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ผา่นช่องทางอินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 

SATISFACTION WITH SOUTH KOREAN SINGERS AMONG 
SUBSCRIBERS VIA THE INTERNET IN THAILAND 

 
กมลมาศ ศรยีาพรหม¹ 

ณกัษ์ กุลสิร²์ 
 

บทคดัย่อ 
 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นความมุ่งหมายเพื่อการศกึษาความพงึพอใจที่มต่ีอนักรอ้งเกาหลใีต้ของผูร้บัข่าวสาร
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ การเปิดรับข่าวสาร ที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจที่มต่ีอนักร้องเกาหลใีต้ผู้รบัข่าวสารผ่านช่องทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย  จ านวน
ทัง้สิน้ 400 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ความถี ่ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่า
ความสมัพนัธด์ว้ยสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 

ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15 -23 ปี มีระดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีสถานภาพโสด มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,000-18,999 บาท เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา  

การเปิดรบัข่าวสารของนักรอ้งเกาหลใีต้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยด้านการเลอืกให้ความสนใจ ด้าน
การเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมาย และดา้นการเลอืกจดจ า อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้นการเลอืกเปิดรบั อยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั    

ความพึงพอใจที่มีต่อนักร้องเกาหลีใต้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในความสามารถ 
ความพงึพอใจในผลงาน ความพงึพอใจทีไ่ดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม และความพงึพอใจในภาพลกัษณ์ของนกัรอ้งเกาหลใีต ้อยู่
ในระดบัมากทีส่ดุตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้รบัข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีอายุ การศึกษา รายได้
แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจที่มต่ีอนักร้องเกาหลใีต้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  การเปิดรบั
ขา่วสาร ประกอบดว้ย การเลอืกเปิดรบั  การเลอืกใหค้วามสนใจ  การเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมาย  และการเลอืกจดจ า มี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจทีม่ต่ีอนักรอ้งเกาหลใีต้ ในทศิทางเดยีวกันระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: นกัรอ้งเกาหลใีต ้การเปิดรบัขา่วสาร ความพงึพอใจ 
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²รองศาสตราจารย ์ดร. คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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       ABSTRACT 
 
 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 hearing 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. 
  
Keywords: South Korean Singers, Subscribers Internet Thailand, Satisfaction  
 
บทน า 

กระแสวฒันธรรมจากประเทศเกาหลใีต้ หรอื K-pop (เค-พอ็พ) ซึง่ย่อมาจากค าว่า Korean pop culture เป็น
กระแสวฒันธรรมทีเ่ผยแพร่ไปในหลายพืน้ทีข่องเอเชยี อาท ิจนี อนิโดนีเซยี ฮ่องกง มาเลเซยี สงิคโปรแ์ละในประเทศ
ไทย โดยมกีารแพร่กระจายในหลายรูปแบบ เช่น ละคร-รายการทีวขีองประเทศเกาหลใีต้ ดาราเกาหลใีต้ การแต่งตวั
การแต่งหน้าสไตล์เกาหลใีต้ ซึ่งเป็นกระแสที่คนไทยส่วนหน่ึงให้ความสนใจมากในปจัจุบนั และมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้
โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น จนเกดิการตัง้ปรากฏการณ์ “ฮลัรวิ” (Hallyu) ซึง่หมายถงึ กระแสความนิยมเกาหลใีต ้โดยเฉพาะ
วฒันธรรมเพลงป๊อบเกาหลีใต้ที่กล่าวกนัว่าเป็นยุคใหม่ของคลื่นวฒันธรรมเกาหลีใต้ (positioningmag) โดยมศีลิปิน
นกัรอ้งเกาหลใีต้ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ไอดอล (Idol) เป็นกลุ่มผูเ้ผยแพร่วฒันธรรมเกาหลใีต้ออกสู่ประเทศต่างๆ ผ่านช่อง
ทางการเผยแพร่ในหลายสื่อ โดยเฉพาะการอาศยัความนิยมของสื่อออนไลน์เผยแพร่เพลงป๊อบเกาหลใีต้และความเป็น 
“Idol” ผ่านเครอืข่ายทางสงัคมต่างๆ เช่น ยทููป (YouTube) ทวติเตอร ์(Twitter) เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นตน้ ซึง่นบัว่า
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เป็นการเผยแพร่ทีท่ าให้วฒันธรรมเพลงเกาหลใีต้และเหล่าไอดอลเป็นที่รูจ้กัและประสบผลส าเรจ็ได้อย่างรวดเรว็ เช่น 
เวบ็ไซต์ยูทูป ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์ที่รวมวดีโีอจากทัว่โลก พบว่ามีมวิสคิวดีีโอของศิลปินนักร้องจากประเทศเกาหลใีต้อยู่
หลายวดีโีอและมยีอดผูเ้ขา้ชมวดีโีอจ านวนมากจากทุกมมุโลก หรอืการตัง้เพจเฉพาะของไอดอลในสงัคมออนไลน์ และมี
จ านวนผู้ชื่นชอบหรือแฟนคลับ ติดตามเพจเป็นจ านวนหลายล้านคนจนเกิดธุรกิจท าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ K-pop 
โดยเฉพาะหลายเวบ็ไซต ์ 

ส าหรบัประเทศไทยมกีารเผยแพร่ของกระแสวฒันธรรมเพลงป๊อบเกาหลใีต้ในหลายสื่อ เช่น วทิยุ โทรทศัน์ 
นิตยสาร และอนิเทอร์เน็ต มกีารจดังานเปิดตวัศลิปินและจดัทวัรค์อนเสริ์ตของไอดอลเกาหลใีต้ในประเทศไทยอย่าง
ต่อเน่ือง (ชุตมิา ชุญหกาญจน์ 2550) หลายตราสนิคา้ของประเทศไทย มกีารเลอืกใชไ้อดอลเกาหลใีต้เป็นพรเีซน็เตอร ์
(วรนุช ตนัตวิทิติพงศ ์2551) ซึง่การด าเนินกจิกรรมแต่ละครัง้มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจ านวนมากและมแีนวโน้มการเขา้ร่วม
กจิกรรมเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีแต่กระแสวฒันธรรมเพลงเกาหลใีต้และ
ไอดอลกลบัได้รบัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เหน็ได้จากเหตุการณ์กลุ่มแฟนคลบัที่ไปต้อนรบัไอดอลเกาหลใีต้ที่
สนามบนิสวุรรณภูมจิ านวนมาก หรอืเหตุการณ์คนลน้หา้งสรรพสนิคา้เพื่อไปร่วมงานเปิดตวัไอดอล เป็นตน้ (ไทยรฐั) 
เมื่อมองยอ้นกลบัมาที่วงการเพลงของประเทศไทย ศลิปินนักรอ้งหลายท่านล้วนมคีวามสามารถและรูปร่างหน้าตาที่
งดงาม บทเพลงทีเ่ผยแพร่กม็คีวามไพเราะ แมจ้ะไดร้บัความนิยมแต่กลบัมแีฟนคลบัทีม่คีวามคลัง่ไคลน้้อยกว่าศลิปิน
ไอดอลเกาหลีใต้ ซึ่งจุดน้ีสังเกตได้จากการออกโรงปกป้องศิลปินโดยแฟนคลับในกรณีที่เกิดกระแสด้านลบ                  
ในโลกโซเชยีล 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัเหน็ความส าคญัในการศกึษาความพงึพอใจของผูช้ื่นชอบนกัรอ้งเกาหลใีตจ้น
กลายเป็นแฟนคลบัที่คลัง่ไคล้ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกจิวงการเพลงในประเทศไทย จะสามารถน าขอ้มูลไปปรบัใช ้
รวมถงึสรา้งวฒันธรรมเพลงไทยใหส้ามารถเผยแพร่และไดร้บัความนิยมไดม้ากขึน้จนเกดิเป็นกระแส T-pop (Thai pop 
culture) โดยศึกษาจากกลุ่มผู้รบัข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นช่องทางที่แฟนคลบันิยมใช้เพื่อหา
ขอ้มลูขา่วสารของนกัรอ้งทีต่นชื่นชอบเพราะเขา้ถงึไดง้่าย รวดเรว็ และเป็นปจัจุบนัมากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถงึความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัรอ้งเกาหลใีตข้องผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย จ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัขา่วสาร ในดา้นการเลอืกเปิดรบัขา่วสาร การเลอืกใหค้วามสนใจ
ข่าวสาร การเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมายข่าวสาร และการเลอืกจดจ าข่าวสาร กบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอนักรอ้งเกาหลใีต้
ของผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
  1. ผู้รบัข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ 
การศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัรอ้งเกาหลใีตแ้ตกต่างกนั 

2. การเปิดรบัขา่วสารของผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจทีม่ต่ีอ
นกัรอ้งเกาหลใีต ้ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน (2546 ) กล่าวว่า ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ยอายุ เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพ
เป็นลกัษณะทีส่ าคญัสามารถชีใ้หเ้หน็ประเดน็ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่ส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลที่
แตกต่างกนั จะช่วยใหส้ถติิทีว่ดัได้ของประชากรใกลเ้คยีงกบัความจรงิมากทีสุ่ด รวมทัง้สอดคลอ้งต่อการวดัมากกว่า         
ตวัแปรอื่น  

แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรบัข่าวสาร Klapper (1960) กล่าวว่า ขัน้ตอนกระบวนการเลอืกรบัขา่วสารหรอื
เปิดรบัข่าวสารของบุคคลจากสื่อต่างๆ เปรียบเสมือน เครื่องกรองข่าวสารในการรบัรู้ของมนุษย์ ซึ่งกระบวนการ
เลอืกสรรในการเปิดรบัข่าวสารดว้ยการกลัน่กรองม ี4 ขัน้ โดยล าดบัคอื 1. การเลอืกเปิดรบั (Selective Exposure) 2. 
การเลือกให้ความสนใจ  (Selective Attention) 3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and 
Interpretation) 4. การเลอืกจดจ า (Selective Retention)  

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ Shelly (1975) กล่าวว่า ความรูส้กึพงึพอใจ ความรูส้กึในเชงิบวกทีเ่กดิขึ้น
แล้วท าให้มีความสุข ยิ่งถ้าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่เขาวางไว้ได้ในระดับสูงความรู้สกึทางบวกก็จะมีมาก และ
ก่อใหเ้กดิความสขุ และสรา้งความพงึพอใจได ้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ทีช่ื่นชอบและมคีวามพึงพอใจใน
นกัรอ้งเกาหลใีต ้ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ทีช่ื่นชอบและมคีวามพงึพอใจ
นักร้องเกาหลใีต้ (เฉพาะคนไทย) ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนว่ามจี านวนเท่าใด ผู้วจิยัจงึได้ท าการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Non population) โดยใช้สูตร
ค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2559) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 %และความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ได้ขนาด
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเท่ากบั 385 คน และส ารองเผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อกี 15 คน รวม 400 คน โดยมี
ขัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการหาตวัอย่างกลุ่มผูร้บัข่าวสาร
ทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ทีช่ื่นชอบและมคีวามพงึพอใจนกัรอ้งเกาหลใีต ้โดยเลอืกศกึษาจากผูร้บัขา่วสารคนไทย
ที่ชื่นชอบและมีความพึงพอใจในนักร้องเกาหลีใต้ที่ได้รบันิยมในประเทศไทย 4 วง ได้แก่ วง BTS วง GOT7 วง 
BLACKPINK และ วง BTOB (วกิพิเีดยี) 
  ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดจ านวนตัวอย่างที่จะท าการ
ส ารวจ จากผู้รบัข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่ชื่นชอบและมีความพึงพอใจนักร้องเกาหลใีต้ วงBTS วง
GOT7 วงBLACKPINK และวงBTOB รวม 4 วง วงละ 100 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 
 ขัน้ตอนที ่3 การสุม่ตวัอย่างโดยวธิกีารคดัเลอืกแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
น าแบบสอบถามที่ได้เตรยีมไว้ในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์ และส่งลงิค์แบบสอบถามความคิดเห็นให้กบัผู้รบั
ข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ตามที่ก าหนดในขัน้ตอนที่ 2 เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล และขอความร่วมมอืใหช้่วยสง่ต่อลิงคใ์หก้บัผูร้บัข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ตไทยท่านอื่นทีรู่จ้กัและ
ทราบว่ามคีวามชื่นชอบและมคีวามพงึพอใจนักรอ้งเกาหลใีต้วงเดยีวกนั เนื่องจากกลุ่มคนไทยที่ชื่นชอบและมคีวาม  
พงึพอใจนักร้องเกาหลใีต้มีการนัดรวมตวัเพื่อท ากจิกรรมกนัอยู่เสมอเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารของนักรอ้ งเกาหลใีต้ที ่
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ชื่นชอบ (พนัทิป) เมื่อได้ตัวอย่างครบถ้วนและเพียงพอจึงจะยุติการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจดัเก็บข้อมูลจากผู้รบั
ข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย ที่ชื่นชอบและมีความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้ ทัง้ 4 วง ตามที่ก าหนดใน
ขัน้ตอนที ่2 จนครบ 400 คน ตามจ านวนทีต่อ้งการ 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ในดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ด้านการเปิดรบัข่าวสารนักร้องเกาหลใีต้ ได้แก่ การ
เลอืกเปิดรบัขา่วสาร การเลอืกใหค้วามสนใจ การเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมาย การเลอืกจดจ า และดา้นความพงึพอใจทีม่ี
ต่อนักร้องเกาหลใีต้ ได้แก่ ความพงึพอใจด้านภาพลกัษณ์ ความพงึพอใจความสามารถ ความพึงพอใจผลงาน และ
ความพงึพอใจทีไ่ดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมแสดงผลเป็นค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานใชก้ารทดสอบค่า
ท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และการหาค่าความสมัพนัธด์ว้ยสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั โดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูปในการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู  และการแปลผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหแ์ละด าเนินการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 การวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที ่ 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการเปิดรบัขา่วสารนกัรอ้งเกาหลใีต้ 
สว่นที ่ 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัรอ้งเกาหลใีต ้
สว่นที ่ 4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 15-23 ปี ม ีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี

สถานภาพโสด อาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,000 - 18,999 บาท  
2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเหน็ด้านการเปิดรบัข่าวสารนักรอ้งเกาหลใีต้โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ดา้นการเลอืกใหค้วาม
สนใจข่าวสาร ด้านการเลอืกรบัรูแ้ละตีความหมาย และด้านการเลอืกจดจ า อยู่ในระดบัมากที่สุด ส่วนด้านการเลอืก
เปิดรบัขา่วสารอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47  4.36  4.29 และ 3.70 ตามล าดบั  

3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลความพงึพอใจที่มต่ีอนักรอ้งเกาหลใีต้ของผูร้บัข่าวทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 
พบว่า ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัรอ้งเกาหลใีตโ้ดยรวมอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.57 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคีวามพงึพอใจความสามารถ มคีวามพงึพอใจผลงาน มคีวามพงึพอใจทีไ่ดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
และมคีวามพงึพอใจในภาพลกัษณ์ของนกัรอ้งเกาหลใีต ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66 4.63 4.57 และ 4.43 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมตฐิานขอ้ที ่1. ผูร้บัขา่วสารทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ 

อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัรอ้งเกาหลใีตแ้ตกต่างกนั จากการศกึษาพบว่า 
ผูร้บัข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ตทีม่เีพศและสถานภาพแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจที่มต่ีอนักรอ้งเกาหลใีต้ไม่แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตทีม่อีายุ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่นต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจ
ทีม่ต่ีอนักรอ้งเกาหลใีต้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูร้บั
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ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีอายุ 15 – 23 ปี  มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปรญิญาตรี อาชีพนักเรียน/
นกัศกึษา และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,000-18,999 บาท มคีวามพงึพอใจนกัรอ้งเกาหลใีตม้ากทีส่ดุ 

สมมตฐิานขอ้ที ่2 การเปิดรบัขา่วสารของผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอนักรอ้งเกาหลใีต้ จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า การเปิดรบัขา่วสารนักรอ้งเกาหลใีตข้องผูร้บัขา่วสาร
ทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจทีม่ต่ีอนักรอ้งเกาหลใีต้ ในทศิทางเดยีวกนัระดบัปาน
กลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยการเปิดรบัขา่วสารนกัรอ้งเกาหลใีต้
ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเลอืกเปิดรบั / ดา้นการเลอืกใหค้วามสนใจ / ดา้นการเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมาย และดา้นการ
เลอืกจดจ า เมื่อมกีารเปิดรบัขา่วสารมากขึน้จะท าใหผู้ร้บัขา่วสารมคีวามพงึพอใจนกัรอ้งเกาหลใีตม้ากขึน้ 
 
สรปุและอภิปรายผล 

สมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย 
เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั ความพึงพอใจที่มีต่อนักร้องเกาหลใีต้
แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 

1. เพศ ผูร้บัข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอนักรอ้งเกาหลี
ใตไ้ม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 เน่ืองจากความพงึพอใจในนกัรอ้งเกาหลใีต ้เป็นความพงึพอใจสว่น
บุคคล ไม่มขีอ้จ ากดัแบ่งแยกเพศหรอืขอ้ห้ามไม่ให้มคีวามพงึพอใจ เห็นได้จากการโหวตนักร้องเกาหลใีต้ หากผู้รบั
ขา่วสารมคีวามพงึพอใจไม่ว่าจะเป็นเพศหญงิหรอืเพศชายกส็ามารถโหวตใหก้บันักรอ้งไดไ้ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กับกับงานวิจยัของณัฏฐ์ณัชชา น าเจริญสมบัติ (2560) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่ส่งผลต่อการร่วมโหวตในรายการทร ู             
อะคาเดมี ่แฟนเทเชยี พบว่า เพศไม่มไีม่มคีวามสมัพนัธใ์นการโหวตรายการทร ูอะคาเดม ีแฟนเทเชยี 

2. อายุ ผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัรอ้งเกาหลี
ใต้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติที ่0.01 โดยผูร้บัข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยทีม่อีายุ 15 – 23 ปี  
มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอนักรอ้งเกาหลใีตม้ากทีส่ดุ เน่ืองจากผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยทีม่อีายุในช่วงนี้
เป็นช่วงวยัรุ่น ตามแนวคดิดา้นประชากรศาสตร ์ว่าดว้ยเรื่องของอายุ ทีเ่ ป็นตวัแปรในการหล่อหลอมอุดมการณ์ โดย
พบว่าคนที่มอีายุน้อยจะมคีวามคดิในเชงิเสรมีากกว่า ใจรอ้นกว่า มองโลกในแง่ดกีว่า เป็นผู้ทีถู่กชกัจูงไดง้่ายกว่าคน
อายุมาก และมพีฤตกิรรมในการสือ่สารทีช่อบเปิดรบัข่าวสารดา้นบนัเทงิมากกว่าซึง่ชอบความสนุกสนาน ความบนัเทงิ 
และมภีูมคิุ้มกนัทางสื่อต ่า จงึมทีศันคตเิชงิบวกต่อศลิปิน หลงใหลในรูปลกัษณ์ไดง้่าย เมื่อมคีวามพงึพอใจศลิปิน และ
แสดงออกโดยการเป็นแฟนคลบัทีซ่ื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอศลิปิน จงึมคีวามพงึพอใจนักรอ้งเกาหลใีตม้ากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัช่วงอายุในงานวจิยัของ กมลเนตร สวุรรณาพสิทิธิ ์(2551) ศกึษาเรื่อง นกัรอ้งเกาหลใีตแ้ละกระแสนิยมเกาหลใีตข้อง
กลุ่มแฟนคลบัชาวไทย พบว่า กลุ่มแฟนคลบัอยู่ในช่วงอายุตัง้แต่11-29 ปี และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรุตม ์มทีพิย ์
(2560) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อความซื่อสัตย์ภักดีต่อศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับชาวไทยใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดใีนศลิปินเกาหล ี

3. การศกึษา ผูร้บัข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มกีารศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจที่มต่ีอ
นักร้องเกาหลใีต้แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.01 โดยมผีูร้บัข่าวสารทางอินเทอรเ์น็ตในประเทศไทยที่มี
การศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอนักรอ้งเกาหลใีตม้ากทีส่ดุ เนื่องจากผูร้บัขา่วสารทีม่กีารศกึษา
ระดับต ่ ากว่าปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่ชอบสิ่งที่แปลกใหม่ สนุกสนาน ยังไม่มีภาระรับผิดชอบเยอะมาก มีการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ประกอบการศึกษาด้านต่างๆ มีเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาความบันเทิง            
ซึ่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียมักจะมีข้อมูลข่าวสารของนักร้องเกาหลีใต้ และมีการน าเสนอ
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รปูลกัษณ์สวยงาม แปลกใหม่ทีด่งึดูดความสนใจ เมื่อใชอ้นิเทอร์เน็ตและโซเชยีลมเีดยีบ่อย จงึพบเหน็ข่าวสารนักรอ้ง
เกาหล ีเมื่อมคีวามพงึพอใจศลิปิน จงึแสดงออกโดยการเขา้ร่วมป็นแฟนคลบัทีซ่ื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอศลิปิน ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ วรุตม ์มทีพิย ์(2560) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อความซื่อสตัยภ์กัดต่ีอศลิปินเกาหลขีองกลุ่ม
แฟนคลบัชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า การศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจทีจ่ะจงรกัภกัดใีนศลิปินเกาหลี 

4. สถานภาพ ผู้รบัข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจที่มต่ีอ
นกัรอ้งเกาหลใีตไ้ม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สาเหตุเน่ืองจาก
การเป็นแฟนคลบัใดๆ ความพงึพอใจทีจ่ะเป็นแฟนคลบับุคคลทีไ่ม่ไดรู้จ้กัเป็นการส่วนตวั สามารถเกดิขึน้ได ้เช่น เกดิ
ความพงึพอใจหลงัจากทีเ่หน็ภาพลกัษณ์ต่างๆ จากสื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์เกดิความพงึพอใจจะเป็นแฟนคลบันัก
ฟุตบอลหลงัจากชมการแขง่ขนัในโซเชยีมเีดยี กล่าวไดว้่าเป็นเสมอืนคนในความฝนั ดงันัน้ไม่ว่าผูร้บัสารจะมสีถานภาพ
ใด กส็ามารถเกดิความพงึพอใจได้ไม่ต่างกนั เช่น แฟนคลบันักร้องเกาหลหีากพึงพอใจและอยากซื้อของที่ระลกึของ
นักรอ้งเกาหลกีส็ามารถท าไดทุ้กสถานภาพและไม่มผีลกระทบต่อสถานภาพส่วนบุคคล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อศิเรศ พึ่งเสอื (2560) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อการเลอืกซื้อของที่ระลกึของแฟนคลบั พบว่า สถานภาพไม่มี
อทิธพิลต่อความพงึพอใจทีจ่ะซือ้ของทีร่ะลกึของแฟนคลบั 

5. อาชพี ผู้รบัข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มอีาชพีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจที่มต่ีอนักร้อง
เกาหลีใต้แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้รบัข่าวสารทาง
อินเทอร์เน็ตที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้มากที่สุด เนื่องจากผู้รบัข่าวสารทาง
อนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยกลุ่มดงักล่าวเป็นกลุ่มคนในวยัเรยีน นักศกึษา ซึง่ชอบความสนุกสนาน ใหค้วามความสนใจ
สือ่บนัเทงิ ดารา นักรอ้ง และเป็นแฟนคลบัทีม่คีวามภกัดต่ีอศลิปินไดง้่าย จงึมคีวามพงึพอใจนักรอ้งเกาหลใีต้มากทีสุ่ด 
เมื่อมีความพึงพอใจศิลปิน จึงแสดงออกโดยการเขา้ร่วมป็นแฟนคลบัที่ซื่อสตัย์และภักดีต่อศลิปิน ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วรุตม ์มทีพิย ์(2560) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความซื่อสตัยภ์กัดต่ีอศลิปินเกาหลขีองกลุ่มแฟน
คลบัชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจที่จะจงรกัภกัดใีนศลิปินเกาหล ี

6. รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ผู้รบัข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมี
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอนักรอ้งเกาหลใีต้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยผูร้บัข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ตทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,000 - 18,999 บาท มคีวามพงึพอใจนักรอ้งเกาหลใีต้มาก
ทีส่ดุ เน่ืองจากในปจัจุบนัใชอ้นิเทอรเ์น็ตและโซเชยีลมเีดยีเป็นทีนิ่ยมอย่างกวา้งขวาง สามารถใชง้านไดง้่ายและสะดวก
ทุกที ่ทุกเวลา โดยเมื่อมเีวลาว่างกม็กัจะใชง้านอนิเทอรเ์น็ตและโซเชยีลมเีดยีดูสิง่ทีส่นใจเพื่อผ่อนคลายซึง่ผูร้บัขา่วสาร
ทีม่รีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,000 - 18,999 บาท หน้าทีก่ารงานมกัจะอยู่ในต าแหน่งทีย่งัไม่มภีาระรบัผดิชอบเยอะ
มาก มเีวลาใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อหาความบนัเทงิ ซึง่ขอ้มลูในอนิเตอรเ์น็ตโดยเฉพาะในโซเชยีลมเีดยีมกัจะมขีอ้มลูขา่วสาร
ของนกัรอ้งเกาหลใีต ้และมกีารน าเสนอรปูลกัษณ์นกัรอ้งเกาหลใีต้ทีส่วยงาม การแสดงสนุกสานทีด่งึดูดความสนใจและ
ผ่อนคลาย เมื่อใชอ้นิเทอรเ์น็ตและโซเชยีลมเีดยีบ่อย จงึพบเหน็ข่าวสารนักรอ้งเกาหลบี่อยขึน้ หากรบัข่าวสารแลว้เกดิ
ความพึงพอใจในศิลปิน จึงแสดงออกโดยการเข้าร่วมเป็นแฟนคลบัที่ซื่อสตัย์และภักดีต่อศิลปิน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวรุตม ์มทีพิย ์(2560) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อความซื่อสตัยภ์กัดต่ีอศลิปินเกาหลขีองกลุ่มแฟน
คลบัชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจทีจ่ะจงรกัภกัดใีนศลิปิน
เกาหล ี

สมมตฐิานขอ้ที ่2 การเปิดรบัขา่วสารของผูร้บัขา่วสารทางอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอนกัรอ้งเกาหลใีต้ ผลการวจิยัพบว่า 
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 การเปิดรบัข่าวสารนักรอ้งเกาหลใีตข้องผูร้บัข่าวสารทางอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทยกบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอ
นักรอ้งเกาหลใีต้ จากขอ้มูลการศกึษาวจิยัพบว่า เปิดรบัข่าวสารนักรอ้งเกาหลใีต้ของผู้รบัข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ตใน
ประเทศไทย ดา้นการเลอืกเปิดรบั ดา้นการเลอืกใหค้วามสนใจ ดา้นการเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมาย ดา้นการเลอืกจดจ า 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางกบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอนกัรอ้งเกาหลใีต ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01  

สาเหตุที่การเปิดรบัข่าวสารนักรอ้งเกาหลใีต้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจนักรอ้งเกาหลใีต้ เนื่องจากใน
ปจัจุบนันักร้องเกาหลีใต้มีการเผยแพร่ข่าวสารของตนเพื่อโฆษณา ประชาสมัพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของตนเอง
เพื่อใหเ้ป็นที่รูจ้กั สรา้งความสนใจ ความพงึพอใจและชื่นชอบ จนผูร้บัสารมคีวามซื่อสตัยแ์ละภกัดต่ีอศลิปิน หรอืเป็น
แฟนคลบั โดยช่องทางเผยแพร่ข่าวสารทางอนิเทอรเ์น็ตโดยเฉพาะทางโซเชยีลมเีดยีเป็นช่องทางเผยแพร่ที่รวด เรว็
ไดร้บัความนิยมสงูสามารถสรา้งความพงึพอใจและเผยแพร่ข่าวสารไดห้ลายรูปแบบ ทัง้รปูภาพ วดีโีอ ผลงาน การรอ้ง
เพลง การเตน้ กจิกรรมการปฏสิมัพนัธข์องนกัรอ้งเกาหล ีทีม่รีปูร่างหน้าตาการแต่งกายงดงาม มคีวามน่ารกั ตลก สรา้ง
ความสนุกสนาน เชญิชวนให้ตดิตาม เพื่อสร้างความพงึพอใจในภาพลกัษณ์ ความสามารถผลงาน และกระตุ้นใหเ้ขา้
ร่วมกจิกรรรมของนกัรอ้งเกาหล ีเมื่อผูร้บัข่าวสารมกีารเปิดรบัข่าวสารของนกัรอ้งการเกาหลใีต้ จงึเกดิความรูส้กึความ
พึงพอใจ เนื่องจากข่าวสารของนักร้องเกาหลีใต้มีเนื้อหาเพื่อสร้างความนิยม เมื่อผู้รบัข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยมกีารเปิดรบัข่าวสารของนักรอ้งการเกาหลใีตม้ากขึน้ ผูร้บัข่าวสารจงึมคีวามพงึพอใจนกัรอ้งเกาหลใีต้มาก
ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรุตม ์มทีพิย ์(2560) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อความซื่อสตัยภ์กัดต่ีอศลิปิน
เกาหลขีองกลุ่มแฟนคลบัชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ของกลุ่มแฟนคลบัในประเทศไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอศลิปินเกาหล ี
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 

1. กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-23 ปี มี ระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/
นกัศกึษา และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,000 - 18,999 บาท โดยเป็นกลุ่มทีค่วรท าการตลาด ประชาสมัพนัธผ์ลงานและ
ขา่วสารของนกัรอ้งเกาหลใีต ้เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าเป็นกลุ่มทีม่คีวามพงึพอใจนกัรอ้งเกาหลใีตม้ากทีส่ดุ 

2. ดา้นการเลอืกใหค้วามสนใจ กลุ่มเป้าหมายใหค้วามสนใจ ความสามารถดา้นการรอ้งเพลงและการเต้นของ
นักรอ้งเกาหลใีต้มากที่สุด ผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบันักรอ้งเกาหล ีไม่ว่าจะเป็นบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการวง ควรประชาสมัพนัธ์
ศกัยภาพทางการรอ้ง และการเต้นที่แสดงความสามารถที่น่าตื่นตาตื่นใจเพื่อสรา้งความนิยม ดงึดูดความสนใจ  และ
สรา้งความพึงพอใจในนักร้องเกาหลใีต้ เนื่องจากผลการวจิยั ด้านการเลอืกให้ความสนใจ แสดงให้เห็นว่าแฟนคลบั
นักร้องเกาหลีใต้ในปจัจุบันไม่ได้พึงพอใจนักร้องเกาหลีใต้เพียงเพราะรูปร่างหน้าตาเท่านัน้ แต่ต้องเป็นคนที่มี
ความสามารถทัง้การร้อง การเต้น และรูปร่างหน้าตาสวยงามด้วย เป็นสาเหตุให้นักร้องเกาหลใีต้หลายวงที่มรีูปร่าง
หน้าตาสวยงามจงึไม่ไดร้บัความนิยมทุกวง 

3. ดา้นการเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมาย กลุ่มเป้าหมาย เลอืกรบัฟงัเพลงและรบัชมวดีโีอของนักรอ้งเกาหลใีต้ที่
มเีสยีงรอ้งไพเราะและมคีวามสามารถการเต้นสงูมากทีสุ่ด ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบันักรอ้งเกาหล ีไม่ว่าจะเป็นบรษิทั ผูบ้รหิาร 
ผู้จ ัดการวง ควรสร้างผลงานที่เพลงที่ไพเราะและมีแสดงประกอบที่น่าสนใจเพื่อสร้างเลือกรับรู้ตัวนักร้องและ
ตคีวามหมายในผลงานเพลง เนื่องจากผลการวจิยั ดา้นการเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมาย แสดงใหเ้หน็ว่า นกัรอ้งเกาหลใีต้
เสยีงไพเราะที่มบีทเพลงทีไ่พเราะและมกีารแสดงประกอบเพลง สามารถดงึดูดให้กลุ่มเป้าหมายเลอืกรบัฟงัเพลงและ
ตอ้งการเขา้ใจความหมายของผลงานและความพงึพอใจในนกัรอ้งเกาหลใีตไ้ด้ 
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4. ดา้นการเลอืกจดจ า กลุ่มเป้าหมาย เลอืกจดจ านักรอ้งเกาหลใีตท้ีม่ผีลงานคุณภาพ และแปลกใหม่มากทีสุ่ด 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบันักรอ้งเกาหล ีไม่ว่าจะเป็นบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการวง ควรมกีารผลติผลงานเพลงทีม่คีุณภาพ พฒันา
ใหม้คีวามแปลกใหม่ตามความนิยมของกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ เน่ืองจากผลการวจิยั ดา้นการเลอืกจดจ า แสดงใหเ้หน็
ว่า ผลงานที่ไพเราะและแปลกใหม่สามารถสรา้งการจดจ าและสรา้งความพงึพอใจในนักรอ้งเกาหลใีต้ได ้ดงันัน้การที่
นกัรอ้งเกาหลใีต้หลายวงทีม่รีูปร่างหน้าตางดงามหรอืมคีวามสามารถดา้นการรอ้งและการเต้นสงูแต่ไม่ไดร้บัความนิยม
สงูทุกวง เน่ืองจากมแีนวเพลงไม่ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย 

5. ด้านการเลอืกเปิดรบัข่าวสาร กลุ่มเป้าหมาย ชื่นชอบข่าวสารนักร้องเกาหลใีต้และเป็นแฟนคลบันักรอ้ง
เกาหลใีต้ ผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบันักรอ้งเกาหล ีไม่ว่าจะเป็นบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการวง ควรส่งข่าวสารทัง้รูปภาพ ขอ้ความ
ประชาสมัพนัธ ์คลปิวดีโีอผลงานเพลง วดีโีอภาพลกัษณ์ต่างๆ เนื่องจากเป็นข่าวสารที่ได้รับความชื่นชอบและสร้าง
ความพึงพอใจในนักร้องเกาหลีใต้มากที่สุด โดยประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางทวติเตอร์ที่ต้นสงักดัเผยแพร่เองและ
เผยแพร่โดยผู้ที่มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์สูง เพื่อให้เกิดกระแสสนใจผ่านการสร้างแฮชแท็ก (Hashtag Marketing) 
เน่ืองจากผลการวจิยั ดา้นการเลอืกเปิดรบัข่าวสารนักรอ้งเกาหลใีต้ กลุ่มเป้าหมาย ชื่นชอบข่าวสารและเป็นแฟนคลบั
นักร้องเกาหลใีต้ เลือกเปิดรบัข่าวสารของนักร้องเกาหลใีต้ทางอนิเทอรเ์น็ตจากทวติเตอร์ (Twitter) แสดงให้เห็นว่า 
รูปภาพ ข้อความ เรื่องเล่า หรอืคลิปวีโอสัน้ๆ ในทวติเตอร์ สามารถสร้างไวรลั (Viral Marketing) หรอืรูปแบบการ
โฆษณาผ่านสือ หรือ Social Network ที่รูปแบบกระจายได้แบบรวดเร็วเหมือนไวรัส ให้กับนักร้องเกาหลีใต้ได ้
เน่ืองจากข่าวในทวติเตอรเ์ป็นขอ้มูลทีส่ามารถเผยแพร่ไดร้วดเรว็ กลุ่มเป้าหมายสามารถใชเ้วลาสัน้ๆ ในการอ่านหรอื
รบัชมแต่ละขา่ว จงึสามารถรบัรูห้ลายๆ ขา่วสารไดเ้รว็กว่า อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกตดิตามขา่วสารเฉพาะทีส่นใจจากการ
ตดิตามผูท้ีม่กัจะเผยแพร่ข่าวสารทีต่นสนใจได ้เช่น การตดิตามแฟนคลบันักรอ้งเกาหลใีต้ทีม่กัจะเผยแพร่ข่าวนักรอ้ง
เกาหลใีต้ทีต่นชอบถี่กว่าเรื่องอื่น เมื่อไดร้บัแต่ข่าวสารทีด่ขีองนักรอ้งเกาหลใีต้ ทัง้รูปถ่าย รูปภาพ และคลปิวดีโีอ จงึมี
ความพงึพอใจและเป็นแฟนคลบัทีซ่ื่อสตัย์ภกัดขีองนักรอ้งเกาหลใีต้ เมื่อมกีารเผยแพร่ต่อต่อกนักเ็ป็นการโฆษณาให้
โดยอตัโนมตั ิ  

จากการศกึษาดงักล่าวผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิดงันี้ 
1. ขอ้เสนอแนะในเรื่องการพฒันาความสามารถ ผลงาน ภาพลกัษณ์ การแสดง บุคลกิภาพ และฝึกไหวพรบิ

ในการเขา้ร่วมกจิกรรม ของนกัรอ้งใหม้คีวามพรอ้มก่อนทีจ่ะเผยแพร่ผลงาน  
2. ขอ้เสนอแนะในเรื่องการประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ขา่วสารของนกัรอ้งไปในทศิทางทีส่่งเสรมิภาพลกัษณ์ และ

ท าการโฆษณา ผลงานใหน่้าสนใจ ดงึดดูใหพ้งึพอใจ ตามช่องทางทีไ่ดร้บัความนิยมและเขา้ถงึง่าย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความสนใจและความพงึพอใจของผูร้บัสารจนกลายมาเป็นแฟนคลบัทีซ่ื่อสตัยแ์ละภกัดี  
 
กิตติกรรมประกาศ 
  สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสู ง จาก รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลา
ใหค้ าปรกึษา แนะน า ตรวจและแกไ้ขขอ้บกพร่อง ขอขอบคุณรองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา รองศาสตราจารย ์ดร.
อรทยั เลศิวรรณวทิย ์และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศักดิณ์รงค ์ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการ
วจิยั และร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์อกีทัง้ท าให้ผูว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการท างานวจิยัและรูถ้งึคุณค่า
ของงานวิจัยที่จะช่วยให้การท างานในการพัฒนาความรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่ามากขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์                   
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคมทุกท่านที่ได้ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจ ัย รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที ่            
คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคมทุกท่านทีไ่ดป้ระสานงานช่วยเหลอืในกระบวนการสง่งานวจิยั 
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 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวั และหวัหน้างาน ซึ่งให้การสนับสนุนและคอยให้
ก าลังใจในยามเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยช่วยเหลือและแนะน าในการจดัท าวิจัย                   
มาโดยตลอด 
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา ตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธปิระสาทวชิา
ความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัท าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธใ์นครัง้นี้ 
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