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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความตัง้ใจเลอืกซือ้สนิค้าศลิปินวงบทีเีอส ของ

กลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา จ าแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล และเพื่อศกึษา
การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ศลิปินวงบทีเีอส ของกลุ่มแฟนคลบั 
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็น
เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจ านวน 385 ชุด และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหผ์ลค่าทางสถิติ
ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัดว้ยโปรแกรมทางสถติสิ าเรจ็รปู ซึง่สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
คอื ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหค์วามแปรปรวน t-test 
และ F-test 

 ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มแฟนคลบัส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ21-30 ปี ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน รายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท ปจัจยัด้าน
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ  อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ ใหร้ะดบัความส าคญักบั
ความตัง้ใจเลือกซื้อสินค้าศิลปินวงบีทีเอส  ของกลุ่มแฟนคลับ ในอ าเภอเมือง จงัหวัด
นครราชสมีา ไม่แตกต่างกนั ส่วนการทดสอบพบว่าการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ที่ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ศลิปินวงบทีเีอส ของกลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา โดย
ให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด คอื ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า 
ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ตามล าดบั 
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Abstract 
This research aims to Study on Purchasing Intention Souvenir Product of 

Korean Idol Group BTS of Consumers in Mueang Nakhon Ratchasima by personal 
information and Perceived Values Affecting Intention on Purchasing Intention Souvenir 
Product of Korean Idol Group BTS of Consumers in Mueang Nakhon Ratchasima. It is 
quantitative research. The online questionnaire was used as a tool to collect 385 data 
sets and using the data obtained for statistical analysis according to the objectives of 
the statistical program. The statistics used in data analysis are Frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Independent Samples T-test, One – Way ANOVA statistics 
and multiple regression analysis.  

The results showed that most of the samples were female, Age 21-30, 
graduated with bachelor’s degree, and most of them working in the private company 
with a monthly income between 20,001 – 30,000 baht. Demographic factors such as 
gender, age, status, education, occupation and income, there were no significant 
difference at 0.05 level. Perceived Values Affecting Intention, it was found that there 
was a significant effect on Purchasing Intention Souvenir Product of Korean Idol Group 
BTS of Consumers in Mueang Nakhon Ratchasima. The sample group put the first 
priority on Brand loyalty, Brand association, Brand awareness, Brand quality, 
respectively. 
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บทน า 
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

ปจัจบุนัประเทศเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ในการเผยแพรว่ฒันธรรม
เกาหลสีู่ระดบัสากล ทัง้การเขา้มามอีทิธพิลของ Korean Wave และกระแสเพลงป๊อปเกาหล ี 
(K-POP) ไดร้บัความนิยมอยา่งมากจากหลากหลายประเทศ ประเทศไทยกเ็ป็นอกีประเทศหนึ่ง
ทีไ่ดร้บัอทิธพิลกระแสเพลงเกาหลดีว้ยเช่นกนั กระแสเพลงเกาหลที าใหเ้กดิกลุ่มแฟนคลบัทีช่ื่น
ชอบศลิปิน  

วงบทีเีอส เป็นศลิปินเคป๊อป (K-Pop) จากประเทศเกาหลใีตท้ีเ่ป็นศลิปินเคป๊อปกลุ่ม
แรกทีข่ ึน้แสดงบนเวท ีAmerican Music Awards เวท ีBillboard Music Awards และเป็นกลุ่ม 
K-Pop กลุ่มแรกทีข่ ึน้สู่อนัดบัตน้ของ iTunes chart ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึไดอ้นัดบัสงูใน 
Billboard Hot 100, Billboard Global 200, Billboard Global Excl. U.S.  อกีทัง้วงบทีเีอส     
ยงัไดร้บัรางวลัต่าง ๆ มากมายทัง้ในและนอกประเทศ และยงัเป็นครัง้แรกส าหรบัศลิปินกลุ่ม   
K-Pop ทีเ่ขา้ชงิรางวลั GRAMMY อกีดว้ย วงบทีเีอส ไดส้รา้งปรากฏการณ์และสรา้งสถติต่ิางๆ 
มากมายดว้ยการสนับสนุนจากแฟนคลบั ในปจัจบุนัฐานกลุ่มแฟนคลบัของวงบทีเีอส มกีาร
เตบิโตขึน้ทีส่งูขึน้อยา่งต่อเนื่อง สนิคา้ทีอ่อกมาจ าหน่ายกม็มีากขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
นิยม ความตอ้งการและการเพิม่ขึน้ของแฟนคลบั  

วงการเพลงของประเทศเกาหลใีตม้กีารสรา้งรายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัแฟน
คลบัของศลิปินเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มแฟนคลบัจะเป็นฐานความนิยมทีม่ ัน่คง ยิง่แฟนคลบั
มคีวามชื่นชอบตวัศลิปินมากเท่าไหร ่การซือ้สนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศลิปินกย็ิง่มากขึน้ตามไปดว้ย 
เช่นการซือ้ CD Album, Digital Song, สนิคา้ของบรษิทัพารท์เนอร ์และ Official goods อยา่ง
สม ่าเสมอ การซือ้สนิคา้ของแฟนคลบัคอืการแสดงความรกัผ่านการสนบัสนุนศลิปินทีต่วัเองชื่น
ชอบ 

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของศลิปินในปจัจุบนัจงึเปลีย่นแปลงไปตามความนิยม ความ
ตอ้งการทีเ่ปลีย่นไป เช่น ตอ้งการเพิม่ยอดขายเพื่อสรา้งสถติใิหก้บัศลิปิน เพิม่ยอดเพื่อเขา้ชงิ
รางวลัในงานประกาศรางวลัดา้นเพลงและดนตรปีระจ าปีใหก้บัศลิปิน ชื่นชอบตวัศลิปิน ชื่นชอบ
ผลงานศลิปิน เชื่อมัน่ในคุณภาพศลิปิน เพื่อสะสมเป็นทีร่ะลกึ เพื่อใชต้ามศลิปินทีช่ื่นชอบ     
เป็นตน้ 

คุณค่าของตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อแฟนคลบัแตกต่างกนัไปในหลายดา้น เช่นการอยากให้
ศลิปินเป็นทีย่อมรบั เพื่อใหเ้กดิความภูมใิจทีไ่ดค้รอบครอง หรอืแม้กระทัง้การมเีพื่อเป็นคุณค่า
ทางจติใจ จงึท าใหแ้ฟนคลบัอยากทีจ่ะซือ้สนิคา้ของศลิปินมาไวใ้นครอบครอง อกีทัง้บรษิทันัน้ยงั



ไดร้บัประโยชน์จากการรบัรูถ้งึค่านิยมของการซือ้สนิคา้ศลิปินของแฟนคลบัทีเ่ปลีย่นไป 
ประโยชน์ทีเ่หน็ชดัจากการสรา้งตราสนิคา้ใหก้บัสนิคา้นัน้คอื การสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัสนิคา้
ท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กักบัผูท้ีไ่ดพ้บเหน็ อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยท าใหบ้รษิทัมคีวามยัง่ยนืในการสรา้งตรา
สนิคา้ เมือ่ตราสนิคา้ตดิตลาดเป็นทีรู่จ้กัของคนหมูม่ากมคีวามน่าเชื่อถอืแลว้นัน้ จะท าใหม้กีาร
บอกต่อและมกีารกลบัมาซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภค ท าใหบ้รษิทัไดป้ระโยชน์จากการรบัรูคุ้ณค่าตรา
สนิคา้ บรษิทัสามารถเพิม่กลุ่มลกูคา้ใหม้าสนใจในตวัสนิคา้นัน้ๆไดม้ากขึน้ และยงัเป็นการท า
เพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทัอกีดว้ย 

ดงันัน้ในการศกึษาเกีย่วกบั การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซือ้
สนิคา้ศลิปินวง บทีเีอส ของกลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา โดยเลอืกศลิปิน
วง บทีเีอส เนื่องจากเป็นศลิปินทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมากและมกีารออกจ าหน่ายสนิคา้ของ
ศลิปินออกมาอยูเ่รือ่ย ๆ  ซึง่ผลการศกึษานี้สามารถน าไปสรา้งสรรคพ์ฒันากลยทุธใ์หส้ามารถ
ตอบสนองการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ของกลุ่มแฟนคลบัอนัน าไปสู่ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของศลิปิน
ต่อไปได ้ 

 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนักบัการตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ศลิปินวงบทีเีอส 
ของกลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

2. เพื่อศกึษาการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ศลิปินวงบทีี
เอส ของกลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

 
สมมติุฐานการวิจยั 

1. แฟนคลบัทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ศลิปินวงบทีี
เอส แตกกต่างกนั 

2. การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ศลิปินวงบทีเีอส ของ
กลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

 

 

 



ขอบเขตงานวิจยั 
ในการวจิยัครัง้นี้จะศึกษาเรื่องการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าที่ส่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซื้อ

สนิคา้ศลิปินวงบทีเีอส ของกลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา โดยมกีารก าหนด
ขอบเขตของการวจิยั ดงันี้ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตวัแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 5 ตวัแปร คอื เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ประกอบด้วย 4 ตวัแปร 
ดงันี้ การรูจ้กัตราสนิค้า คุณภาพที่เกดิจากการรบัรู ้การเชื่อมโยงความคดิกบัตราสนิค้า ความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ดงันี้ ความตัง้ใจ 
ความพยายาม การวางแผน  

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีช่ื่นชอบและตดิตามผลงานของ

ศลิปินวงบทีเีอส ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา  

กลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีช่ื่นชอบและตดิตามผลงานของ
ศลิปินวงบทีเีอส ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 385 ตวัอยา่ง ไดจ้ากการ
ค านวณสตูรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran 

3. ขอบเขตดา้นพืน้ทีก่ารศกึษา คอื อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนกนัยายน 2564  

 
แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ศึกษาหลกัการ แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยอา้งองิแนวคดิดงัต่อไปนี้  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุค่าตราสินค้า 

Aaker (1991,1996) ไดแ้บ่งการสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่การรูจ้กัตรา
สนิค้า (Awareness), การรบัรู้คุณภาพ (Perceive Quality), การเชื่อมโยงตราสินค้า 
(Association) และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Loyalty) ประกอบดว้ยตวัแปร ดงันี้ 

 การรูจ้กัตราสนิคา้ (Awareness) คอื การรูจ้กัชื่อสนิคา้เป็นจุดทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรม
การซื้อเพราะการที่ตราสนิค้าใด ๆ สามารถเขา้มาอยู่ในใจผู้บรโิภคได้ในขณะที่ก าลงัซื้อสนิค้า
ประเภทนัน้ ๆ อยู่กย็่อมแสดงว่า ตราสนิคา้นัน้มคีวามมัน่คงอยู่ในใจของผูบ้รโิภคว่ามคีุณภาพดี



และเชื่อถอืได้ดงันัน้จงึมกัถูกเลอืกซือ้ หรอืใช้มากกว่าตราสนิค้าทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กัตราสนิค้าของ
ผูป้ระกอบการ  

การรบัรูคุ้ณภาพ (Perceived Quality) คอื สิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไดท้ราบถงึความแตกต่าง
และต าแหน่งของสนิคา้ รวมทัง้เขา้ใจถงึคุณภาพของสนิคา้ทีเ่กดิจากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารหรอื
ความรูส้กึทีม่ต่ีอตราสนิคา้ซึง่มอีทิธพิลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้ การตดัสนิใจซือ้รวมถงึการ
ยอมรบัต่อคุณภาพของสนิคา้อื่น ๆ ภายใตต้รายีห่อ้เดยีวกนัดว้ย 

การเชื่อมโยงตราสนิคา้ (Associations) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจ ความประทบัใจ สิง่ทีเ่รา
รูส้กึต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งคนใดคนหนึ่งหรอืองคก์รใดองคก์รหนึ่ง เรยีกอกีอย่างว่าชื่อเสยีงโดยไดร้บั
อทิธพิลจากการรูจ้กัและการมปีระสบการณ์ทัง้นี้ต้องมคีวามประทบัใจ เพยีงพอที่จะสรา้งเป็น
ภาพซึง่อาจเป็นภาพลกัษณ์ในทางบวกหรอืทางลบกไ็ด้ 

ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Loyalty) คอื ความเหนี่ยวแน่นของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ซึง่มี
ผลต่อการซือ้สนิค้านัน้ซ ้า ถ้ามคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้สูงมทีศันคติทีด่ต่ีอตราสนิค้า ท าให้
ตราสนิคา้ขององคก์รมคีุณค่าและมคีวามหมายเชงิบวกในสายตาของผูบ้รโิภค  
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตัง้ใจซ้ือ 
 Ajzen (1985) ความตัง้ใจ หมายถึง เจตนาหรอืความตัง้ใจที่จะพยายามกระท า
พฤตกิรรมนัน้ เจตนาหรอืความตัง้ใจเป็นปจัจยัการจูงใจที่มผีลต่อพฤติกรรม เจตนาจะเป็นตวั
บ่งชีว้่าบุคคลไดทุ้่มเทความพยายามมากน้อยเพยีงใดทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมนัน้ ยิง่มเีจตนาหรอื
ความตัง้ใจมากเพยีงใดการแสดงพฤตกิรรมกจ็ะเป็นไปไดม้ากยิง่ขึน้ เจตนาของบุคคลทีม่คีวาม
หนักแน่นสูง การไดร้บัขอ้มลูไม่เพยีงพอที่จะเปลีย่นความตัง้ใจในการกระท าพฤตกิรรม ในทาง
ตรงกนัขา้มถ้าเจตนาในการท าหรอืไม่ท ามคีวามหนักแน่นต ่าก็อาจมอีทิธพิลเปลี่ยนเจตนาหรอื
ความตัง้ใจของบุคคลได ้เจตนาเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรม แต่ไม่ไดห้มายความว่าการวดัเจตนา
เพยีงตวัเดยีวจะใช้เป็นตวัท านายได้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าพฤตกิรรมดงักล่าวของ
บุคคลที่ประสบปญัหาในการควบคุมการแสดงพฤตกิรรมค่อนขา้งมาก อาจมปีจัจยัอื่น ๆ ที่มี
ปญัหาเกีย่วกบัสิง่จงูใจและมอีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างเจตนากบั การกระท าพฤตกิรรม  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การวจิยันี้กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 385 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงันี้  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ใช้ค่าร้อยละ เพื่อใช้อธบิายขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีา 



ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูการรบัรูคุ้ณค่าตรา ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจาก
การรบัรู ้ดา้นการเชื่อมโยงความคดิกบัตราสนิคา้ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูความตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ ไดแ้ก่ ความตัง้ใจ ความพยายาม การวางแผน 
ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธบิายขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความ
คดิเหน็การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้และระดบัความตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ 

ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาและตรวจสอบความเทีย่งตรงตาม
เนื้อหาความเหมาะสมของภาษาทีใ่ชแ้ละใหม้คีวามตรงทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
ผลจากการพจิารณาค่า IOC ไดเ้ท่ากบั 0.89 ซึง่มากกว่า 0.50 ขอ้ค าถามมคีวามเทีย่งตรงในเชงิ
เนื้อหา ส่วนการหาความเทีย่ง (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบความตรงเพื่อ
หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ก าหนดใหค้่าความน่าเชื่อถอืไดข้องสมัประสทิธิแ์อลฟ่าจ านวนมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.70 ผลการ
ทดสอบไดค้่าเท่ากบั 0.846  จงึน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งได้ 

 

ผลการวิจยั 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม   

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 320 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.1 อาย ุ 
21-30 ปี จ านวน 146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.9 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 248 คน  
รอ้ยละ 64.4 อาชพีส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 137 คน รอ้ยละ 35.6 รายได้
เฉลีย่ 20,001-30,000 บาท จ านวน 93 คน รอ้ยละ 24.2  

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูความคิดเหน็การรบัรู้คณุค่าตราสินค้า 
การรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า

ดา้นการรูจ้กัตราสนิค้าเรื่องเมื่อท่านนึกถงึศลิปินบทีเีอส ท่านจะนึกถงึตราสนิค้าของบทีเีอส ได้
โดยทนัท ีมคีวามเหมาะสม ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรูใ้หค้วามส าคญัในเรือ่งมสีนิคา้ของบทีเีอส ผลติ
จากวสัดุทีม่คีุณภาพและได้มาตรฐาน ดา้นการเชื่อมโยงตราสนิคา้ให้ความส าคญัในเรื่องท่านมี
ทศันคตทิี่ดหีรอืความรูส้กึที่ดเีกี่ยวกบัสนิค้าของบทีเีอส และตราสนิค้าของบทีเีอส มคีวามโดด
เด่น เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ด้านการภกัดต่ีอตราสนิค้าให้ความส าคญัในเรื่องท่านจะชกัชวน 
แนะน า ใหค้นรูจ้กัรอบตวัซือ้สนิคา้ของบทีเีอส   

ส่วนท่ี 3 ข้อมลูความตัง้ใจเลือกซ้ือสินค้า 
 ความตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดดา้นการวางแผน
ในเรื่องท่านตัง้ใจวางแผนที่จะเก็บเงินเพื่อซื้อสินค้าของศิลปินบีทีเอส ด้านความตัง้ใจให้
ความส าคญัในเรื่องท่านตัง้ใจทีจ่ะคน้หาขอ้มลูสนิคา้ศลิปินบทีเีอส อยู่เสมอ ดา้นความพยายาม
ใหค้วามส าคญัในเรื่องท่านตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ศลิปินบทีเีอส โดยพยายามเปรยีบเทยีบจากรา้น 
official กบัรา้นทีจ่ าหน่ายขา้งนอก 



 
ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมตฐิานพบว่าขอ้มลูส่วนบุคคลเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลี่ย แตกต่างกนั ส่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซื้อสนิค้าศลิปินวงบทีเีอส ของกลุ่มแฟนคลบั ใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ไมแ่ตกต่างกนั 

การทดสอบสมมตฐิานพบว่าการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ส่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้
ศลิปินวงบทีเีอส ของกลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา มากทีสุ่ด คอื ดา้นความ
ภกัดต่ีอตราสนิค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้า ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู ้
ตามล าดบั 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการศกึษาเรื่อง การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ส่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ศลิปิน
วงบทีเีอส ของกลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ไดด้งันี้ 

ดา้นปจัจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ ใหค้วามส าคญักบั
การความตัง้ใจเลอืกซื้อสนิค้าศิลปินวงบีทเีอส ของกลุ่มแฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา ไมแ่ตกต่างกนั 

การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้น
การเชื่อมโยงตราสนิค้า ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า ให้ความส าคญัการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้า
ดา้นการรูจ้กัตราสนิค้า ในเรื่องเมื่อท่านนึกถงึศลิปินบทีเีอส ท่านจะนึกถงึตราสนิค้าของบทีเีอส 
ได้โดยทนัท ีด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้ให้ความส าคญัในเรื่องสนิค้าของบทีเีอส ผลติจากวสัดุที่มี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน ด้านการเชื่อมโยงตราสนิค้าให้ความส าคญัในเรื่องท่านมทีศันคตทิี่ดี
หรอืความรู้สกึที่ดเีกี่ยวกบัสนิค้าของบทีเีอส และตราสนิค้าของบทีเีอส มคีวามโดดเด่น เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ใหค้วามส าคญัในเรื่องท่านจะชกัชวน แนะน า 
ใหค้นรูจ้กัรอบตวัซือ้สนิคา้ของบทีเีอส  

ความตัง้ใจเลอืกซื้อสนิค้าประกอบด้วย ด้านความตัง้ใจ ด้านความพยายาม ด้านการ
วางแผน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัความตัง้ใจเลอืกซื้อสนิค้าด้านด้านความตัง้ใจ ใน
เรื่องท่านตัง้ใจที่จะค้นหาขอ้มูลสนิคา้ศลิปินบทีเีอส อยู่เสมอ ดา้นความพยายามใหค้วามส าคญั
ในเรือ่งท่านตัง้ใจเลอืกซือ้สนิคา้ศลิปินบทีเีอส โดยพยายามเปรยีบเทยีบจากรา้น official กบัรา้น
ทีจ่ าหน่ายขา้งนอก ด้านการวางแผนใหค้วามส าคญัในเรื่องท่านตัง้ใจวางแผนที่จะเกบ็เงนิเพื่อ
ซือ้สนิคา้ของศลิปินบทีเีอส  

การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้าที่ส่งผลต่อความตัง้ใจเลอืกซื้อสนิค้าศลิปินวงบทีเีอสของกลุ่ม
แฟนคลบั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา มากทีสุ่ด คอื ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ในเรื่อง
ท่านจะชกัชวน แนะน า ใหค้นรูจ้กัรอบตวัซือ้สนิคา้ของบทีเีอส  



 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีาเพยีงเท่านัน้ จงึไมส่ามารถน าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปใชเ้ป็นตวัแทนของประชากร
ทัว่ประเทศได ้ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรมกีารท าการวจิยัระดบัประเทศในแต่ละ
ภมูภิาคกบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัยา่ง ในสถานทีท่ีแ่ตกต่างกนัเปรยีบเทยีบตามภมูภิาค เช่น 
เชยีงใหม ่ภเูกต็ ขอนแก่น เพราะมกีลุ่มแฟนคลบัอยูท่ ัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ เพื่อใหไ้ด้
งานวจิยัทีม่คีวามหลากหลายและเพิม่ประสทิธภิาพของงานวจิยัในอนาคต และเพื่อใหเ้หน็ภาพ
โดยรวมซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการน าขอ้มลูมาใชใ้นอนาคตต่อไป 

2.  ในการท าวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาดว้ยวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ โดยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิ
ลกึ เพื่อใหท้ราบถงึ ขอ้มลูทีเ่จาะจงมากขึน้ และศกึษาหวัขอ้อื่นๆ เช่น ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้น
ความไวว้างใจ เป็นตน้  
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