชาการ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อ
ประกอบการค้นคว้าและสร้างแบบสอบถาม 

3. ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูเป็นระยะเวลา 4 วนั 
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การจดัการกระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) คณะผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออก  
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกต้องเรียบร้อยมาลงรหัสตามท่ีได้

ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 
3. การประมวลผลข้อมลูท่ีลงรหสัแล้ว ได้น ามาบนัทึกโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อ

การประมวลผลข้อมลูซึง่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการ

วิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยเรียงล าดบั
หวัข้อเป็น 2 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ได้แก่ 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์แสดงผลเป็นจ านวน ความถ่ี และร้อยละ 
2. การเปิดรับข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน

ประเทศไทย ในด้านการเลือกเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกให้ความสนใจข่าวสาร
นักร้องเกาหลีใต้ ด้านการเลือกรับรู้และตีความหมาย และด้านการเลือกจดจ าข่าวสารนักร้อง
เกาหลีใต้ แสดงผลเป็นคา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย แสดงผลเป็นคา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
สถิติค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product 

moment correlation coefficient) เพื่อใช้หาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระกัน ใช้
ทดสอบสมมติฐานข้อ 1 และข้อ 2 

สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ ใช้ทดสอบสมมติฐาน  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารผ่าน

ช่องทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดงันี ้
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ รับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต
ในประเทศไทย ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน แสดงผลเป็นจ านวน (ความถ่ี) และร้อย
ละ  

เพศ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 361 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.25 และเพศชาย มีจ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดบั 

อายุ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-23 ปี มีจ านวน 
259 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.75 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายรุะหว่าง 24-32 ปี มี
จ านวน 86 คน ร้อยละ 21.50 อายรุะหว่าง 33-41 ปี มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อายุ
ระหว่าง 42-50 ปี มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตัง้แต ่
51 ปีขึน้ไป มีจ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 42 – 50 ปี และ ตัง้แต ่51 ปีขึน้ไป มี
จ านวนน้อยกว่า 30 คน จึงรวมกบัอายรุะหว่าง 33 – 41 ปี เป็น อายุ ตัง้แต่ 33 ปีขึน้ไป มีจ านวน 
55 คน คดิเป็นร้อยละ 13.75  

ระดบัการศกึษา พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีจ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี
การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 และมีระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปริญญาตรี มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี มีจ านวนน้อยกว่า 
30 คน จึงรวมกับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี เป็น ปริญญาตรีขึน้ไป มีจ านวน 
196 คน คดิเป็นร้อยละ 49.00  

สถานภาพ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด มีจ านวน 
361 คน คิดเป็นร้อยละ 90.25 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่
ด้วยกัน มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมีสถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มี
จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั 
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เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั มีจ านวน น้อย
กว่า 30 คน จึงรวมกับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ เป็นสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน /
หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ มีจ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 9.75 

อาชีพ พบว่า ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มี
จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน/ห้างร้าน มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มี
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 
0.50 ตามล าดบั  

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามอาชีพ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน
น้อยกว่า 30 คน จึงรวมอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เข้าด้วยกนั มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน พบวา่ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
9,000-18,999 บาท มีจ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ี
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 19,000-28,999 บาท มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 29,000-38,999 บาท มีจ านวน 34 คนคิดคนเป็นร้อยละ 8.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
49,000 บาทขึน้ไป มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 39,000-48,999 
บาท มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75ตามล าดบั 

เน่ืองจาก ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 39,000-48,999 บาท 
และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 49,000 บาทขึน้ไป มีจ านวนน้อยกวา่ 30 คน จงึรวมรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
39,000-48,999 บาท และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 49,000 บาทขึน้ไปเข้าด้วยกนั มีจ านวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.25 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเปิดรับข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสาร
ทางอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ การเปิดรับข่าวสาร
นักร้องเกาหลีใต้โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการเลือกให้ความสนใจข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้โดยรวม ด้านการเลือกรับรู้และ
ตีความหมายข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้โดยรวม และด้านการเลือกจดจ าข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้
โดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนด้านการเลือกเปิดรับข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  4.36  4.29 และ 3.70 ตามล าดับ โดยแต่ละด้านมีผล
พิจารณาเป็นรายข้อดงันี ้
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ด้านการเลือกเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ท่านเป็นแฟนคลบัของนกัร้องจากประเทศเกาหลีใต้และ
ช่ืนชอบข่าวสารของนกัร้องเกาหลีใต้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.59 รองลงมาได้แก่ ท่านเลอืกเปิดรบั
ขา่วสารของนักรอ้งเกาหลใีตท้างอนิเทอรเ์น็ตจากทวติเตอร ์(Twitter) มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.56 ข้อ
ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางได้แก่ ท่านเลอืกเปิดรบัข่าวสารของนักรอ้งเกาหลใีต้ทาง
อนิเทอรเ์น็ตจากเวบ็ไซต์ขา่ว รองลงมาได้แก่ ท่านเลอืกเปิดรบัขา่วสารของของนักรอ้งเกาหลใีต้
ทางอนิเทอรเ์น็ตจากเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.89 และ 2.75 ตามล าดบั 

ด้านการเลือกให้ความสนใจข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทกุข้ออยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ประกอบด้วย ท่านมีความสนใจความสามารถด้านการร้องเพลง
และการเต้นของนกัร้องเกาหลีใต้ / ท่านมีความสนใจผลงาน เช่น เพลง การแสดง มิวสิควีดีโอ และ
คอนเสิร์ตของนกัร้องเกาหลีใต้ / ท่านมีความสนใจคลิปวีดีโอการปฏิสมัพนัธ์ของนกัร้องเกาหลีใต้ 
เช่น งานพบปะแฟนมีตติง้ งานแจกลายเซ็น การถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรมไฮทัช และท่านมี
ความสนใจรูปร่าง หน้าตา และการแตง่กายของนกัร้องเกาหลีใต้ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.65  4.63  
4.25  4.34 ตามล าดบั 

ด้านการเลือกรับรู้และตีความหมายข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ท่านเลือกรับฟังเพลง และรับชมวีดีโอ
ของนักร้องเกาหลีใต้ท่ีมีเสียงร้องไพเราะ และมีความสามารถการเต้นสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 รองลงมาได้แก่ ท่านรับรู้ผลงานของนักร้องเกาหลีใต้ เช่น เพลง การแสดง มิวสิควีดีโอ 
คอนเสิร์ตของนกัร้องเกาหลี และเข้าใจความหมายของผลงาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.25 ข้อท่ีมีระดบั
ความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ท่านเลือกรับชมรูปภาพ และวีดีโอของนกัร้องเกาหลีใต้ ท่ีแสดง
หน้าตา รูปร่าง และการแต่งกายสวยงาม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 และท่านเข้าใจเร่ืองราวการ
สื่อสารในคลิปวีดีโอกิจกรรมการปฏิสมัพนัธ์ของนกัร้องเกาหลีใต้ เช่น งานพบปะแฟนมีตติง้ งาน
แจกลายเซน็ การถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรมไฮทชั โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.10 ตามล าดบั 

ด้านการเลือกจดจ า เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ท่านจดจ านกัร้องเกาหลีใต้ท่ีมีผลงานคณุภาพ และแปลกใหม่ โดยมีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 4.50 รองลงมาได้แก่ ท่านจดจ านกัร้องเกาหลีใต้ท่ีมีเสียงร้องไพเราะ และมีความสามารถ
การเต้นสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านจดจ า
นกัร้องเกาหลีใต้ท่ีมีหน้าตา รูปร่าง และการแต่งกาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และท่านจดจ า
นกัร้องเกาหลีใต้ในทีมีคลิปวีดีโอกิจกรรมการปฏิสมัพนัธ์กบันกัร้องเกาหลีใต้ เช่น งานพบปะแฟนมี
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ตติง้ งานแจกลายเซ็น การถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรมไฮทัช โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.06 
ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
นักร้องเกาหลีใต้โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เม่ือ
พิจารณาเป็นราย ข้อพบว่า ทุก ข้ออยู่ ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  ท่ านมีความพึงพอใจ ใน
ความสามารถของนักร้องเกาหลีใต้ / ท่านมีความพึงพอใจผลงานของนักร้องเกาหลีใต้ / ท่านมี
ความพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมของนกัร้องเกาหลีใต้ และท่านมีความพึงพอใจในภาพลกัษณ์
ของนกัร้องเกาหลีใต้ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.66  4.63  4.57 และ 4.43 ตามล าดบั 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 

สมมติฐานข้อท่ี 1. ผู้ รับข่าวสารท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั จากการศกึษาพบวา่ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั ความพึงพอใจที่มีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความพึง
พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีความพึงพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีอาย ุ15 – 23 
ปี มีความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้มากกว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีอาย ุ24-32 ปี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

สว่นคูอ่ื่น ๆ ไม่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันมี

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยท่ีมีการศกึษาแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมี
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้มากกว่าผู้ รับข่าวสาร
ทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมี
ความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความพงึ
พอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 

จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้มากกว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมี
อาชีพพนกังานเอกชน/ห้างร้าน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

สว่นรายคูอ่ื่น ๆ ไม่พบความแตกตา่งทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 
สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

แตกตา่งกนัมีความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั 
จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ท่ีมีผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีตอ่นกัร้อง
เกาหลีใต้แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
โดยผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 19,000-28,999 บาท มีความพึงพอใจ
นักร้องเกาหลีใต้มากกว่าผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 29,000-38,999 
บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สว่นรายคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 2 การเปิดรับข่าวสารของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับข่าวสารนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยการเปิดรับข่าวสาร
นกัร้องเกาหลีใต้ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเลือกเปิดรับ / ด้านการเลือกให้ความสนใจ / ด้านการ
เลือกรับรู้และตีความหมาย และด้านการเลือกจดจ า เม่ือมีการเปิดรับมากขึน้จะท าให้ผู้ รับข่าวสาร
มีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากขึน้  
 

อภปิรายผลการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีไ้ด้ศึกษาค้นคว้า เร่ือง “ความพึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับ

ข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย” สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัมาอภิปรายผลได้
ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ รับข่าวสาร
ทางอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยกบัความพงึพอใจท่ีมีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ จากข้อมลูการศกึษาวิจยั 
พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่  

1.1 เพศ ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากความพงึพอใจ
นกัร้องเกาหลีใต้ เป็นความพงึพอใจสว่นบคุคล ไมมี่ข้อจ ากดัแบง่แยกเพศหรือข้อห้ามไมใ่ห้มีความ
พึงพอใจ เห็นได้จากการโหวตนกัร้องเกาหลีใต้ หากผู้ รับข่าวสารมีความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นเพศ
หญิงหรือเพศชายก็สามารถโหวตให้กบันกัร้องได้ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบักบังานวิจยัของ
ณฏัฐ์ณชัชา น าเจริญสมบตัิ (2560) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การร่วมโหวตในรายการทรู อะคา
เดม่ี แฟนเทเชีย พบวา่ เพศไมมี่ไม่มีความสมัพนัธ์ในการโหวตรายการทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย 

1.2 อาย ุผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีความพงึ
พอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยผู้ รับข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอายุ 15 – 23 ปี มีความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้มากท่ีสุด 
เน่ืองจากผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอายใุนช่วงนีเ้ป็นช่วงวยัรุ่น ตามแนวคิด
ด้านประชากรศาสตร์ วา่ด้วยเร่ืองของอาย ุท่ีเป็นตวัแปรในการหลอ่หลอมอดุมการณ์ โดยพบวา่คน
ท่ีมีอายุน้อยจะมีความคิดในเชิงเสรีมากกว่า ใจร้อนกว่า มองโลกในแง่ดีกว่า เป็นผู้ ท่ีถูกชกัจูงได้
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ง่ายกว่าคนอายุมาก และมีพฤติกรรมในการสื่อสารท่ีชอบเปิดรับข่าวสารด้านบนัเทิงมากกว่าซึ่ง
ชอบความสนุกสนาน ความบันเทิง และมีภูมิคุ้ มกันทางสื่อต ่า จึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อศิลปิน 
หลงใหลในรูปลกัษณ์ได้ง่าย เม่ือมีความพึงพอใจศิลปิน และแสดงออกโดยการเป็นแฟนคลบัท่ี
ซื่อสตัย์และภกัดีต่อศิลปิน จึงมีความพึงพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ กมลเนตร สวุรรณาพิสิทธ์ิ (2551) ศึกษาเร่ือง นกัร้องเกาหลีใต้และกระแสนิยมเกาหลีใต้ของ
กลุ่มแฟนคลับชาวไทย พบว่า กลุ่มแฟนคลับอยู่ในช่วงอายุตัง้แต่11-29 ปี และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของวรุตม์ มีทิพย์ (2560) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบต่อความซื่อสตัย์ภกัดีต่อศิลปิน
เกาหลีของกลุ่มแฟนคลับชาวไทยในกรุงเทพมหานคร  พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภกัดีในศิลปินเกาหลี 

1.3 การศกึษา ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีการศกึษาแตกตา่งกนั
มีความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้แตกต่างกัน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีผู้ รับ
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจท่ีมี
ตอ่นกัร้องเกาหลีใต้มากท่ีสดุ เน่ืองจากผู้ รับข่าวสารท่ีมีการศกึษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี เป็นกลุม่
ท่ีชอบสิ่งท่ีแปลกใหม่ สนุกสนาน ยังไม่มีภาระรับผิดชอบเยอะมาก มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหา
ข้อมลูข่าวสารเพื่อใช้ประกอบการศึกษาด้านต่าง ๆ มีเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความบนัเทิง ซึ่ง
ข้อมลูในอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียมกัจะมีข้อมลูข่าวสารของนกัร้องเกาหลีใต้ และมี
การน าเสนอรูปลกัษณ์สวยงาม แปลกใหม่ท่ีดงึดดูความสนใจ เม่ือใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
บอ่ย จึงพบเห็นข่าวสารนกัร้องเกาหลี เม่ือมีความพึงพอใจศิลปิน จึงแสดงออกโดยการเข้าร่วมป็น
แฟนคลบัท่ีซื่อสตัย์และภกัดีต่อศิลปิน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วรุตม์ มีทิพย์ (2560) ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความซื่อสตัย์ภักดีต่อศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ การศกึษามีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีจะจงรักภกัดีในศิลปินเกาหลี 

1.4 สถานภาพ ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีสถานภาพแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลีใต้ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึง่ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ สาเหตุเน่ืองจากการเป็นแฟนคลบัใด ๆ ความพึงพอใจท่ีจะเป็น
แฟนคลบับุคคลท่ีไม่ได้รู้จกัเป็นการส่วนตวั สามารถเกิดขึน้ได้ เช่น เกิดความพึงพอใจหลงัจากท่ี
เห็นภาพลักษณ์ต่าง ๆ จากสื่อโฆษณา ประชาสมัพันธ์ เกิดความพึงพอใจจะเป็นแฟนคลบันัก
ฟุตบอลหลงัจากชมการแข่งขนัในโซเชียลมีเดีย กล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนในความฝัน ดงันัน้ไม่ว่า
ผู้ รับสารจะมีสถานภาพใด ก็สามารถเกิดความพึงพอใจได้ไม่ต่างกนั เช่น แฟนคลบันกัร้องเกาหลี
หากพึงพอใจและอยากซือ้ของท่ีระลึกของนักร้องเกาหลีก็สามารถท าได้ทุกสถานภาพและไม่มี
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ผลกระทบต่อสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิศเรศ พึ่งเสือ (2560) ศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือ้ของท่ีระลึกของแฟนคลบั พบว่า สถานภาพไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพงึพอใจท่ีจะซือ้ของท่ีระลกึของแฟนคลบั 

1.5 อาชีพ ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีความ
พึงพอใจท่ีมีต่อนักร้องเกาหลีใต้แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจ
นกัร้องเกาหลีใต้มากท่ีสดุ เน่ืองจากผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกลุม่ดงักล่าวเป็น
กลุม่คนในวยัเรียน นกัศกึษา ซึง่ชอบความสนกุสนาน ให้ความความสนใจสื่อบนัเทิง ดารา นกัร้อง 
และเป็นแฟนคลบัท่ีมีความภกัดีตอ่ศิลปินได้ง่าย จงึมีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากท่ีสดุ เม่ือ
มีความพึงพอใจศิลปิน จึงแสดงออกโดยการเข้าร่วมป็นแฟนคลบัท่ีซื่อสตัย์และภกัดีต่อศิลปิน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วรุตม์ มีทิพย์ (2560) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบต่อความซื่อสตัย์
ภกัดีต่อศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลบัชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพมีความสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจท่ีจะจงรักภกัดีในศิลปินเกาหลี 

1.6 รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจที่มีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 9,000 - 18,999 บาท มีความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้มากท่ีสุด เน่ืองจากในปัจจุบันใช้
อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวาง สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกทุกท่ี 
ทกุเวลา โดยเม่ือมีเวลาว่างก็มกัจะใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียดสูิ่งท่ีสนใจเพื่อผ่อนคลาย
ซึ่งผู้ รับข่าวสารท่ีมีระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 - 18,999 บาท หน้าท่ีการงานมักจะอยู่ใน
ต าแหน่งท่ียงัไม่มีภาระรับผิดชอบเยอะมาก มีเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความบนัเทิง ซึง่ข้อมลูใน
อินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียมักจะมีข้อมูลข่าวสารของนักร้องเกาหลีใต้ และมีการ
น าเสนอรูปลกัษณ์นกัร้องเกาหลีใต้ท่ีสวยงาม การแสดงสนกุสานท่ีดงึดดูความสนใจและผ่อนคลาย 
เม่ือใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียบอ่ย จึงพบเห็นข่าวสารนกัร้องเกาหลีบอ่ยขึน้ หากรับข่าวสาร
แล้วเกิดความพึงพอใจในศิลปิน จึงแสดงออกโดยการเข้าร่วมป็นแฟนคลบัท่ีซื่อสตัย์และภกัดีต่อ
ศิลปิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรุตม์ มีทิพย์ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความซื่อสตัย์ภกัดีต่อศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลบัชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้
เฉลี่ยตอ่เดือนมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจท่ีจะจงรักภกัดีในศิลปินเกาหลี 
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2. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสาร
ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกบัความพงึพอใจที่มีตอ่นกัร้องเกาหลีใต้ จากข้อมลูการศกึษาวิจยั
พบว่า การเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ของผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ด้าน
การเลือกเปิดรับ ด้านการเลือกให้ความสนใจ ด้านการเลือกรับรู้และตีความหมาย ด้านการเลือก
จดจ า มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อนกัร้องเกาหลี
ใต้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

สาเหตท่ีุการเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจนกัร้อง
เกาหลีใต้ เน่ืองจากในปัจจุบันนักร้องเกาหลีใต้มีการเผยแพร่ข่าวสารของตนเพื่อโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ผลงานของตนเองเพื่อให้เป็นท่ีรู้จกั สร้างความสนใจ ความพึงพอใจ
และช่ืนชอบ จนผู้ รับสารมีความซื่อสตัย์และภกัดีตอ่ศิลปิน หรือเป็นแฟนคลบั โดยช่องทางเผยแพร่
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางเผยแพร่ท่ีรวดเร็วได้รับความนิยม
สงูสามารถสร้างความพึงพอใจและเผยแพร่ข่าวสารได้หลายรูปแบบ ทัง้รูปภาพ วีดีโอ ผลงาน การ
ร้องเพลง การเต้น กิจกรรมการปฏิสมัพนัธ์ของนกัร้องเกาหลี ท่ีมีรูปร่างหน้าตาการแตง่กายงดงาม 
มีความน่ารัก ตลก สร้างความสนุกสนาน เชิญชวนให้ติดตาม  เพื่อสร้างความพึงพอใจใน
ภาพลกัษณ์ ความสามารถผลงาน และกระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรรมของนักร้องเกาหลี เม่ือผู้ รับ
ข่าวสารมีการเปิดรับข่าวสารของนกัร้องการเกาหลีใต้ จึงเกิดความรู้สึกความพึงพอใจ เน่ืองจาก
ข่าวสารของนักร้องเกาหลีใต้มีเนือ้หาเพื่อสร้างความนิยม เม่ือผู้ รับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยมีการเปิดรับข่าวสารของนกัร้องการเกาหลีใต้มากขึน้ ผู้ รับข่าวสารจึงมีความพึงพอใจ
นักร้องเกาหลีใต้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรุตม์ มีทิพย์ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ี
สง่ผลกระทบตอ่ความซื่อสตัย์ภกัดีต่อศิลปินเกาหลีของกลุม่แฟนคลบัชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มแฟนคลับในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสมัพนัธ์กบัความภกัดีตอ่ศิลปินเกาหลี  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์  
1. กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ ท่ีมีอายุระหว่าง 15-23 ปี มี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 

อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 - 18,999 บาท โดยเป็นกลุ่มท่ีควรท า
การตลาด ประชาสมัพันธ์ ผลงานและข่าวสารของนักร้องเกาหลีใต้ เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า 
เป็นกลุม่ท่ีมีความพงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้มากท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยัด้านการเปิดรับข่าวสาร  
1.ด้านการเลือกให้ความสนใจ กลุ่มเปา้หมายให้ความสนใจ ความสามารถด้านการ

ร้องเพลงและการเต้นของนักร้องเกาหลีใต้มากท่ีสุด ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับนักร้องเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น
บริษัท ผู้ บริหาร ผู้ จัดการวง ควรประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางการร้องและการเต้นท่ีแสดง
ความสามารถท่ีน่าตื่นตาตื่นใจเพื่อสร้างความนิยมและดึงดดูความสนใจ และความพึงพอใจใน
นักร้องเกาหลีใต้ เน่ืองจากผลการวิจัย ด้านการเลือกให้ความสนใจ แสดงให้เห็นว่าแฟนคลับ
นกัร้องเกาหลีใต้ในปัจจบุนัไมไ่ด้พงึพอใจนกัร้องเกาหลีใต้เพียงเพราะรูปร่างหน้าตาเท่านัน้ แตต้่อง
เป็นคนท่ีมีความสามารถทัง้การร้อง การเต้น และรูปร่างหน้าตาสวยงามด้วย เป็นสาเหตใุห้นกัร้อง
เกาหลีใต้หลายวงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามจงึไม่ได้รับความนิยมทกุวง 

2. ด้านการเลือกรับรู้และตีความหมาย กลุ่มเป้าหมาย เลือกรับฟังเพลงและรับชม
วีดีโอของนักร้องเกาหลีใต้ท่ีมีเสียงร้องไพเราะและมีความสามารถการเต้นสูงมากท่ีสุด  ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบันกัร้องเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ผู้บริหาร ผู้จดัการวง ควรสร้างผลงานเพลงท่ีไพเราะ
และมีการแสดงประกอบท่ีน่าสนใจเพื่อสร้างเลือกรับรู้ตวันกัร้องและตีความหมายในผลงานเพลง  
เน่ืองจากผลการวิจยั ด้านการเลือกรับรู้และตีความหมาย แสดงให้เห็นว่า นกัร้องเกาหลีใต้เสียง
ไพเราะท่ีมีบทเพลงท่ีไพเราะและมีการแสดงประกอบเพลง สามารถดงึดดูให้กลุม่เปา้หมายเลือกรับ
ฟังเพลงและต้องการเข้าใจความหมายของผลงานและความพงึพอใจในนกัร้องเกาหลีใต้ 

3. ด้านการเลือกจดจ า กลุ่มเป้าหมาย เลือกจดจ านักร้องเกาหลีใต้ท่ีมีผลงาน
คุณภาพ และแปลกใหม่มากท่ีสุด ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับนักร้องเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ผู้ บริหาร 
ผู้จดัการวง ควรมีการผลิตผลงานเพลงท่ีมีคณุภาพ พฒันาให้มีความแปลกใหมต่ามความนิยมของ
กลุม่เปา้หมายอยู่เสมอ เน่ืองจากผลการวิจยั ด้านการเลือกจดจ า แสดงให้เห็นว่า ผลงานท่ีไพเราะ
และแปลกใหม่สามารถสร้างการจดจ าและสร้างความพึงพอใจในนกัร้องเกาหลีใต้ได้ ดงันัน้การท่ี
นกัร้องเกาหลีใต้หลายวงท่ีมีรูปร่างหน้าตางดงามหรือมีความสามารถด้านการร้องและการเต้นสงู
แตไ่ม่ได้รับความนิยมสงูทกุวง เน่ืองจากมีแนวเพลงไมถ่กูใจกลุม่เปา้หมาย 
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4. ด้านการเลือกเปิดรับข่าวสาร กลุม่เปา้หมาย ช่ืนชอบข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้และ
เป็นแฟนคลบันกัร้องเกาหลีใต้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบันกัร้องเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ผู้บริหาร ผู้จดัการ
วง ควรสง่ข่าวสารทัง้รูปภาพ ข้อความประชาสมัพนัธ์ คลปิวีดีโอผลงานเพลง วีดีโอภาพลกัษณ์ตา่ง 
ๆ เน่ืองจากเป็นข่าวสารท่ีได้รับความช่ืนชอบและสร้างความพึงพอใจในนกัร้องเกาหลีใต้มากท่ีสดุ 
โดยประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางทวิตเตอร์ โดยต้นสงักดัเผยแพร่เองและเผยแพร่โดยผู้ ท่ีมีผู้ติดตาม
ในทวิตเตอร์สูง เพื่อให้เกิดกระแสสนใจผ่านการสร้างแฮชแท็ก (Hashtag Marketing) เน่ืองจาก
ผลการวิจยั ด้านการเลือกเปิดรับข่าวสารนกัร้องเกาหลีใต้ กลุม่เปา้หมาย ช่ืนชอบข่าวสารและเป็น
แฟนคลบันกัร้องเกาหลีใต้ เลือกเปิดรับข่าวสารของนกัร้องเกาหลีใต้ทางอินเทอร์เน็ตจากทวิตเตอร์ 
(Twitter) แสดงให้เห็นว่า รูปภาพ ข้อความ เร่ืองเลา่ หรือคลิปวีโอสัน้ ๆ ในทวิตเตอร์ สามารถสร้าง
ไวรัล (Viral Marketing) หรือรูปแบบการโฆษณาผา่นสื่อ หรือ Social Network ท่ีมีรูปแบบกระจาย
ได้แบบรวดเร็วเหมือนไวรัส ให้กับนักร้องเกาหลีใต้ได้ เน่ืองจากข่าวในทวิตเตอร์เป็นข้อมูลท่ี
สามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว กลุม่เปา้หมายสามารถใช้เวลาสัน้ ๆ ในการอา่นหรือรับชมแตล่ะข่าว จึง
สามารถรับรู้หลาย ๆ ข่าวสารได้เร็วกว่า อีกทัง้ยงัสามารถเลือกติดตามข่าวสารเฉพาะท่ีสนใจจาก
การติดตามผู้ ท่ีมกัจะเผยแพร่ข่าวสารท่ีตนสนใจได้ เช่น การติดตามแฟนคลบันกัร้องเกาหลีใต้ท่ี
มักจะเผยแพร่ข่าวนักร้องเกาหลีใต้ท่ีตนชอบถ่ีกว่าเร่ืองอ่ืน เม่ือได้รับแต่ข่าวสารท่ีดีของนักร้อง
เกาหลีใต้ ทัง้รูปถ่าย รูปภาพ และคลิปวีดีโอ จึงมีความพึงพอใจและเป็นแฟนคลบัท่ีซื่อสตัย์ภกัดี
ของนกัร้องเกาหลีใต้ เม่ือมีการเผยแพร่ตอ่ตอ่กนัก็เป็นการโฆษณาให้โดยอตัโนมตัิ  

จากการศกึษาดงักลา่วผู้วิจยัจงึมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิดงันี ้
1. ข้อเสนอแนะในเร่ืองการพัฒนาความสามารถ ผลงาน ภาพลักษณ์ การแสดง 

บุคลิกภาพ และฝึกไหวพริบในการเข้าร่วมกิจกรรม ของนกัร้องให้มีความพร้อมก่อนท่ีจะเผยแพร่
ผลงาน  

2. ข้อเสนอแนะในเร่ืองการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสารของนกัร้องไปในทิศทางท่ี
สง่เสริมภาพลกัษณ์ และท าการโฆษณาผลงานให้น่าสนใจ ดงึดดูให้พึงพอใจ ตามช่องทางท่ีได้รับ
ความนิยมและเข้าถึงง่าย เพื่อให้สอดคล้องกบัความสนใจและความพึงพอใจของผู้ รับข่าวสารจน
กลายมาเป็นแฟนคลบัท่ีซื่อสตัย์และภกัดี 
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ข้อเสนอแนะในวิจยัครัง้ตอ่ไป 
ส าหรับงานวิจยัครัง้ตอ่ไป ทางผู้วิจยัมีความเห็นวา่ควรท าการศกึษาเพิ่มเตมิ ดงันี ้

1. การวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบระหวา่งการเตรียมความพร้อมก่อน
การเป็นนกัร้องและกลยทุธ์การออกอลับัม้เพลงของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหาจดุ
แตกตา่งที่ควรน ามาใช้ในการออกผลงานท่ีสร้างความนิยมให้กบันกัร้องท่ีจะเผยแพร่ผลงาน 

2. การวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรมีการศกึษากลยทุธ์การสร้างข่าวสาร การสร้างภาพลกัษณ์
นกัร้องและการจดักิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสนใจและความพึงพอใจนกัร้องเกาหลีใต้ ท่ีท าให้ผู้ รับ
สารพงึพอใจเพ่ือสร้างฐานแฟนคลบัให้กนันกัร้องท่ีจะเผยแพร่ผลงาน  

3. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรศกึษาความคิดเห็นของคนไทยในเร่ืองการสง่เสริมการท า
ธุรกิจวฒันธรรม เพื่อสร้างกระแส T-POP ให้กลบัมาได้รับความนิยม โดยอิงกรณีศึกษา K-pop
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อทราบทัศนคติและเป็นฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินงานพัฒนาธุรกิจ
วฒันธรรมในอนาคต 
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