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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษา  1)  เพ่ือศกึษาอิทธิพลของการเปิดรับโฆษณาท่ีใช้พรีเซนเตอร์

นกัร้องเกาหลีต่อทัศนคติของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์  2)  เพ่ือศึกษาอิทธิพล

ของการเปิดรับโฆษณาท่ีใช้พรีเซนเตอร์นักร้องเกาหลีต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้

นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 3)  เพ่ือศกึษาอิทธิพลของทศันคติของวยัรุ่นหญิงท่ีมีต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของ

วยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้พรีเซ็นเตอร์นักร้องเกาหลี การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างคือ 

ประชากรเพศหญิง อายุตัง้แต่ 18- 24 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยทําการวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมลู

เชิงอนมุาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ณ ระดบันยัยะสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้เลือกตราสินค้าท่ีนํามาศึกษามี 3 ตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้า ทเวล์ฟ พลสั ตรา

สินค้าสก๊อต เพียวเร่ และตราสินค้าเอเวอร์เซ้นส์ ผลการวิจยัพบว่า 1)  การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็น 

พรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลต่อทัศนคติของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 2)  การ

เปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ี

ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ 3)  ทัศนคติของวยัรุ่นหญิงมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงต่อ

ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์  
 

คาํสาํคัญ: การโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์นกัร้องเกาหลี , ทศันคติ , ความตัง้ใจซือ้ , วยัรุ่นหญิง 

 

Abstract 

 The objectives of this research are 1) to study the influence of advertising exposure that used 

Korean singer as presenters on attitude among female teenagers 2) to study the influence of 

advertising that used Korean singer as presenters on purchase intention among female teenagers 3)  
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to study the influence of attitude towards on purchase intention among female teenagers This study is 

quantitative research and sample group 400 female teenager aged between 18-24 who live in 

Bangkok. Analysis and data processing used descriptive analysis including frequency, percentage, 

mean, standard deviation and inferential statistical analysis used simple regression analysis at 

statistically significant level 0.05. 

 This research studies 3 brand products including TWELPLUS, SCOTT PURE and 

EVERSENSE. The research found that 1) Advertising exposure that used Korean singer  as presenters 

has influence on attitude among female teenagers  2) Advertising exposure that used Korean singer  

as presenters has influence on purchase intention among female teenagers 3) Attitude among female 

teenagers has influence on purchase intention among female teenagers  
 

Keywords: Advertising that Used Korean Singer as Presenter, Attitude, Purchase Intention, Female Teenagers.    
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บทนํา 

 ปัจจบุนันกัการตลาดได้ใช้เงินจํานวนมากในการเซ็นต์สญัญากบัผู้ ท่ีมีช่ือเสียงให้มาเป็นผู้ นําเสนอสินค้า 

โดยคาดหวงัว่า ผู้ ท่ีมีช่ือเสียงนัน้จะช่วยดึงดดูความสนใจ ทําให้ผู้บริโภคเกิดทศันคติท่ีดีและจดจําสินค้าได้ และ

ก่อให้เกิดความตัง้ใจซือ้สินค้า ซึง่ในประเทศไทยนิยมใช้ผู้ มีท่ีช่ือเสียง โดยเฉพาะศิลปินนกัร้องเกาหลี ในการเป็น 

พรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้า โดยในแต่ละครัง้ท่ีมีการเปิดตวัโฆษณาหรือจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปินเกาหลีจะ

ได้รับกระแสการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ซึง่กลุ่มเป้าหมายเหล่านัน้อยู่ในช่วงอายุตัง้แต่ 11 – 29 ปี 

และเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (กมลเนตร สวุรรณาพิสิทธ์, 2551) สอดคล้องกบักรรณิการ์ ไหมเหลือง (2550) ท่ี

พบวา่ เพศหญิงมีความช่ืนชอบสินค้าวฒันธรรมเกาหลีมากกว่าเพศชายในสินค้าวฒันธรรมเกาหลี โดยท่ีเจ้าของ

สินค้าเช่ือว่าสามารถช่วยสร้างการรับรู้ของตราสินค้าในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยได้ ปัจจุบันนีมี้สินค้าท่ีใช้นักร้อง

เกาหลีเป็นผู้ นําเสนอสินค้าประมาณ 24 รายการผ่านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในการโฆษณา (นิตยสาร  

Positioning, 2554) ด้วยเหตุผลนีทํ้าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาท่ีใช้พรีเซนเตอร์

นักร้องเกาหลีต่อทัศนคติและความตัง้ใจซือ้ของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้เกณฑ์การวัดจาก

ระยะเวลาของตราสินค้าท่ีมีการใช้นกัร้องเกาหลีเป็น พรีเซนเตอร์อย่างต่อเน่ือง และทําการคดัเลือกตราสินค้าท่ีมี

การใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์มากท่ีสดุ 3 ลําดบัแรก ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ทเวล์ฟ พลสั ผลิตภณัฑ์ เอเวอเซ้นส์ 

และผลิตภัณฑ์ สก๊อต เพียวเร่ ท่ีมีการใช้นักร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอสินค้าต่อเน่ืองอย่างเด่นชัด เพ่ือศึกษา

อิทธิพลของการเปิดรับโฆษณาสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอสินค้าท่ีมีต่อทศันคติและความตัง้ใจซือ้ของ

วยัรุ่นหญิง รวมไปถงึศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติและความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิง ท่ีมีต่อตราสินค้าท่ีใช้

นกัร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอสินค้า ซึง่ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อนกัสื่อสารการตลาดในการ

นําไปใช้ในการวางแผนกลยทุธ์การสื่อสารทางการตลาดในการเลือกใช้ผู้ ท่ีมีช่ือเสียงในการโฆษณาสินค้าตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.   เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับโฆษณาท่ีมีต่อทัศนคติของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นักร้อง

เกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 

2.   เพ่ือศกึษาอิทธิพลของการเปิดรับโฆษณาท่ีมีตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้

นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 

 3.   เพ่ือศกึษาอิทธิพลของทศันคติของวยัรุ่นหญิงท่ีมีตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้า

ท่ีใช้พรีเซน็เตอร์นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการท่ีผู้ วิจยัได้ทําการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองอิทธิพลของการโฆษณาท่ีใช้พรีเซนเตอร์นกัร้องเกาหลี

ต่อทศันคติและความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การใช้ศิลปินนักร้องเกาหลีจะทําให้

ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายจากความมีช่ือเสียงดงักล่าว โดยกลุ่มวยัรุ่นหญิงจะจดจําตราสินค้าท่ีมีการ

เช่ือมโยงกบัศิลปินนกัร้องเกาหลีได้ดีกว่า เพราะความมีช่ือเสียงนัน้สามารถดงึดดูความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ในเร่ืองของความน่าสนใจและง่ายต่อการในการนําเสนอโฆษณา อีกทัง้ยังช่วยทําให้สินค้านัน้เป็นท่ีรู้จักใน

ระยะเวลาอนัสัน้ สามารถสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัตราสินค้าได้อย่างรวดเร็ว (Bettighuas and Cody, 1994 and 

Erdogan, 1999) อีกทัง้รูปร่างหน้าตาและบคุลิกภาพท่ีดีของศิลปินนกัร้องเกาหลีนัน้สามารถสร้างความน่าสนใจ

และดงึดดูใจจากกลุม่วยัรุ่นหญิงให้รับชมโฆษณาสินค้าได้ และส่งผลเชิงบวกต่อตราสินค้าท่ีเข้าไปเก่ียวข้องด้วย

ในความช่ืนชอบตอ่ศิลปินนกัร้องเกาหลีท่ีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามากกว่าการใช้ผู้ นําเสนอสินค้าด้านอ่ืนๆ(Cronin, 

2003 and Ferle and Choi, 2005)  ซึง่เจ้าของตราสินค้าในประเทศไทยนิยมใช้ศิลปินนกัร้องเกาหลีในการสร้าง

การรับรู้ตอ่ตราสินค้ากนัเป็นจํานวนมาก เช่น ตราสินค้า สก็อต เพียวเร่ ได้นํากลุ่มนกัร้องเกาหลีวง 4 Minute มา

เป็นพรีเซนเตอร์สินค้า เพ่ือให้เกิดการทดลองซือ้สินค้า ส่วนตราสินค้า ทเวล์ฟ พลสั ได้นําเอาดาราสาวช่ือดงัของ

ไทยและศิลปินนักร้องเกาหลี มาร่วมกนัสร้างภาพลกัษณ์ให้กับตราสินค้านัน้ดูโดดเด่น ขณะท่ีตราสินค้า เอเวอ

เซ้นส์ ก็นําศิลปินนกัร้องเกาหลีกลุ่ม 2PM เข้ามาเพ่ือสร้างตราสินค้าให้มีความทันสมยัด้วยเช่นกนั โดยท่ีความ

สอดคล้องของภาพลกัษณ์ของตราสินค้ากบัศิลปินนกัร้องเกาหลีนัน้สง่ผลโดยตรงตอ่ความเช่ือและทศันคติตอ่ตรา

สินค้าผ่านการโฆษณา (Solomon, 2007) อีกทัง้การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆของศิลปินนกัร้องเกาหลีนัน้สามารถ

สร้างความดงึดดูใจและความน่าเช่ือถือจากกลุม่วยัรุ่นหญิงได้ ทําให้เกิดการประเมินโฆษณาสินค้าและก่อให้เกิด

ความตัง้ใจซือ้สินค้า(McCracken, 1989) สอดคล้องกับแนวคิดมุมมององค์ประกอบเดียวของ Lutz (1991) 

เก่ียวกับองค์ประกอบด้านการรับรู้ท่ีเป็นความเช่ือทางด้านจิตใจระหว่างกลุ่มวยัรุ่นหญิงกับคุณสมบัติของตรา

สินค้าผ่านการเปิดรับข่าวสารโฆษณา จนเกิดเป็นทศันคติในรูปแบบของความเช่ือ ซึ่งในทฤษฎีคุณสมบัติหลาย

ประการ Fishbien (1963, as cited in Assael, 2004) ได้อธิบายว่า เป็นการประเมินคณุสมบติัของตราสินค้าท่ี

กลุม่เป้าหมายให้ความสําคญัมากท่ีสดุ และตรงตามคณุสมบติัท่ีเลือกไว้จนเกิดความเช่ือและทศันคติโดยรวมต่อ
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ตราสินค้าในการประเมินตราสินค้านัน้ หากผู้บริโภคมีทัศนคติทางด้านบวกต่อตราสินค้าจะมีส่วนในการเพ่ิม

ความตัง้ใจซือ้สินค้า ขณะเดียวกันหากผู้บริโภคมีทศันคติด้านลบต่อตราสินค้า ก็จะส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ของ

ผู้บริโภคลดลงด้วย โดยท่ีความตัง้ใจซือ้จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีกลุ่มวยัรุ่นหญิงได้ทําการประเมินตราสินค้านัน้แล้ว

ผ่านการเปิดรับข่าวสารโฆษณา ซึ่งมีปัจจัยเก่ียวกับช่วงเวลา และประสบการณ์ เข้ามาเก่ียวข้องความตัง้ใจซือ้

กลา่วคือ ในช่วงระยะเวลาอนัสัน้ หากกลุม่วยัรุ่นหญิงทําการเปิดรับข่าวสารโฆษณาเป็นประจํา ก็จะส่งผลให้เกิด

ความตัง้ใจซือ้สินค้าเพ่ิมมากขึน้ แต่หากกลุ่มวยัรุ่นหญิงเปิดรับข่าวสารโฆษณาเพียงบางครัง้ ก็จะส่งผลให้ความ

ตัง้ใจซือ้สินค้านัน้ลดลงตามไปด้วย (Engel, et al., 1990) หลงัจากการทบทวนแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

แล้ว ผู้ วิจยัจงึค้นพบกรอบแนวคิดการวิจยัได้ดงัท่ีแสดงในแผนภาพท่ี1 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

 

 

 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ ประชากรเพศหญิง ท่ีอาศยั

อยู่ในกรุงเทพมหานคร อายตุัง้แต ่18- 24 ปี จํานวน 682,131 คน (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2555) กลุม่ตวัอย่างท่ี

ใช้ในการศกึษาจํานวน 400 คน ใช้การเลือกสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 

การใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด และเม่ือทําการเก็บรวบรวมข้อมลูและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

จึงนําแบบสอบถามมาทําการประมวลผลเพ่ือคํานวณหาค่าสถิติต่างๆท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

โดยทําการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา เพ่ือแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ได้แก่ 

ลกัษณะทางประชากร การเปิดรับโฆษณา ทศันคติ และความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้อง

เกาหลีเป็นผู้ นําเสนอ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือหาเพ่ือหาอิทธิพลระหว่างการเปิดรับโฆษณาท่ีใช้

นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลตอ่ทศันคติของวยัรุ่นหญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็น

เตอร์ การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงต่อตรา

สินค้าท่ีใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ และทศันคติของวยัรุ่นหญิงมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่น

หญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซน็เตอร์ โดยมีระดบันยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

 

ผลการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงจํานวนทัง้สิน้ 400 คน อายุระหว่าง 18 -24 ปี พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 22.3 จํานวน 89 คน โดยกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นหญิงมีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 20.5 ปี โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของกลุม่ตวัอย่างวยัรุ่นหญิงอยู่ท่ี 5,000 บาท หรือ ต่ํากวา่ จํานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5  

  

การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้อง

เกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า 

 

ทศันคติของวยัรุ่นหญิงท่ีมีตอ่ตราสินค้าท่ีใช้

นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 

ความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงท่ีมีตอ่ตรา

สินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 
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2. การเปิดรับโฆษณาต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 

 การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้พรีเซนเตอร์นักร้องเกาหลี พบว่า การเปิดรับข่าวสารโฆษณาท่ีใช้พรีเซนเตอร์

นกัร้องเกาหลีของกลุม่วยัรุ่นหญิง มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2.50 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากนั เท่ากบั 0.68 อยู่ใน

ระดบัต่ํา 

3. ทศันคตขิองวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นผู้นําเสนอ 

 ทศันคติของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอ พบว่า ทัศนคติของวยัรุ่นหญิงต่อ

ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอ มีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.37 มีคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากนั เท่ากบั 

0.62 ซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง  

4. ความตัง้ใจซือ้ของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นผู้นําเสนอ 

 ความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นักร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอสามารถสรุปได้ว่า มีความ

ตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นผู้ นําเสนอ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 2.39  มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.06 ซึง่อยู่ในระดบัต่ํา 

5. การเปิดรับโฆษณาที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลต่อทัศนคติของวัยรุ่นหญิงต่อ

ตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

 ผลการวิจัยการเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลต่อทัศนคติของวยัรุ่น

หญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ของตราสินค้า ทเวล์ฟ พลสั ตราสินค้า สก๊อต เพียวเร่ และ

ตราสินค้า เอเวอร์เซ้นส์ จากทัง้ 3 ตราสินค้าสามารถสรุปได้ว่า การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซน

เตอร์สินค้ามีอิทธิพลต่อทัศนคติของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ อย่างมีนัยยะ

สําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเพ่ือแสดงอิทธิพลของการเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลี      

เป็นพรีเซนเตอร์สนิค้าท่ีมีตอ่ทศันคติของวยัรุ่นหญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 

                (n = 400) 

 ตราสินค้า    a   b      t       beta        Sig.      ผลการทดสอบ 

   ผลิตภณัฑ์ ทเวล์ฟ พลสั              2.358 .406  8.498        .392          000**       

R2 = 0.154 Adjusted R2 = 0.151, F = 72.218, Sig. F = .000**       

   ผลิตภณัฑ์ สก๊อต เพียวเร่           2.667 .341  7.396       .348         .000**       

R2 = 0.121 Adjusted R2 = 0.119, F = 54.695, Sig. F = .000**      

   ผลิตภณัฑ์ เอเวอร์เซ้นส์             2.355 .390  8.898       .407         .000**       

R2 = 0.166 Adjusted R2 = 0.164, F = 79.178, Sig. F = .000**      

หมายเหต:ุ **  หมายถงึ  มีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

6.  การเปิดรับโฆษณาที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของ

วัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

 ผลการวิจยัการเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ของ

วยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ของตราสินค้า ทเวล์ฟ พลสั ตราสินค้า สก๊อต เพียวเร่ 

และตราสินค้า เอเวอร์เซ้นส์ จากทัง้ 3 ตราสินค้าสามารถสรุปได้ว่า การเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรี
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เซนเตอร์สินค้ามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 

อย่างมีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเพ่ือแสดงอิทธิพลของการเปิดรับโฆษณาท่ีใช้นกัร้องเกาหลี      

เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าท่ีมีตอ่ความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ 

                (n = 400) 

 ตราสินค้า  a   b      t       beta        Sig.       ผลการทดสอบ 

  ผลิตภณัฑ์ ทเวล์ฟ พลสั            .532 .739  9.788      .440       .000**       

R2 = 0.194 Adjusted R2 = 0.192, F = 95.798, Sig. F = .000**      

  ผลิตภณัฑ์ สก๊อต เพียวเร่          1.088 .583  7.608      .356       .000**       

R2 = 0.127 Adjusted R2 = 0.125, F = 57.884, Sig. F = .000** 

  ผลิตภณัฑ์ เอเวอร์เซ้นส์            .817 .630  9.689      .437       .000**       

R2 = 0.191 Adjusted R2 = 0.189, F = 93.886, Sig. F = .000**      

หมายเหต:ุ **  หมายถงึ  มีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

7. ทัศนคติของวัยรุ่นหญิงที่มีต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ

ซือ้สินค้าของวัยรุ่นหญิงต่อตราสินค้าที่ใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

 ผลการวิจยัทศันคติของวยัรุ่นหญิงท่ีมีต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์มีอิทธิพลต่อความ

ตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ของตราสินค้า ทเวล์ฟ พลสั ตรา

สินค้า สก๊อต เพียวเร่ และตราสินค้า เอเวอร์เซ้นส์ จากทัง้ 3 ตราสินค้าสามารถสรุปได้วา่ ทศันคติของวยัรุ่นหญิงท่ี

มีต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ี

ใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ อย่างมีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเพ่ือแสดงอิทธิพลของทศันคติของวยัรุ่นหญิงท่ีมีต่อตราสินค้าท่ี

ใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลี

เป็นพรีเซนเตอร์                   

                (n = 400) 

 ตราสินค้า  a   b      t       beta        Sig.       ผลการทดสอบ 

   ผลิตภณัฑ์ ทเวล์ฟ พลสั          -.371 .817  11.654        .504         .000**       

R2 = 0.254 Adjusted R2 = 0.253, F = 135.819, Sig. F = .000**     

 

ตารางที่ 3  (ต่อ) 

 ตราสินค้า  a   b      t       beta        Sig.       ผลการทดสอบ 

   ผลิตภณัฑ์ สก๊อต เพียวเร่         .112 .683  8.948        .409         .000**       

R2 = 0.167 Adjusted R2 = 0.165, F = 80.068, Sig. F = .000**  

  ผลิตภณัฑ์ เอเวอร์เซ้นส์          -.090 .729  11.034        .484         .000**       

R2 = 0.234 Adjusted R2 = 0.232, F = 121.759, Sig. F = .000**     
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หมายเหต:ุ **  หมายถงึ  มีนยัยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 1.  ในปัจจบุนัสินค้าท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มวยัรุ่นหญิง เจ้าของตราสินค้านิยมใช้ศิลปินนกัร้องเกาหลีในการ

สร้างความน่าดึงดูดใจและน่าสนใจ อีกทัง้ยังใช้ระยะเวลาอันสัน้ในการสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าผ่านการ

โฆษณาในสื่อตา่งๆ (Bettighuas and Cody, 1994 and Erdogan, 1999) ด้วยรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพท่ีดี

ของศิลปินนกัร้องเกาหลีนัน้สามารถทําให้กลุม่วยัรุ่นหญิงเกิดความช่ืนชอบและประทบัใจต่อศิลปินนกัร้องเกาหลี

ท่ีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามากกวา่การใช้ผู้ นําเสนอสินค้าด้านอ่ืนๆ (Cronin, 2003 and Ferle and Choi, 2005) ซึง่

ความสอดคล้องของภาพลกัษณ์ของตราสินค้ากบัศิลปินนกัร้องเกาหลีนัน้ส่งผลโดยตรงต่อความเช่ือและทศันคติ

ตอ่ตราสินค้าของกลุม่วยัรุ่นหญิง(Solomon, 2007) จากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มวยัรุ่นหญิงมีทศันคติต่อตราสินค้า

ในความรู้สกึท่ีดีต่อตราสินค้าเก่ียวกบัรูปแบบการใช้งาน ความเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัและความน่าเช่ือถือต่อตรา

สินค้า อนัเป็นคุณสมบัติในเร่ืองของประโยชน์และองค์ประกอบของตราสินค้าท่ีนําเสนอผ่านการโฆษณาสินค้า 

สอดคล้องกับแนวคิดมุมมององค์ประกอบเดียวของ Lutz (1991) เม่ือกลุ่มวยัุร่นหญิงทําการเปิดรับข่าวสาร

โฆษณาผ่านการโฆษณาสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ การเรียนรู้เก่ียวกบัตราสินค้านัน้ก็จะเกิดขึน้ ทํา

ให้เกิดทัศนคติในรูปแบบของความเช่ือและทัศนคติต่อตราสินค้าขึน้ ดงันัน้จึงสามารถอธิบายได้ว่าการเปิดรับ

โฆษณามีอิทธิพลตอ่ทศันคติของวยัรุ่นหญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็น พรีเซนเตอร์เป็นไปตามสมมติฐาน 

 2.  จากโฆษณาในปัจจุบนัของทัง้ 3 ตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้าทเวล์ฟ พลสั ตราสินค้า สก๊อต เพียวเร่ 

และตราสินค้า เอเวอร์เซ้นส์ ท่ีปรากฎขึน้บนสื่อต่างๆ ผ่านศิลปินนักร้องเกาหลีท่ีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้านัน้ 

สามารถสร้างความดงึดดูใจและความน่าเช่ือถือจากกลุม่วยัรุ่นหญิงได้จงึทําให้เกิดการประเมินโฆษณาสินค้าและ

ก่อให้เกิดความตัง้ใจซือ้สินค้าในผลิตภณัฑ์ดงักล่าว(McCraken, 1989 and Cronin, 2003) โดยท่ีความตัง้ใจซือ้

จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีกลุ่มวยัรุ่นหญิงได้ทําการประเมินตราสินค้านัน้แล้วผ่านการเปิดรับข่าวสารโฆษณาซึ่งหาก

กลุ่มวยัรุ่นหญิงทําการเปิดรับข่าวสารโฆษณาเป็นประจํา ก็จะส่งผลให้เกิดความตัง้ใจซือ้สินค้าท่ีใช้พรีเซนเตอร์

นกัร้องเกาหลีเพ่ิมมากขึน้ แตห่ากกลุม่วยัรุ่นหญิงเปิดรับข่าวสารโฆษณาเป็นบางครัง้ ก็จะส่งผลให้ความตัง้ใจซือ้

สินค้าท่ีใช้พรีเซนเตอร์นกัร้องเกาหลีนัน้ลดลงตามไปด้วย (Engel, et al., 1990) ดงันัน้จงึสามารถอธิบายได้วา่การ

เปิดรับโฆษณามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ของวยัรุ่นหญิงต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์เป็นไป

ตามสมมติฐาน 

   3.  สําหรับทัศนคติต่อตราสินค้านัน้เป็นการประเมินสินค้าในทางบวกหรือลบ ท่ีได้รับผ่านข่าวสาร

โฆษณาสินค้าท่ีใช้นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์เก่ียวกับประโยชน์และองค์ประกอบของตราสินค้า (Assael, 

2004) ผลการวิจัยพบว่า เม่ือพิจารณาตามคุณสมบัติของตราสินค้าพบว่า รูปแบบการใช้งานท่ีง่าย จากการ

ออกแบบรูปลักษณ์ของสินค้าท่ีให้พกพาง่ายสะดวกต่อการใช้งานนัน้มีผลต่อตราสินค้าทเวล์ฟ พลสั และตรา

สินค้า เอเวอร์เซ้นส์ เหมือนกนั ขณะท่ีความเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันของตราสินค้าสก๊อต เพียวเร่ ท่ีกลุ่มวยัรุ่นหญิง

เช่ือว่าด้วยคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองการบํารุงผิวพรรณเพ่ือความสวยงามและช่วยให้สุขภาพดี

เหมือนพรีเซนเตอร์นกัร้องเกาหลีกลุม่ 4 minute ท่ีมีผิวพรรณขาวใสและรูปร่างท่ีดี ทําให้กลุม่วยัรุ่นหญิงเกิดความ

นิยมในตวัสินค้าดงักล่าว สอดคล้องกบัแนวคิดมุมมององค์ประกอบเดียวของLutz (1991) เม่ือกลุ่มวยัรุ่นหญิง



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

592 

ได้รับรู้ตราสินค้าใหม่ผ่านการโฆษณาสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะเกิดความเช่ือไปสู่ทศันคติต่อ

ตราสินค้าและพัฒนาไปสู่ความตัง้ใจซือ้ โดย Fishbien, (1963, as cited in Assael, 2004) ได้อธิบาย

ความสมัพนัธ์ระหว่างการประเมินตราสินค้ากบัความตัง้ใจซือ้ไว้ในทฤษฎีคุณสมบติัหลายประการว่า หากกลุ่ม

วยัรุ่นหญิงมีทศันคติทางด้านบวกต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์จะมีส่วนในการเพ่ิมความตัง้ใจ

ซือ้ของกลุม่วยัรุ่นหญิง ขณะเดียวกนัหากกลุม่วยัรุ่นหญิงมีทศันคติด้านลบต่อตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรี

เซนเตอร์ก็จะสง่ผลให้ความตัง้ใจซือ้ของกลุม่วยัรุ่นหญิงลดลงตามไปด้วย  ซึง่ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มวยัรุ่นหญิงมี

แนวโน้มท่ีจะซือ้สินค้าทัง้ 3 ตราสินค้าในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า รวมถึงการแนะนําให้บุคคลอ่ืนและคนใน

ครอบครัวให้เลือกซือ้สินค้าทัง้ 3 ตราสินค้าอีกด้วย ดงันัน้ทศันคติของวยัรุ่นหญิงจึงมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้

สินค้าของวยัรุ่นหญิงตอ่ตราสินค้าท่ีใช้นกัร้องเกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  กลุ่มวยัรุ่นหญิงยงัคงทําการเปิดรับข่าวสารโฆษณาผ่านสื่อมวลชนมากท่ีสดุ โดยเฉพาะสื่อโทรทศัน์ 

ซึง่เป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีเข้าถงึกลุม่ผู้ รับสารจํานวนมากได้ดีท่ีสดุ และในปัจจุบนันีก้ลุ่มวยัรุ่นสามารถเข้าถึงสื่อ

อินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ซึง่การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีนักสื่อสาร

การตลาดควรหนัมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกบักลุ่มวยัรุ่น นอกจากนีส้ื่อกลางแจ้ง พวกป้ายโฆษณารูปแบบ

ตา่งๆและสื่อเคลื่อนท่ีบนและในรถไฟฟ้าBTS และรถไฟฟ้าใต้ดินMRT ก็เป็นอีกช่องทางหนึง่ท่ีสามารถดงึดดูความ

สนใจจากได้กลุม่วยัรุ่นหญิงจากวิถีชีวิตประจําวนัและตามสถานท่ีชมุชนตา่งๆเพ่ิมมากขึน้  

 2.  การเปิดรับข่าวสารโฆษณาศิลปินนกัร้องเกาหลีนัน้ส่งผลต่อทศันคติของวยัรุ่นหญิงท่ีมีต่อตราสินค้า 

ดงันัน้การใช้ศิลปินนกัร้องเกาหลีหรือผู้ ท่ีมีช่ือเสียงเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าสามารถช่วยในการสร้างความน่าสนใจ

และดงึดดูใจจากกลุม่วยัรุ่นหญิงทําให้เกิดการรับรู้ตอ่ตราสินค้าผ่านช่องทางโฆษณาผ่านสื่อต่างๆได้ในระยะเวลา

อนัรวดเร็ว อีกทัง้ยังทําให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อตราสินค้าและส่งผลให้เกิดความตัง้ใจซือ้ได้ โดยมีปัจจัยเก่ียวกับ

ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารโฆษณาของกลุ่มวยัรุ่นหญิงและทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าของกลุ่มวัยรุ่นหญิงนัน้

สง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้า ดงันัน้เจ้าของตราสินค้าจะต้องพฒันาคณุสมบติัของสินค้าให้โดดเด่นและทนัสมยั

อยู่เสมอและตรงกบัความต้องการของกลุม่วยัรุ่นหญิงอนัเป็นปัจจยัท่ีจะทําให้เกิดการตดัสินใจซือ้สินค้าในอนาคต 
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