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Method) ใชว้ิธีการวิจัยแบบสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
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ABSTRACT 
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 This research has two purposes. Firstly it aims to study the attitude, perception 
and behavior on Korean trends. Secondly, this research aims to investigate attitudes that 
relating factors for Thai product consumption in Korean trends. This research was 
conducted using survey research method where questionnaire was used as a tool to 
collect data. There were the total of 385 respondents. The sampling group age-range 
was between 20-60 years who resides in the area of Bangkok, Nonthaburi, 
Samutprakarn, and Pathumthani Provinces. Two-stage stratified random sampling was 
used to select the sample. Descriptive statistics, t-Test, ANOVA, Chi-Square Test and 
Pearson's Correlation Coefficient were applied to analyze data. 
 The results of the study show that significant demographic factors which 
influence attitude factors consist of gender, education level, and occupation. Behavior in 
perceiving the Korean trend comes from two main channels which are television-radio 
media, and social media. Besides, it is found that purchasing decision is influenced by 
friend. Upon testing relationships between attitudes and factors in purchasing decision, 
the results show that the factors of social values and peer acceptance are the key 
factors in almost all products and services. 
 In addition, the result depicts that the trend of the current market demand for 
‘Korean Style’ market is still positively high in all products and service. Most of the 
respondents agree that ‘Korean Style’ trend will have a high demand for 2-5 years. 
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      แทนค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบความสมัพนัธ ์
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บทที่ 1 

 

บทนาํ 

 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

... แดจงักึม  ฟูลเฮา้ส ์ จอนน่ีจเูนียร ์ เกิรล์ เจเนอเรชัน่  กังนัมสไตล ์... ถา้หากพดูช่ือ

เหลา่น้ีไป หากเป็นปุถุชนรว่มสมยัเชื่อวา่นอ้ยคนนักท่ีไม่รูจ้กัเทรนดท่ี์กาํลงัมาแรงในยุคสมยัน้ี 

ปัจจุบนั คาํวา่ “เกาหลีฟีเวอร”์ ไดแ้พรก่ระจายไปแทบจะทุกท่ีในสงัคมไทย และความ

คลัง่ไคลค้วามเป็นเกาหลีไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น  หากมองไปรอบตัว

แลว้จะเห็นว่าสินคา้และบริการหลายชนิดท่ีอยู่ในรา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้  หรือป้ายโฆษณา 

ถกูพว่งทา้ยดว้ยสาํนวนท็อปฮิตท่ีวา่ “...แบบเกาหลี” ทั้งๆ ท่ีสินคา้หลายชนิด ไม่ไดถ้กูผลิตหรือ

มีตน้กาํเนิดมาจากเกาหลีก็ตาม  แต่จะถกูนําเขา้สู่กระบวนการทางการตลาดและใส่วาทกรรม

ความเป็นเกาหลีเชื่อมโยงไปกับตัวสินคา้  ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์  พรีเซ็นเตอร ์ลกัษณะ

ตัวอักษรท่ีใช ้ หรือแมก้ระทัง่รูปแบบหรือธีมการนําเสนอภาพลักษณ์การโฆษณาสินคา้และ

บริการน้ันๆ  

  หากยอ้นกลบัไปดสูงัคมไทยก่อนชว่ง 10 ท่ีผ่านมา จะเห็นว่ารากฐานทางวฒันธรรมท่ี

เป็นกระแสหลกัและมีอิทธิพลต่อผูค้นในสมัยน้ันนอกจากวฒันธรรมจากฟากตะวนัตกแลว้ ใน

เอเชียมีเพียงแค่รากฐานของวฒันธรรมธรรมจีนและญ่ีปุ่นเท่าน้ัน แต่ภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี

วฒันธรรมเกาหลีไดเ้ขา้มากินพ้ืนท่ีของวฒันธรรมต่างชาติในประเทศไทยไปอยา่งรวดเร็ว  ดว้ย

กลยุทธก์ารสง่ออกอุตสาหกรรมวฒันธรรมท่ีประเทศสาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลีใต)้ เอาข้ึนมา

ใชเ้พ่ือความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนักบัประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียอย่างจีนและ

ญ่ีปุ่น  เม่ือไม่นานมาน้ีเราจะเห็นว่าแมแ้ต่นักศึกษาคนรุ่นใหม่ของประเทศท่ีทุกคนยกย่องให้

เป็นมหาอํานาจและชาติผูนํ้าอย่างสหรฐัอเมริกา ยงัร่วมกระแสเกาหลีฟีเวอรด์ว้ยการออกมา

เตน้ท่าควบมา้หรือ “กงันัมสไตล”์ จนเป็นท่ีพดูถึงอยา่งแพรห่ลายในโลกอินเตอรเ์น็ต  

  ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 

ซ่ึงบรูณาการความรว่มมือระหว่างประเทศใน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

อันจะนําไปสู่การถ่ายโอนชุดความคิดจากประเทศหน่ึงไปสู่ประเทศหน่ึงไดง้่ายข้ึน เกิดการ

เดินทางของสินคา้ไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆของภมิูภาคไดอ้ย่างไรพ้รมแดน ทําใหต้ลาดมีขนาดใหญ่ข้ึน  

แฟชัน่หรือเทรนดก์ารใชช้ีวิตของวยัรุ่นกลุ่มหน่ึงอาจมีอิทธิพลต่อวยัรุ่นในอีกประเทศ   บริษัท

ศนูยว์ิจยักสิกรไทย คาดการณข์นาดของตลาดการคา้หลงัจากการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนว่า จะ

มีกาํลงัการซ้ือสินคา้จากประเทศต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกเพ่ิงสูงข้ึนเป็น 600 ลา้นคน มีโอกาสท่ีจะ
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ขยายการลงทุนทําธุรกิจคา้ปลีกในอาเซียนท่ีมีมูลค่ารวมกันไม่ตํา่ กว่า 320 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัฯ หรือประมาณ 6 เท่าของตลาดคา้ปลีกไทย (ฐานเศรษฐกิจออนไลน์, 2555)  

  การเตรียมพรอ้มเพ่ือรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทย แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ สาํนักนายกรฐัมนตรี, 2554)  จึงไดใ้หค้วามสาํคัญในการสรา้ง

องคค์วามรูใ้หเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงทั้งทางสงัคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม  เพ่ือเตรียม

ความพรอ้มคน สงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม  สว่นหน่ึงของแผนฯ ไดก้ลา่วถึงการเปล่ียนแปลง

ของสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกได้

กระจายตัวออกเป็นหลายแห่ง โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง สิงคโปร ์

ไตห้วัน เกาหลี และกลุ่มประเทศอาเซียน มีแนวโน้มท่ีจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมโลกในอนาคต  

  เราจะเห็นวา่ประเทศท่ีเป็นศนูยก์ลางการคา้โลกอยา่ง “เกาหลี” ไดก้า้วเขา้สู่ประเทศท่ี

มีบทบาทสาํคญัในระดบัโลกในฐานะผูผ้ลิตอุตสาหกรรมเชิงวฒันธรรม  จากสมัยก่อนท่ีเรารูจ้ัก

เกาหลีเพียงแค่ในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและรถยนตเ์ท่าน้ัน  แต่ในปัจจุบันเกาหลีไดข้ยาย

บทบาททางเศรษฐกิจเขา้ไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม 

ความงาม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หรือแมแ้ต่อุตสาหกรรมบนัเทิง เป็นตน้  

  บริษัท ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย จํากัด (2553) วิเคราะห์ไวว้่า กระแสเกาหลีฟีเวอร์ยงัมี

ความแรงของกระแสอยา่งต่อเน่ืองในภมิูภาค  ไม่วา่จะมาจาก ศิลปิน ดารา นักแสดง หรือซีรีส์

เกาหลี ท่ีเขา้มามีบทบาทท่ีชดัเจนต่อพฤติกรรมโดยเฉพาะการแต่งกายเทรนดเ์กาหลีท่ีเน้นสีสนั

สดใส  สวมใสส่บายเหมาะสาํหรบัสภาพอากาศในภมิูภาค  และราคาไม่แพงเกินไปทําใหเ้ป็นท่ี

นิยมในกลุ่มลกูคา้วยัรุ่นชายหญิงเป็นอย่างมาก   ทําใหต้ลาดแฟชัน่มีการเจริญเติบโตจาก

กระแสดงักลา่ว  

  ในประเทศไทยเอง  การทาํการตลาดโดยการเกาะกระแสความเป็นเกาหลีเป็นไปอย่าง

รอ้นแรง  และขยายตวัอยา่งเป็นวงกวา้งไปสูสิ่นคา้ในสายผลิตภณัฑต์่างๆ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษา

การทาํการตลาดของสินคา้และบริการท่ีอาศยักระแสดงักลา่วในดา้นการพฒันาการของกระแส

ไปจนถึงการคาดการณทิ์ศทางและแนวโนม้ของกระแสในอนาคตในประเทศไทย   ซ่ึงการศึกษา

ความสัมพันธ์เก่ียวกับการบริโภคกับวัฒนธรรมเกาหลีท่ีผ่านมาส่วนมากเป็นการศึกษาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเปิดรบัส่ือและสาขาส่ือสารมวลชนและการถ่ายโอนทางดา้นวฒันธรรมเป็นหลกั  

ทั้งยงัเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  ยงัไม่มีการศึกษาถึงทิศทางของกระแส

ดงักลา่ว 

  ดว้ยเหตุน้ี  ผูว้ิจยัในฐานะนักศึกษาสาขาการวิจยัเพ่ือการบริหารและการจดัการจึงสนใจ

ท่ีจะศึกษากระแสการตลาดซ่ึงอา้งอิงวฒันธรรมความเป็นเกาหลีบนสินคา้ของไทย  เพ่ือศึกษา

ถึงท่ีมาของกระแสความเป็นเกาหลีและการพฒันาไปสู่การทํากระแสใหเ้ป็นสินคา้และการ
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ส่ือสารเชิงการตลาด  โดยบูรณาการไปถึงการรบัรูข้องผูบ้ริโภคในฐานะผูร้บัรูค้วามหมายทาง

การตลาดและผูข้บัเคล่ือนใหก้ระแสดํารงอยู่   ทั้งน้ี ผูว้ิจัยตอ้งการวิเคราะหเ์พ่ิมเติมถึงโอกาส

และทิศทางของกระแสการตลาดดังกล่าวในอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาแผนธุรกิจ

และการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.2  วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

  1)  เพ่ือศึกษาทศันคติ การรบัรู ้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม 

  2)  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคติและปัจจยัในการบริโภคสินคา้ไทยแบบ

เกาหลีนิยม 

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 

  1.3.1  ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  

  ผูศึ้กษากําหนดพ้ืนท่ีของการศึกษาการตลาดบนกระแสเกาหลีนิยม  โดยทําการเก็บ

ขอ้มลูผูท่ี้อาศยัและทาํงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดั

สมุทรปราการ และจงัหวดัปทุมธานี 

 

  1.3.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

  ผูศึ้กษาสนใจเฉพาะสินคา้และบริการของไทยท่ีทําการตลาดโดยอาศัยกระแสเกาหลี

นิยม  โดยเป็นสินคา้ท่ีจับกระแสวัฒนธรรมป๊อปแบบเกาหลี ในด้านการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาด การโฆษณา และการสรา้งภาพลกัษณ์ (Brand) ของสินคา้ (เฉพาะสินคา้ในกลุ่ม

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง รา้นอาหาร ผลิตภณัฑ์เส้ือผา้เคร่ืองแต่งตัว และผลิตภณัฑ์ส่ือบันเทิง) 

ไม่รวมสินคา้ ส่ือบนัเทิง การท่องเท่ียว หรือสินคา้และบริการอ่ืนๆ ท่ีมาจากประเทศสาธารณรฐั

เกาหลีโดยตรง   

  กลุ่มสินคา้และบริการ  

   1)  กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกาย 

ผลิตภณัฑบ์าํรุงรา่งกายและผิวพรรณ ผลิตภณัฑส์าํหรบัเสริมความงาม  

   2)  กลุม่ผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้เคร่ืองแต่งตวั  

  3)  กลุม่รา้นอาหาร   

   4)  กลุม่ส่ือบนัเทิง ไดแ้ก่ เพลง ภาพยนตร ์ละครโทรทศัน์ การแสดงต่างๆ  
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1.4  ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการวิจยั 

 

  1)  เพ่ือนําผลการศึกษาไปวางแนวทางการตลาดใหต้รงกบักลุม่เป้าหมาย 

  2)  เพ่ือพยากรณทิ์ศทางการตลาดบนกระแสความนิยมทางวฒันธรรม 

  3)  เพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการเปรียบเทียบกระแสการตลาดเชิงวฒันธรรมอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 

 

ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

  ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาทศันคติ การรบัรู ้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส

เกาหลีนิยม”  ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางใน

การศึกษา ดงัน้ี 

   2.1  ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรมเกาหลี 

    2.1.1  ความเป็นมาของวฒันธรรมเกาหลี 

    2.1.2  พฒันาการของเศรษฐกิจเกาหลี 

    2.1.3  เอกลกัษณว์ฒันธรรมเกาหลี 

   2.2  แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมนิยม  

    2.2.1  ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital)  

    2.2.2  การบริโภคเชิงวฒันธรรม 

    2.2.3  วฒันธรรมกระแสนิยม (Popular Culture) 

   2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

    2.3.1  แนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ 

    2.3.2  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

    2.3.3  แนวคิดเก่ียวกบัลาํดบัความตอ้งการของมนุษย ์

 
2.1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรมเกาหลี  

 

 2.1.1  ความเป็นมาของวฒันธรรมเกาหลี  
 เกาหลีตั้งอยูบ่นคาบสมุทรเกาหลีดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย  มีอาณาเขต

ติดกบัประเทศจีนและรสัเซีย  เกาหลีมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 222,154 ตารางกิโลเมตร  รอ้ยละ 45 

ของพ้ืนท่ีเป็นเขตเกษตรกรรม  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา  ชาวเกาหลีเป็น 

ชนชาติท่ีมีชาติพนัธุ์เดียวกัน  พดูภาษาเดียวกัน  เชื่อกันว่าสืบเชื้ อสายมาจากพวกมองโกลท่ี

อพยพจากตอนกลางของทวีปเอเชีย  
  เอกลกัษณใ์นดา้นการส่ือสารหน่ึงของชาวเกาหลีคือมีการใชภ้าษาพดูและภาษาเขียน

เดียวกัน  ซ่ึงเป็นภาษาในกลุ่มอัลตาอิก (Altaic)  โดยผูริ้เร่ิมประดิษฐ์อักษรเกาหลีท่ีเรียกว่า 
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“ฮนักึล”  คือ พระเจา้เซจงมหาราช ไดอ้าศยัการบรูณาการระบบเสียงและระบบการเขียน  และ

สรา้งตวัอกัขระข้ึนมา 24 ตวั แบ่งเป็น พยญัชนะ 14 ตวั และสระ 10 ตัว นํามาประสมสานจน

เป็นคําท่ีหลากหลาย  เน่ืองดว้ยความง่ายของการเขา้ถึงภาษา ทําใหค้นเกาหลีมีอัตราการรู ้

หนังสือในระดบัสงูมาก  

  ประวติัศาสตรข์องเกาหลีมีมาเป็นระยะเวลายาวนานเร่ิมตั้งแต่เร่ืองเล่าเม่ือ 2,333 ปี

ก่อนคริสตกาล  ท่ีมีทั้งเร่ืองราวการสรา้งชาติเกาหลี และประวติัทางการเมืองท่ีสาํคัญไม่ว่าจะ

เป็นกรณีพิพาทกบัประเทศญ่ีปุ่น  การแบ่งแยกประเทศเกาหลีออกเป็น 2 ฟาก ไดแ้ก่ เกาหลี

เหนือ (สาธารณรฐัประชาธิไตยประชาชนเกาหลี) และเกาหลีใต ้(สาธารณรฐัเกาหลี)  เม่ือ

ส้ินสุดสงครามโลกครั้งท่ีสอง  

  ปัจจุบันเกาหลีใต ้หรือ สาธารณรัฐเกาหลี ปกครองในระบบประชาธิปไตย บริหาร

ประเทศโดยประธานธิบดี  และมีนายกรฐัมนตรีทาํหนา้ท่ีใหค้ําปรึกษาและควบคุมดูแลภาครฐั  

การปกครองของเกาหลีเนน้การกระจายอาํนาจลงสูท่อ้งถ่ิน โดนมีการบริหารงานแบบเทศบาล 

16 แหง่ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารเชน่เดียวกบัรฐับาลกลาง (จินดา จาํเริญ, 2545) 

 

  2.1.2  พฒันาการของเศรษฐกิจเกาหลี    

  เกาหลีเคยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ียากจนท่ีสุดในอดีต  แต่ใชร้ะยะเวลาเพียง 40 ปี 

สรา้งความเติบโตทางเศรษฐกิจจนประสบความสาํเร็จและไดฉ้ายาวา่ “มหศัจรรยท์างเศรษฐกิจ

แห่งแม่น้ําฮันกัง” ความเติบโตทางเศรษฐกิจถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  จากระดับรายได้

ประชาชาติของประเทศเม่ือปี 1990 อยูท่ี่ 252 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั พฒันาไปเท่าตัวในช่วง

ระยะเวลาไม่ถึงทศวรรษ ไปอยู่ท่ี 518 พันลา้นดอลลารส์หรัฐในปี 1996   แต่ตอ้งประสบ

วิกฤตทางเศรษฐกิจในชว่งปลายปี 1997 ทาํใหส้ง่ผลกระทบไปทัว่ตลาดเอเชีย  แต่เกาหลีก็ได้

เรง่พฒันาประเทศใหก้ลบัมาเป็นประเทศแนวหนา้ทางเศรษฐกิจไดใ้นชว่งเวลาไม่ก่ีปี  

  นโยบายระยะยาวของรฐับาลเกาหลี  ไดมี้การสรา้งแนวทางพฒันาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศใน 3 ดา้น คือ  (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สถาบันเอเชียตะวนัออกศึกษา  โครงการ

เกาหลีศึกษา, 2536)  

    1)  การขยายศักยภาพเติบโตทางเศรษฐกิจใหก้วา้งขวางข้ึน โดยการพฒันา

อุตสาหกรรมใหก้า้วไกล  

   2)  การยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากร 
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   3)  การส่งเสริมแนวทาง Internationalization โดยการดําเนินการมีอยู่ 3 

ประการ คือ  

         (1)  สง่เสริมการริเร่ิมของภาคเอกชน ลดการแทรกแซงของรฐับาลโดยให้

เอกชนมีอิสระในการประกอบธุรกิจ  รัฐมีหน้าท่ีเพียงใหก้ารดูแลความเป็นธรรมในสังคม 

         (2)  การปฏิรปูองคก์รเศรษฐกิจ  โดยใชก้ระจายอาํนาจการตัดสินใจจาก

รฐัไปสู่เอกชน  จากส่วนกลางสู่ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน  มีการส่งเสริมสถาบันทางเศรษฐกิจใหมี้

ความโปรง่ใส ปฏิบติัตามมาตรฐานสากล  

         (3)  การปฏิรปูสาํนึกของชาติ  ดว้ยการเปล่ียนทัศนคติของประชาชนใน

ประเทศควบคู่ไปกับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ  ใหส้ํานึกและตระหนักถึงคุณค่าของเหตุผล 

(Rationality)  ความเช่ียวชาญระดับมืออาชีพ (Professionalism)  และความเป็นธรรม 

(Fairness) เพ่ือนําไปสู่สงัคมกา้วหน้า (Advanced Society) ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

  รฐับาลเกาหลีไดใ้ชน้โยบายลอยตวัอตัรแลกเปล่ียนเสรีเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนั

ดา้นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  ทาํใหเ้กาหลีประสบความสาํเร็จอยา่งรวดเร็ว จากประเทศ

เกษตรกรรมผลิตเพ่ือเล้ียงตนเอง  กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมเบ็ดเสร็จท่ีเน้นการส่งออก

เป็นหลกั  การขยายตวัภาคอุตสาหกรรมถูกพฒันาไปในหลากหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรและช้ินส่วนอุปกรณ์  อุตสาหกรรมต่อเรือ  รถยนต์  อิเล็กทรอนิกส ์ เคร่ืองนุ่งห่ม 

อาหาร ฯลฯ  ในชว่งหลงั รฐับาลไดส้นับสนุนโครงการก่อสรา้งท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

รถไฟ  ถนน  ท่าเรือ  และท่าอากาศยาน  ทําใหก้ารเติบโตทางเศรษฐกิจมีอัตราเฉล่ียรอ้ยละ 

8.6 ภายในเวลา 30 ปี  

  ในดา้นศิลปวฒันธรรม วฒันธรรมเกาหลีถือว่าเป็นวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะตัว

หลายอยา่ง  จนยเูนสโกไดใ้หค้วามสาํคญัถึงคุณค่าท่ีพิเศษและโดดเด่นของวฒันธรรมเกาหลีท่ี

แตกต่างจากจีนและญ่ีปุ่น  จนมีการบันทึกผลงานทางวัฒนธรรมเกาหลีข้ึนเป็นมรดกโลก

มากมาย   วฒันธรรมเกาหลีท่ีเด่นชดัสามารถแบ่งไดอ้อกเป็นประเภทได ้ดงัน้ี  ดา้นส่ิงก่อสรา้ง 

อาทิ วดับุลกุกซา  ซังเกียงพนัซอน (หอไตร) พระราชวงัเกียงดอกกุง   ดา้นวิจิตรศิลป์ อาทิ  

หินแกะสลกับนักแูด เคร่ืองสาํริด  เคร่ืองเคลือบศิลาดล  ดา้นวรรณกรรม เป็นตน้  
  กระแสวฒันธรรมเกาหลี  

  การเกิดกระแสความคลัง่ไคลว้ฒันธรรมเกาหลีในปัจจุบันเกิดจากนโยบายสนับสนุน

ดา้นวฒันธรรมใหเ้ป็นอุตสาหกรรมหลกัในการสง่ออก  โดยรฐับาลเกาหลีมีการวางแผนสง่เสริม

ดา้นวัฒนธรรมเกาหลี 5 ปี เพ่ือพัฒนาใหเ้กาหลีพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการทาง

วฒันธรรม (Cultural Welfare State) (ชุติมา ชุณหกาญจน์, 2550: 70) โดยการจดัตั้งองค์กร
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วฒันธรรมและสารตัถะเกาหลี (Korea Culture and Content Agency: KOCCA) ภายใต้

กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียว ซ่ึงแผนการส่งเสริมวฒันธรรมเกาหลี ประกอบดว้ย

หลกัเกณฑด์า้นวฒันธรรม ดงัน้ี  

    1)  ใหก้ารสนับสนุนการศึกษาเพ่ือผลิตเยาวชนท่ีมีความคิดสรา้งสรรค์ทาง

ศิลปวฒันธรรม  

   2)  สนับสนุนความคิดสรา้งสรรคท่ี์สรา้งความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ  

   3)  อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิม  

   4)  สง่เสริมอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม  

   5)  พฒันาเอกลกัษณท์างวฒันธรรมเพ่ือการรวมชาติ  

   6)  สรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัการทตูเชิงวฒันธรรม  

  KOCCA มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนใหนํ้าเน้ือหาสาระความเป็นเกาหลี

สอดแทรกลงไปใหส่ื้อบันเทิงต่างๆ และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลทางดา้นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม  ซ่ึงสาระความเป็นเกาหลีน้ันไม่ได้

มุ่งเน้นเพ่ือการส่งออกไปสู่ตลาดภายนอกเท่าน้ัน  แต่ยงัเพ่ือทดแทนการผลิตทางวฒันธรรม

ท่ีมาจากต่างชาติดว้ย  ทาํใหค้นเกาหลีหนัมาสนใจภาพยนตรแ์ละละครเกาหลีมากข้ึนถึงรอ้ยละ 

50  กลายเป็นกลยุทธก์ารส่ือสารการตลาดใหม่ท่ีเกิดจากการบริโภควฒันธรรม   ทําใหก้ระแส 

“เกาหลีฟีเวอร”์ เขา้มาแทนท่ีกระแสตะวนัตกไดภ้ายในระยะเวลาไม่ก่ีปี  ส่งผลใหว้ฒันธรรม

ต่างๆ ดารา นักรอ้งชาวเกาหลีเป็นท่ีรูจ้ักในวงกวา้ง  โดยเฉพาะวัยรุ่นในเอเชียท่ีหลงใหล

วฒันธรรมเกาหลีจนเกิดการเลียนแบบ บางคนถึงขั้นเรียนภาษาเกาหลีเพ่ือตอ้งการส่ือสารกับ

ดารานักรอ้งท่ีชื่นชอบ   สถานีโทรทศัน์เกือบทุกชอ่งตอ้งมีรายการ ละครซ่ีรีย ์ภาพยนตรเ์กาหลี

ออกอากาศ  มีการเชิญนักรอ้งเกาหลีชื่อดังมาเปิดคอนเสิรต์ท่ีประเทศไทยดว้ยบัตรเขา้ชมท่ี

ราคาสงูหลายพนับาท  

 

  2.1.3  เอกลกัษณว์ฒันธรรมเกาหลี  
  ความเป็นวัฒนธรรมเกาหลีท่ีสามารถเห็นไดผ้่านส่ือภาพยนตร์ โฆษณา สถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร  ภาษา สญัลกัษณ์

ต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการดาํเนินชีวิต 

 



9 

   1)  แฟชัน่เกาหลี  

       (1)  แฟชัน่การแต่งกาย  

       การแต่งกายสไตลเ์กาหลีของผูห้ญิง จะเป็นการแต่งกายท่ีเน้นความน่ารกั 

สบายๆ ไม่เนน้ความเซ็กซ่ีและความโดดเด่นแหวกแนวเหมือนแฟชัน่ญ่ีปุ่น  ประกอบดว้ยเส้ือ 

ตวัยาวๆ หรือเส้ือท่ีใส ่2 ชั้น กบักางเกงยีนสห์รือกางเกงขาสั้น  หรือเปล่ียนไปใส่กระโปรงเพ่ือ

เพ่ิมความหวาน  

   ส่วนแฟชัน่ของผู ้ชายเน้นสไตล์ท่ีดูดี  มักจะเป็นการใส่เส้ือ 2 ชั้น ซ่ึง

ชั้นนอกจะเป็นเส้ือแจ็กเก็ตหรือเส้ือสูททรงเขา้รูป  บางคนอาจสวมแว่นตากรอบส่ีเหล่ียม

เพ่ิมเติม  

    (2)  แฟชัน่ทรงผม  

   ทรงผมสไตล์สาวเกาหลีจะมีการซอย สไลด์ และมีการดัดผมใหดู้เป็น 

ลกูคล่ืนใหญ่ๆแบบธรรมชาติ  เน้นสไตลผ์ูห้ญิงหวานน่ารัก สีผมจะเป็นโทนเขม้ น้ําตาลแดง 

หรือน้ําตาลทอง ไม่นิยมทาํสีโทนสวา่ง  

   สว่นทรงผมผูช้ายจะเนน้ใหด้า้นหนา้ยาวปิดหน้าผากแลว้เซ็ตเฉียงไปดา้น

ใหด้า้นหน่ึง  บางคนจะมีการดัดผมใหห้ยิกเป็นลกูคล่ืนเล็กน้อย เซ็ตใหอ้ยู่ทรงแบบธรรมชาติ 

   (3)  แฟชัน่การแต่งหนา้  

    การแต่งหนา้แบบเกาหลีจะเป็นการแต่งหน้าแบบ Natural Make up เน้น

ดวงตาท่ีกลมโตแบบสโมกก้ีอายส์  การแต่งหน้าจะแต่งแลว้ดูสวยใสแบบไม่ไดแ้ต่งหน้า แต่

สามารถปกปิดจุดดอ้ยบนในหนา้และเสริมจุดเด่นได ้ ไม่เน้นสีสนัท่ีจัดจา้นบนใบหนา้ ไม่ว่าจะ

เป็นการปัดแกม้หรือปากท่ีจะใชเ้พียงแค่ลิปกลอสแทนลิปสติกสีสด 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  เอกลกัษณแ์ฟชัน่หนุ่ม – สาวเกาหลี 
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   2)  อาหารเกาหลี  
   ปัจจุบันอาหารสไตล์เกาหลีเป็นทีนิยมอย่างมาก เนืองจากเป็นอาหารทีมีความ
หลากหลาย มีรสชาติทีโดดเด่นซับซ้อน  อาทิเช่น  
  กิมจิ (김치)  เป็นอาหารเกาหลีทีมีความโดดเด่นด้วยว่าเป็นอาหารทีเกิดมา
จากเทคนิคการถนอมอาหารเฉพาะตัวของชาวเกาหลี  ทํามาจากผักกาดขาว หัวไชเท้า นํามา
ดองเค็มผสมกับพริกป่น เพือรักษาวิตามินในอาหาร ใช้รับประทานเป็นเครืองเคียงหรือเป็น
ส่วนประกอบในการปรุงอาหารอืน  

 

 
 

 ภาพที 2.2  อาหารเกาหลี ชือ “กิมจิ”  

 แหล่งทีมา: Korea Tourism Organization, 2011.  

 
    บีบิมบับ หรือ พิพิมบับ (비빔밥) หรือทีคนไทยรู้จักในนามข้าวยําเกาหลี เป็น
อาหารทีประกอบไปด้วย ไข่ทังแดงสด ไข่ขาวทอดหันฝอย เนือหมูสับรวน ผักนานาชนิดทังแบบ
สดและต้ม ข้าวสวย นํามันงา และนําพริกเกาหลี จัดเรียงในชาม  เวลาจะรับประทานจะต้อง
คลุกเคล้าส่วนประสมทังหมดก่อนรับประทาน 
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ภาพที 2.3  อาหารเกาหลี ชือ “บีบิมบับ”  

แหล่งทีมา: Korea Tourism Organization, 2011. 

 

  ต๊อกบกกี (떡복이) คือ อาหารทีทํามาจากข้าวทีนํามานวดให้เป็นแท่งหรือ

ก้อน  นํามาปรุงรสกับนําพริกเกาหลี  เป็นอาหารทีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเกาหลี 

พบเห็นได้ในละครซีรีย์ทัวไป 

 

 

 

ภาพที 2.4  อาหารเกาหลี ชือ “ต๊อกบกกี” 

 แหล่งทีมา: Korea Tourism Organization, 2011. 
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  คาลบิ (갈비) หรือ ซีโครงย่าง อาหารปิงย่างเกาหลีทีเป็นทีรู้จักกันดีของคน

ไทย  เน้นเคล็ดลับการหมักหมูทีติดกระดูก ย่างร้อนๆ บนเตาถ่านรับประทานกับผักและข้าว  

 

 

 

ภาพที 2.5  อาหารเกาหลี ชือ “คาลบิ”  

แหล่งทีมา: Korea Tourism Organization, 2011. 

 

  3)  การท่องเทียวประเทศเกาหลี  

  ความโด่งดังของสถานทีท่องเทียวในประเทศเกาหลี ส่วนหนึงมาจากการเป็น

สถานทีในฉากภาพยนตร์และละครซีรีย์ทีได้รับความนิยม ทําให้ผู้คนสนใจเดินทางไปสัมผัส

บรรยายกาศเช่นเดียวกับในละคร  ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังเคียงบ๊กกุง  หมู่บ้านนัมซานฮันอก  

หรือสวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ซึงสถานทีเหล่านันยังมีการจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับละคร 

ชือดัง เมือนักท่องเทียวมาถึงก็สามารถถ่ายรูปราวกับเป็นตัวละครหนึง  นอกจากนันแหล่งช้อป

ปิงทีได้รับความนิยม อาทิ ตลาดอินแทวอน  ตลาดโทงแดมุม ยังได้รับความนิยมอย่างมาก 

เนืองจากเป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชันชันนําของเกาหลี 
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ภาพท่ี 2.6  พระราชวงัเคียงบ๊กกุง  

แหล่งท่ีมา: Korea Tourism Organization, 2011.  

 
   4)  เคร่ืองสาํอาง  

    ตลาดเคร่ืองสาํอางเกาหลีเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย ดว้ยการนําเสนอความ

สดใสน่ารกัผ่านดารานักแสดงชาวเกาหลี ทําใหสิ้นคา้เคร่ืองสาํอางเกาหลีเขา้ออกมาตีตลาด

ต่างประเทศจนประสบความสําเร็จและเป็นท่ีรูจ้ักเป็นวงกวา้ง แบรนด์ดังเกาหลี อาทิ Etude, 

Laneige, Missha, Skin food และ  The Face Shop เป็นแบรนด์เคร่ืองสาํอางค์ท่ีพบเห็นได้

ทัว่ไปในหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ความนิยมถูกบอกกันปากต่อปากเร่ืองคุณภาพ โดยเฉพาะใน

สังคมออนไลน์วัยรุ่นอย่าง Pantip.com แต่เน่ืองจากราคาสินค้าเคร่ืองสําอางแบรนด์ดังมี 

ราคาสงู จึงมีการสัง่ซ้ือผ่านอินเตอรเ์น็ตโดยตรงมากมาย   

    5)  ศลัยกรรมความงาม  

    เป็นท่ีรูก้นัดีวา่เทรนดก์ารทาํศลัยกรรมความงามของชาวเกาหลีเป็นท่ีนิยมกัน

อยา่งมากในกลุม่วยัรุ่นเกาหลี  โดยเฉพาะไดมี้การเปิดเผยว่านักรอ้งและนักแสดงทั้งชายและ

หญิงของเกาหลีไดผ้่านการทําศัลยกรรมจนถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดาชองวงการบันเทิงเกาหลี  

เม่ือไม่นานมาน้ีมีการออกมาแฉวา่ คิม ย ูมิ ท่ีเพ่ิงไดร้บัตําแหน่ง Miss Korea Universe 2013 

ก็เคยผ่านการทาํศลัยกรรมมาหลายครั้งกวา่จะสวยใสน่ารกัอยา่งในปัจจุบัน  แต่ประชาชนก็ให้

การยอมรบัเธอดว้ยเหตุผลท่ีว่า ถึงแมเ้ธอจะผ่านการทําศัลยกรรมมาแต่ก็ออกมาดูดีจนไดร้บั

ตาํแหน่ง  จนกระแสความคลัง่ไคลก้ารทาํศลัยกรรมเม่ือใหมี้รปูรา่งหนา้ตาท่ีหลอ่สาวแบบดารา

เขา้มาในประเทศไทย  ทาํใหก้ารทําศัลยกรรมเร่ิมเป็นท่ียอมรบัในบา้นเรามากข้ึน  นพ.ปรีชา  
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เตียวตรานนท ์(2550) ไดใ้หค้วามเห็นไวว้่า “...เทรนด์การทําศัลยกรรมสไตลเ์กาหลีมาแรง

มาก  วยัรุน่ไทยสมยัน้ีจะตดัรปูดาราเกาหลีมาใหห้มอดเูป็นตวัอยา่งวา่ อยากไดต้าแบบน้ี  จมูก

แบบน้ี  การทําศัลยกรรมเกาหลีจะเน้นความเป็นธรรมชาติ มองด้วยตาเปล่าจะไม่รูว้่า

ทาํศลัยกรรม....”  

   

 

 

 ภาพท่ี 2.7  คิม ย ูมิ Miss Korea Universe 2013 ก่อนและหลงัทาํศลัยกรรม 

         ความงาม 

  แหล่งท่ีมา:  คมชดัลึกออนไลน์, 2555. 

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมนิยม  
 
  2.2.1  ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital)  
  การบริโภคสินคา้ ไม่ไดห้มายความถึงเฉพาะสินคา้ท่ีสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

เท่าน้ัน แต่ยงัมี “วฒันธรรม” ท่ีฝังตวัอยูใ่นสินคา้น้ันดว้ย  แต่นัยเก่ียวกบัวฒันธรรมน้ันมีความ

เขม้ท่ีแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึงสินคา้บางประเภทอาจมีนัยทางวฒันธรรมท่ีไม่ไดช้ดัเจน เช่น ผัก 

ผลไม ้และทรพัยากรธรรมชาติท่ีเกิดจากการผลิตของธรรมชาติ  แต่อาหารท่ีผ่านการปรุงแต่ง

โดยมนุษยจ์ะสามารถเห็นวฒันธรรมท่ีแฝงอยู่ไดอ้ย่างชดัเจน  ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมการกิน

ขา้ว หรืออุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ฉพาะวฒันธรรม เป็นตน้  แมใ้นอาหารประเภทเดียวกัน ก็แฝงไป

ดว้ยวฒันธรรมท่ีต่างกนั เชน่ การกินบะหม่ีสดซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีเด่นชดัของเอเชียตะวนัออก 
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ยอ่มมีนัยทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ท่ีมีวฒันธรรมของอาหาร Fast Food 

ซ่ึงเป็นวฒันธรรมการกินของชาติตะวนัตกแฝงอยู ่ 

 แนวคิดสําคัญในการเขา้ใจเก่ียวกับทุนทางวัฒนธรรม คือ แนวคิดท่ีว่าด้วยการ 

ฝังตวัของวฒันธรรม (Culture Embodiment) ท่ีเป็นการอธิบายถึงการก่อกาํเนิดและการเติบโต

ของวัฒนธรรมท่ีตอ้งมีอุตสาหกรรมสินค้าทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหลัก  การฝังตัวของ

วฒันธรรมน้ีเองท่ีทาํใหสิ้นคา้มีความแตกต่างกัน   ความหลากหลายของผลิตผลจะกระตุน้ให้

เกิดความตอ้งการของสินคา้  ซ่ึงอาจรวมไปถึงความตอ้งการในการยกระดับการบริโภคท่ีสูงข้ึน

 ดัง น้ัน  วัฒนธรรมจึงเป็นเร่ืองของการดําเนินชีวิตของมนุษย์  ท่ี เ ต็มไปด้วย

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี  แต่การเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งเศรษฐกิจทําใหมี้การ

เติบโตของทุนทางวัฒนธรรมท่ีไม่เท่ากัน  การเติบโตของทุนทางวัฒนธรรมในประเทศ

มหาอํานาจย่อมส่งผลต่อพ้ืนฐานทางวฒันธรรมในประเทศอ่ืนๆ  เพราะวฒันธรรมท่ีส่งจาก

ประเทศมหาอาํนาจผ่านสินคา้และบริการผ่านกลไกลการคา้ระหวา่งประเทศ (รงัสรรค์ ธนะพร

พนัธุ,์ 2546)  
  การก่อเกิดและการเติบโตของทุนทางวฒันธรรม  

  การเกิดข้ึนและพฒันการของทุนทางวฒันธรรม ประกอบไปดว้ยกระบวนการ  4 ปัจจัย 

ดงัน้ี   

    1)  กระบวนการแปรวัฒนธรรมใหก้ลายเป็นสินคา้ (Commoditization of 

Culture)   

    กระบวนการแปรสรรพส่ิงใหเ้ป็นสินค้า ถือว่าเป็นปัจจัยเร่ิมแรกท่ีทําให้

วฒันธรรมแปรสภาพเป็นสินคา้และบริการ   จึงมีอุตสาหกรรมสินคา้วฒันธรรมและหน่อทุน

วฒันธรรมท่ีค่อยๆ เติบโต  

   การทาํใหว้ฒันธรรมเป็นสินคา้ทาํใหมี้การตั้งราคา  เม่ือวฒันธรรมจะมีราคาได้

ตอ้งมีความตอ้งการซ้ือ  เม่ือมีความตอ้งการซ้ือท่ีมากพอถึงจะใหเ้กิดระบบการผลิต เม่ือเกิด

ระบบการผลิตจึงทําใหเ้กิดอุตสาหกรรมสินคา้วัฒนธรรม   เม่ือการดํารงชีวิตเก่ียวขอ้งกับ

วฒันธรรมจนกลายเป็นปกติ   จึงทําใหเ้กิดการยอมรบัแบบแผนการดํารงชีวิตและพฤติกรรม

นํามาปฏิบติั จนเกิดเป็นอุปสงคใ์นการซ้ือสินคา้วฒันธรรมน้ัน  

   การสรา้งอุปสงคท่ี์มีต่อสินคา้วฒันธรรมเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

ประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เกิดจากกระบวนการสากลานุวตัรของวฒันธรรมชาติมหาอํานาจ  

ท่ีมีมาตั้งแต่ยุคจักรวรรด์ินิยม  กระแสโลกานุวัตร และกระบวนการโทรทัศนานุวัตร  การ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างประเทศนับว่าเป็นอีกกลไกหน่ึงทีการสรา้งอุปสงค์ท่ีมีต่อสินคา้
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วฒันธรรม  แต่การยอมรับวัฒนธรรมท่ีใกลเ้คียงกันย่อมเป็นไปไดง้่ายกว่า   เน่ืองมาจาก

กระบวนการกล่อมเกลาวฒันธรรมภายในสังคมน้ันมีความคลา้ยคลึงกัน  แต่กระบวนการ

ถ่ายทอดและครอบงาํวฒันธรรมในยุคจกัรวรรดินิยมทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม

ในประเทศต่างๆ ท่ียอมรบัวฒันธรรมของชาติมหาอํานาจ  เน่ืองจากเห็นว่าเป็นประโยชน์กว่า

วฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเอง  และเป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงถึงความเป็นอารยชน  

    2)  กระบวนการพาณิชยานุวัตรของวัฒนธรรม (Commercialization of 

Culture)  

    ปัจจยัท่ีสองคือ การนําสินคา้เขา้สู่ตลาดท่ีมีความใหญ่พอ สมควร  และตอ้งมี

การผลิตทางการคา้จึงสง่ผลไปถึงระบบอุปสงค์  สินคา้วฒันธรรมจํานวนมากถูกผลิตข้ึนมาอยู่

แลว้  และมีการขยายตลาดจากประเทศมหาอาํนาจไปสูป่ระเทศโลกท่ีสาม  และผ่านการกล่อม

เกลาใหมี้การยอมรมัสินคา้ทางวฒันธรรมท่ีถูกผลิตข้ึนมา  เช่น การยอมรบัวฒันธรรม ‘แดก 

ด่วน เร็ว’ (Fast Food) เป็นตน้   

    กระบวนการพาณิชยานุวตัรของวัฒนธรรม ถือว่าเป็นเง่ือนไขสาํคัญของการ

ขยายตวัอุตสาหกรรมสินคา้วฒันธรรม  ประกอบดว้ยส่ิงสนับสนุนการคา้ จําพวก การโฆษณา 

การส่งเสริมการขาย การสรา้งตรายี่หอ้  การสรา้งความภกัดีต่อตรายี่หอ้  ทําใหเ้กิดความ

แตกต่างของ ‘แบรนด’์  ท่ีมีตั้งแต่แบรนดร์ะดบัโลกไปจนถึงแบรนดโ์นเนม   

    3)  กระบวนการเทคโนโลยานุวัตรของวัฒนธรรม (Technologization of 

Culture)  

    ปัจจัยท่ีทําใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่การผลิตแบบใหม่ๆ  การปรบัตัวดา้น

เทคโนโลยีจึงมีผลต่อวฒันธรรม  เพราะทําใหโ้ครงสรา้งความตอ้งการวัฒนธรรมเปล่ียนไป  

โดยมีเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบทางวฒันธรรมอยู ่3 กลุม่ ไดแ้ก่  

         (1) เทคโนโลยีสารสนเทศ   

         เป็นเทคโนโลยีกลางท่ีชว่ยในการติดต่อส่ือสาร  ส่งผลถึงการเปล่ียนแปลง

แบบแผนของการส่ือสารของมนุษย์  นอกจากน้ัน ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทบาทและอิทธิพลของส่ือมวลชนยังส่งผลต่อกระบวนทัศน์ทางความคิด  แบบแผนการ

ดาํรงชีวิต  ระบบคุณค่าและปทสัถานใหเ้ปล่ียนแปลงไป  

        (2) เทคโนโลยีวสัดุสมยัใหม ่ 

         การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีวสัดุศาสตรใ์หม่ๆนับว่าเป็นปัจจัยสาํคัญในการ

เปล่ียนแปลงระบบผลิตและแบบแผนในการดํารงชีวิตเป็นอย่างมาก  การเกิดข้ึนของพลาสติก  

เซรามิก  และซีเมนต์สมัยใหม่ท่ีเรียกว่า MDF Cement (Mecro – defefect – free Cement)  
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โลหะผสม  กาวพิเศษ เซมิคอนดักเตอร ์ และใยแกว้  ส่ิงเหล่าน้ีเขา้มาทดแทนวสัดุแบบเดิมๆ  

ทาํใหแ้บบแผนในการบริโภคน้ันเปล่ียนแปลงไป  

        (3)  เทคโนโลยีชีวภาพ  

         ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในการพฒันาทางดา้นพนัธุวิศวกรรม  กําลงัจะ

เปล่ียนโฉมหน้าประเภทของอาหารซ่ึงเป็นปัจจัยส่ีท่ีมนุษยร์บัประทาน  ส่งผลต่อวัฒนธรรม 

การกิน  

    4)  กระบวนการโทรทัศนานุวัตรของวัฒนธรรม (Televisionalization of 

Culture)  

    ในเวลาเพียงไม่ก่ีสิบปีมาน้ี การพฒันาดา้นการส่ือสารทางโทรทัศน์ถูกดําเนิน

ไปอย่างกา้วกระโดด  ตั้งแต่การรบัส่งขอ้มูลข่าวสารกันธรรม จนปัจจุบันเป็นการรบัส่งขอ้มูล

ขา่วสารผ่านดาวเทียมและระบบอินเตอรเ์น็ตอยา่งรวดเร็ว  ผนวกกบัเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสท่ี์

ถูกพัฒนาแบบ ‘ยิ่งทันสมัย ยิ่งมีขนาดเล็กลง’  ทําใหอ้ํานวยความสะดวกในการบันทึกภาพ

เหตุการณ์ต่างๆ จุดใดจุดหน่ึงบนโลกน้ี และถูกเผยแพร่ออกไปไดอ้ย่างรวดเร็ว  จนเป็นการ

สรา้งเครือขา่ยโทรทศัน์ทัว่โลก (Global Network)  

    การขยายตวัและการสรา้งเครือข่ายโทรทัศน์ระหว่างประเทศมีส่วนในการเร่ง

กระบวนการโลกาภิวฒัน์  บทบาทในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทางโทรทศัน์กลายเป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรมเพ่ือใหเ้กิดการยอมรับวัฒนธรรมต่างถ่ิน  มีการ

ถ่ายทอดวิถีการดาํรงชีวิต  วฒันธรรมการแต่งกาย การบริโภค  คุณค่าทางสงัคมกระบวนการ

ทางความคิดและศรทัธา  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชโ้ทรทัศน์เป็นเคร่ืองมือเผยแพร่การบริโภค

นิยม ผ่านทางโฆษณา ภาพยนตร ์เพลง เป็นตน้  

 
  2.2.2  การบริโภคเชิงวฒันธรรม   
    1)  จากอุตสาหกรรมวฒันธรรมสูก่ารบริโภคของประชาชน  

    การผลิตสินคา้เชิงพาณิชยเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  นําไปสู่

วฒันธรรมกระแสนิยมในการบริโภคท่ีถกูกําหนดโดยผูผ้ลิตรายใหญ่  ทําใหว้ฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ถูกแทนท่ีดว้ยวฒันธรรมการคา้  สภาวะดังกล่าวเรียกว่า ‘สภาวะหลงัสมัยใหม่’ ท่ีไม่มีความ

ชดัเจนของเสน้แบ่งระหว่าง เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ศิลปะ  ความคิด และความรูสึ้ก  

นักวฒันธรรมจากสาํนักแฟรงเฟิรต์ไดใ้หค้วามเห็นวฒันธรรมในยุคหลงัสมัยใหม่น้ันเป็นภาพ

มายา  ซ่ึงจาํลองมาจากส่ิงของดั้งเดิมแต่ทวา่ไม่ไดมี้คุณสมบติัเหมือนเดิม  เชน่ ภาพจําลองของ 
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โมนาลิซ่าท่ีสามารถหาดไูดทุ้กท่ี ไม่จาํเป็นตอ้งไปดท่ีูปารีสเท่าน้ัน เป็นตน้  (นฤพนธ ์ดว้งวิเศษ, 

2549 อา้งถึงใน ศนูยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน), 2550)  การสง่ผ่านวฒันธรรม

ถูกแฝงมาในโฆษณาท่ีเล่าถึงรูปแบบและสไตล์การดําเนินชีวิต  บางคนเลือกท่ีจะบริโภคเพ่ือ

สรา้งภาพลกัษณใ์หก้บัตนเอง  และบ่งบอกวา่ตนเองแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร  เรยม์อนด์ วิล

เลียมส ์(Williams, 1981 อา้งถึงใน ฆสัรา ขมะวรรณ, 2537) เชื่อว่าในสงัคมมีระบบคุณค่า

บางอยา่งท่ีรว่มกนั  การเป็นไปในสงัคมถกูเลือกปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง  

ประเพณีบางอยา่งจะผ่านกระบวนการปรบัใหเ้ขา้กบัวิถีการดาํรงชีวิตและความตอ้งการของคน

ในปัจจุบนั  และการสืบต่อประเพณีไม่ไดถ้กูหยิบยกมาทั้งหมด  แต่จะถกูปรบัแต่ง ดดัแปลงและ

ใหค้วามหมายใหม่ เพ่ือใหส้งัคมอยูใ่นวฒันธรรมรว่มสมยั  

    2)  อิทธิพลของสญัวิทยา (Semiology)  

    การบริโภควฒันธรรมท่ีแฝงไปดว้ยมายา  ทาํใหสิ้นคา้ต่างๆไม่ไดมี้ความหมาย

อยา่งท่ีมนัเป็นอีกต่อไป  แต่การบริโภคน้ันแฝงไปดว้ยสญัญะทางสงัคม  

    สญัญะวิทยา คือ ศาสตรท่ี์ว่าดว้ยระบบสญัญะ โดยเร่ิมตน้จากสญัลกัษณ์ทาง

ภาษาศาสตร ์ ท่ีมองว่าภาษาไม่ไดแ้สดงถึงความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนแต่เป็นการอา้งถึงคนละส่ิง  

ซ่ึง เฟอรดิ์นองด์ เดอ โซซู (Saussure, 2006) ไดอ้ธิบายว่า แทจ้ริงแลว้เราสามารถแยกแยะ

องคป์ระกอบทางโครงสรา้งภาษาศาสตรไ์ดเ้ป็น 2 สว่น คือ ตวัภาษา (Langue) ซ่ึงเป็นระบบท่ี

สมบรูณใ์นตวัเองและเป็นอิสระจากระบบอ่ืน และภาษาท่ีเปล่งออกมา (Parole) ซ่ึงแฝงไปดว้ย

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการขดัเกลาของสงัคม  โครงสรา้งท่ีถูกแยกใหเ้ห็นในส่วนท่ีสองน้ี ทําใหเ้กิด

ความแตกต่างของภาษาท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาษาของคนหหูนวก ภาษาในการบังคับ

บญัชาของทหาร หรือแมแ้ต่ภาษาท่ีใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ เป็นตน้  

    แนวคิดทางสัญวิทยาถือว่าเป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลอย่างมากในการศึกษา

วฒันธรรมการบริโภค  ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความหมายกับระบบ

เหตุผลในลกัษณะคู่ตรงกนัขา้ม (Binary Opposition)  และการจดัวางระนาบของความหมายใน

แต่ละช่วงชั้น (เกษม เพ็ญภินันท์, 2549 อา้งถึงใน ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ

มหาชน), 2550: 23) ฉะน้ันจึงมีการนําสัญวิทยามาทําการวิเคราะห์รูปแบบการให้

ความหมายส่ิงต่างๆ ถึงแมว้่างในสญัลกัษณ์หน่ึงอาจมีไดห้ลายความหมาย เช่น ดอกกุหลาบ 

สามารถใหค้วามหมายไดท้ั้งความรกั และความหวานท่ีซ่อนหนามแหลมคม หรือความบริสุทธ์ิ 

แต่ความหายท่ีหลากหลายจะไม่ปรากฎออกมาพรอ้มกัน หากข้ึนอยู่กับระนาบของการจําแนก

แจกแจงรปูลกัษณท์างสญัลกัษณ ์ เม่ืออา้งอิงกับรูปลกัษณ์ในกระบวนการอธิบาย  ในส่วนของ

เน้ือหาความหมายท่ีปรากฎออกมาจะอยู่ในรูปของ   “วาทกรรม” การศึกษาวฒันธรรมการ
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บริโภคจึงไดป้ระยุกต์นําสัญวิทยามาวิเคราะหก์ารแปร สภาพส่ิงของท่ีมีความหมายในเชิง

ประโยชน์ใชส้อยและความหมายเชิงคุณค่าท่ีแฝงอยู ่  

    โรล็องด์ บารต์ส ์(Barthes, 1967) ไดอ้ธิบายการบริโภคเชิงวาทกรรมผ่าน

วรรณกรรม ซ่ึงบาร์ตส์มองว่าผูบ้ริโภคเป็นผู ้ท่ีใหค้วามหมายเชิงสัญญะในฐานะผู้รับ ผ่าน

นักเขียนท่ีไดใ้สค่วามหมายลงในบทประพนัธ์เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  ความคิดน้ีสะทอ้นไปสู่การ

บริโภคในยุคใหม่ผ่าน โฆษณา ภาพถ่าย นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์  ท่ีส่ือสารความไปสู่

ผูบ้ริโภคในฐานะรหสัทางความหมาย  บารต์สไ์ดว้ิเคราะหร์ปูแบบการดาํรงคช์ีวิตท่ีสลบัซับซอ้น

ในเชิงสญัวิทยาในงานเขียนช่ือ Mythologies ท่ีตอ้งการอธิบายถึงการใหค้วามหมายเชิงคุณค่าท่ี

แฝงอยูใ่นการดาํรงชีวิต เช่น การเล่นของเล่นของเด็ก เป็นการจําลองโลกของผูใ้หญ่ไวใ้นการ

รบัรูข้องเด็ก  เพ่ือใหรู้จ้ักหน้าท่ีของตนเองในสังคม  บาร์ตส์ใหค้ําจํากัดความส่ิงเหล่าน้ีว่า 

“มายาคติ”   ซ่ึงคาํวา่มายาคติน้ันไม่ไดมี้การแอบแฝงส่ิงใดไวห้รือทาํใหส้รรพส่ิงหายไปเลย  แต่

เป็นการบิดเบือนเท่าน้ัน  การบิดเบือนท่ีเกิดข้ึนเป็นการบิดเบือนความหมายเดิม ทําใหเ้รารู ้

และเขา้ใจความหมายความหมายท่ีอยูใ่นอีกระนาบหน่ึง  

 

ภาษา 

(Language) 

1.รปูลักษณ์ทางสัญญะ 

(Signifier) 

2. ความหมายของสัญญะ 

(Signified) 

 

มายาคต ิ

(Myth) 

 

3. สัญญะ (Sign) 

I. รปูลักษณ์ทางสัญญะ 

(Signifier) 

 

II. ความหมายของสัญญะ 

(Signified) 

III. สัญญะ (Sign) 

 

ภาพท่ี 2.8  ระดบัของมายาคติทางภาษา 

แหล่งท่ีมา :  Barthes,1967 อา้งถึงใน ศนูยม์านุษยวิทยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน),  

                  2550: 32. 
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    บารต์ส ์(Barthes, 1967) ไดอ้ธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัมายาคติท่ี

ทําใหเ้กิดนัยทางวัฒนธรรมว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงซอ้น  การจัดวางระนาบของระเบียบ

ทางสัญญะมีใน 2 ระดับ คือ ระดับของภาษา จะมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1)  รูปลกัษณ์

ทางสญัญะ  2)  ความหมายของสญัญะ 3)  สญัญะ  ในขณะเดียวกนัในระดบัของมายาคติก็จะ

ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเช่นกัน คือ 1)  รูปลักษณ์ทางสัญญะ  ท่ีเชื่อมโยงกับความหาย

ของสญัญะในระดับภาษา  2)  ความหมายของสญัญะ เพ่ือทําใหเ้ราเขา้ใจต่อสญัญะ และ  

3)  สญัญะ เพ่ือตีความหมายวา่มีมายาคติอะไรแฝงอยูใ่นสญัญะ  

    ความคิดเร่ืองโครงสรา้งมายาคติของบาร์ตส์ส่งผลถึงการวิเคราะห์ส่ิงท่ีเรา

บริโภคและรบัรูใ้นเร่ืองของคุณค่าในการใชส้อยว่าเป็นส่ิงท่ีตอบสนองมากกว่าวัตถุท่ีบริโภค  

บารต์สต์อ้งการส่ือวา่ส่ิงต่างๆท่ีเราบริโภคอยูน้ั่นมีความหมายเชิงคุณค่าแฝงอยูด่ว้ยเสมอ  ทาํให้

เกิดความแตกต่างในการบริโภคของแต่ละบุคคล  

    นอกจากน้ัน ฌอง โบดริยาร์ (Baudrillard, 1998) ไดนํ้าเสนอการวิพากย์

เศรษฐศาสตรก์ารเมืองเชิงสญัญะข้ึน เพ่ืออธิบายถึงมูลค่าการแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากเกมของ

ความหมายในสินคา้ท่ีจะเป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค   โบดริยาร์

ไดส้อดแทรกระบบสญัญะเขา้มาในการวิเคราะหก์ารบริโภค  ดว้ยการใสค่วามหมายทางสงัคมท่ี

ปรากฎอยู่ในสินคา้ใหเ้ป็นปัจจัยหลักท่ีมาควบคุมการแลกเปล่ียน  ทําใหโ้บดริยาร์จําแนก

ระนาบความสัมพันธ์ออกมาเป็น 2 ชุด คือ 1)  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางการ

แลกเปล่ียนและคุณค่าทางการใชส้อย  และ 2)  ความสมัพนัธร์ะหวา่งรปูลกัษณท์างสญัญะและ

ความหมายของสัญญะ  ซ่ึงการจัดวางคู่ความสัมพันธ์น้ีจะพิจารณาจากหน้าท่ีเชิงช่วงชั้น  

ระหวา่งรปูแบบท่ีแฝงอยูแ่ละรปูแบบท่ีอา้งอิง  ทาํใหคุ้ณค่าการแลกเปล่ียนกบัรปูแบบทางสญัญะ

เป็นส่ิงเดียวกัน  ดว้ยเหตุน้ี โบดริยารจึ์งใหค้วามสาํคัญกับรูปแบบและรูปลักษณ์ทางสัญญะ

เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหมายในการบริโภค  หรืออีกนัยหน่ึงคือ สินคา้ต่างๆ 

จะมีค่าในทางประโยชน์ใชส้อยก็ต่อเม่ือสินคา้น้ันถูกกํากับดว้ยความหมายทางสงัคมท่ีแฝงอยู ่ 

    โบดริยาร ์(Baudrillard, 1998) แสดงใหเ้ห็นวา่  การบริโภคน้ันมีความหมาย

มากกวา่การใชส้อยเพ่ือการดาํรงชีวิต  แต่การบริโภคเป็นปฏิบติัการเชิงสญัญะท่ีเป็นตัวกําหนด

วิถีการดาํเนินชีวิตของเรา  

  จากแนวคิดเร่ืองการบริโภคเชิงสัญญะท่ีเก่ียวการดําเนินชีวิต ปิแอร์ บูร์ดิ เยอ 

(Bourdieu, 1979) ไดศึ้กษาต่อในเร่ือง “รสนิยม” ซ่ึงเขาไดอ้ธิบายว่ารสนิยมไม่ชื่อเร่ืองของ

ปัจเจกบุคคล แต่เป็นเร่ืองท่ีสงัคมกําหนดข้ึนมาให ้ โดยเขานําเสนอ “การจําแนกแยกแยะ” 
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(Classification) รสนิยมท่ีเกิดมาจากการกํากับดว้ยโครงสรา้งและวัฒนธรรม  ท่ีทําใหเ้กิด

ความแตกต่างกนัระหวา่งชนชั้น  ดงัน้ัน รสนิยมจึงไม่ไดเ้กิดจากการช่ืนชอบในระดบับุคคล  แต่

ยงัเป็นส่ิงท่ีสามารถเห็นร่วมกันและรูสึ้กร่วมกันได ้ รสนิยมจึงกลายเป็นส่ิงสําคัญท่ีเขา้มา

กาํหนดคุณลกัษณะทางวฒันธรรมหน่ึงๆ ในการบวนการแยกแยะทางชนชั้นของผูบ้ริโภค 

  2.2.3  วฒันธรรมกระแสนิยม (Popular Culture)  

  การศึกษาปรากฏการณว์ฒันธรรมกระแสนิยม  โดยในแนวคิดแบบสมัพนัธนิยมเชื่อว่า 

ระบบศีลธรรมของมนุษยน้ั์นมีความหลากหลาย  และไม่มีใครดีกว่าของใคร  ทําใหส่ิ้งต่างๆ 

ยอ่มมีเง่ือนไขของตวัมนัเอง  การมองวฒันธรรมกระแสนิยมจึงเป็นการใหร้ายละเอียดชีวิตของ

ผูค้นท่ีหลากหลาย  เช่น การชมภาพยนตร ์ การฟังเพลง  การแต่งตัว  การบริโภคของชนชั้น

กลาง  เป็นตน้ ท่ีทําใหรู้ว้่าคนเหล่าน้ันกําลงัคิดอะไร  ปฏิบัติตัวอย่างไร  มีเง่ือนไขทางสงัคม

อะไรในการเลือกสรร  มีรสนิยม เป้าหมายอยา่งไรท่ีแฝงอยูใ่นการปฏิบติัตามกระแสวฒันธรรม

เหลา่น้ัน  

  วฒันธรรมกระแสนิยม หรือ วฒันธรรมป๊อป หรือ Popular culture อาจหมายรวมไปถึง

วฒันธรรมท่ีไดร้บัการยอมรบัในสังคม  มีการพดูถึงหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวนัของกลุ่ม

ต่างๆ   

  “เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่วฒันธรรมป๊อปในสงัคมหน่ึงๆน้ันคืออะไร?” นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ 

(2549 อา้งถึงใน ศนูยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน), 2550) บอกวา่สามารถสงัเกต

ไดจ้ากการโฆษณาสินคา้ในส่ือประเภทต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์  วิทยุ  ภาพยนตร ์ ป้าย

โฆษณา นิตยสาร  อินเตอรเ์น็ต  หรือแมก้ระทัง่การท่องเท่ียว  เน่ืองจากปัจจุบนัวฒันธรรมป๊อป

ไดใ้ช ้“ส่ือ” เป็นเคร่ืองมือในการแพร่กระจายความนิยมเพ่ือเขา้ถึงคนจํานวนมากท่ีบริโภค

คุณค่าและความหมายวฒันธรรมเหล่าน้ันผ่านสินคา้  นักวิชาการดา้นส่ือสารมวลชนจึงสนใจ

ศึกษา “บทบาท” และ “ฐานะ” ของส่ือในการช้ีชวน ชี้ นําค่านิยมและความคิดของคนในสงัคม

ทั้งทางบวกและทางลบ  

  การศึกษาเร่ือง Popular Music ในหนังสือ The Culture Industry: Selected Essays on 

Mass Culture ของ Theodor W. Adorno (1991)  ซ่ึงเป็นการศึกษาระบบธุรกิจวฒันธรรม

อยา่งจริงจงั  โดยวฒันธรรมสมยัใหม่ถกูอา้งถึงในแง่ศิลปะ  การรอ้งราํทาํเพลง  ท่ีเป็นท่ีนิยมกนั

อยา่งแพรห่ลายในสงัคมชาวอเมริกนั  เรียกกนัวา่ “สินคา้บนัเทิง” ท่ีถกูผลิตข้ึนเพ่ือใชบ้ริโภคใน

ยามพกัผ่อน  ผูบ้ริโภคจึงเป็นแค่ผูร้บัวฒันธรรมไม่ใชผู่ส้รา้ง  ลกัษณะการผลิตสินคา้บันเทิงถูก

ทาํข้ึนซํ้าๆ เป็นจาํนวนมหาศาลคลา้ยลกัษณะการผลิตแบบอุตสาหกรรม  อดอรโ์นอธิบายว่าส่ิง
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เหลา่น้ีทาํใหค้นกลายเป็นปัจเจกเทียม คือไม่ใชล่กัษณะท่ีแทจ้ริงของมนุษยค์นๆ น้ัน แต่ลกัษณะ

ท่ีเห็นถกูสรา้งข้ึนมาและสวมใสใ่หโ้ดยคนอ่ืน  

  คําถามหน่ึงท่ีเป็นคําถามสาํคัญของสงัคมบริโภคนิยมคือ “การสรา้งความแตกต่าง” 

(Differentiation)  ใหก้บัสินคา้และตวัตนของผูบ้ริโภคเอง   ความแตกต่างเหล่าน้ันไดถู้กแสดง 

อออกมาในรปูแบบของกลุม่วฒันธรรมยอ่ย เชน่ พั้งค์ ฮิปฮอป ฯลฯ  หรือแมก้ระทัง่แนวดนตรี

ใหม่ๆ ท่ีผูผ้ลิตเพลงรายย่อยอย่างกลุ่มอินด้ี (Independent Artist) ท่ียงัยดัเหยียดวฒันธรรม

ลกัษณะเดียวกบัท่ีอดอรโ์นอธิบายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

  อดอรโ์นเปรียบเทียบกบัการฟังเพลงป๊อป ท่ีเป็นการสรา้งความเป็น “ปัจเจกกํามะลอ”  

ท่ีเกิดจากการดดัแปลงสาํนวนทางดนตรีใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  การแตกแนวทางดนตรี 

หรือแมก้ารผสมผสานแนวทางดนตรีใหเ้กิดแนวทางใหม่ๆ   เขาบอกว่านัน่เป็นเพลงการแปะ

ฉลากเพ่ือบอกวา่ดนตรีน้ันคืออะไร  แต่ในความเป็นจริงแลว้มนัคือเพลงท่ีถกูทาํซํ้าและผลิตต่อๆ

กนัมา และแปะป้ายเพ่ือบอก “สไตล”์ ท่ีแตกต่างกันเท่าน้ัน  ซ่ึงเป็นการหลอกลวงทางรสนิยม

และทางเลือกเสรีของผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากนักการตลาดดนตรี  

 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 

  2.3.1  แนวคิดเก่ียวกับตราสินคา้  

  การตลาดในปัจจุบนัเปล่ียนโฉมหนา้ไปจากสมยัก่อนเป็นอยา่งมากจากยุค Product Era 

ท่ีเนน้การผลิตแบบ Mass Production ไปสู่ยุคของการสรา้งภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ หรือ Image 

Era จนปัจจุบันเขา้สู่ยุคของ Re-Position Era ท่ีเป็นการหาตําแหน่งทางการตลาดใหม่ๆ 

เพ่ือท่ีจะเอาชนะคู่แขง่ทางการตลาด Kotler (1991 อา้งถึงใน บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2548: 

15) ได้กล่าวไว ้ว่าการตลาดในยุคของการสร้างตําแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีการเน้น

กลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง (Niche Market)  แต่สามารถสรา้งผลกําไรไดดี้และต่อเน่ือง  

การตลาดในปัจจุบันไม่ตอ้งการการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดมวลชน  แต่เน้นการสรา้ง

ความสมัพนัธก์บักลุม่ลกูคา้เฉพาะกลุ่มเป็นหลกั ทําใหเ้กิดเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ ข้ึนมา

อยา่งมากมาย  

  ส่ิงสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีนักการตลาดใหค้วามสาํคญัคือ ตราสินคา้ (Brand) ท่ีถือวา่เป็น

หวัใจสาํคญัท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค  จึงเกิดเป็นยุค “Brand Age” ในตลาดท่ีมี

ความซับซอ้นอย่างมากในปัจจุบันจากการแบ่ง Market Segmentation ท่ีเฉพาะและลึกลงไป
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จากเดิม  ทาํใหเ้กิดสินคา้มากมายในตลาด และตราสินคา้จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีรวมทั้งเหตุผลและ

อารมณ์ในการตัดสินใจซ้ือสินคา้  การสรา้งตราสินคา้ (Branding) จึงเป็นกลยุทธ์สาํคัญท่ีจะ

สรา้งการจดจําและตอ้งการครองใจผูบ้ริโภคใหไ้ด ้ตราสินคา้ต่างๆจึงสามารถตีออกมาเป็น 

มูลค่าท่ีเป็นตัวเงินไดห้ากมีการซ้ือขายกันเกิดข้ึน  ทําใหเ้จา้ของกิจการและนักการตลาดให้

ความสาํคญัในการดแูลตราสินคา้ของตนเองเป็นอยา่งดี  

  องค์ประกอบของตราสินคา้ตามแนวความคิดของ Kotler (1991 อา้งถึงใน บุญอยู ่ 

ขอพรประเสริฐ, 2548) ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 4 อยา่ง ไดแ้ก่  

   1)  Attribute  คือ รปูรา่งหนา้ตาภายนอกท่ีจะสรา้งใหเ้กิดการจดจาํ  

   2)  Benefit  คือ สรรพคุณหรือการบอกคุณประโยชน์  

   3)  Value  คือ การสรา้งคุณค่าในตราสินคา้ใหเ้กิดความภาคภูมิใจ ไวใ้จ 

   4)  Personality คือ บุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีส่ือถือผูบ้ริโภค    

  ทางดา้น Alex Goslar (2546) ใหใ้หค้ํานิยามองค์ประกอบของแบรนด์ไว ้4 ลกัษณะ

เชน่กนั ไดแ้ก่  

   1)  หนา้ท่ี  ท่ีเชื่อมโยงไปถึงตวัสินคา้ในแต่ละแบรนด์ อธิบายถึงอารมณต่างๆ

ท่ีแบรนดต์อ้งการส่ือสาร เชน่ มนัคืออะไร?  มีไวท้าํอะไร? หรือมนัทาํเพ่ืออะไร? เป็นตน้  

   2)  ประสิทธิภาพ  คือ ส่ิงท่ีอธิบายขอ้แตกต่างท่ีเห็นและจบัตอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน  

สามารถนําไปเปรียบเทียบได ้เชน่ มนัแตกต่างจากอนัอ่ืนอยา่งไร? มนัดีอยา่งไร? เป็นตน้  

   3)  บุคลิกลกัษณะ  คือ ลกัษณะของแบรนด์ท่ีจะสะทอ้นความเป็นตัวตนของ 

ผูท่ี้ใชแ้บรนดน้ั์นๆ   

   4)  คุณค่าท่ีแทจ้ริง เป็นคุณค่าท่ีเกิดจากการสัง่สมและสามารถเพ่ิมค่าไดเ้ม่ือ

ระยะเวลาผ่านไป   

  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (2554) ไดอ้ธิบายไวว้่า การสรา้งตราสินคา้หน่ึง

อาจมีความหมายท่ีแตกต่างกันในดา้นความหมาย  คนในแต่ละคนก็อาจตอ้งการแบรนด์ท่ีมี

ความหมายแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ทาํใหก้ลุม่ผูบ้ริโภคมีความหลากหลายสามารถแบ่งกลุม่ไดม้ากข้ึน  การแบ่งกลุ่มทางการตลาด

แบบเดิมท่ีใชเ้กณฑ์ประชากร เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได ้เป็นตน้ เพ่ือนํามาจัดกลุ่ม

ผูบ้ริโภคจึงเปล่ียนไปสูก่ารแบ่งกลุม่ย่อยท่ีหลากหลายมากข้ึน  เช่น การแบ่งกลุ่มโดยอาศัยวิถี

การดําเนินชีวิต (Lifestyle) มาแบ่งกลุ่มตามหลักจิตวิทยา 3 ประการ ไดแ้ก่ เป้าหมาย 

แรงจูงใจ และค่านิยมของชีวิต (Goal, Motivation and  Value) เป็นตน้  หรือการนําหลกัการ

แบ่งตามประชากรมาใชใ้นมุมมองใหม่ เช่น การสรา้งความชัดเจนในการแบ่งกลุ่มวัยรุ่นให้
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ละเอียดข้ึน คือ วัย Tween จะอยู่ในช่วงอายุ 9 -14 ปี ซ่ึงเป็นวัยท่ีพน้จากวัยเด็กแลว้แต่ 

ยงัไม่เขา้สูว่ยัรุน่ เป็นตน้  

  ดงัน้ัน การสรา้งตราสินคา้แต่ละประเภท ตอ้งใชก้ลยุทธแ์ละวิธีการท่ีแตกต่างกนัออกไป

ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย  มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด โดยแนวคิด

เก่ียวกบัการสรา้งตราสินคา้มีหลายหลายแนวคิด อาทิ  

  1)  บนัได ้3 ขั้น ของการสรา้งตราสินคา้    

  แนวคิดบนัได ้3 ขั้นในการสรา้งตราสินคา้เป็นของ ณรงค์ จิวงักูรณ์ (2546 อา้งถึงใน 

บุญอยู ่ขอพรประเสริฐ, 2548: 23) ไดเ้สนอลาํดบัท่ีสาํคญัในการสรา้งตราสินคา้ ดงัน้ี   

    (1)  Point of Differentiation โดยหาจุดเด่นของตนเองใหพ้บวา่เราคือใคร? มี

ความสามารถความเช่ียวชาญดา้นไหน?  

    (2)  Point of Positioning กําหนดตําแหน่งของสินคา้ดว้ยการใหพ้นัธสญัญา

กบัลกูคา้  

    (3)  Brand Idea สรา้งความหมายใหก้ับตราสินคา้โดยใหผู้บ้ริโภคจดจํา  

ประกอบดว้ย 3 มุมมอง คือ ตอ้งสะทอ้นจุดยืนและความเป็นตัวตน  ตอ้งโดนใจผูบ้ริโภค และ

ตอ้งแหวกจารีตเดิมๆของตลาด  

  2)  กระบวนการสรา้งตราสินคา้ 4 มิติ   

  วิทวสั ชยัปาณี (2546 อา้งถึงใน บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2548: 25) นําเสนอมิติ

ต่างๆท่ีจะสรา้งตราสินคา้ใหป้ระสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย  

  มิติท่ี 1 Discovery การคน้พบความจริงใน 4 มิติ    

   เป็นการคน้หาความจริงในใจของลกูคา้ทั้งมิติดา้นการตลาด มิติดา้นลกูคา้  มิติ

ดา้นองคก์ร  และมิติดา้นตราสินคา้ของตนเองและคู่แขง่  

  มิติท่ี 2 Disruption การคน้หา Brand Idea ท่ีโดดเด่น  

   เป็นการแตกแยก Brand Idea ของตนเองไม่ใหอ้ยู่ในกฎเกณฑ์และออกจากวิถี

ปฏิบติัเดิม  

  มิติท่ี 3 Disparity การกระจายขา่วสารของ Brand ไปยงัลกูคา้เป้าหมาย  

   เป็นการนําเสนอ Brand Idea ไปสูผู้บ้ริโภคโดยอาศยัส่ือต่างๆ ท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภค

ได ้ทั้งน้ีไม่ไดจ้าํกดัวา่ตอ้งผ่านส่ือมวลชนเท่าน้ัน  

 มิติท่ี 4 Determine การวดัผลถึงสารท่ีส่ือถึง Brand ในใจลกูคา้  

   เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญั เพ่ือตอ้งการพิสจูน์วา่ตราสินคา้ไดส้รา้ง Mind Share ในใจ

ลกูคา้ไดห้รือไม่  
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  ดลชัย บุญยะรัตเวช (2552) ได้เสนอเพ่ิมเติมว่า การสรา้งตราสินคา้ท่ีประสบ

ความสาํเร็จ จะตอ้งสามารถเคล่ือยยา้ยประโยชน์จากการใชส้อย (Functional) ไปสู่ประโยชน์

ทางอารมณ์ (Emotional) ไดม้ากข้ึน  นัน่คือเขา้ไปทําการตลาดกับความรูสึ้กของผูบ้ริโภคให้

มากข้ึน  อยา่งเช่น Nike ท่ีมีสโลแกนว่า “Just Do It” ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงตัวตนของสินคา้เลย แต่

บอกวา่เป็นรองเทา้ของคนท่ีมีแรงปรารถนาท่ีจะทะยานไปขา้งหนา้ เป็นตน้  การสรา้งตราสินคา้

ในปัจจุบันจึงเปรียบเสมือนการใชม้ายาคติ (Myth) ผ่านการเล่าเร่ืองใหค้น (ผูบ้ริโภค) รูสึ้ก

เชื่อถือในคุณค่าทางอารมณข์องตราสินคา้  

  3)  การใสค่วามหมายทางจิตวิทยาในตราสินคา้  

  เน่ืองจากปัจจุบนั สินคา้ในตลาดมีความหลากหลายและสามารถเลียนแบบกันไดง้่าย  

ส่ิงหน่ึงท่ีจะสรา้งเอกลักษณ์ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวและเกิดการจดจําในใจผูบ้ริโภคคือการสรา้ง

ลกัษณะอนัโดดเด่นของตราสินคา้  ตราสินคา้จะเป็นตัวท่ีเชื่อมโยงภาพลกัษณ์ ความรูสึ้ก และ

ลกัษณะอนัโดดเด่นกบัความทรงจาํ ความตอ้งการลึกๆท่ีอยูใ่นใจผูบ้ริโภค  ผูบ้ริโภคจะรบัรูไ้ดถึ้ง

คุณค่าท่ีไดร้บัจากตราสินคา้น้ันๆ จนรูสึ้กชอบ มัน่ใจ และพึงพอใจเม่ือใชสิ้นคา้    การสรา้งตรา

สินคา้จึงเป็นการสรา้งความโดดเด่นเชิงสญัลกัษณ์ใหเ้หนือและแตกต่างจากคู่แข่ง  รกัษาและ

พฒันาความจงรกัภกัดีของลกูคา้  

  คุณลักษณะของตราสินคา้ตอ้งส่ือสารระหว่างผูผ้ลิตกับผูบ้ริโภคว่ามีจุดยืนของตรา

สินคา้วา่คืออะไร  อาทิ รถยนต์วอลโว่ท่ีสรา้งการรบัรูว้่าเป็นรถยนต์ท่ีเน้นเร่ืองความปลอดภยั

สงูสุด ไม่วา่จะเป็นผูข้บัข่ีหรือคนในครอบครวัท่ีโดยสารไปกบัรถคนัน้ี เป็นตน้  

 

 2.3.2  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 พฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการ เกิดมาจากปัจจยัท่ีมีสว่นในการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่  พ้ืนหลงัทางสงัคมวฒันธรรม  ปัจจยัทางจิตวิทยา และ

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Krittinee Nuttavuthisit, 2011)  

  ปัจจัยท่ี 1: พ้ืนหลงัทางสงัคมวฒันธรรม (Sociocultural Background)  ซ่ึงปัจจัย

ดงักลา่วเป็นองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ท่ีจะสง่อิทธิพลต่อปัจจยัทางจิตวิทยา  

    อิทธิพลทางวฒันธรรม (Culture and Cross Culture)   

    วฒันธรรมยอ่ยของผูบ้ริโภค (Consumer Subculture)  

    ชนชั้นทางสงัคมของผูบ้ริโภค (Consumer Social Class)  
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  ปัจจยัท่ี 2: ปัจจยัทางจิตวิทยา (Consumer Psychology)  เป็นปัจจยัท่ีสง่อิทธิพลภายใน

ท่ีสง่ผลต่อกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่  

    แรงจงูใจ (Motivation)  

   การรบัรู ้(Reception)  

    ทศันคติ (Attitude)  

    บุคลิกภาพ (Personality)  

  ปัจจยัท่ี 3: การตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Consumer Decision-Making)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แนวคิดในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคของ Krittinee Nuttavuthisit, Ph.D. 

 

ภาพท่ี 2.9  ปัจจยัท่ีมีสว่นในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

Marketing Strategies 
Product 
Price  
Place 
Promotion 

Sociocultural 
Background 
Culture 
Cross-Culture 
Subculture 

l l

Consumer Psychology 
motivation 
Perception 
Learning 
Attitude 
Personality 

Experience 

Purchase 
1. Trail 
2. Repeat Purchase 

Post-Purchase 

 
Need Recognition 

Pre-Purchase Search 

Evaluation of 
Alternatives 

Input 

Output 

Process 
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  2.3.3  แนวคิดเก่ียวกับลาํดบัความตอ้งการของมนุษย ์

ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) Maslow แบ่ง

ลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ลาํดบั ดงัภาพท่ี 2.10 

 

 

ภาพท่ี 2.10  ลาํดบัขั้นความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยต์ามทฤษฎีของมาสโลว ์

 

ลาํดับท่ี 1 ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานหรือความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological 

Needs) เป็นความตอ้งการเพ่ือการมีชีวิตอยู ่ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นปัจจยัส่ี คือ อาหาร ท่ีอยู ่

เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับชีวิต ถา้มนุษย์ไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการในขั้นน้ีไดก็้ไม่มีความตอ้งการในขั้นถัดไป เพราะมนุษยจ์ะไม่มีเวลา

คิดถึงความตอ้งการอ่ืน จะคิดเฉพาะส่ิงท่ีมาสนองความตอ้งการในขั้นพ้ืนฐานเท่าน้ัน ซ่ึงปัจจยัท่ี

ตอบสนองความตอ้งการทางรา่งกายน้ี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรายได ้สภาพการทาํงาน และสวสัดิการ 

ลําดับท่ี 2 ความต้องการความมัน่คงปลอดภัย (Safety Needs) มนุษย์มีความ

ตอ้งการท่ีจะมีความมัน่คงในการมีชีวิตอยูร่อด ตอ้งการหลกัประกนัในการปฏิบติังานวา่มีความ
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มัน่คงปลอดภยั ไม่ถกูยา้ยหรือไลอ่อก โดยไม่มีความผิด เวลาเจ็บป่วยไดร้บัการรกัษาพยาบาล 

เม่ือชราไดร้บับาํเหน็จบาํนาญเป็นค่าตอบแทน นัน่คือการมีการงานท่ีมัน่คง 

ลาํดับท่ี 3 ความตอ้งการดา้นสงัคม (Social Needs/ Belonging - Love Needs) 

ความตอ้งการเป็นเจา้ของ ตอ้งการความรกัและมีสว่นรว่มในกิจกรรมสงัคม ส่ิงท่ีมนุษยมี์ความ

ตอ้งการในขั้นน้ีคือความรัก ความรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ตอ้งการท่ีจะอยู่ร่วมกันทํางาน

รว่มกนั และไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลอ่ืนในกลุม่ มีความรูสึ้กวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 

ดังน้ันผูบ้ริหารสามารถสนองตอบดว้ยการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม จัดกลุ่มควบคุม

คุณภาพ จดัการบริหารโดยยึดวตัถุประสงค ์

ลาํดบัท่ี 4 ความตอ้งการการยอมรบันับถือ (Esteem Needs) การนิยมยกยอ่ง ความ

ตอ้งการการยอมรบันับถือสามารถจําแนกเป็น 2 ประเภทคือ การยอมรับนับถือจากบุคคล

ทัว่ไป เช่นการไดร้ับการเอาใจใส่  การได้รับเกียรติยกย่อง และการยอมรับนับถือตนเอง  

เช่น ความปรารถนาท่ีจะไปสู่ความสําเร็จ (Achievement) ความเป็นตัวของตนเอง 

(Independence) ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Confidence) และความมีอิสระ (Freedom) 

ลาํดบัท่ี 5 ความตอ้งการท่ีจะไดร้บัความสาํเร็จสว่นตวั (Self – Actualization Needs) 

ความกา้วหน้าและรูจ้ักตนเอง เป็นความตอ้งการในระดับสูงท่ีสุดท่ีบุคคลทุกคนปรารถนา 

ท่ีจะให้เกิดความนึกคิดของแต่ละบุคคล ต้องการท่ีจะทํางานด้วยความสามารถสูง  

แสดงความสามารถตนใหเ้ป็นท่ีประจักษ์ ความตอ้งการในขั้นน้ีมนุษย์จะมีความสุขในการ

ทํางาน มีความพึงพอใจท่ีจะสรา้งความสมบูรณ์ใหแ้ก่ชีวิต มีความตอ้งการใหกิ้จการท่ีทําอยู่

กา้วหน้ายิ่งข้ึน โดยปกติบุคคลทัว่ไปจะวัดความสําเร็จจากการทํางานเช่น การเล่ือนขั้น  

เล่ือนตําแหน่ง การเพ่ิมกําไรใหบ้ริษัท การได้รับผลประโยชน์อ่ืนๆ ในการปฏิบัติงาน 

มีความกา้วหนา้ในอาชีพ 

จากทฤษฏีลาํดบัความตอ้งการของมนุษยข์องนักวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอจะสรุป

ไดว้่าแนวความคิดของมาสโลว ์บุคคลท่ีจะนับไดว้่าเป็นคนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดหรือมีคุณภาพชีวิต

สงูสุด ก็คือ คนท่ีมีความตอ้งการจนถึงขั้นท่ี 5 และสามารถสนองความตอ้งการของตนไดส้าํเร็จ

อย่างดีในทุกๆ ขั้น ความตอ้งการน้ีจะอยู่ตลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุด ความตอ้งการท่ีได้รับ 

การตอบสนองแลว้จะไม่เป็นแรงจงูใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมอีกต่อไป แต่ความตอ้งการระดับตํา่ 

ท่ีไดร้บัการตอบสนองแลว้จะมีอิทธิพลต่อผูน้ั้นต่อไปอีก กระบวนการดังกล่าวจะดําเนินต่อไป

เร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงระดับความตอ้งการสูงสุดมนุษย์มีความตอ้งการทางดา้นร่างกายดา้น 

ความปลอดภยัตอ้งการความรกัและการยอมรบัตอ้งการดา้นเกียรติยศและช่ือเสียง ตอ้งการ
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บรรลุเป้าหมายสงูสุดในชีวิต และความตอ้งการมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ์เพ่ือ

ดาํรงชีพ ดา้นความสมัพนัธ ์ดา้นการเติบโต 

 



 

บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั 

 

  การศึกษาเร่ือง “การศึกษาทัศนคติ การรบัรู ้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส

เกาหลีนิยม” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ใชว้ิธีการวิจัยแบบสํารวจ 

(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมมขอ้มลู ซ่ึงผูศึ้กษาได้

ใชท้ฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปเป็นวิธีการวิจยั ดงัน้ี  

   3.1  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั  

   3.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั  

   3.3  สมมติฐานการวิจยั  

   3.4  นิยามเชิงปฏิบติัการ  

   3.5  ประชากรและตวัอยา่ง  

   3.6  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

   3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

   3.8  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

   3.9  เกณฑข์องแบบสอบถาม  

   3.10  การวิเคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู  

 

3.1  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั  

 

  จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกับตัวแปรท่ี

จะนํามาศึกษา ดงัน้ันผูศึ้กษาจึงกาํหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาจํานวน 2 กรอบแนวคิด 

ดงัน้ี 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

 

3.2  ตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยั 

 

  ผูศึ้กษาไดแ้บ่งตวัแบ่งท่ีใชใ้นการวิจยัออกเป็น 2 กลุม่ตวัแปร ไดแ้ก ่

 

  3.2.1  ช่วงท่ี 1  

   1)  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

         ตวัแปรคุณลกัษณะทางประชากร  

    เพศ     มาตรวดันามบญัญติั 

    อายุ      มาตรวดัเรียงลาํดบั 

    ระดบัการศึกษา    มาตรวดัเรียงลาํดบั 

    กลุม่อาชีพ     มาตรวดันามบญัญติั 

    รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน    มาตรวดัเรียงลาํดบั 

   2)  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

    ทศันคติตอ่กระแสเกาหลีนิยม   มาตรวดัอนัตรภาค 

    การรบัรูก้ระแสเกาหลีนิยม  มาตรวดันามบญัญติั 

     

  

ลักษณะทางประชากร 

เพศ 

อายุ 

การศึกษา 

กลุม่อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ีย  

ทศันคติ 

การรบัรู ้

ทศันคติ 

 

 

ปัจจยัที่มีผลต่อ

การตดัสนิใจซ้ือ 
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  3.2.2  ช่วงท่ี 2   

   1)  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  

     ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยม   มาตรวดัอนัตรภาค  

   2)  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

    ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ   มาตรวดันามบญัญติั  

 

3.3  สมมติฐานการวิจยั  

 

 ช่วงท่ี 1  

  สมมติฐานท่ี 1: คุณลักษณะทางประชากร 5 ดา้นมีค่าเฉล่ียเปรียบเทียบกับทัศนคติ 

ต่อกระแสเกาหลีนิยมแตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 2: คุณลกัษณะทางประชากร 5 ดา้นมีค่าเฉล่ียเปรียบเทียบกับการรบัรู ้

กระแสเกาหลีนิยมแตกต่างกนั  

  ช่วงท่ี 2  

  สมมติฐานท่ี 3: ทัศนคติต่อกระแสเกาหลีนิยมมีความสมัพนัธ์ต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

  

3.4  นิยามเชิงปฏิบติัการ  
 

  การตลาดแบบเกาหลีนิยม หมายถึง การทําการตลาด ประชาสัมพันธ์ นําเสนอ

ภาพลักษณ์ของสินค้าท่ีอ ้างอิงภาพความเป็นเกาหลี โดยทําการศึกษาเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี  

 วฒันธรรมป๊อป หมายถึง วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วฒันธรรมหลกัของสงัคม แต่ไดร้บัความ

นิยมในวงกวา้ง มาจากคาํวา่ “Popular Culture”  

  K-pop หมายถึง วฒันธรรมแบบเกาหลีนิยม มาจากคําว่า “Korean Popular Culture”  

  สินคา้ หรือ บริการ หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีเป็นของไทย แต่ทําการตลาด โดย

อาศยักระแสเกาหลีนิยมเขา้มาใสใ่นการนําเสนอสินคา้น้ันๆ  

  ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมโลก หมายถึง ทศันคติท่ีมีต่อความนิยมของกระแสความ

คลัง่ไคลว้ฒันธรรมเกาหลีท่ีปรากฎอยูท่ัว่ทุกมุมโลก  
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  ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทย หมายถึง ทัศนคติท่ีมีต่อความนิยมของ

กระแสความคลัง่ไคลว้ฒันธรรมเกาหลีท่ีอยูใ่นสงัคมไทย  

  ทศันคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยม หมายถึง ทัศนคติท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการท่ีทํา

การตลาดแบบเกาหลีนิยม  

  พฒันาการทางการตลาด หมายถึง ความเป็นมาและพลวตัรของการบริโภคสินคา้   

 

3.5  ประชากรและตวัอยา่ง  

 

  ในการศึกษาครั้งน้ีใชแ้นวการวิจยัเชิงปริมาณ โดยทาํการสาํรวจทัศนคติ การรบัรู ้และ

พฤติกรรมการบริโภคต่อสินคา้ท่ีทาํการตลาดแบบเกาหลีนิยม ทาํการเก็บขอ้มลูจากตวัอยา่ง ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี  
 
  3.5.1 ประชากร   

   ประชากรในประเทศไทย  อายุระหวา่ง 20 – 60 ปี โดยจะทาํการศึกษาจากประชากร

ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ จังหวดันนทบุรี จังหวดัสมุทรปราการ และ

จงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึงขอ้มูลจากกรมการปกครอง (2555) พบว่า ประชากรในพ้ืนท่ีทั้งหมดมี

จาํนวน 9,072,372 คน  แบ่งเป็นประชากรตามเขตจงัหวดั ดงัน้ี  
    กรุงเทพมหานคร   5,673,560  คน  
    นนทบุรี     1,141,673  คน  

    สมุทรปราการ   1,223,302  คน  

    ปทุมธานี     1,033,837  คน  
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     3.5.2  ขนาดตวัอย่าง 

           N
n

nn
0

0

1


 

 

                     โดยท่ี  N  แทนขนาดประชากร  

  และ 2

2
2/

0 4e
Zn                

  เม่ือ n  คือ  ขนาดตวัอยา่ง 

   Z คือ  ระดบัความเชื่อมัน่หรือระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 

   e  คือ  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  กําหนดให ้ระดับนัยสาํคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05  และ 

025.0z  เท่ากบั  1.96   ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 385 คน  
 
             3.5.3  การสุ่มตวัอย่าง  

     เน่ืองจากแต่ละจังหวดัมีขนาดประชากรมากน้อยไม่เท่ากัน  จึงทําการสุ่มตัวอย่าง

แบบเป็นสดัส่วนกับขนาดประชากร (Proportional to size) อีกครั้งหน่ึง ซ่ึงไดข้นาดตัวอย่าง

แยกตามพ้ืนท่ี ดงัต่อไปน้ี  

 

ตารางท่ี 3.1 จาํนวนและรอ้ยละของขนาดตวัอยา่งแยกตามจงัหวดั  

 

จงัหวดั ตวัอย่าง รอ้ยละ 

กรุงเทพมหานคร 243 63.1 

นนทบุรี 50 13.0 

สมุทรปราการ 50 13.0 

ปทุมธานี 42 10.9 

รวม 385 100 
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  การกาํหนดขนาดตวัอยา่งในครัง้น้ี เป็นการสุม่จากประชากร โดยใชแ้ผนการสุม่แบบ  

Two – Stage Stratified Random Sampling 

 ขั้นท่ี 1 เรียงลําดับพ้ืนท่ีการปกครองของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล  

3 จงัหวดั โดยกรุงเทพมหานครใชพ้ื้นท่ีในการแบ่ง และจังหวดัปริมณฑลใชอ้ําเภอในการแบ่ง  

หลงัจากน้ันสรา้งเซ็ทของตัวอย่างท่ีจะทําการสุ่มข้ึนมา  แลว้ทําการสุ่มโดยวิธีจับฉลาก ไดผ้ล

ดงัน้ี 

  1)  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีเขตการปกครองทั้งหมด 50 เขต (สํานักงาน

กรุงเทพมหานคร, 2555)  ผูศึ้กษาจึงทาํการแบ่งเซ็ทของพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลออกเป็น 3 โซน ตาม

การแบ่งเขตการปกครองของกองควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร  และทาํการสุม่ข้ึนมา 1 กลุม่  ดงัน้ี  

   (1)  เขตชั้นใน  ประกอบดว้ย 21 เขตปกครอง คือ สมัพนัธวงศ์ บางซ่ือ  

พระนคร  ป้อมปราบศัตรูพ่าย   ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร  บางคอแหลม ดุสิต  

พญาไท  ราชเทวี  หว้ยขวาง คลองเตย  จตุจักร  ธนบุรี  คลองสาน บางกอกน้อย  ดินแดง 

บางกอกใหญ่   วฒันา  

    (2)  เขตชั้นกลาง  ประกอบดว้ย 18 เขตปกครอง  คือ  ราษฎรบ์ูรณะ 

บางเขน  พระโขนง  ประเวศ    บางกะปิ ลาดพรา้ว  บึงกุ่ม  บางพลดั  ภาษีเจริญ  จอมทอง 

สวนหลวง บางนา  ทุ่งครุ  บางแค  วงัทองหลาง  คนันายาว  สะพานสงู  สายไหม  

   (3)  เขตชั้นนอก  ประกอบดว้ย 11 เขตปกครอง คือ หนองแขม  หลกัส่ี   

มีนบุรี  ดอนเมือง  หนองจอก  ลาดกระบัง  ตล่ิงชนั  บางขุนเทียน คลองสามวา  บางบอน   

ทวีวฒันา  

   ไดผ้ลการสุม่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะเก็บขอ้มลูในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

ชั้นใน  

   2)  จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัปทุมธานี   

  ทําการสุ่มโดยใชพ้ื้นท่ีเกณฑ์อําเภอเป็นเง่ือนไขในการสุ่มตัวอย่าง  โดยจะทํา

การเก็บขอ้มลูจงัหวดัละ 2 อาํเภอ และกาํหนดใหเ้ก็บขอ้มลูจากตวัอยา่งท่ีอยูใ่นอาํเภอเมืองของ

แต่ละจงัหวดัและทาํการสุม่พ้ืนท่ีท่ีจะทาํการเก็บขอ้มูลจังหวดัละ 1 อําเภอดว้ยวิธีการจับฉลาก  

ผลท่ีไดคื้อแต่ละจงัหวดัจะประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีท่ีจะทาํการเก็บขอ้มลู ดงัน้ี   
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     (1)  จงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองนนทบุรี  อําเภอปากเกร็ด 

     (2)  จงัหวดัสมุทรปราการ ประกอบดว้ย  อาํเภอเมืองสมุทรปราการ   

อาํเภอบางพลี    

     (3)  จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองปทุมธานี อาํเภอ  

คลองหลวง  

 

  ขั้นท่ี 2 ทาํการแบ่งโควตา้ในการเก็บขอ้มลูตามปัจจยัทางประชากรเพ่ือทําการ

กระจายขอ้มลูทั้ง 385 หน่วยตวัอยา่ง ใหค้รอบคลุมทุกประชากร  โดยทาํการแบ่งตามเพศและ

ชว่งอายุแยกตามแต่ละพ้ืนท่ีท่ีไดท้าํการวางแผนการสุม่ในขั้นท่ี 1   

 

ตารางท่ี 3.2  จาํนวนของตวัอยา่งแต่ละพ้ืนท่ีจาํแนกตามเพศและอายุ   

 

พื้ นที่ เพศ 
จาํนวนตวัอยา่งแต่ละช่วงอายุ (คน) 

รวม 
20 – 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 

กรุงเทพมหานคร ชาย 31 - 32 30 30 30 121-122 

หญิง 31 - 32 30 30 30 121-122 

นนทบุรี ชาย 7 6 6 6 25 

หญิง 7 6 6 6 25 

สมุทรปราการ ชาย 7 6 6 6 25 

หญิง 7 6 6 6 25 

ปทุมธานี ชาย 6 5 5 5 21 

หญิง 6 5 5 5 21 

รวม 102-124 94 94 94 384-386 
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3.6  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
  การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาใชแ้บบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มลูดา้นประชาการ 

ทศันคติ การรบัรู ้และพฤติกรรมการบริโภค ตามโครงสรา้งแบบสอบถาม ดงัน้ี  

  ในการเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณ จะใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลูเพ่ือนํามาวิเคราะห์

สถานการณข์องตลาดในปัจจุบนั รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติของผูบ้ริโภค  โดย

โครงสรา้งของแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

 

  3.6.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  เพศ  ชว่งอายุ  อาชีพ ระดบัการศึกษา  ชว่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  เขตท่ีอยูอ่าศยั  

สมาชิกในครอบครวั  

 

  3.6.2  ทศันคติต่อสินคา้ท่ีทาํการตลาดแบบเกาหลีนิยม  

  ทาํการเก็บขอ้มลูเพ่ือหาระดบัทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมและการตลาดแบบเกาหลี

นิยม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นการเก็บขอ้มูลแบบ Likert’s scale 5 ระดับ ประกอบไปดว้ย

ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยม 3 ระดบั ดงัน้ี 

   1)  ทศันคติตอ่กระแสเกาหลีนิยมโลก 

   2)  ทศันคติตอ่กระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทย 

   3)  ทศันคติตอ่สินคา้ท่ีทาํการตลาดแบบเกาหลีนิยม 

 

  3.6.3  การรบัรู ้   

  การเก็บขอ้มลูในสว่นน้ีจะทาํการแยกเก็บระหวา่งการรบัรูต้่อสินคา้ท่ีทําการตลาดแบบ

เกาหลีนิยม ทาํการวดัการรบัรูโ้ดยสาํรวจชอ่งทางการรบัรูข้องผูบ้ริโภค กลุ่มผูมี้อิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจบริโภค  และระดับการรับรูใ้นดา้นต่างๆ  โดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลแบบ  

Check List และ Rating คะแนนการรบัรู ้ 

 

  3.6.4  พฤติกรรมการบริโภค 

  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคในตลาด ณ ปัจจุบนั โดยจาํแนกการเก็บ

ขอ้มลูตามประเภทสินคา้และบริการออกเป็น 4 ประเภท  ไดแ้ก ่

   1)  สินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอาง 

   2)  สินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งตวั 

   3)  บริการประเภทรา้นอาหาร 

   4)  สินคา้ประเภทส่ือบนัเทิง 
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  โดยสินคา้และบริการแต่ละประเภทจะเก็บขอ้มลูต่างๆ ดงัน้ี  

   1)  ชนิดของสินคา้ท่ีซ้ือ 

   2)  ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

   3)  ความคิดเห็นต่อการเติบโตของตลาดสินคา้ประเภทน้ันๆ ในอนาคต  

  ซ่ึงใชว้ิธีการเก็บขอ้มลู 2 รปูแบบ ไดแ้ก ่Multiple Check-List และ Scale        

  

3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

  สําหรับขอ้มูลเชิงปริมาณจะมีการทดสอบความเท่ียง ความตรง และความไวของ

แบบสอบถาม เพ่ือพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของขอ้มูล  โดยผลการทดสอบความเช่ือถือของ

แบบสอบถาม เป็นดงัน้ี  

    กลุ่มคาํถาม        ค่า Cronbach's Alpha  

  - คาํถามดา้นทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมโลก     0.654  

  - คาํถามดา้นทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศ    0.616  

  - คาํถามดา้นทศันคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยม    0.634  

  หลงัจากน้ันจะมีการนําเคร่ืองมือไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนนําไปใชจ้ริง 

 
3.8  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเองส่วนหน่ึง โดยใชว้ิธีการ

เลือกตวัอย่างแบบ Accidental Sampling และอีกส่วนหน่ึงใชว้ิธีการ Snowball Sampling ตาม

พ้ืนท่ีท่ีทําการสุ่มตัวอย่างไว ้   โดยใชแ้บบสอบถามกระดาษ ทําการรวบรวมขอ้มูลระหว่าง 

เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2556  และทําการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์

ครบถว้นเพ่ือนํามาวิเคราะหข์อ้มลู 

 
3.9  เกณฑข์องแบบสอบถาม 

 

  3.9.1  เกณฑข์องแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ทศันคติตอ่กระแสเกาหลนิียม 

  แบบสอบถามในสว่นท่ี 2 เป็นการเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัทศันคติของตวัอยา่งท่ีมีตอ่กระแส

เกาหลีนิยมในระดบัต่างๆ ประกอบดว้ย ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมโลก  ทศันคติต่อกระแส

เกาหลีนิยมในประเทศไทย และทศันคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยม จาํนวน 21 ขอ้คาํถาม  

ลกัษณะของคาํตอบเป็นการเปรียบเทียบระดบัของทศันคติ โดยใชแ้บบประเมินค่าของลิเคอรท์ 

5 ระดบั ดงัน้ี 
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   ระดบัของทศันคต ิ  ความหมาย 

    5        เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

    4        เห็นดว้ย 

    3        ไม่แน่ใจ / ไม่มีความคิดเห็น 

    2        ไม่เห็นดว้ย 

    1        ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

  

 3.9.2  เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ย 

  สาํหรบัแบบสอบถามท่ีเป็นการประเมินค่า 5 ระดบั ในแต่ละตอน กาํหนดใหมี้การ

ตีความค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

   มากกวา่ 3.50    อยูใ่นเกณฑ ์ สงู 

   ตั้งแต่ 2.50 – 3.50  อยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง 

   นอ้ยกวา่ 2.50  อยูใ่นเกณฑ ์ ตํา่ 

 
3.10 การวิเคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูล 
 
  ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึ้กษาประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS for 

Windows Version 15.0   โดยใชส้ถิติต่างๆ ดงัน้ี 

 

  3.10.1  การทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 

  ใชก้ารทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องแอลฟ่า (Cronbach's Alpha) 

 

  3.10.2  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

     1) ตารางความถ่ี (Frequency Table) 

    2) รอ้ยละ (Percentage) 

    3) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

    4) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

  3.10.3  สถิติอนุมาน (Inferencal Statistic)   

   1) การทดสอบค่าเฉล่ียแบบที (t-Test)  เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียดา้นทศันคติเม่ือจาํแนกตามลกัษณะทางประชากร  

   2) การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียดา้นทศันคติเม่ือจาํแนกตามลกัษณะทางประชากรท่ีมีตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป  
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   3) การทดสอบค่าไคสแควร ์(Chi-Square) เพ่ือทดสอบแตกต่างระหว่างการ

รบัรูเ้ม่ือจาํแนกตามคุณลกัษณะทางประชากร  

   4) การวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียรส์นั (Pearson’s Correlation 

Coefficient) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคติต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 

 



 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

  ผลการศึกษาเร่ือง “การศึกษาทศันคติ การรบัรู ้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส

เกาหลีนิยม” ผูศึ้กษาไดนํ้าเสนอผลการศึกษา ดงัน้ี 

    4.1  ขอ้มลูของตวัอยา่ง 

    4.2  ผลการศึกษาทศันคติ การรบัรู ้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส

เกาหลีนิยม 

    4.3  ผลการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคติและปัจจยัในการบริโภคสินคา้

ไทยแบบเกาหลีนิยม 

 

4.1 ขอ้มูลของตวัอยา่ง 

 

  การศึกษาครั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มลูจากตัวอย่างประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 

60 ปี ท่ีมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 385 ตัวอย่าง  โดยใช ้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู  ซ่ึงแบ่งขอ้มลูออกเป็น 4 ส่วน คือ ขอ้มูล

ทางประชากรของตวัอยา่ง  ทศันคติต่อกระแสการตลาดเกาหลีนิยมในระดบัต่างๆ การรบัรูแ้ละ

พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีทาํการตลาดแบบเกาหลีนิยม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ตวัอยา่งท่ีไดท้าํการเก็บขอ้มลูเป็นเพศหญิงจาํนวน 210 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.5 และ

เพศชายจํานวน 175 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.5 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26 – 35 ปี  สาํเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีรอ้ยละ 55.8 และมีการศึกษาในระดับปริญญาโทข้ึนไปรอ้ยละ 

34.0 ทาํงานในภาครฐัวิสาหกิจและองค์กรอิสระสูงสุด คิดเป็นรอ้ยละ 33.8 ต่อมาทํางานใน

ภาคเอกชนและราชการ คิดเป็นรอ้ยละ 31.9 และ 22.6 ตามลาํดบั  รายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่ของ

ตวัอยา่งอยูใ่นกลุม่ 15,001 – 25,000 บาท รอ้ยละ 44.4 รองลงมาเป็นกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนไม่เกิน15,000 บาท รอ้ยละ 31.2 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป 

คิดเป็นรอ้ยละ 24.4 (ตารางท่ี 4.1)   
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ตารางท่ี 4.1  จาํนวนและรอ้ยละของตวัอยา่งจาํแนกตามคุณลกัษณะทางประชากร 

 

ขอ้มูลทางประชากร จาํนวน รอ้ยละ 

เพศ ชาย 175 45.5 

 หญิง 210 54.5 

ชว่งอายุ ไม่เกิน 25 ปี 70 18.2 

 26 – 35 ปี 225 58.5 

 36 – 45 ปี 61 15.8 

 ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป 29 7.5 

ระดบัการศึกษา ตํา่กวา่ปริญญาตรี 39 10.2 

 ปริญญาตรี 215 55.8 

 ตั้งแต่ปริญญาโทข้ึนไป 131 34.0 

อาชีพ ขา้ราชการ / พนักงานของรฐั 87 22.6 

 พนักงานรฐัวิสาหกิจ / NGO 130 33.8 

 พนักงานบริษัทเอกชน 123 31.9 

 อ่ืนๆ 45 11.7 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ไม่เกิน 15,000 บาท 120 31.2 

 15,001 – 25,000 บาท 171 44.4 

 ตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป 94 24.4 

ภมิูลาํเนา กรุงเทพมหานคร 243 63.1 

 นนทบุรี 50 13.0 

 สมุทรปราการ 50 13.0 

 ปทุมธานี 42 10.9 

รวม  385 100.0 
 

 

  ทั้งน้ี ขอ้มลูไดท้าํการเก็บรวบรวมจากตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นรอ้ยละ 

63.1 ท่ีเหลือรอ้ยละ 36.9 เป็นตวัอยา่งในเขตปริมณฑลประกอบดว้ย จงัหวดันนทบุรี จงัหวดั

สมุทรปราการ และจงัหวดัปทุมธานี 
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ตารางท่ี 4.2  รอ้ยละของตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัความคิดเห็นดา้นต่างๆ เก่ียวกบั 

                   กระแสเกาหลีนิยม 

 

ทศันคติ 

ระดบัความคิดเห็น 

 S.D. 

เห็
น
ด
้ว
ย
อย่

าง
ยิ่
ง 

เห็
น
ด
้ว
ย 

ไม่
แ
น่
ใจ

 /
ไม่
มี
ค
วา
ม

คิ
ด
เห็
น

 

ไม่
เห็
น
ด
้ว
ย 

ไม่
เห็
น
ด
้ว
ย
อย่

าง
ยิ่
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ดา้น I : กระแสเกาหลีนิยมโลก 1.0 48.3 47.8 2.3 0.5 3.47 0.591 

 - วัฒนธรรมเอเชียจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ 

ดําเนินชีวิตของประชากรโลก 
7.8 44.2 37.1 10.4 0.5 3.48 0.804 

 - เป็นเร่ืองท่ีดี หากชาติตะวันตกหนัมานิยม 

วัฒนธรรมจากเอเชีย 
23.1 52.5 20.0 3.1 1.3 3.93 0.818 

 - อารยธรรมเกาหลีถือไดว่้าเป็นวัฒนธรรมท่ีมี 

ประวติัศาสตรม์ายาวนาน 
7.3 45.5 38.7 6.8 1.7 3.50 0.801 

 - คนทัว่โลกกาํลังคลัง่ไคลก้ระแสเกาหลีนิยม 15.6 43.4 29.1 9.8 2.1 3.61 0.935 

 - ท่านช่ืนชอบวัฒนธรรมเกาหลี 4.2 27.5 41.6 19.2 7.5 3.02 0.968 

 - หนุ่มสาวชาวเกาหลีมักจะหน้าตาดี 11.2 25.1 26.0 25.5 12.2 2.98 1.202 

 - ผูช้ายแบบ Metrosexual (ผูช้ายเจา้สําอาง)  

เป็นหน่ึงในกระแสเกาหลีนิยม 
15.6 48.6 30.1 4.1 1.6 3.72 0.830 

ดา้น II : กระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทย 0.3 39.2 56.6 3.4 0.5 3.35 0.577 

 - กระแส “เกาหลีฟีเวอร์” เป็นกระแสท่ีกาํลังมาแรงในปัจจุบัน 19.0 55.3 21.3 3.4 1.0 3.88 0.786 

 - ท่านสามารถพบเห็น ‘เทรนด์เกาหลี’ ไดทุ้กท่ี 16.4 50.9 22.8 7.3 2.6 3.71 0.914 

 - คนไทยเป็นชนชาติท่ีเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติไดง่้าย 46.5 42.1 9.4 1.0 1.0 4.32 0.770 

 - วัฒนธรรมเกาหลีหลายอย่างมีความสอดคลอ้งกบั 

วิถีชีวิตคนไทย   
3.4 34.0 50.4 9.6 26 3.26 0.781 

 - อาหารเกาหลีมีรสชาติท่ีถูกปากคนไทย 3.9 26.0 43.6 19.0 7.5 3.00 0.953 

 - แฟชัน่เกาหลีมีความเหมาะสมกบัสังคม วัฒนธรรม 

และสภาพอากาศในประเทศไทย 
1.6 16.4 40.5 31.9 9.6 2.68 0.912 

 - แฟชัน่เกาหลีมีความทันสมัยมากกว่าแฟชัน่ไทย 12.2 35.8 34.8 11.7 5.5 3.38 1.021 

 - เทรนด์เกาหลี เหมาะสําหรับวัยรุ่น เท่านั้น 7.0 28.6 37.9 22.6 3.9 3.12 0.967 

ดา้น III : การตลาดแบบเกาหลีนิยม 1.6 31.7 52.2 12.7 1.8 3.18 0.739 

 - การบริโภคสินคา้สไตล์เกาหลีจะทําใหภ้าพลักษณ์ท่านเป็น 

คนทันสมัย    
3.2 20.3 38.4 27.5 10.6 2.78 0.991 

 - การบริโภคสินคา้สไตล์เกาหลีจะทําใหภ้าพลักษณ์ท่าน 

โดดเด่นข้ึน    
2.9 18.4 34.0 30.6 14.1 2.65 1.025 

 - สินคา้/บริการไทยสไตล์เกาหลี กาํลังเป็นท่ีไดร้บัความนิยม   10.9 58.5 26.2 3.9 0.5 3.75 0.717 

 - สินคา้/บริการสไตล์เกาหลีมักดึงดดูความสนใจของท่าน    4.4 35.8 26.8 24.7 8.3 3.03 1.056 

 - สินคา้ไทยหลายชนิดอาศัยกระแสเกาหลีในการทาํการตลาด   15.6 54.3 22.9 5.1 2.1 3.76 0.851 

 - โอกาสของการทําการตลาดบนกระแสเกาหลีนิยมมีอีกมาก    10.9 56.4 24.4 6.0 2.3 3.68 0.836 
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  ขอ้มูลดา้นทัศนคติของตัวอย่างมีการแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ระดับ โดยแยกทําการ

วิเคราะห ์ผลเป็นดงัน้ี (ตารางท่ี 4.2)  

           1)  ทศันคติดา้นท่ี 1 ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมโลก   

           ตวัอยา่งมีทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมทัว่โลกในระดบัท่ีดีปานกลาง (อยูใ่นชว่ง  

2.50 – 3.50) โดยมีค่าเฉล่ียของทัศนคติดา้นดังกล่าวอยู่ท่ี 3.47 S.D. มีค่า 0.591 โดย

ค่าเฉล่ียทางทัศนคติดา้นท่ี 1 อยู่ในช่วง 4 และ 3 เป็นส่วนใหญ่ (เห็นดว้ยไปจนถึงไม่แน่ใจ/ 

ไม่มีความคิดเห็น) ท่ีค่าเฉล่ีย 48.3 และ 47.8 ตามลาํดบั โดย ตัวอย่างเห็นดว้ยกับการท่ีชาติ

ตะวนัตกหนัมายอมรบัวฒันธรรมจากเอเชียสงูท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.93  ต่อมาเป็นทัศนคติท่ี

เก่ียวกบัผูช้ายเกาหลีท่ีจะเจา้สาํอาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.72 และตัวอย่างมีระดับการเห็นดว้ยว่า

กระแสเกาหลีนิยมกาํลงัแพร่กระจายไปทัว่โลกในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉล่ียท่ี 3.61  ในขณะท่ี

ทศันคติท่ีต่อรปูรา่งหนา้ตาของหนุ่มสาวชาวเกาหลีท่ีมกัจะดดีูอยูใ่นระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ 2.98 

           2)  ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทย 

           ในดา้นทัศนคติท่ีตัวอย่างมีต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทย ตัวอย่างมี

ทัศนคติท่ีดีต่อกระแสดังกล่าวในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35 S.D. เท่ากับ 0.577) โดย

ทัศนคติเฉล่ียสูงสุดต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทยท่ี 4.32 คือ คนไทยเป็นชนชาติท่ี

เปิดรบัวฒันธรรมตา่งชาติไดง้่าย รองลงมา รองลงมามีทัศนคติต่อกระแส “เกาหลีฟีเวอร”์ ว่า

เป็นกระแสท่ีกําลังมาแรงในปัจจุบัน ถือว่าอยู่ในระดับสูง แต่ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างมี

ทศันคติวา่แฟชัน่เกาหลีมีความเหมาะสมกบัวฒันธรรมและสภาพอากาศในประเทศไทยตํา่ท่ีสุด 

มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.68 (ระดบัปานกลาง) 

           3)  ทศันคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยม  

           สาํหรบัทศันคติต่อการทาํการตลาดแบบเกาหลีนิยม ตวัอยา่งมีทศันคติในระดับ

ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.18 S.D. เท่ากับ 0.739 ซ่ึงน้อยท่ีสุดในทัศนคติทั้ง 3 ระดับ 

โดยตวัอยา่งมีทศันคติเห็นดว้ยวา่สินคา้ไทยหลายชนิดอาศยักระแสเกาหลีนิยมมาทําการตลาด 

และสินคา้จําพวกน้ันก็กําลังเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภค คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.76 และ 3.75 

ตามลาํดบั  โดยท่ีตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียทศันคติถึง 3.68 วา่การทาํการตลาดบนกระแสเกาหลีนิยม

ยงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก  ในขณะท่ีผลสาํรวจพบวา่ทศันคติท่ีเก่ียวกบัการบริโภคแลว้จะเปล่ียน

ภาพลักษณ์ของผูบ้ริโภคได ้อย่างการเปล่ียนภาพลักษณ์ใหเ้ป็นคนทันสมัยและโดดเด่นมี

ทศันคติอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 2.75 และ 2.65 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.3  จาํนวนและรอ้ยละของตวัอยา่งท่ีมีการรบัรูภ้าพลกัษณค์วามเป็นเกาหลี 

                   ในเร่ืองต่างๆ 

 

เรื่อง จาํนวนการรบัรู ้ รอ้ยละ 

อิทธิพลจากส่ือ ส่ือโทรทศัน์ – วิทยุ 194 50.4 

 ส่ือออนไลน์ 166 43.1 

 ส่ือส่ิงพิมพแ์ละอ่ืนๆ 25 6.5 

ผูม้ีอิทธิผลในการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือน 130 33.8 

 สังคมออนไลน์ 92 23.9 

 บุคคลในครอบครวั 78 20.2 

 ดารา / นักรอ้ง 65 16.9 

 ผูม้ีชื่อเสียงในสังคม 20 5.2 

ชุดความคิดเกี่ยวกบั ผิวขาวเนียน  265 68.8 

“ความสวยสไตล์เกาหลี” หน้าตาบอ้งแบ๊ว  182 47.3 

 ผ่านการศลัยกรรม 166 43.1 

 ตากลมโต 78 20.3 

 ใบหน้าเรียวยาว 72 18.7 

 แต่งหน้าบางๆ 63 16.4 

 รปูร่างผอม 55 14.3 

 จมกูโด่ง  26 6.8 

ภาพของสาวสไตล์เกาหลี สาวหวาน น่ารกั ใสใส  

มองโลกในแง่ดี 
232 60.2 

 สาวสวย สไตลโ์ฉบเฉ่ียว  

คลอ่งแคลว่ ทนัสมยั 
145 37.7 

 สาวบา้นๆ ซุ่มซ่าม ไมรู่จ้กัแตง่ตวั 8 2.1 

ภาพของหนุ่มสไตล์เกาหลี หนุ่มบอบบาง  

หน้าหวานคลา้ยผูห้ญิง 
193 50.2 

 หนุ่มท่ีดูอบอุ่น ใสแ่วน่  

แตง่ตวัเรียบง่ายสบายๆ 
86 22.3 

 หนุ่มนักธุรกิจ ใสสู่ทแบบมีสไตล ์ 67 17.4 

 หนุ่มนักกีฬา รา่งกายแข็งแรง 39 10.1 

เคร่ืองสําอางสไตล์เกาหลี ครีมและผลิตภณัฑ์บาํรุงผิว 207 53.8 

 เคร่ืองแต่งหน้า (Cosmetic) 162 42.1 

 ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 16 4.1 

อาหารสไตล์เกาหลี อาหารประเภทป้ิง – ย่าง 276 71.7 

 อาหารท่ีตอ้งมีเคร่ืองเคียง 89 23.1 

 อาหารแบบอ่ืนๆ 20 5.2 
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  เม่ือสํารวจเร่ืองการรับรูก้ารบริโภคแบบเกาหลีนิยมพบว่า ตัวอย่างมีการเปิดรับการ

บริโภคผ่านส่ือ 2 ชนิดในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนัคือ ส่ือโทรทศัน์ – วิทยุ ท่ีอตัรารอ้ยละ 50.4 และ

การเปิดรบัขอ้มลูการบริโภคผ่านส่ือออนไลน์ท่ีอัตรารอ้ยละ 43.1 โดยกลุ่มผูมี้อิทธิพลต่อการ

บริโภคสงูท่ีสุดคือกลุม่เพ่ือน (รอ้ยละ 33.8) รองลงมาเป็นสงัคมออนไลน์ (รอ้ยละ 23.9) และ

บุคคลในครอบครวั (รอ้ยละ 20.2)  

  ทั้งน้ี ไดท้าํการสาํรวจชุดความคิดเก่ียวกบัสินคา้และบริการสไตลเ์กาหลีท่ีตัวอย่างรบัรู ้

พบวา่ เม่ือพดูถึงความสาวงามของสาวเกาหลี ตวัอย่างรอ้ยละ 68.8 เห็นว่าตอ้งมีผิวขาวเนียน 

รอ้ยละ 47.3 ตอ้งมีหนา้ตาท่ีบอ้งแบ๊ว และรอ้ยละ 43.1 เห็นวา่ความสวยสไตลเ์กาหลีตอ้งผ่าน

การทําศัลยกรรม โดยการสํารวจตัวอย่างสามารถเลือกคุณลักษณะต่างๆ ได้มากกว่า 1 

คุณสมบัติ  และในภาพรวมภาพของสาวเกาหลีในการรบัรูข้องตัวอย่าง รอ้ยละ 60.2 เห็นว่า

สาวสไตลเ์กาหลีจะเป็นผูห้ญิงหวาน น่ารกั มองโลกในแง่ดี  ส่วนรอ้ยละ 37.7 เห็นว่าเป็นสาว

สวยท่ีมีสไตลโ์ฉบเฉ่ียว คล่องแคล่วและเป็นคนท่ีทันสมัย  ส่วนการรบัรูเ้ก่ียวกับภาพของหนุ่ม

สไตลเ์กาหลี รอ้ยละ 50.2 เห็นว่า ผูช้ายสไตลเ์กาหลีจะมีลกัษณะบอบบาง หน้าหวานคลา้ย

ผูห้ญิง  และรอ้ยละ 22.3 เห็นวา่จะเป็นหนุ่มท่ีดอูบอุ่น ใสแ่วน่ และแต่งตวัเรียบง่ายสบายๆ 

  นอกจากน้ันยงัไดส้าํรวจการรบัรูเ้ก่ียวกบัสินคา้และบริการแบบเกาหลีนิยมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

การรับรูเ้ ก่ียวกับเคร่ืองสําอางสไตล์เกาหลี รอ้ยละ 53.8 จะนึกถึงสินคา้จําพวกครีมและ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว และรอ้ยละ 42.1 นึกถึงเคร่ืองแต่งหน้า (Cosmetic)  และการรบัรูเ้ก่ียวกับ

อาหารสไตลเ์กาหลี ตวัอยา่งสว่นใหญ่นึกถึงอาหารประเภทป้ิงยา่งสงูท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 71.7 

จากตวัอยา่งทั้งหมด (ตามตารางท่ี 4.3)  

 

ตารางท่ี 4.4  จาํนวนและรอ้ยละจาํแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการนิยามความเป็นผูบ้ริโภค 

                  วฒันธรรมเกาหลี  

 

นิยามการเป็นผูบ้ริโภควฒันธรรมเกาหลี จาํนวน รอ้ยละ 

แมจ้ะไม่ปราดเปรียวตามกระแส แต่ก็ไม่เคยตกยุค 142 36.9 

อายุเป็นเพียงตวัเลข  ความพอใจและความชอบสําคญัท่ีสุด 109 28.3 

ชอบนะ แต่ไม่กลา้แสดงออก 56 14.5 

ถึงแมโ้ลกจะหมุนไป อย่างไรก็เป็นฉันคนเดิม 54 14.0 

เป็นผูนํ้าเทรนดใ์หม่ๆ โดดเด่นในทุกย่างกา้ว 24 6.2 

รวม 385 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ประชากรรอ้ยละ 36.9 ระบุว่าตัวเองเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาจ

ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริโภคตามกระแส แต่สามารถเขา้ถึงกระแสการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงได ้รอ้ยละ 

28.3 ระบุวา่การบริโภคของตนเองข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจเป็นสว่นใหญ่ ไม่ไดย้ึดติดกับตัวแปร

ดา้นประชากรอย่างอายุท่ีเพ่ิมข้ึน และรอ้ยละ 14.5 เป็นกลุ่มผู ้บริโภคท่ีชื่นชอบกระแสท่ี

เปล่ียนแปลง แต่ไม่ไดแ้สดงออกเป็นท่ีชดัเจน  

  นอกจากน้ัน ยังไดท้ําการสาํรวจพฤติกรรมการบริโภคแยกตามประเภทสินคา้และ

บริการของไทยสไตล์เกาหลี 4 ประเภทสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกาย กลุ่มบริการรา้นอาหาร และกลุ่มส่ือบันเทิง โดยการเก็บขอ้มูล 

กาํหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบผลิตภณัฑท่ี์บริโภคและปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือภายใต้

ขอ้กาํหนดท่ีใหเ้ลือกตอบไดไ้ม่เกิน 3 ตวัเลือก ผลปรากฎดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 4.5  จาํนวนและรอ้ยละจาํแนกตามการบริโภคสินคา้ไทยในกระแสเกาหลีนิยม  

          กลุม่ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง   

 

การบริโภค จาํนวน รอ้ยละ 

ประเภท ผลิตภณัฑค์รีมบํารุงผิว 271 70.4 

 ผลิตภณัฑป์ระเภทแป้งและครีมรองพ้ืน 241 62.6 

 ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้ริเวณปาก 149 38.7 

 ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้ริเวณตา 140 36.4 

 ผลิตภณัฑท่ี์ใชก้บัผม 102 26.5 

 ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 19 4.9 

ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ ความคุม้ค่า 259 67.3 

 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 234 60.8 

 ราคา 227 59.0 

 ภาพลักษณ์การนําเสนอ 90 23.4 

 ความเหมาะสมกบักาลเทศะ 76 19.7 

 คุณค่าทางสังคมและการยอมรบัจาก 

คนรอบขา้ง 
57 14.8 

ความคิดเห็นต่อกระแส ยงัจะเป็นท่ีนิยมเป็นเวลานาน 131 34.0 

ความนิยม ประมาณ 6-8 ปี  45 11.7 

X = 2.75 ประมาณ 2-5 ปี  189 49.1 

S.D. = 0.988 ไม่เกิน 1 ปี  20 5.2 
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  พฤติกรรมการบริโภคกลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองสาํอางของประชากรพบว่า ประเภทของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการบริโภคสูงสุดคือ ผลิตภณัฑ์ครีมบํารุงผิว คิดเป็นรอ้ยละ 70.4 รองลงมาคือ

ผลิตภณัฑป์ระเภทแป้งและครีมรองพ้ืน คิดเป็นรอย้ละ 62.6 และมีประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีมีการ

บริโภคในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนัคือผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้ริเวณปากและบริเวณตา คิดเป็นรอ้ยละ 38.7 

และ 36.4 ตามลําดับ  โดยปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กลุ่มเคร่ืองสําอางท่ีผูบ้ริโภค

เลือกตอบสงูสุดคือความคุม้ค่า คิดเป็นรอ้ยละ 67.3 รองลงมาคือความพึงพอใจส่วนบุคคล คิด

เป็นรอ้ยละ 60.8 และราคาของสินคา้ รอ้ยละ 59.0 และปัจจัยดา้นคุณค่าทางสงัคมและการ

ยอมรับจากคนรอบขา้งเป็นปัจจัยท่ีตัวอย่างเลือกตอบน้อยท่ีสุด มีค่ารอ้ยละ 14.8  ทั้งน้ี 

ตัวอย่างรอ้ยละ 49.1 เห็นว่าผลิตภณัฑ์ดังกล่าวจะเป็นท่ีนิยมอยู่อีกในช่วง 2 – 5 ปีขา้งหน้า 

และรอ้ยละ 34.0 เห็นวา่ยงัเป็นท่ีนิยมเป็นเวลานาน ตามตารางท่ี 4.5  

 

ตารางท่ี 4.6  จาํนวนและรอ้ยละจาํแนกตามการบริโภคสินคา้ไทยในกระแสเกาหลีนิยม  

          กลุม่ผลิตภณัฑเ์คร่ืองแต่งตวั  

 

การบริโภค จาํนวน รอ้ยละ 

ประเภท ผลิตภณัฑก์ลุ่มเส้ือผา้นุ่งห่ม 320 83.1 

 ผลิตภณัฑก์ลุ่มอุปกรณ์ตกแต่ง 233 60.5 

 ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองประดบั 187 48.6 

 ผลิตภณัฑก์ลุ่มเฉพาะ 79 20.5 

 ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 15 3.9 

ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ ราคา 235 61.0 

 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 207 53.8 

 ความคุม้ค่า 206 53.5 

 ความเหมาะสมกบักาลเทศะ 138 35.8 

 ภาพลักษณ์การนําเสนอ 81 21.0 

 คุณค่าทางสังคมและการยอมรบัจาก 

คนรอบขา้ง 
68 17.7 

ความคิดเห็นต่อกระแส ยงัจะเป็นท่ีนิยมเป็นเวลานาน 117 30.4 

ความนิยม ประมาณ 6-8 ปี  66 17.1 

X = 2.72 ประมาณ 2-5 ปี  181 47.0 

S.D. = 0.959 ไม่เกิน 1 ปี  21 5.5 
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  จากตารางท่ี 4.6 การสาํรวจพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ไทยในกระแสเกาหลีนิยมกลุ่ม

ผลิตภณัฑเ์ร่ืองแต่งตัวพบว่า ประชากรรอ้ยละ 83.1 มีการบริโภคสินคา้ประเภทเส้ือผา้นุ่งห่ม

สไตล์เกาหลี และรอ้ยละ 60.5 มีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ประเภทอุปกรณ์ตกแต่ง อาทิ 

หมวก ผา้พนัคอ ฯลฯ รอ้ยละ 60.5   โดยปัจจัยท่ีเป็นเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือรอ้ยละ 61.0 

มาจากปัจจัยราคา รอ้ยละ 53.8 มาจากความพึงพอใจส่วนบุคคล และรอ้ยละ53.5 มาจาก

ความคุม้ค่าของตวัสินคา้ สว่นปัจจยัท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุดคือตวัแปรดา้นคุณค่าทาง

สงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง อยูท่ี่รอ้ยละ 17.7   

  เม่ือสาํรวจความคิดเห็นต่อกระแสความนิยม ประชากรรอ้ยละ 47.0 เห็นวา่ ความนิยม

ในสินคา้เคร่ืองแต่งตวัท่ีทาํการตลาดแนวเกาหลีนิยมยงัคงอยู่ไปอีก 2 – 5 ปี (รอ้ยละ 47.0) 

และรอ้ยละ 30.4 เห็นวา่ยงัเป็นท่ีนิยมอยูอี่กเป็นเวลานาน 

 

ตารางท่ี 4.7  จาํนวนและรอ้ยละจาํแนกตามการบริโภคสินคา้ไทยในกระแสเกาหลีนิยม  

          กลุม่รา้นอาหาร    

 

การบริโภค จาํนวน รอ้ยละ 

ประเภท รา้นอาหารแบบป้ิงย่างสไตล์เกาหลี 336 87.3 

 รา้นอาหารแบบบุฟเฟตท่ี์มีอาหาร

หลากหลาย 
221 57.4 

 รา้นอาหารแบบตม้ชาบู 198 51.4 

 รา้นอาหารตามสัง่ เมนูเกาหลีดั้งเดิม 136 35.3 

 รา้นอาหารแบบอ่ืนๆ 1 0.3 

ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ ความคุม้ค่า 274 71.2 

 ราคา 252 65.5 

 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 224 58.2 

 ภาพลักษณ์การนําเสนอ 73 19.0 

 ความเหมาะสมกบักาลเทศะ 53 13.8 

 คุณค่าทางสังคมและการยอมรบัจาก 

คนรอบขา้ง 
40 10.4 

ความคิดเห็นต่อกระแส ยงัจะเป็นท่ีนิยมเป็นเวลานาน 147 38.2 

ความนิยม ประมาณ 6-8 ปี  78 20.3 

X = 2.92 ประมาณ 2-5 ปี  141 36.6 

S.D. = 0.970 ไม่เกิน 1 ปี  19 4.9 
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  พฤติกรรมการเลือกบริโภครา้นอาหารสไตลเ์กาหลีตามตารางท่ี 4.7 พบวา่ รา้นอาหาร

ท่ีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคมากท่ีสุดคือรา้นอาหารประเภทป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี คิดเป็นรอ้ยละ 87.3 

จากทั้งหมด รองลงมาเป็นรา้นอาหารประเภทบุฟเฟตเ์กาหลีท่ีมีอาหารหลากหลายประเภท คิด

เป็นรอ้ยละ 57.4 และรา้นอาหารประเภทตม้ชาบูไดร้ับความนิยมเป็นอันดับท่ี 3 คิดเป็น 

รอ้ยละ 51.4  ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีนํามาใชใ้นการพิจารณาเลือกบริโภครา้นอาหารประเภทต่างๆ รอ้ย

ละ 71.2 พิจารณาจากความคุม้ค่า รอ้ยละ 65.5 พิจารณาจากราคา และรอ้ยละ 58.2 มาจาก

ความพึงพอใจสว่นบุคคล     

  ในดา้นความคิดเห็นต่อการบริโภครา้นอาหารสไตลเ์กาหลีเห็นว่ายงัเป็นท่ีนิยมเป็น

เวลานาน รอ้ยละ 38.2 และเห็นวา่จะเป็นท่ีนิยมอีกเพียงแค่ระยะเวลา 2 – 5 ปี รอ้ยละ 36.6 

 

ตารางท่ี 4.8  จาํนวนและรอ้ยละของตวัอยา่งจาํแนกตามการบริโภคสินคา้ไทยในกระแส  

          เกาหลีนิยมกลุม่ส่ือบนัเทิง  

 

การบริโภค จาํนวน รอ้ยละ 

ประเภท ภาพยนตรไ์ทยกล่ินอายเกาหลี 268 69.6 

 นักรอ้ง/วงดนตรีไทยสไตล์เกาหลี 190 49.4 

 เพลงไทยกล่ินอายเกาหลี 116 30.1 

 นิตยสารไทยสไตล์เกาหลี 105 27.3 

 ละครไทยกล่ินอายเกาหลี 93 24.2 

 ส่ืออ่ืนๆ 15 3.9 

ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือ ความพึงพอใจส่วนบุคคล 248 64.4 

 ภาพลักษณ์การนําเสนอ 170 44.2 

 ความคุม้ค่า 137 35.6 

 ราคา 118 30.6 

 คุณค่าทางสังคมและการยอมรบัจาก

คนรอบขา้ง 

93 24.2 

 ความเหมาะสมกบักาลเทศะ 83 21.6 

ความคิดเห็นต่อกระแส ยงัจะเป็นท่ีนิยมเป็นเวลานาน 122 31.7 

ความนิยม ประมาณ 6-8 ปี  59 15.3 

X = 2.70 ประมาณ 2-5 ปี  171 44.4 

S.D. = 1.009 ไม่เกิน 1 ปี  33 8.6 
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  และพฤติกรรมการบริโภคประเภทสุดทา้ยคือพฤติกรรมการบริโภคส่ือบันเทิงไทยสไตล์

เกาหลี ผลปรากฎวา่ ส่ือบนัเทิงประเภทภาพยนตไ์ทยกล่ินอายเกาหลีเป็นท่ีไดร้บัความนิยมมาก

ท่ีสุดจากตัวอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 69.6 รองลงมาคือตัวนักรอ้งหรือวงดนตรีท่ีนําเสนอ

ภาพลกัษณ์ความเป็นเกาหลี คิดเป็นรอ้ยละ 49.4 ส่วนเพลงไทยกล่ินอายเกาหลีไดร้บัความ

นิยมมาเป็นอันดับท่ีสาม คิดเป็นรอ้ยละ 30.1 ซ่ึงส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่าควมพึงพอใจส่วน

บุคคลเป็นเหตุผลท่ีสาํคญัในการตดัสินใจเลือกส่ือ มีค่ารอ้ยละอยูท่ี่ 64.4 ต่อมาเป็นภาพลกัษณ์

การนําเสนอท่ีมีสว่นในการตดัสินใจบริโภคท่ีรอ้ยละ 44.2 และความคุม้ค่ามาเป็นอันดับท่ีสาม 

มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 35.6  โดยความเห็นรอ้ยละ 44.4 เห็นว่ากระแสส่ือบันเทิงไทยสไตลเ์กาหลีจะ

ยงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นชว่ง 2 – 5 ปี  

 

4.2  ผลการศึกษาทัศนคติ การรับรู ้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส  

       เกาหลีนิยม  

 
   ตอนท่ี 4.2 เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งทศันคติต่อลกัษณะทางประชากร และ

การรบัรูต้่อลกัษณะประชากร โดยทัศนคติเฉล่ีย จําแนกออกเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก่ ทัศนคติต่อ

กระแสเกาหลีนิยมโลก  ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทยและทศันคติต่อสินคา้ท่ีทาํ

การตลาดแบบเกาหลีนิยม สว่นปัจจยัทางลกัษณะทางประชากรท่ีนํามาศึกษาประกอบดว้ย เพศ 

ชว่งอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 

ตารางท่ี 4.9  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทัศนคติต่อกระแสเกาหลีนิยมโลกจําแนกตาม 

          ลกัษณะทางประชากร  

 

ขอ้มูลทางประชากร 

ทศันคติเฉลี่ย (รอ้ยละ) 

 
t/F-

test 

P-

Value 

เห็
น
ด
้ว
ย
อย่

าง
ยิ่
ง 

เห็
น
ด
้ว
ย 

ไม่
แ
น่
ใจ

 /
ไม่
มี

ค
วา
ม
คิ
ด
เห็
น

 

ไม่
เห็
น
ด
้ว
ย 

ไม่
เห็
น
ด
้ว
ย
อย่

าง
ยิ่
ง 

เพศ ชาย 0.0 45.2 49.7 4.0 1.1 3.39 
-2.491 0.013 

 หญิง 1.9 51.0 46.1 1.0 0.0 3.54 
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางประชากร 

ทศันคติเฉลี่ย (รอ้ยละ) 

 
t/F-

test 

P-

Value 

เห็
น
ด
้ว
ย
อย่

าง
ยิ่
ง 

เห็
น
ด
้ว
ย 

ไม่
แ
น่
ใจ

 /
ไม่
มี

ค
วา
ม
คิ
ด
เห็
น

 

ไม่
เห็
น
ด
้ว
ย 

ไม่
เห็
น
ด
้ว
ย
อย่

าง
ยิ่
ง 

ชว่งอายุ ไมเ่กิน 25 ปี 1.4 57.1 37.2 4.3 0.0 3.56 

1.230 0.298 
 26 – 35 ปี 1.3 47.6 49.8 1.3 0.0 3.49 

 36 – 45 ปี 0.0 39.3 55.7 1.6 3.4 3.31 

 ตัง้แต ่46 ปีข้ึนไป 0.0 51.7 41.4 6.9 0.0 3.45 

ระดบั ตํา่กวา่ปริญญาตรี 5.1 48.7 41.0 0.0 5.2 3.49 

2.774 0.027 การศึกษา ปริญญาตรี 0.4 45.6 50.7 3.3 0.0 3.43 

 ตัง้แตป่ริญญาโทข้ึนไป 0.8 52.7 45.0 1.5 0.0 3.53 

อาชีพ ขา้ราชการ / พนักงานรฐั 1.2 37.9 55.2 5.7 0.0 3.34 

3.729 0.005 
 พนักงานรฐัวิสาหกิจ / NGO 0.8 43.8 52.4 1.5 1.5 3.41 

 พนักงานบริษัทเอกชน 1.6 53.7 43.1 1.6 0.0 3.55 

 อ่ืนๆ 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 3.67 

รายไดเ้ฉล่ีย ไมเ่กิน 15,000 บาท 2.5 59.2 34.1 2.5 1.7 3.58 

3.414 0.009 ตอ่เดือน 15,001 – 25,000 บาท 0.5 42.7 55.0 1.8 0.0 3.42 

 ตัง้แต ่25,001 บาทข้ึนไป 0.0 44.7 52.1 3.2 0.0 3.41 

 

  ตารางท่ี 4.9 เป็นผลการศึกษาการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างทัศนคติต่อกระแส

เกาหลีนิยมโลกต่อลกัษณะทางประชากร  พบวา่เพศหญิงมีทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมโลกใน

ระดังท่ีสูงในขณะท่ีเพศชายมีทัศนคติเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือทดสอบค่า t-test มีค่า  

-2.491 และค่า P-Value เท่ากบั 0.013 แสดงวา่เพศชายและหญิงใหค้วามสาํคัญกับทัศนคติ

ดงักลา่วแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ต่อมาเป็นปัจจัยดา้นอายุ มีค่านัยสาํคัญ

เท่ากับ 0.298 แสดงว่าค่าเฉล่ียช่วงอายุไม่มีความแตกต่างกัน  ส่วนตัวแปรดา้นระดับ

การศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ (Sig.= 0.027) โดยตัวอย่างท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาโทข้ึนไปมีทัศนคติเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีสูง (  = 3.53)  ดา้นปัจจัยทาง

อาชีพพบวา่กลุม่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียทางทัศนคติอยู่ท่ี 3.55 

และ 3.67 ตามลาํดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีสงู  ค่า F-test มีค่า 3.729 และ P-Value มีค่า 0.005 

แสดงวา่ค่าเฉล่ียของตวัแปรอาชีพทั้ง 4 ตวัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั  และปัจจัยดา้น

ลกัษณะทางประชากรตัวสุดทา้ยพบว่า ตัวอย่างท่ีมีรายไดไ้ปเกิน 15,000 บาทเป็นกลุ่มท่ีมี

ทศันคติเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์สูง (3.58)  ทดสอบค่า F ได ้3.414 และค่านัยสาํคัญมีค่า 0.009 
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แสดงวา่ตวัแปรดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ

เชน่กนั 

 

ตารางท่ี 4.10  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทย  

   จาํแนกตามลกัษณะทางประชากร 

 

ขอ้มูลทางประชากร 

ทศันคติเฉลี่ย (รอ้ยละ) 

 
t/F-

test 

P-

Value 

เห็
น
ด
้ว
ย
อย่

าง
ยิ
ง 

เห็
น
ด
้ว
ย 

ไม่
แ
น
่ใจ

 /
ไม่
มี
ค
วา
ม

ค
ิด
เห
็น
 

ไม่
เห็
น
ด
้ว
ย 

ไม่
เห็
น
ด
้ว
ย
อย่

าง
ยิ
ง 

เพศ ชาย 0.0 33.1 59.4 6.3 1.2 3.25 
-3.382 0.001 

 หญิง 0.5 44.3 54.3 1.0 0.0 3.44 

ชว่งอายุ ไมเ่กิน 25 ปี 1.4 42.9 50.0 5.7 0.0 3.40 

2.493 0.043 
 26 – 35 ปี 0.0 42.2 55.6 2.2 0.0 3.40 

 36 – 45 ปี 0.0 32.8 59.0 4.9 3.3 3.21 

 ตัง้แต ่46 ปีข้ึนไป 0.0 20.7 75.9 3.4 0.0 3.17 

ระดบั ตํา่กวา่ปริญญาตรี 2.6 48.7 33.3 10.3 5.1 3.33 

6.111 0.000 การศึกษา ปริญญาตรี 0.0 35.3 60.5 4.2 0.0 3.31 

 ตัง้แตป่ริญญาโทข้ึนไป 0.0 42.7 57.3 0.0 0.0 3.43 

อาชีพ ขา้ราชการ / พนักงานรฐั 0.0 34.5 63.2 2.3 0.0 3.32 

4.358 0.002 
 พนักงานรฐัวิสาหกิจ / NGO 0.0 30.8 64.6 3.1 1.5 3.25 

 พนักงานบริษัทเอกชน 0.0 43.1 53.7 3.2 0.0 3.40 

 อ่ืนๆ 2.2 62.2 28.9 6.7 0.0 3.60 

รายไดเ้ฉล่ีย ไมเ่กิน 15,000 บาท 0.8 44.2 49.1 4.2 1.7 3.38 

1.872 0.115 ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 0.0 36.9 59.6 3.5 0.0 3.33 

 ตัง้แต ่25,001 บาทข้ึนไป 0.0 37.2 60.6 2.2 0.0 3.35 

 

  ผลการศึกษาการเปรียบเท่ียบค่าเฉล่ียระหวา่งทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศ

ไทย กบั คุณลกัษณะทางประชากร ตามตารางท่ี 4.10 ผลเป็นดงัน้ี  

  ปัจจยัทางประชากรจํานวน 4 ตัวแปรพบว่า  มีตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ เพศ (Sig = 0.001) ช่วงอายุ (Sig = 0.043)  ระดับ

การศึกษา  (Sig = 0.000) และอาชีพ (Sig = 0.002) โดยทุกตวัแปรทางประชากรมีค่าเฉล่ีย

ทศันคติอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้กลุม่อาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีทศันคติอยู่ในระดับท่ีสูง  ส่วนตัวแปร

ค่าเฉล่ียดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันของค่าเฉล่ียทางสถิติ โดยมีค่า 

P-Value อยูท่ี่ 0.115 
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ตารางท่ี 4.11  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยม  

   จาํแนกตามลกัษณะทางประชากร 

 

ขอ้มูลทางประชากร 

ทศันคติเฉลี่ย (รอ้ยละ) 

 
t/F-

test 

P-

Value 

เห็
น
ด
้ว
ย
อย่

าง
ยิ่
ง 

เห็
น
ด
้ว
ย 

ไม่
แ
น่
ใจ

 /
ไม่
มี

ค
วา
ม
คิ
ด
เห็
น

 

ไม่
เห็
น
ด
้ว
ย 

ไม่
เห็
น
ด
้ว
ย
อย่

าง
ยิ่
ง 

เพศ ชาย 0.6 31.4 49.1 15.4 3.4 3.10 
-1.983 0.048 

 หญิง 2.4 31.9 54.8 10.5 0.5 3.25 

ชว่งอายุ ไมเ่กิน 25 ปี 1.4 32.9 54.3 8.6 2.9 3.21 

1.911 0.108 
 26 – 35 ปี 1.3 34.7 51.1 12.0 0.9 3.24 

 36 – 45 ปี 3.3 34.4 41.0 16.4 4.9 3.15 

 ตัง้แต ่46 ปีข้ึนไป 0.0 0.0 79.3 20.7 0.0 2.79 

ระดบั ตํา่กวา่ปริญญาตรี 0.0 46.2 35.9 10.3 7.7 3.21 

3.382 0.010 การศึกษา ปริญญาตรี 1.4 31.2 53.5 12.1 1.9 3.18 

 ตัง้แตป่ริญญาโทข้ึนไป 2.3 28.2 55.0 14.5 0.0 3.18 

อาชีพ ขา้ราชการ / พนักงานรฐั 1.1 24.1 52.9 20.7 1.1 3.03 

5.533 0.000 
 พนักงานรฐัวิสาหกิจ / NGO 0.0 22.3 63.1 13.1 1.5 3.06 

 พนักงานบริษัทเอกชน 3.3 39.8 44.7 8.9 3.3 3.31 

 อ่ืนๆ 2.2 51.1 40.0 6.7 0.0 3.49 

รายไดเ้ฉล่ีย ไมเ่กิน 15,000 บาท 0.8 39.2 49.2 8.3 2.5 3.28 

1.575 0.180 ตอ่เดือน 15,001 – 25,000 บาท 1.2 25.7 56.1 14.6 2.3 3.09 

 ตัง้แต ่25,001 บาทข้ึนไป 3.2 33.0 48.9 14.9 0.0 3.24 

 

  และตารางท่ี 4.11 เป็นการเปรียบเท่าค่าเฉล่ียตัวแปรทัศนคติระดับสุดทา้ยระหว่าง

ทศันคติต่อกระแสการตลาดแบบเกาหลีนิยมกับคุณลกัษณะทางประชากร พบว่า ตัวแปรดา้น

ชว่งอายุและรายไดเ้ฉล่ียตวัเดือนไม่มีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียทศันคติดา้นการตลาดแบบ

เกาหลีนิยม  ในขณะท่ีตัวแปรเพศมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียทัศนคติอย่างมีนัยสาํคัญอยู่ท่ี 

0.048  ตัวแปรระดับการศึกษามีความแตกต่างกับค่าเฉล่ียทัศนคติอย่างมีนัยสําคัญอยู่ท่ี 

0.010 และค่าเฉล่ียทัศนคติต่อการทําการตลาดแบบเกาหลีนิยมของตัวแปรอาชีพมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญอยู่ท่ี 0.000 โดยค่าเฉล่ียทุกตัวแปรมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.12  ผลการเปรียบเทียบการรบัรูจ้าํแนกตามลกัษณะทางประชากร 

 

ลักษณะทางประชากร 

การรบัสื่อ (รอ้ยละ) 

χ2
 

 ผูมี้อิทธิพล (รอ้ยละ) 

χ2 

ส
ื่อ
โท
รท

ัศ
น
์ –

 

วิท
ยุ
 

ส
ื่ออ

อน
ไล
น

 ์

ส
ื่อส

ิ่งพิ
ม
พ

 ์

แ
ล
ะอื่
น
ๆ

 

 บุ
ค
ค
ล
ใน

ค
รอ
บ
ค
รัว

 

เพื่
อน

 

ด
าร
า 

/ 
น
ัก
ร
้อ
ง 

ส
ังค

ม
ออ

น
ไล
น
 ์

ผ
ู้มี
ชื่
อ
เส
ีย
งใ
น

ส
ังค

ม
 

เพศ ชาย 49.7 42.9 7.4 
0.466 

 24.6 29.1 17.7 22.3 6.3 
6.190 

 หญิง 51.0 43.3 5.7  16.7 37.6 16.2 25.2 4.3 

ช่วงอายุ ไม่เกิน 25 ปี 41.4 54.3 4.3 

18.835* 

 18.6 38.6 11.3 28.6 2.9 33.013** 

 26 – 35 ปี 50.7 44.4 4.9  13.3 36.4 18.7 24.9 6.7 

 36 – 45 ปี 50.8 39.4 9.8  36.1 24.6 14.8 21.3 3.2 

 ตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป 69.0 13.8 17.2  44.8 20.7 20.7 10.4 3.4 

ระดบั ตํา่กว่าปริญญาตรี 43.6 46.2 10.2 
1.492 

 20.5 17.9 30.8 28.2 2.6 

10.111 การศึกษา ปริญญาตรี 50.7 43.3 6.0  20.5 35.3 14.0 24.7 5.5 

 ปริญญาโทข้ึนไป 51.9 42.0 6.1  19.8 35.9 17.6 21.4 5.3 

อาชีพ ขา้ราชการ /  

พนักงานของรัฐ 
47.2 42.5 10.3 

16.282* 

 24.2 31.0 17.2 25.3 2.3 

14.492  พนักงานรัฐวิสาหกิจ / NGO 53.8 40.0 6.2  24.7 26.9 13.8 26.9 7.7 

 พนักงานบริษัทเอกชน 56.1 42.3 1.6  15.4 40.7 18.7 21.1 4.1 

 อื่นๆ 31.1 55.6 13.3  13.3 40.0 20.0 20.0 6.7 

รายได ้ ไม่เกิน 15,000 บาท 49.2 45.8 5.0 

22.725** 

 17.5 35.8 15.8 27.5 3.4 

11.698 เฉล่ีย 15,000–25,000 บาท 43.3 52.0 4.7  19.3 35.7 14.6 25.7 4.7 

ตอ่เดือน 25,001 บาทข้ึนไป 64.9 23.4 11.7  25.5 27.7 22.3 16.0 8.5 

 

*   ค่า P-Value น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 

** ค่า P-Value น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.01

5
5
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  จากตารางท่ี 4.12 เม่ือทําการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันโดยพิจารณาตัวแปรการ

รบัรูใ้น 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการรบัรู ้และ กลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

บริโภคสินคา้สไตลเ์กาหลี มาจาํแนกตามคุณลกัษณะทางประชากร  ผลปรากฎดงัน้ี 

 เม่ือนําตัวแปรดา้นการรับรูต้ัวแรก คือ ส่ือใดท่ีมีอิทธิพลต่อการรบัรูข้องตัวอย่างมาก

ท่ีสุดมาทาํการศึกษาค่าไคสแควรก์บัคุณลกัษณะทางประชากรทั้ง 5 ตวัแปรพบวา่ มีตวัแปรทาง

ลกัษณะประชากรเพียง 2 ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธก์บัอิทธิพลจากส่ือ ไดแ้ก่ ตวัแปรชว่งอายุซ่ึงมี

ความสมัพนัธก์บัตวัแปรการรบัส่ืออยา่งมีนัยสาํคญัท่ีระดบันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 โดยขอ้มลู

ระบุว่ากลุ่มท่ีไดร้ับการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไปไดร้บัอิทธิพลจากส่ือโทรทัศน์-วิทยุ 

สูงท่ีสุด  และกลุ่มท่ีไดร้บัการศึกษาตํา่กว่าระดับปริญญาตรีไดร้ับอิทธิพลจากส่ือออนไลน์สูง

ท่ีสุด  แต่เม่ือพิจารณาในกลุ่มหลังพบว่า ความแตกต่างระหว่างส่ือท่ีมีอิทธิพลระหว่าง 

ส่ือออนไลน์และส่ือโทรทศัน์-วิทยุมีเพียงรอ้ยละ 2.6   และอีกตวัแปรคือตวัแปรรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรการรบัส่ืออยา่งมีนัยสาํคัญท่ีระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01  

โดยตัวอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเด่ือนตํา่กว่าง 15,000 บาท และตั้งแต่ 25,000 บาท ไดร้ับ

อิทธิพลจากส่ือโทรทัศน์และวิทยุสูงท่ีสุด  ส่วนตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง  

15,001 – 25,000 บาทกวา่คร่ึงบอกวา่ส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 

  และเม่ือสาํรวจขอ้มลูบุคคลอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคโดยทําการศึกษา

ความสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะทางประชาการพบว่า มีเพียงตัวแปรดา้นช่วงอายุตัวแปรเดียวท่ีมี

ความสมัพนัธก์นักบัปัจจยับุคคลอา้งอิงท่ีมีผลต่อการบริโภคอยา่งมีนัยสาํคญัท่ีระดบัตํา่กว่าหรือ

เทียบเท่า 0.01  โดยตัวอย่างท่ีมีอายุตํา่กว่า 36 ปี  เห็นว่าเพ่ือนเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจบริโภคมากท่ีสุด  ในขณะเดียวกันตัวอย่างท่ีมีอายุตั้งแต่ 36 ปีข้ึนไปได้ให ้

ความสาํคญักบับุคคลในครอบครวัท่ีจะมีสว่นในการตดัสินใจบริโภค  

 

4.3  ผลการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติและปัจจยัในการบริโภค  

       สินคา้ไทยแบบเกาหลีนิยม  

 

 ตอนท่ี 4.3 จะเป็นการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคติเฉล่ียทั้ง 3 ระดบั กบั ปัจจัย

ดา้นการตดัสินใจซ้ือของตวัอยา่งจาํแนกตามประเภทของสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ เคร่ืองสาํอาง 

เคร่ืองแต่งตวั รา้นอาหาร และส่ือบนัเทิง ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

 

 

 



56 

ตารางท่ี 4.13  ผลการทดสอบความสมัพนัธโ์ดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นัระหวา่งทศันคติเฉล่ียและปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือจาํแนกตาม 

                     ประเภทสินคา้หรือบริการ 

 

 

ประเภทสนิคา้ 

ทศันคติต่อกระแส 

เกาหลีนิยมโลก 

 ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยม

ในประเทศไทย 

 ทศันคติต่อการตลาดแบบ

เกาหลีนิยม 

r 
Sig.  

(2-tailed) 

 

 
r 

Sig.  

(2-tailed) 

 

 
r 

Sig.  

(2-tailed) 

เครื่องสาํอาง ความคุม้ค่า 9.581 0.048  2.714 0.607  3.001 0.558 

 ภาพลักษณ์การนําเสนอ 4.749 0.314  4.616 0.329  12.997 0.011 

 คุณค่าทางสังคมฯ 4.894 0.298  3.680 0.451  12.555 0.014 

 ราคา 5.437 0.245  3.609 0.461  1.152 0.886 

 ความเหมาะสมกบั

กาลเทศะ 
1.860 0.761  2.492 0.646  1.531 0.821 

 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 5.061 0.281  11.559 0.021  4.225 0.376 

เครื่องแต่งตวั ความคุม้ค่า 3.339 0.503  8.555 0.073  3.298 0.509 

 ภาพลักษณ์การนําเสนอ 2.421 0.659  11.644 0.020  6.990 0.136 

 คุณค่าทางสังคมฯ 15.066 0.005  13.906 0.008  20.679 0.000 

 ราคา 5.577 0.233  5.320 0.256  4.892 0.299 

 ความเหมาะสมกบั

กาลเทศะ 
20.995 0.000  11.639 0.020  4.063 0.398 

 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 4.793 0.309  3.881 0.422  1.909 0.752 

 

5
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 

 

 

ประเภทสนิคา้ 

ทศันคติต่อกระแส 

เกาหลีนิยมโลก 

 ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยม

ในประเทศไทย 

 ทศันคติต่อการตลาดแบบ

เกาหลีนิยม 

r 
Sig.  

(2-tailed) 

 

 
r 

Sig.  

(2-tailed) 

 

 
r 

Sig.  

(2-tailed) 

รา้นอาหาร ความคุม้ค่า 6.696 0.153  10.210 0.037  10.962 0.027 

 ภาพลักษณ์การนําเสนอ 3.282 0.512  1.941 0.747  8.718 0.069 

 คุณค่าทางสังคมฯ 20.613 0.000  25.559 0.000  4.910 0.297 

 ราคา 9.049 0.060  4.606 0.330  1.543 0.819 

 ความเหมาะสมกบั 

กาลเทศะ 
22.881 0.000  20.910 0.000  3.600 

 

0.463 

 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 9.457 0.051  5.730 0.220  1.246 0.870 

สือ่บนัเทิง ความคุม้ค่า 4.285 0.369  1.760 0.780  13.750 0.008 

 ภาพลักษณ์การนําเสนอ 8.211 0.084  7.688 0.104  2.684 0.612 

 คุณค่าทางสังคมฯ 10.908 0.028  10.862 0.028  6.604 0.158 

 ราคา 5.921 0.205  5.487 0.241  2.281 0.684 

 ความเหมาะสมกบั 

กาลเทศะ 
5.183 0.269  7.388 0.117  5.213 0.266 

 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 3.194 0.526  5.543 0.236  3.592 0.464 
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 ตารางท่ี 4.13 เป็นตารางแสดงการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียรส์ัน

ระหว่างทัศนคติเฉล่ียทั้ง 3 ระดับกับปัจจัยในการตัดสินซ้ือแยกตามประเภทสินคา้พบว่า 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคติเฉล่ียกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ประเภท

เคร่ืองสาํอาง ตวัแปรความคุม้ค่าเป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธก์บัทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยม

โลกอย่างมีนัยสําคัญ (Sig. = 0.048) ส่วนทัศนคติต่อกระเกาหลีนิยมในประเทศไทยมี

ความสมัพนัธ์อย่างมีนัยสาํคัญกับปัจจัยดา้นความพึงพอใจส่วนบุคคลอยู่ท่ี 0.021 ในขณะท่ี

ปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์กับทัศนคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยมมี 2 ปัจจัย คือ ตัวแปรดา้น

ภาพลักษณ์การนําเสนอ มีค่านัยสําคัญท่ี 0.011 และตัวแปรดา้นคุณค่าทางสงัคมและการ

ยอมรบัจากคนรอบขา้งมีค่านัยสาํคญัท่ี 0.014    

  เม่ือทดสอบค่าความสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัระหวา่งปัจจยัในการซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ือง

แต่งตวักบัทศันคติในระดบัต่างๆ พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบ

ขา้งและปัจจยัเร่ืองความเหมาะสมกบักาลเทศะมีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนัยสาํคญักบัทศันคติเฉล่ีย

ในระดับโลก โดยมีค่า P-Value เท่ากับ 0.005 และ 0.000 ตามลาํดับ  สาํหรบัทัศนคติต่อ

กระแสในประเทศไทยมีตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธอ์ยา่งนัยสาํคญัถึง 3 ตวัแปรคือ ภาพลกัษณก์าร

นําเสนอ (Sig. = 0.020)  คุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง (Sig. = 0.008) 

และความเหมาะสมกับกาลเทศะ (Sig. = 0.020)  และทัศนคติท่ีมีต่อการตลาดแบบเกาหลี

นิยมมีเพียงปัจจัยดา้นคุณค่าทางสังคมและการยอมรับจากคนรอบขา้งเพียงปัจจัยเดียวท่ีมี

ความสมัพนัธอ์ยา่งมีนัยสมัพนัธก์นั ท่ีค่านัยสาํคญัเท่ากบั 0.000  

  ลาํดบัต่อมาเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ในบริการประเภทรา้นอาหาร โดยปัจจัยดา้น

คุณค่าทางสังคมและการยอมรับจากคนรอบข้างและความเหมาะสมกับกาลเทศะมี

ความสมัพนัธอ์ย่างมีนัยสาํคัญกับทัศนคติต่อกระแสเกาหลีนิยมโลกท่ีระดับนัยสาํคัญ 0.000 

เท่ากนั  และมีตวัแปร 3 ตวัท่ีมีความสมัพนัธ์กับทัศนคติต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทย 

ไดแ้ก่ ความคุม้ค่า มีค่านัยสาํคญัท่ี 0.037 คุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง มี

ค่านัยสาํคญัท่ี 0.000 และความเหมาะสมกบักาลเทศะมีค่านัยสาํคญัท่ี 0.000  แต่เม่ือทดสอบ

ความสัมพันธ์ต่อการตลาดเกาหลีนิยมมีเพียงตัวแปรความคุม้ค่าท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยสาํคญั (Sig. = 0.027)  

  และสินคา้ประเภทสุดทา้ยท่ีทาํการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยในการตัดสินใจ

ซ้ือกับทัศนคติแต่ละระดับคือสินคา้ประเภทส่ือบันเทิงพบว่า ทัศนคติในระดับโลกและใน

ประเทศไทยมีตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนัยสาํคญัตวัเดียวกนัคือ คุณค่าทางสงัคมและการ

ยอมรบัจากคนรอบขา้ง ซ่ึงค่า P-Value ในทัศนคติต่อกระแสเกาหลีนิยมโลกเท่ากับ 0.028 
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และทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทยเท่ากบั 0.028 เชน่เดียวกนั  ในขณะท่ีตวัแปร

ท่ีมีความสมัพนัธก์บัทศันคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยมอยา่งมีนัยสาํคญักลบัเป็นตวัแปรดา้น

ความคุม้ค่าท่ีมีระดบันัยสาํคญั 0.008 

 



 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 

 

  ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาทศันคติ การรบัรู ้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส

เกาหลีนิยม”  เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey Reseach) โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา  

2 ขอ้ คือ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติ การรับรู ้และพฤติกรรมการบริโภคกระแสการตลาดแบบ

เกาหลีนิยม  2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนคติและปัจจัยในการบริโภคสินคา้ไทย

แบบเกาหลีนิยม  

  โดยทําการเก็บขอ้มูลจากตัวอย่างในพ้ืนท่ี 4 จังหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร จังหวดั

นนทบุรี  จงัหวดัสมุทรปราการและจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 385 หน่วยตวัอยา่ง ใชแ้ผนการสุม่

ตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอน (Two – Stage Stratified Random Sampling) ทําการเก็บขอ้มูล

ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2556 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  สามารถ

สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

    5.1  สรุปผลการศึกษา  

    5.2  อภิปรายผลการศึกษา  

    5.3  ขอ้เสนอแนะ   

 

5.1  สรุปผลการศึกษา  

 

   5.1.1  คุณลกัษณะทางประชากรของตวัอย่าง  

  ตัวอย่างท่ีทําการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 54.5 จากจํานวนตัวอย่าง

ทั้งหมด 385 หน่วยตวัอยา่ง  อยูใ่นชว่งอายุ 26 – 35 ปี เป็นสว่นใหญ่ และสาํเร็จการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรีท่ีรอ้ยละ 55.8  เป็นตวัอยา่งท่ีทาํงานในภาครฐัวิสาหกิจและองค์กรอิสระมาก

ท่ีสุด  (รอ้ยละ 33.8) รองลงมาเป็นพนักงานจากภาคเอกชน รอ้ยละ 31.9 มีรายไดเ้ฉล่ียอยู่

ในชว่ง 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 44.4  ทาํการเก็บขอ้มลูกระจายตาม

พ้ืนท่ีท่ีไดท้ําการวางแผนการสุ่มไวใ้น 4 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี  



62 

จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี โดยรอ้ยละ 63.1 เป็นตัวอย่างท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร  

 

  5.1.2  ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยม  

  ในการศึกษาทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมของตวัอยา่งถกูวดัใน 3 ระดับ  พบว่าระดับ

ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยมโลกพบวา่ประชากรมีทศันคติอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.47) 

โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นชว่งเห็นดว้ยไปจนถึงไม่แน่ใจเป็นสว่นใหญ่   ระดบัท่ีสองเป็นการวดัทศันคติ

ต่อกระแสนิยมในประเทศไทยพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.35)   และระดับสุดทา้ยคือ

ทศันคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.18)  เชน่เดียวกนั  เม่ือนํา

ทศันคติมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกบัคุณลกัษณะทางประชากรปัจจยัท่ีสง่ผลถึงความแตกต่างทาง

ค่าเฉล่ียเป็นดงัน้ี  

 เม่ือทําการทดสอบการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างตัวแปรดา้นประชากรแยกตาม

ทศันคติในระดบัต่างๆ ปรากฎผลตามตามตารางท่ี 5.1 ดงัน้ี  

    1)  ทศันคติท่ีมีต่อกระแสเกาหลีนิยมโลกมีปัจจยัทางคุณลกัษณะทางประชากร

ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญอยู่ 4 ปัจจัย ไดแ้ก่ เพศ (Sig. = 0.013) ระดับ

การศึกษา (Sig. = 0.027)  อาชีพ (Sig. = 0.005) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Sig. = 0.009)   

    2)  ทัศนคติท่ีมีต่อกระแสเกาหลีนิยมในประเทศไทยมี 4 ปัจจัย ไดแ้ก่ เพศ 

(Sig. = 0.001) ช่วงอายุ (Sig. = 0.043) ระดับการศึกษา (Sig. = 0.002) และอาชีพ  

(Sig. = 0.002)   

    3)  สุดทา้ยคือทัศนคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยมมี 3 ปัจจัย ไดแ้ก่ เพศ 

(Sig. = 0.048) ระดบัการศึกษา (Sig. = 0.010) และอาชีพ (Sig. = 0.000)    
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ตารางท่ี 5.1  ผลสรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทางทศันคติ  

 

ทศันคติต่อกระแส

เกาหลีนิยมโลก 

ทศันคติต่อกระแสเกาหลีนิยม

ในประเทศไทย 

ทศันคติต่อการตลาด

เกาหลีนิยม 

เพศ 

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ีย 

เพศ 

ช่วงอายุ 

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

เพศ 

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

 

 ผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือแยกตามประเภทของสินคา้และ

บริการต่อทศันคติเฉล่ียพบว่าปัจจัยดา้นการตัดสินใจซ้ือท่ีมีต่อทัศนคติบนกระแสเกาหลีนิยม

มากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นคุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง ซ่ึงปรากฎอยูใ่นแทบทุก

ประเภทของสินคา้และบริการ  ส่วนปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับการทัศนคติเลยคือปัจจัยดา้น

ราคา ซ่ึงไม่ปรากฏอยูใ่นทศันคติทุกระดบัและทุกประเภทสินคา้และบริการ 

 

 5.1.3  การรบัรู ้  

  ในด้านผลการศึกษาดา้นการรับรูพ้บว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรับส่ือและข่าวสาร

เก่ียวกบัการบริโภคแบบเกาหลีนิยมผ่านทางส่ือโทรทศัน์และวิทยุมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 50.4 

รองลงมาเป็นส่ือออนไลน์ คิดเป็นรอ้ยละ 43.1  ซ่ึงกลุ่มเพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

บริโภคหลกั (รอ้ยละ 33.8)  โดยความเช่ือท่ีเก่ียวกับภาพความเป็นเกาหลีในการบริโภคของ

ตวัอยา่งรอ้ยละ 50.2 เห็นวา่ หนุ่มเกาหลีจะตอ้งมีลกัษณะหนา้หวานรูปร่างบอบบาง ในขณะท่ี

รอ้ยละ 60.2 เห็นว่า ภาพของสาวเกาหลีในความคิดส่วนใหญ่จะเป็นสาวหวาน น่ารกัสดใส 

และมองโลกในแง่ดี  สอดคลอ้งกบัวาทกรรมความเช่ือเก่ียวกบั “ความสวยสไตลเ์กาหลี” วา่ตอ้ง

มีผิวท่ีขาวเนียน (รอ้ยละ 68.8) และหนา้ตาบอ้งแบ๊ว (รอ้ยละ 47.3) ซ่ึงเป็น 2 อันดับสูงสุดท่ี

ผูบ้ริโภคเลือก ในขณะท่ีเกือบคร่ึงเห็นวา่ความสวยสไตลเ์กาหลีไดม้าจากการทาํศลัยกรรมความ

งามเป็นหลกั (รอ้ยละ 43.1)  และเม่ือถามถึงสินคา้เกาหลีท่ีเป็นท่ีรูจ้ักมากท่ีสุด 2 ชนิด คือ 

เคร่ืองสาํอางและอาหารพบวา่ ครีมและผลิตภณัฑ์บํารุงผิว และรา้นอาหารประเภทป้ิงย่างเป็น

สินคา้ท่ีผูบ้ริโภครูจ้กัมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 53.8 และ 71.7 ตามลาํดบั   
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 5.1.4  พฤติกรรมการบริโภค  

  จากการประเมินลกัษณะการบริโภควฒันธรรมเกาหลีของประชากรพบวา่ประชากรสว่น

ใหญ่รอ้ยละ 36.9 เลือกนิยามตนเองวา่ “แมจ้ะไม่ปราดเปรียวตามกระแส แต่ก็ไม่เคยตกยุค” 

แสดงวา่เป็นกลุม่ท่ีติดตามสถานการณค์วามเป็นไปของกระแสการบริโภค ทันต่อขอ้มูลข่าวสาร

ใหม่ๆท่ีผ่านเขา้มาในสงัคมการบริโภค  เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้ในการเปล่ียนแปลงของกระแส

การบริโภคเชิงวฒันธรรมแบบเกาหลีนิยมเป็นอย่างดี ไดไ้ม่ไดเ้ลือกเปล่ียนแปลงตนเองตาม

กระแสท่ีเปล่ียนไปหรือไม่ไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของตนเองแบบกะทนัหนั  และรอ้ยละ 

28.3 เลือกนิยามตนเองวา่ “อายุเป็นเพียงตวัเลข ความพอใจและความชอบสาํคญัท่ีสุด” แสดง

ว่ากลุ่มท่ีรองลงมาเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเลือกวิถีชีวิตตามความพึงพอใจของตนเอง  ไม่ไดย้ึด

ติดตามวยัหรือสงัคมรอบขา้งท่ีเปล่ียนไป  ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคจึงไม่ไดถู้กจํากัดตามช่วงวยั

ประชากร (Generation) อีกต่อไป    

  ในด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า ในสินค้าประเภท

เคร่ืองสาํอาง พฤติกรรมการบริโภคมีอตัราท่ีใกลเ้คียงกนัสองประเภท คือ ผลิตภณัฑ์ครีมบํารุง

ผิว (รอ้ยละ 70.4) และผลิตภณัฑ์ประเภทแป้งและครีมรองพ้ืน (รอ้ยละ 62.6)   สินคา้กลุ่ม

เคร่ืองแต่งตัวท่ีไดร้บัความนิยมในการบริโภคคือสินคา้ประเภทเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม (รอ้ยละ 

83.1)  บริการประเภทรา้นอาหารท่ีถูกเลือกบริโภคสูงสุดคือรา้นอาหารประเภทป้ิงย่างสไตล์

เกาหลี (รอ้ยละ 87.3)  และส่ือบันเทิงท่ีเป็นท่ีชื่นชอบและไดร้ับการบริโภคมากท่ีสุดคือ

ภาพยนตรไ์ทยกล่ินอายเกาหลี (รอ้ยละ 69.6)  

 และจากการสาํรวจความตอ้งการบริโภคสินคา้และบริการสไตลเ์กาหลีพบว่า ผูบ้ริโภค

เห็นวา่สินคา้กลุม่เคร่ืองสาํอาง  เคร่ืองแต่งตวัและส่ือบนัเทิงแบบกาหลีจะยงัเป็นท่ีนิยมในตลาด

ภายใน 2 – 5 ปี  ในขณะท่ีบริการประเภทรา้นอาหารแบบเกาหลีเป็นกลุ่มเดียวท่ีประชาชน

เห็นวา่จะยงัเป็นท่ีนิยมอีกเป็นเวลานาน 
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            ประเภทสินคา้และบริการ 

 

ภาพท่ี 5.1  การเปรียบเทียบอายุของกระแสความตอ้งการบริโภคของกลุ่มสินคา้และบริการ 

 

  5.1.5  การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติและปัจจยัในการบริโภคสินคา้ไทย 

             แบบเกาหลีนิยม 

  จากการศึกษาอิทธิพลระหว่างทัศนคติต่อปัจจัยในการบริโภคสินคา้ไทยแบบเกาหลี

นิยมไดท้ําการศึกษาทัศนคติใน 3 กลุ่ม คือ ทัศนคติต่อกระแสนิยมโลก ทัศนคติต่อกระแส

เกาหลีนิยมในประเทศไทยและทัศนคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยม  สามารถสรุปผล

การศึกษาได ้ดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 5.2  ผลสรุปการศึกษาปัจจยัดา้นทัศนคติต่างๆท่ีมีความสมัพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือ 

           จาํแนกตามประเภทสินคา้  

 

ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือแยกตามทศันคติ 
เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองแต่งตวั รา้นอาหาร ส่ือบนัเทิง 

ท
ัศ
น
ค
ติ
ต
่อ
ก
ระ
แ
ส
เก
าห

ลี
นิ
ย
ม
โล
ก 

ความคุม้ค่า     

ภาพลกัษณก์ารนาํเสนอ 
    

คุณค่าทางสงัคมฯ 
    

ราคา 
    

ความเหมาะสมกับกาลเทศะ 
    

ความพึงพอใจส่วนบุคคล     
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ตารางท่ี 5.2  (ต่อ) 

ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือแยกตามทศันคติ 
เคร่ืองสาํอาง เคร่ืองแต่งตวั รา้นอาหาร ส่ือบนัเทิง 

ท
ัศ
น
ค
ติ
ต่
อก

ระ
แ
ส
เก
าห

ล
ีนิ
ย
ม
ใน

ป
ระ
เท
ศ
ไท
ย ความคุม้ค่า 

    

ภาพลกัษณก์ารนาํเสนอ 
    

คุณค่าทางสงัคมฯ 
    

ราคา 
    

ความเหมาะสมกับกาลเทศะ 
    

ความพึงพอใจส่วนบุคคล     

ท
ัศ
น
ค
ติ
ต
่อก

าร
ต
ล
าด
แ
บ
บ
เก
าห

ลี
นิ
ย
ม 

ความคุม้ค่า 
    

ภาพลกัษณก์ารนาํเสนอ     

คุณค่าทางสงัคมฯ     

ราคา 
    

ความเหมาะสมกับกาลเทศะ 
    

ความพึงพอใจส่วนบุคคล 
    

 

  เม่ือทาํการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนคติต่างๆ กับปัจจัยดา้นการตัดสินใจซ้ือ 

สามารถสรุปผลการศึกษาโดยแยกตามประเภทของสินคา้และบริการ ดงัน้ี  

  สินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอาง พบตัวแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กับทัศนคติต่อกระแสเกาหลี

นิยมโลก 1 ตัวแปร คือ ความคุม้ค่า (P-Value = 0.048) จากกระแสเกาหลีนิยมในประเทศ

ไทย คือ ความพึงพอใจสว่นบุคคล (P-Value = 0.021) และการตลาดแบบเกาหลีนิยม 2 ตัว

แปร คือ ภาพลกัษณ์การนําเสนอ (P-Value = 0.011) และคุณค่าทางสงัคมและการยอมรบั

จากคนรอบขา้ง (P-Value = 0.014)  

  สินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งตวั มีตวัแปรดา้นการตดัสินใจซ้ือท่ีมีความสมัพนัธ์กับทัศนคติ

ดงัน้ี ทศันคติต่อกระแสนิยมโลก ไดแ้ก่ ตวัแปรคุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง 

(P-Value = 0.005) และตวัแปรความเหมาะสมกับกาลเทศะ (P-Value = 0.000)  ทัศนคติ
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ต่อกระแสนิยมในประเทศไทย ไดแ้ก่ ภาพลกัษณก์ารนําเสนอ (P-Value = 0.020) คุณค่าทาง

สงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง (P-Value = 0.008) และความเหมาะสมกับกาลเทศะ 

(P-Value = 0.020) และทัศนคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยม ไดแ้ก่ ราคา (P-Value = 

0.000) เพียงตวัแปรเดียว  

  กลุม่รา้นอาหาร ดา้นทัศนคติต่อกระแสเกาหลีนิยมโลกมีอยู่ 2 ตัวแปร ไดแ้ก่ คุณค่า

ทางสงัคมฯและตวัแปรความเหมาะสมกบักาลเทศะ มีค่า P-Value = 0.000 เท่ากนั ปัจจัยการ

ตัดสินใจซ้ือท่ีมีความสมัพนัธ์กับทัศนคติต่อกระแสในประเทศไทย ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์

การนําเสนอ (P-Value = 0.037) คุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง (P-Value 

= 0.000) และความเหมาะสมกับกาลเทศะ (P-Value = 0.000)  ส่วนตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยม ไดแ้ก่ ความคุม้ค่า (P-Value = 

0.027)  

  สุดทา้ยเป็นสินคา้ส่ือบันเทิงพบว่า  ตัวแปรคุณค่าทางสงัคมและการยอมรับจากคน 

รอบขา้งมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อกระแสนิยมโลกและกระแสนิยมในประเทศไทย ท่ี  

P-Value = 0.028 ทั้งคู่  ส่วนอิทธิพลจากทัศนคติต่อการตลาดแบบเกาหลีนิยมมี 1 ตัวแปร 

คือ ความคุม้ค่า (P-Value = 0.008)  

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา  

 

  ความต่ืนตวัในกระแสวฒันธรรมใหม่ท่ีมาจากเอเชียตะวนัออกอย่างวฒันธรรมเกาหลี

ถือวา่เป็นส่ิงท่ีน่าจบัตามองเป็นอยา่งยิ่ง  จากผลการศึกษา จะเห็นไดว้า่ความกระแสการบริโภค

วฒันธรรมเกาหลีถูกส่งเขา้มาสู่ชีวิตประจําวนัผ่านสินคา้และบริการท่ีหลากหลายพรอ้มๆ กัน  

สอดคลอ้งกับแนวคิดการก่อเกิดและเติบโตของทุนทางวัฒนธรรม (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 

2546) ท่ีอธิบายถึงขั้นตอนของการขยายตัวของสินค้าเชิงวัฒนธรรมด้วยกระบวนการ  

4 กระบวนการ จากการทาํใหว้ฒันธรรมของตนเองเป็นสินคา้จนถึงกระบวนการส่งผ่านสินคา้

และบริการเชิงวฒันธรรมออกสู่ประชาคมโลก  จะเห็นว่าวัฒนธรรมการบริโภคท่ีเขา้มาเป็น

กระแสท่ีต่อเน่ืองและหลากหลาย  ซ่ึงวัฒนธรรมเกาหลีเองถือว่ามีจุดเด่นและเอกลักษณ์

เฉพาะตวั  และไดถ้กูจาํลองลงมาสูสิ่นคา้ของไทยเอง  ดว้ยการใส่นิยามความเป็นเกาหลีลงไป

ในสินคา้ นฤพนธ ์ดว้งวิเศษณ ์(2549 อา้งถึงใน ศนูยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน), 

2550) อธิบายวา่เกิดจากปรากฎการณท่ี์เรียกวา่ “สภาวะหลงัสมยัใหม”่ ซ่ึงมีการจาํลองภาพท่ี
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เสมือนจริงข้ึนมาใหม่   ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคา้และบริการสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ความรอ้นแรงของตลาดสินคา้ไทยท่ีอิงบนกระแสนิยมเกาหลี  เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่สินคา้ไทยท่ีทํา

การตลาดแบบเกาหลีไดร้บัการตอบรบัในการเลือกบริโภคไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 60 ทุกประเภท ไม่

วา่จะเป็นสินคา้ประเภทครีมและผลิตภณัฑ์บํารุงผิว สินคา้เคร่ืองแต่งกาย ภาพยนตรไ์ทยกล่ิน

อายเกาหลี หรือรา้นอาหารประเภทป้ิงยา่ง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของบริษัท ศูนยว์ิจัยกสิกร

ไทย จํากัด (2553) ท่ีไดท้ําการศึกษาตลาดการบริโภคสินคา้สไตลเ์กาหลีในประเทศไทย ท่ี

เต็มไปดว้ยความรอ้นแรงของตลาดท่ีเกิดข้ึนใหม่ในช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา  เกิดการหาท่ีว่าง

ทางการตลาดใหม่ๆ เพ่ือกระตุน้การบริโภคใหเ้พ่ิมสูงข้ึนในยุค Re-Position Era ของ Kotler 

(บุญอยู ่ขอพรประเสริฐ, 2548)  โดยการพฒันาสินคา้ไทยสไตลเ์กาหลีเน้นการทําการตลาด

ไปในกลุม่ท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึน  โดยเฉพาะในกลุม่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูห้ญิงท่ีรกัสวยรกังาม จะเห็นได้

วา่ผลการศึกษาเห็นไดว้่า ผลิตภณัฑ์เพ่ือความงามแบบเกาหลีเป็นท่ีรูจ้ักกันดีในกลุ่มผูบ้ริโภค  

ครีมและผลิตภณัฑ์บํารุงผิวถูกพดูถึงและเลือกซ้ือเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ท่ีเป็นของ

เกาหลีโดยตรงหรือสินคา้ไทยท่ีใสนั่ยความเป็นเกาหลีไว ้ รา้นอาหารประเภทป้ิงย่างกลายเป็น

รา้นอาหารในดวงใจของผูบ้ริโภคเม่ือพดูถึงอาหารเกาหลี  ดว้ยการสรา้งประสบการณ์ใหม่ให ้

ผูบ้ริโภคท่ีจะมีโอกาสเป็นผูเ้ลือกสรรวตัถุดิบและลงมือประกอบอาหารรบัประทานเองจากแต่

เดิมท่ีเป็นเพียงผูเ้ลือกรายการอาหาร  ประสบการณ์การรบัประทานอาหารแบบใหม่ถือว่าเป็น

จุดเด่นสาํคญัของรา้นอาหารเกาหลีท่ีสรา้งการแทนท่ีรา้นอาหารเดิมๆ ท่ีมีอยู่ในตลาด  ในขณะ

ท่ีส่ือบนัเทิงท่ีรว่มสรา้งความประทบัใจในการชมอย่างส่ือภาพยนตรก็์มีส่วนสรา้งประสบการณ์

ร่วมกับผูบ้ริโภคไม่ว่าจะผสมผสานการท่องเท่ียวตามรอยภาพยนตร์เกาหลี หรือการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ดารา นักแสดง หรือเน้ือเร่ืองภาพยนตรไ์ทยเองท่ีสอดแทรกเน้ือหา รูปแบบ หรือ

กล่ินอายความเป็นเกาหลี    

  คุณค่าของการบริโภคสินคา้ท่ีทาํการตลาดแบบเกาหลีนิยมเป็นปัจจัยสาํคัญท่ีมีส่วนใน

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทความสวยความงามของกลุม่ผูบ้ริโภค  สว่นสินคา้อ่ืนๆ เป็นปัจจยั

ดา้นความคุม้ค่าท่ีเป็นตัวแปรสาํคัญในการผลกัดันใหเ้กิดการบริโภค  เม่ือมองในภาพรวมจะ

สงัเกตไดว้า่ตวัแปรคุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง เป็นตัวแปรหลกัท่ีปรากฎ

อยูใ่นทศันคติทุกกลุม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดลชยั บุญยะรตัเวช (2552) ท่ีวา่ความสาํเร็จ

ของสินคา้จะตอ้งสามารถเคล่ือนยา้ยจากประโยชน์ใชส้อยไปสู่ประโยน์ทางอารมณ์ไดม้ากข้ึน  

ความภาคภูมิใจ ความรู ้สึกถึงการยอมรับ และการสรา้งภาพลักษณ์ของตนเองจึงเป็น

ความหมายทางจิตวิทยาของการบริโภคสินคา้กระแสนิยมเกาหลี   โดยกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้

วฒันธรรมเกาหลีมี 2 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทท่ีติดตามกระแสแต่ไม่แสดงออกในการบริโภค
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และประเภทท่ีเลือกการบริโภคตามความชอบของตนเองเป็นหลกั  เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าผูบ้ริโภค 

2 กลุม่ใหญ่น้ีเป็นกลุม่ท่ีเขา้ไดถึ้งกระแสการบริโภคเกาหลี จึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิด

การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ  ประกอบกบัผลการศึกษาพบวา่  ความตอ้งการของตลาดทุก

กลุม่สินคา้และบริการยงัอยูเ่ป็นเวลานาน   ซ่ึงประชากรมากกวา่ก่ึงหน่ึงเห็นวา่อายุของกระแสยงั

พฒันาต่อไปไดอี้กไม่ตํา่กวา่ 6 ปี  

  หากจะพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมกระแสนิยมเกาหลี  จากผลการศึกษาการศึกษาจะ

เห็นไดว้่าความโดดเด่นของวัฒนธรรมเกาหลีท่ีทําให้เขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะ

ประกอบไปโดยปัจจยั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่   

    1)  การสรา้งภาพลกัษณข์องสินคา้และบริการเชิงวฒันธรรมเกาหลีท่ีสามารถ

แทนท่ีวฒันธรรมการบริโภคเดิม   ดว้ยการสรา้งประสบการณ์ใหม่ในการบริโภคของประชาชน  

ตวัอยา่งเชน่ รปูแบบการบริการของรา้นอาหารสไตลเ์กาหลี ท่ีผูบ้ริโภคจะมีสิทธ์ิเลือกและปรุง

อาหารตามความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้  

     2)  การทําใหว้ัฒนธรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถจับตอ้งได ้ ทําใหค้วามตอ้งการ

ภายในของผูบ้ริโภคไดร้บัการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามท่ีสามารถเนรมิตร

ข้ึนมาไดด้ว้ยวิธีต่างๆ  แฟชัน่ หรือ อาหาร ท่ีผูบ้ริโภคเห็นผ่านส่ือต่างๆ สามารถซ้ือหามา

บริโภคเองไดใ้นชีวิตจริงราวกบัไดอ้ยูร่ว่มในสงัคมเดียวกนักบัตวัละคร  และความไม่ซบัซอ้นและ

ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจเขา้ถึงความรูสึ้กและอารมณข์องผูบ้ริโภคไดดี้ 

    3)  การสรา้งกระแสท่ีปกคลุมตลาดและต่อเน่ือง จะเห็นวา่กระแสการบริโภคท่ี

มีลักษณะเข ้ามาจากทุกทิศทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นตลาดความงาม ตลาดแฟชัน่ ตลาด

อุตสาหกรรมอาหาร หรือตลาดอุตสาหกรรมบนัเทิง เรียกไดว้า่หนัไปทางไหนก็เจอ คุยกับใครก็

รูจ้กั จนกลายเป็นสว่นหน่ึงขอวฒันธรรมหลกัในสงัคม  

    4)  การนําเสนอท่ีเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภคท่ีดูแลรักษาสุขภาพ

ความงามของตนเองในตลาดความสวยความงาม   กลุม่ผูบ้ริโภคประสบการณค์วามบนัเทิงและ

ความหลากหลายในการรบัประทานอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กระแสแต่ละตลาดจะเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั 
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5.2  ขอ้เสนอแนะ  

 

  5.2.1  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปใช ้  

  จากการศึกษาถึงกระแสการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปพบวา่  ปัจจุบันกระแสการบริโภค

มีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  การแพรก่ระจายทางวฒันธรรมถูกนํามา

ผนวกกบัการตลาดนําไปสูก่าํลงัการบริโภคของประชาชน  ความรอ้นแรงของกระแสเกาหลีนิยม

ทําใหค้วามสนใจในการบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือสิบกว่าปีก่อนเป็นอย่างมาก  การ

แบ่งกลุม่ผูบ้ริโภคเองก็มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากการศึกษาจะเห็นไดว้่ามีกลุ่มผูบ้ริโภค

ท่ีติดตามกระแสการบริโภคแบบเกาหลีนิยมทั้งท่ีเป็นผูบ้ริโภคและไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริโภค  จึงเป็น

ความท้าทายของภาคธุรกิจท่ีจะสรา้งความต้องการในการบริโภคใหเ้กิดข้ึน  เน่ืองจาก

วฒันธรรมธรรมเกาหลีมีจุดเด่นในตัวเองอยู่แลว้  และทิศทางของกระแสแต่ละประเภทสินคา้

ค่อนขา้งเป็นไปในทิศทางท่ีชัดเจน  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเง่ือนไขในการบริโภคสินคา้ท่ีทํา

การตลาดแบบเกาหลีนิยม คือ การบริโภคเชิงสังคม ดว้ยตัวแปรคุณค่าทางสังคมและการ

ยอมรบัจากคนรอบขา้ง  ฉะน้ันส่ิงสาํคัญของสินคา้และบริการท่ีจะทําการตลาดโดยอิงกระแส

ดงักลา่วจึงอยูท่ี่การใสค่วามหมายทางจิตวิทยาลงไปในสินคา้และการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค  รวม

ไปถึงการสรา้งความแตกต่างท่ีจะมาทดแทนสินคา้และบริการเดิมๆ จะเห็นไดว้่าสินคา้สไตล์

เกาหลีมีความโดดเด่นจากสินคา้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาด ซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบน้ีจะส่งผลยอ้นกลบัไปท่ีตัว

แปรปัจจยัในการบริโภคดงัท่ีไดก้ลา่วไวก้่อนหนา้  

  ส่ิงสาํคญัท่ีเป็นโอกาสในการพฒันาตลาดสินคา้ไทยกระแสนิยมเกาหลี คือ ทศันคติและ

การรบัรูข้องประชาชนท่ีดี ยินดีท่ีจะเปิดรบัวฒันธรรมอ่ืนเพ่ือนําไปสู่การบริโภคในอนาคตได ้

รวมไปถึงการคาดการณค์วามตอ้งการท่ีจะยงัอยูใ่นตลาดเป็นเวลานานทุกกลุม่สินคา้และบริการ 

 

  5.2.2  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาต่อในอนาคต  

  จากการศึกษาการบริโภคสินค้าไทยสไตล์เกาหลีดังกล่าว  เป็นการศึกษาถึง

ความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ การรบัรูแ้ละพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค  

ซ่ึงการสาํรวจขอ้มลูกระทาํเพียงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 จังหวดั  ยงัไม่สามารถ

อนุมานไปถึงประชากรทัว่ประเทศไทยได ้ ซ่ึงอาจนําไปไปประยุกต์ใชก้ับการทําการตลาดใน

ระดบัประเทศไดไ้ม่มาก  ฉะน้ันผูศึ้กษาจึงขอแนะนําใหก้ารศึกษาครั้งต่อไปทาํการขยายพ้ืนท่ีใน

การเก็บขอ้มลูใหเ้พ่ิมข้ึน  เพราะประโยชน์ในการนําไปใช ้
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  นอกจากน้ันการวิเคราะหข์อ้มูลครั้งน้ีกระทําเพียงการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  ซ่ึงเป็น

ขอ้มลูจากตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคเพียงดา้นเดียว  การวิเคราะหค์รั้งต่อไปควรทําการเก็บขอ้มูล

จากผูผ้ลิตหรือผูจ้ัดจําหน่ายสินคา้และบริการถึงแนวทางไปการพฒันาธุรกิจและมุมมองต่อ

ตลาด โดยอาจจดัทาํระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน เพ่ือนําขอ้มูลทั้งสองดา้นมาสนับสนุนการ

วิเคราะหทิ์ศทางขอตลาดไดค้รอบคลุมยิ่งข้ึน  

  ประเด็นท่ีน่าสนใจเพ่ือทาํการศึกษาต่อจากการศึกษาน้ีเกิดข้ึนหลายประเด็น อาทิ การ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสินคา้เชิงวฒันธรรมของไทยกบัวฒันธรรมเกาหลี  กลุ่มแฟน

คลบัเกาหลี  และการศึกษาปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของกระแสดงักลา่ว เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาสินคา้และบริการของไทยต่อไป 
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ค าช้ีแจง  

  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเร่ืองการตลาดบนกระแสเกาหลีนิยมเพ่ือน าไป

วิเคราะหพ์ฒันาการและทิศทางการตลาดบนกระแสเกาหลีนิยม  ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มลูเชิง

ปริมาณของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  โดยเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูร วิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสถิติประยุกต ์สาขาวิชาเอกการวิจยัเพื่อการบริหารและการจดัการ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์  

 แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบดว้ย  

    ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

   ตอนท่ี 2 ทศันคติต่อสินคา้ท่ีท าการตลาดบนกระแสเกาหลีนิยม  

   ตอนท่ี 3 การรบัรู ้  

   ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการบริโภค   

  จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านท่ีตอบแบบสอบถาม  โปรดตอบคาถามใหค้รบทุกขอ้และ

ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถา มจะถือเป็นความลบัและจะไมม่ี

ผลกระทบหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายใดๆ  แก่ท่าน  โดยการรายงานผลการศึกษาจะถูก

น าเสนอในภาพรวม 

  ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากท่านดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณมา 

ณ โอกาสน้ีดว้ย 

           

               นายชญาณ ล าเภา 

               ผูว้ิจยั 
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกบัตวัท่านมากที่สุด 

1. เพศ         ชาย     หญิง     

2. อายุ       ............... ปี 

3. ระดบัการศึกษา    ต า่กวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

   (ส ำเรจ็กำรศึกษำหรอืก ำลงัศึกษำ)   อนุปริญญา / ปวส. 

       ปริญญาตรี 

       ตั้งแต่ปริญญาโทขึ้ นไป 

4. อาชีพ       ขา้ราชการ / พนักงานราชการ 

     พนักงานรฐัวิสาหกิจ / องคก์รอิสระ 

     พนักงานบริษัทเอกชน 

     เจา้ของธุรกิจส่วนตวั 

     นักเรียน / นักศึกษา 

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

5. ช่วงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    ไมเ่กิน 15,000 บาท 

      15,001 – 25,000 บาท 

       25,001 – 50,000 บาท 

       ตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้ นไป 

6. เขตท่ีอยูอ่าศยั   กรุงเทพมหานคร     จงัหวดันนทบุรี 

     จงัหวดัสมุทรปราการ  จงัหวดัปทุมธานี 

7. จ านวนสมาชิกในครอบครวั .............. คน 
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ตอนที่ 2 ทศันคตติอ่สินคา้ที่ท  าการตลาดบนกระแสเกาหลีนิยม  

กรุณาท าเครื่องหมาย  ใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่าน 

  5 = เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   4 = เห็นดว้ย 3 = ไมแ่น่ใจ / ไมม่ีความคิดเห็น 

  2 = ไมเ่ห็นดว้ย  1 = ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

ขอ้ความ 5 4 3 2 1 

8. วฒันธรรมเอเชียจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการด าเนินชีวิตของ

ประชากรโลก 
     

9. เป็นเร่ืองท่ีดี หากชาติตะวนัตกหนัมานิยมวฒันธรรมจากเอเชีย      

10. อารยธรรมเกาหลีถือไดว้่าเป็นวฒันธรรมท่ีมีประวติัศาสตรม์า

ยาวนาน 
     

11. คนทัว่โลกก าลงัคลัง่ไคลก้ระแสเกาหลีนิยม      

12. กระแส “เกาหลีฟีเวอร”์ เป็นกระแสท่ีก าลงัมาแรงในปัจจุบนั      

13. ท่านช่ืนชอบวฒันธรรมเกาหลี      

14. ท่านสามารถพบเห็น ‘เทรนดเ์กาหลี’ ไดทุ้กท่ี      

15. คนไทยเป็นชนชาติท่ีเปิดรบัวฒันธรรมต่างชาติไดง่้าย      

16. วฒันธรรมเกาหลีหลายอยา่งมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตคนไทย      

17. อาหารเกาหลีมีรสชาติท่ีถูกปากคนไทย      

18. แฟชัน่เกาหลีมีความเหมาะสมกบัสงัคม วฒันธรรมและสภาพ

อากาศในประเทศไทย 

     

19. แฟชัน่เกาหลีมีความทนัสมยัมากกว่าแฟชัน่ไทย      

20. หนุ่มสาวชาวเกาหลีมกัจะหน้าตาดี      

21. ผูช้ายแบบ Metrosexual (ผูช้ายเจา้ส าอาง) เป็นหน่ึงในกระแส

เกาหลีนิยม 
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ขอ้ความ 5 4 3 2 1 

22. เทรนดเ์กาหลี เหมาะส าหรบัวยัรุ่น เท่ำน้ัน      

23. การบริโภคสินคา้สไตลเ์กาหลีจะท าใหภ้าพลกัษณท่์านเป็นคน

ทนัสมยั 

     

24. การบริโภคสินคา้สไตลเ์กาหลีจะท าใหภ้าพลกัษณท่์านโดดเด่นขึ้ น      

25. สินคา้/บริการไทยสไตลเ์กาหลี ก าลงัเป็นท่ีไดร้บัความนิยม      

26. สินคา้/บริการสไตลเ์กาหลีมกัดึงดดูความสนใจของท่าน      

27. สินคา้ไทยหลายชนิดอาศยักระแสเกาหลีในการท าการตลาด      

28. โอกาสของการท าการตลาดบนกระแสเกาหลีนิยมยงัมีอีกมาก      

 

ตอนที่ 3 การรบัรู ้

29. ท่านคิดวา่ส่ือใด มีอิทธิพลต่อการบริโภคของท่านมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 

   โทรทศัน์      วิทยุ      อินเตอรเ์น็ต    นิตยสาร/ส่ือส่ิงพิมพ ์    

   ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ ์   อ่ืนๆ โปรดระบุ..................... 

30. ใครท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคของท่านมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 

  คนในครอบครวั         เพ่ือน                 นักวิชาการ 

        ดารา/นักรอ้ง            สงัคมออนไลน์      คนท่ีมีช่ือเสียงในสงัคมอ่ืนๆ 

31. วลีท่ีวา่ “สวย ใส สไตลเ์กำหลี” ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร (เลือกตอบไม่เกิน 3 ขอ้) 

        ตากลมโต   หนา้ตาบอ้งแบว๊     ผิวขาวเนียน    จมกูโด่ง    

   ใบหนา้เรียวยาว  รปูร่างผอม     ผ่านการศลัยกรรม   แต่งหนา้บางๆ 

 

 



82 

 

32. ภาพของสาวสไตลเ์กาหลีในความคิดของท่านเป็นอยา่งไร (กรณุำเลือกขอ้ท่ีตรงกบั

ควำมคิดของท่ำนท่ีสดุ) 

   สาวสวย สไตลโ์ฉบเฉ่ียว คล่องแคล่ว วอ่งไว เป็นคนทนัสมยั 

   สาวหวาน น่ารกั ใสใส มองโลกในแง่ดี 

   สาวบา้นๆ ซุ่มซ่าม ไมรู่จ้กัแต่งตวั 

33. ภาพของหนุ่มสไตลเ์กาหลีในความคิดของท่านเป็นอยา่งไร (กรณุำเลือกขอ้ท่ีตรงกบั

ควำมคิดของท่ำนท่ีสดุ) 

   หนุ่มนักธุรกิจ ใส่สทูแบบมีสไตล ์

    หนุ่มท่ีดอูบอุ่น ใส่แวน่ แต่งตวัเรียบง่ายสบายๆ 

   หนุ่มนักกีฬา ร่างกายแข็งแรงเต็มไปดว้ยกลา้มเน้ือ 

   หนุ่มบอบบาง หนา้หวานคลา้ยผูห้ญิง 

34. เมื่อพดูถึงเคร่ืองส าอางคเ์กาหลี ท่านคิดถึงส่ิงใดเป็นล ำดบัแรก 

   ครีมและผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว 

    เคร่ืองแต่งหนา้ (Cosmetic)  

   ยายอ้มผม / ครีมเปล่ียนสีผม 

   ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย 

35. ท่านรูจ้กัอาหารเกาหลีในภาพลกัษณแ์บบใดมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 

   อาหารประเภทป้ิง – ยา่ง 

   อาหารท่ีเนน้ผกัและสมุนไพรเป็นหลกั 

   อาหารท่ีตอ้งมีเคร่ืองเคียง เช่น ผกัดอง น ้าแกง 

   อาหารท่ีมีความหลากหลาย จดัเรียงอยา่งอลงัการ 
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ตอนที่ 4 พฤตกิรรมการบริโภค  

36. ท่านคิดวา่ขอ้ใดตรงกบัตวัตนท่านมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 

   เป็นผูน้ าเทรนดใ์หม่ๆ  โดดเด่นในทุกยา่งกา้ว   

   ชอบนะ แต่ไมก่ลา้แสดงออก 

   แมจ้ะไมป่ราดเปรียวตามกระแส แต่ก็ไมเ่คยตกยุค   

   ถึงแมโ้ลกจะหมุนไป อยา่งไรก็เป็นฉนัคนเดิม 

   อายุเป็นเพียงตวัเลข  ความพอใจและความชอบส าคญัท่ีสุด   

37. พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ท่ีท าการตลาดแบบเกาหลีแต่ละประเภท 

      A  ประเภทเครื่องส าอาง 

      A1 ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองส าอางชนิดใดท่ีจะท าใหท่้านดดีูแบบเกาหลี (โปรด

เลือกตอบไมเ่กิน 3 อนัดบัแรก) 

         ผลิตภณัฑท่ี์ใชก้บัผม (เช่น ยายอ้มผม, เจลแต่งผม, สเปรยจ์ดัทรงผม) 

         ผลิตภณัฑป์ระเภทแป้งและครีมรองพ้ืน  (เช่น แป้งพฟั คอนซีลเลอร ์ ครีมรองพ้ืน   

         บรชัออนด ์ BB) 

         ผลิตภณัฑค์รีมบ ารุงผิว (เช่น  Skinfood  Whitening  Q10) 

         ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้ริเวณตา (เช่น มาสคาร่า, อายสแ์ชโด,้ ดินสอเขียนค้ิว,  

         อายสไ์ลเนอร)์ 

         ผลิตภณัฑท่ี์ใชบ้ริเวณปาก (เช่น ลิปสติก, ลิปกลอส) 

         อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................................................................... 

      A2 ท่านใหค้วามส าคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ในขอ้  A1 จากส่ิงใด (โปรดเลือกตอบไมเ่กิน 

3 อนัดบัแรก) 

         ความคุม้ค่า                ภาพลกัษณก์ารน าเสนอ         

                 คุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง 

         ราคา                    ความเหมาะสมกบักาลเทศะ   

                 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 
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  A3 ในฐานะผูบ้ริโภค ท่านเห็นวา่กระแสเคร่ืองส าอางคส์ไตลเ์กาหลี ยงัจะเป็นท่ีนิยมในตลาด

ไปอีกระยะเวลาเท่าไร 

     ไมเ่กิน 1 ปี      ประมาณ 2-5 ปี      

      ประมาณ 6-8 ปี      ยงัจะเป็นท่ีนิยมเป็นเวลานาน 

      B  ประเภทเครื่องแตง่ตวั 

      B1 ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้ชนิดใดท่ีจะท าใหท่้านดดีูแบบเกาหลี (โปรดเลือกตอบไมเ่กิน 3 

อนัดบัแรก) 

         ผลิตภณัฑก์ลุ่มเส้ือผา้นุ่งห่ม (เช่น เส้ือ, กางเกง, กระโปรง, แจก๊เก็ต) 

         ผลิตภณัฑก์ลุ่มอุปกรณต์กแต่ง (เช่น หมวก, ผา้พนัคอ, รองเทา้, แวน่ตา) 

         ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองประดบั (เช่น ท่ีคาดผม, สรอ้ย, แหวน ) 

         ผลิตภณัฑก์ลุ่มเฉพาะ (เช่น คอนแทคเลนส ์Bigeyes) 

         อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................................................................... 

      B2 ท่านใหค้วามส าคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ในขอ้  B1 จากส่ิงใด (โปรดเลือกตอบไมเ่กิน 

3 อนัดบัแรก) 

        ความคุม้ค่า                ภาพลกัษณก์ารน าเสนอ         

                 คุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง 

         ราคา                    ความเหมาะสมกบักาลเทศะ   

                 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 

 B3 ในฐานะผูบ้ริโภค ท่านเห็นวา่กระแสแฟชัน่สไตลเ์กาหลี ยงัจะเป็นท่ีนิยมในตลาดไปอีก

ระยะเวลาเท่าไร 

     ไมเ่กิน 1 ปี      ประมาณ 2-5 ปี      

      ประมาณ 6-8 ปี      ยงัจะเป็นท่ีนิยมเป็นเวลานาน 
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      C  ประเภทรา้นอาหาร 

      C1 ท่านจะเลือกใชบ้ริการท่ีน าเสนอภาพรา้นอาหารเกาหลีแบบใด (โปรดเลือกตอบไมเ่กิน 

3 อนัดบัแรก) 

         รา้นอาหารแบบป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี (มีเตาใหล้กูคา้ยา่งเอง) 

         รา้นอาหารแบบบุฟเฟตท่ี์มีอาหารหลากหลายเมนู ผสมอาหารนานาชาติ 

         รา้นอาหารแบบตม้ชาบ ู 

         รา้นอาหารตามสัง่ เมนูเกาหลีดั้งเดิม 

         อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................................................................... 

      C2 ท่านใหค้วามส าคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ในขอ้  C1 จากส่ิงใด (โปรดเลือกตอบไมเ่กิน 

3 อนัดบัแรก) 

        ความคุม้ค่า                ภาพลกัษณก์ารน าเสนอ         

                 คุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง 

         ราคา                    ความเหมาะสมกบักาลเทศะ   

                 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 

 C3 ในฐานะผูบ้ริโภค ท่านเห็นวา่กระแสรา้นอาหารสไตลเ์กาหลี ยงัจะเป็นท่ีนิยมในตลาดไป

อีกระยะเวลาเท่าไร 

     ไมเ่กิน 1 ปี      ประมาณ 2-5 ปี      

      ประมาณ 6-8 ปี      ยงัจะเป็นท่ีนิยมเป็นเวลานาน 

      D  ประเภทสื่อบนัเทิง 

      D1 ท่านเลือกรบัส่ือบนัเทิงไทยสไตลเ์กาหลีเกาหลีใดบา้ง (โปรดเลือกตอบไมเ่กิน 3 

อนัดบัแรก) 

         นักรอ้ง/วงดนตรีสไตลเ์กาหลี (เช่น K-otic,  หวาย,  Seven day,  Kiss me five,  

         ณฐั ทิวไผ่งาม) 

            เพลงไทยกล่ินอายเกาหลี (เช่น เพลง Perhaps Love) 

         ละครไทยกล่ินอายเกาหลี (เช่น หิมะใตพ้ระจนัทร,์  โลมากลา้ทา้ฝัน) 

         ภาพยนตรไ์ทยกล่ินอายเกาหลี (เช่น กวนมึนโฮ,  เการกัท่ีเกาหลี) 

         นิตยสารไทยสไตลเ์กาหลี (เช่น  CECI, The Boy Kimchi) 

         อ่ืนๆ โปรดระบุ ....................................................................................... 
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      D2 ท่านใหค้วามส าคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ในขอ้  D1 จากส่ิงใด (โปรดเลือกตอบไมเ่กิน 

3 อนัดบัแรก) 

        ความคุม้ค่า                ภาพลกัษณก์ารน าเสนอ         

                 คุณค่าทางสงัคมและการยอมรบัจากคนรอบขา้ง 

         ราคา                    ความเหมาะสมกบักาลเทศะ   

                 ความพึงพอใจส่วนบุคคล 

 D3 ในฐานะผูบ้ริโภค ท่านเห็นวา่กระแสส่ือบนัเทิงสไตลเ์กาหลี ยงัจะเป็นท่ีนิยมในตลาดไป

อีกระยะเวลาเท่าไร 

     ไมเ่กิน 1 ปี      ประมาณ 2-5 ปี      

      ประมาณ 6-8 ปี      ยงัจะเป็นท่ีนิยมเป็นเวลานาน 

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................  

............................................................................................................................. ........................

.................................................................................................. ................................................... 
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