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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้าศิลปินวงบีทเี อส ของ
กลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อศึกษา
การรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้าศิลปินวงบีทเี อส ของกลุ่มแฟนคลับ
ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ น
เครื่องมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 385 ชุด และนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ด้วยโปรแกรมทางสถิตสิ าเร็จรูป ซึง่ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test
และ F-test
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มแฟนคลับส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน รายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท ปจั จัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ให้ระดับความสาคัญกับ
ความตัง้ ใจเลือ กซื้อ สิน ค้า ศิล ปิ น วงบีทีเ อส ของกลุ่ ม แฟนคลับ ในอ าเภอเมือ ง จัง หวัด
นครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ส่วนการทดสอบพบว่าการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความ
ตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้าศิลปินวงบีทเี อส ของกลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย
ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสิน ค้า
ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านคุณภาพทีถ่ ูกรับรู้ ตามลาดับ
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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.
Key Words: Perceived Values, Purchasing Intention, BTS

บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปจั จุบนั ประเทศเกาหลีใต้เป็ นประเทศทีป่ ระสบความสาเร็จในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
เกาหลีส่รู ะดับสากล ทัง้ การเข้ามามีอทิ ธิพลของ Korean Wave และกระแสเพลงป๊อปเกาหลี
(K-POP) ได้รบั ความนิยมอย่างมากจากหลากหลายประเทศ ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่ง
ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลกระแสเพลงเกาหลีดว้ ยเช่นกัน กระแสเพลงเกาหลีทาให้เกิดกลุ่มแฟนคลับทีช่ ่นื
ชอบศิลปิน
วงบีทเี อส เป็ นศิลปินเคป๊อป (K-Pop) จากประเทศเกาหลีใต้ทเ่ี ป็ นศิลปินเคป๊อปกลุ่ม
แรกทีข่ น้ึ แสดงบนเวที American Music Awards เวที Billboard Music Awards และเป็นกลุ่ม
K-Pop กลุ่มแรกทีข่ น้ึ สู่อนั ดับต้นของ iTunes chart ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงได้อนั ดับสูงใน
Billboard Hot 100, Billboard Global 200, Billboard Global Excl. U.S. อีกทัง้ วงบีทเี อส
ยังได้รบั รางวัลต่าง ๆ มากมายทัง้ ในและนอกประเทศ และยังเป็นครัง้ แรกสาหรับศิลปินกลุ่ม
K-Pop ทีเ่ ข้าชิงรางวัล GRAMMY อีกด้วย วงบีทเี อส ได้สร้างปรากฏการณ์และสร้างสถิตติ ่างๆ
มากมายด้วยการสนับสนุ นจากแฟนคลับ ในปจั จุบนั ฐานกลุ่มแฟนคลับของวงบีทเี อส มีการ
เติบโตขึน้ ทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง สินค้าทีอ่ อกมาจาหน่ายก็มมี ากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
นิยม ความต้องการและการเพิม่ ขึน้ ของแฟนคลับ
วงการเพลงของประเทศเกาหลีใต้มกี ารสร้างรายได้จากการจาหน่ายสินค้าให้กบั แฟน
คลับของศิลปินเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มแฟนคลับจะเป็นฐานความนิยมทีม่ นคง
ั ่ ยิง่ แฟนคลับ
มีความชื่นชอบตัวศิลปินมากเท่าไหร่ การซือ้ สินค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับศิลปินก็ยงิ่ มากขึน้ ตามไปด้วย
เช่นการซือ้ CD Album, Digital Song, สินค้าของบริษทั พาร์ทเนอร์ และ Official goods อย่าง
สม่าเสมอ การซือ้ สินค้าของแฟนคลับคือการแสดงความรักผ่านการสนับสนุนศิลปินทีต่ วั เองชื่น
ชอบ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าของศิลปินในปจั จุบนั จึงเปลีย่ นแปลงไปตามความนิยม ความ
ต้องการทีเ่ ปลีย่ นไป เช่น ต้องการเพิม่ ยอดขายเพื่อสร้างสถิตใิ ห้กบั ศิลปิน เพิม่ ยอดเพื่อเข้าชิง
รางวัลในงานประกาศรางวัลด้านเพลงและดนตรีประจาปีให้กบั ศิลปิน ชื่นชอบตัวศิลปิน ชื่นชอบ
ผลงานศิลปิน เชื่อมันในคุ
่ ณภาพศิลปิน เพื่อสะสมเป็นทีร่ ะลึก เพื่อใช้ตามศิลปินทีช่ ่นื ชอบ
เป็นต้น
คุณค่าของตราสินค้ามีอทิ ธิพลต่อแฟนคลับแตกต่างกันไปในหลายด้าน เช่นการอยากให้
ศิลปินเป็นทีย่ อมรับ เพื่อให้เกิดความภูมใิ จทีไ่ ด้ครอบครอง หรือแม้กระทัง้ การมีเพื่อเป็นคุณค่า
ทางจิตใจ จึงทาให้แฟนคลับอยากทีจ่ ะซือ้ สินค้าของศิลปินมาไว้ในครอบครอง อีกทัง้ บริษทั นัน้ ยัง

ได้รบั ประโยชน์จากการรับรูถ้ งึ ค่านิยมของการซือ้ สินค้าศิลปินของแฟนคลับทีเ่ ปลีย่ นไป
ประโยชน์ทเ่ี ห็นชัดจากการสร้างตราสินค้าให้กบั สินค้านัน้ คือ การสร้างภาพลักษณ์ให้กบั สินค้า
ทาให้เป็ นทีร่ จู้ กั กับผูท้ ไ่ี ด้พบเห็น อีกทัง้ ยังเป็ นการช่วยทาให้บริษทั มีความยังยื
่ นในการสร้างตรา
สินค้า เมือ่ ตราสินค้าติดตลาดเป็นทีร่ จู้ กั ของคนหมูม่ ากมีความน่ าเชื่อถือแล้วนัน้ จะทาให้มกี าร
บอกต่อและมีการกลับมาซือ้ ซ้าของผูบ้ ริโภค ทาให้บริษทั ได้ประโยชน์จากการรับรูค้ ุณค่าตรา
สินค้า บริษทั สามารถเพิม่ กลุ่มลูกค้าให้มาสนใจในตัวสินค้านัน้ ๆได้มากขึน้ และยังเป็นการทา
เพิม่ มูลค่าให้แก่บริษทั อีกด้วย
ดังนัน้ ในการศึกษาเกีย่ วกับ การรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจเลือกซือ้
สินค้าศิลปินวง บีทเี อส ของกลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเลือกศิลปิน
วง บีทเี อส เนื่องจากเป็นศิลปินทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากและมีการออกจาหน่ ายสินค้าของ
ศิลปินออกมาอยูเ่ รือ่ ย ๆ ซึง่ ผลการศึกษานี้สามารถนาไปสร้างสรรค์พฒ
ั นากลยุทธ์ให้สามารถ
ตอบสนองการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าของกลุ่มแฟนคลับอันนาไปสู่ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าของศิลปิน
ต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันกับการตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้าศิลปินวงบีทเี อส
ของกลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้าศิลปินวงบีที
เอส ของกลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สมมุติฐานการวิ จยั
1. แฟนคลับทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันจะมีความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้าศิลปินวงบีที
เอส แตกกต่างกัน
2. การรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้าศิลปินวงบีทเี อส ของ
กลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขอบเขตงานวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้จะศึกษาเรื่องการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจเลือกซื้อ
สินค้าศิลปินวงบีทเี อส ของกลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการกาหนด
ขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย 4 ตัวแปร
ดังนี้ การรูจ้ กั ตราสินค้า คุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ การเชื่อมโยงความคิดกับตราสินค้า ความ
ภักดีต่อตราสินค้า
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้า ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ดังนี้ ความตัง้ ใจ
ความพยายาม การวางแผน
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื ผูบ้ ริโภคทีช่ ่นื ชอบและติดตามผลงานของ
ศิลปินวงบีทเี อส ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคทีช่ ่นื ชอบและติดตามผลงานของ
ศิลปินวงบีทเี อส ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 385 ตัวอย่าง ได้จากการ
คานวณสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran
3. ขอบเขตด้านพืน้ ทีก่ ารศึกษา คือ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2564

แนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยอ้างอิงแนวคิดดังต่อไปนี้
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสิ นค้า
Aaker (1991,1996) ได้แบ่งการสร้างคุณค่าตราสินค้าออกเป็ น 4 ด้านได้แก่การรูจ้ กั ตรา
สินค้า (Awareness), การรับรู้คุ ณภาพ (Perceive Quality), การเชื่อ มโยงตราสินค้า
(Association) และความภักดีต่อตราสินค้า (Loyalty) ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้
การรูจ้ กั ตราสินค้า (Awareness) คือ การรูจ้ กั ชื่อสินค้าเป็ นจุดทีจ่ ะทาให้เกิดพฤติกรรม
การซื้อเพราะการที่ตราสินค้าใด ๆ สามารถเข้ามาอยู่ในใจผู้บริโภคได้ในขณะที่กาลังซื้อสินค้า
ประเภทนัน้ ๆ อยู่กย็ ่อมแสดงว่า ตราสินค้านัน้ มีความมันคงอยู
่
่ในใจของผูบ้ ริโภคว่ามีคุณภาพดี

และเชื่อถือได้ดงั นัน้ จึงมักถูกเลือกซือ้ หรือใช้มากกว่าตราสินค้าทีไ่ ม่เป็ นทีร่ จู้ กั ตราสินค้าของ
ผูป้ ระกอบการ
การรับรูค้ ุณภาพ (Perceived Quality) คือ สิง่ ทีท่ าให้ผบู้ ริโภคได้ทราบถึงความแตกต่าง
และตาแหน่งของสินค้า รวมทัง้ เข้าใจถึงคุณภาพของสินค้าทีเ่ กิดจากการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารหรือ
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อตราสินค้าซึง่ มีอทิ ธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า การตัดสินใจซือ้ รวมถึงการ
ยอมรับต่อคุณภาพของสินค้าอื่น ๆ ภายใต้ตรายีห่ อ้ เดียวกันด้วย
การเชื่อมโยงตราสินค้า (Associations) คือ ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจ ความประทับใจ สิง่ ทีเ่ รา
รูส้ กึ ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เรียกอีกอย่างว่าชื่อเสียงโดยได้รบั
อิทธิพลจากการรูจ้ กั และการมีประสบการณ์ทงั ้ นี้ต้องมีความประทับใจ เพียงพอที่จะสร้างเป็ น
ภาพซึง่ อาจเป็นภาพลักษณ์ในทางบวกหรือทางลบก็ได้
ความภักดีต่อตราสินค้า (Loyalty) คือ ความเหนี่ยวแน่ นของผูบ้ ริโภคต่อตราสินค้าซึง่ มี
ผลต่อการซือ้ สินค้านัน้ ซ้า ถ้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสูงมีทศั นคติ ทด่ี ตี ่อตราสินค้า ทาให้
ตราสินค้าขององค์กรมีคุณค่าและมีความหมายเชิงบวกในสายตาของผูบ้ ริโภค
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตัง้ ใจซื้อ
Ajzen (1985) ความตัง้ ใจ หมายถึง เจตนาหรือความตัง้ ใจที่จะพยายามกระทา
พฤติกรรมนัน้ เจตนาหรือความตัง้ ใจเป็ นปจั จัยการจูงใจที่มผี ลต่อพฤติกรรม เจตนาจะเป็ นตัว
บ่งชีว้ ่าบุคคลได้ทุ่มเทความพยายามมากน้อยเพียงใดทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมนัน้ ยิง่ มีเจตนาหรือ
ความตัง้ ใจมากเพียงใดการแสดงพฤติกรรมก็จะเป็ นไปได้มากยิง่ ขึน้ เจตนาของบุคคลทีม่ คี วาม
หนักแน่ นสูง การได้รบั ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะเปลีย่ นความตัง้ ใจในการกระทาพฤติกรรม ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าเจตนาในการทาหรือไม่ทามีความหนักแน่ นต่ าก็อาจมีอทิ ธิพลเปลี่ยนเจตนาหรือ
ความตัง้ ใจของบุคคลได้ เจตนาเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม แต่ไม่ได้หมายความว่าการวัดเจตนา
เพียงตัวเดียวจะใช้เป็ นตัวทานายได้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าพฤติกรรมดังกล่าวของ
บุคคลที่ประสบปญั หาในการควบคุมการแสดงพฤติกรรมค่อนข้างมาก อาจมีปจั จัยอื่น ๆ ที่ม ี
ปญั หาเกีย่ วกับสิง่ จูงใจและมีอทิ ธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเจตนากับ การกระทาพฤติกรรม

วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั นี้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ใช้ค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรูค้ ุณค่าตรา ได้แก่ ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านคุณภาพทีเ่ กิดจาก
การรับรู้ ด้านการเชื่อมโยงความคิดกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้า ได้แก่ ความตัง้ ใจ ความพยายาม การวางแผน
ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับระดับความ
คิดเห็นการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าและระดับความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้า
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทีไ่ ด้ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาและตรวจสอบความเทีย่ งตรงตาม
เนื้อหาความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้และให้มคี วามตรงทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ผลจากการพิจารณาค่า IOC ได้เท่ากับ 0.89 ซึง่ มากกว่า 0.50 ข้อคาถามมีความเทีย่ งตรงในเชิง
เนื้อหา ส่วนการหาความเทีย่ ง (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบความตรงเพื่อ
หาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
กาหนดให้ค่าความน่ าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าจานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ผลการ
ทดสอบได้ค่าเท่ากับ 0.846 จึงนาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้

ผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิงจานวน 320 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.1 อายุ
21-30 ปี จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 248 คน
ร้อยละ 64.4 อาชีพส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริษทั เอกชน จานวน 137 คน ร้อยละ 35.6 รายได้
เฉลีย่ 20,001-30,000 บาท จานวน 93 คน ร้อยละ 24.2
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิ ดเห็นการรับรู้คณ
ุ ค่าตราสิ นค้า
การรับรู้คุณค่าตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้าเรื่องเมื่อท่านนึกถึงศิลปิ นบีทเี อส ท่านจะนึกถึงตราสินค้าของบีทเี อส ได้
โดยทันที มีความเหมาะสม ด้านคุณภาพทีถ่ ูกรับรูใ้ ห้ความสาคัญในเรือ่ งมีสนิ ค้าของบีทเี อส ผลิต
จากวัสดุทม่ี คี ุณภาพและได้มาตรฐาน ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้าให้ความสาคัญในเรื่องท่านมี
ทัศนคติท่ดี หี รือความรูส้ กึ ที่ดเี กี่ยวกับสินค้าของบีทเี อส และตราสินค้าของบีทเี อส มีความโดด
เด่น เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านการภักดีต่อตราสินค้าให้ความสาคัญในเรื่องท่านจะชักชวน
แนะนา ให้คนรูจ้ กั รอบตัวซือ้ สินค้าของบีทเี อส
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความตัง้ ใจเลือกซื้อสิ นค้า
ความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากทีส่ ุดด้านการวางแผน
ในเรื่อ งท่ า นตัง้ ใจวางแผนที่จ ะเก็บ เงิน เพื่อ ซื้อ สิน ค้า ของศิล ปิ น บีทีเ อส ด้า นความตัง้ ใจให้
ความสาคัญในเรื่องท่านตัง้ ใจทีจ่ ะค้นหาข้อมูลสินค้าศิลปินบีทเี อส อยู่เสมอ ด้านความพยายาม
ให้ความสาคัญในเรื่องท่านตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้าศิลปินบีทเี อส โดยพยายามเปรียบเทียบจากร้าน
official กับร้านทีจ่ าหน่ายข้างนอก

ส่วนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ย แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตัง้ ใจเลือกซื้อสินค้าศิลปิ นวงบีทเี อส ของกลุ่มแฟนคลับ ใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน
การทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้า
ศิลปินวงบีทเี อส ของกลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มากทีส่ ุด คือ ด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านการรู้จกั ตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้
ตามลาดับ

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง การรับรูค้ ุณค่ าตราสินค้าส่งผลต่อความตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้าศิลปิ น
วงบีทเี อส ของกลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดงั นี้
ด้านปจั จัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ให้ความสาคัญกับ
การความตัง้ ใจเลือ กซื้อ สินค้าศิลปิ นวงบีทเี อส ของกลุ่มแฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน
การรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าประกอบด้วย ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ด้านคุณภาพทีถ่ ูกรับรู้ ด้าน
การเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ให้ความสาคัญการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
ด้านการรูจ้ กั ตราสินค้า ในเรื่องเมื่อท่านนึ กถึงศิลปินบีทเี อส ท่านจะนึกถึงตราสินค้าของบีทเี อส
ได้โดยทันที ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ให้ความสาคัญในเรื่องสินค้าของบีทเี อส ผลิตจากวัสดุท่มี ี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้าให้ความสาคัญในเรื่องท่านมีทศั นคติท่ดี ี
หรือความรู้สกึ ที่ดเี กี่ยวกับสินค้าของบีทเี อส และตราสินค้าของบีทเี อส มีความโดดเด่น เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านความภักดีต่อตราสินค้าให้ความสาคัญในเรื่องท่านจะชักชวน แนะนา
ให้คนรูจ้ กั รอบตัวซือ้ สินค้าของบีทเี อส
ความตัง้ ใจเลือกซื้อ สินค้าประกอบด้วย ด้านความตัง้ ใจ ด้านความพยายาม ด้านการ
วางแผน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ความตัง้ ใจเลือกซื้อ สินค้าด้านด้านความตัง้ ใจ ใน
เรื่องท่านตัง้ ใจที่จะค้นหาข้อมูลสินค้าศิลปินบีทเี อส อยู่เสมอ ด้านความพยายามให้ความสาคัญ
ในเรือ่ งท่านตัง้ ใจเลือกซือ้ สินค้าศิลปินบีทเี อส โดยพยายามเปรียบเทียบจากร้าน official กับร้าน
ทีจ่ าหน่ ายข้างนอก ด้านการวางแผนให้ความสาคัญในเรื่องท่านตัง้ ใจวางแผนที่จะเก็บเงินเพื่อ
ซือ้ สินค้าของศิลปินบีทเี อส
การรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจเลือกซื้อสินค้าศิลปิ นวงบีทเี อสของกลุ่ม
แฟนคลับ ในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มากทีส่ ุด คือ ด้านความภักดีต่อตราสินค้าในเรื่อง
ท่านจะชักชวน แนะนา ให้คนรูจ้ กั รอบตัวซือ้ สินค้าของบีทเี อส

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาเพียงเท่านัน้ จึงไม่สามารถนาผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปใช้เป็นตัวแทนของประชากร
ทัวประเทศได้
่
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรมีการทาการวิจยั ระดับประเทศในแต่ละ
ภูมภิ าคกับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวย่าง ในสถานทีท่ แ่ี ตกต่างกันเปรียบเทียบตามภูมภิ าค เช่น
เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เพราะมีกลุ่มแฟนคลับอยูท่ วทุ
ั ่ กภูมภิ าคของประเทศ เพื่อให้ได้
งานวิจยั ทีม่ คี วามหลากหลายและเพิม่ ประสิทธิภาพของงานวิจยั ในอนาคต และเพื่อให้เห็นภาพ
โดยรวมซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนาข้อมูลมาใช้ในอนาคตต่อไป
2. ในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาด้วยวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ โดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิง
ลึก เพื่อให้ทราบถึง ข้อมูลทีเ่ จาะจงมากขึน้ และศึกษาหัวข้ออื่นๆ เช่น ด้านภาพลักษณ์ และด้าน
ความไว้วางใจ เป็นต้น
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