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บทคัดย่ อ

การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ พรี เซนเตอร์
นักร้ องเกาหลีต่อทัศนคติของวัยรุ่ นหญิ งต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิ พล
ของการเปิ ดรั บโฆษณาที่ ใช้ พรี เซนเตอร์ นักร้ องเกาหลีต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่ นหญิ งต่อตราสินค้ าที่ใช้
นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติของวัยรุ่ นหญิ งที่มีต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของ
วัยรุ่ นหญิ งต่อตราสินค้ าที่ใช้ พรี เซ็นเตอร์ นักร้ องเกาหลี การวิจัยครั ง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชากรเพศหญิ ง อายุตงแต่
ั้
18- 24 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยทําการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงพรรณนา ได้ แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงอนุมาน ได้ แก่ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ณ ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ในการวิจัยครั ง้ นี ไ้ ด้ เลือกตราสินค้ าที่ นํามาศึกษามี 3 ตราสินค้ า ได้ แก่ ตราสินค้ า ทเวล์ฟ พลัส ตรา
สินค้ าสก๊ อต เพียวเร่ และตราสินค้ าเอเวอร์ เซ้ นส์ ผลการวิจยั พบว่า 1) การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ น
พรี เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิ พลต่อทัศนคติของวัยรุ่ นหญิ งต่อตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ 2) การ
เปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่
ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์ 3) ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิ งมีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่ นหญิ งต่อ
ตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
คําสําคัญ: การโฆษณาที่ใช้ พรี เซนเตอร์ นกั ร้ องเกาหลี , ทัศนคติ , ความตังใจซื
้ ้อ , วัยรุ่นหญิง

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.
E-mail : toonaka1@ymail.com

บทนํา

ปั จจุบนั นักการตลาดได้ ใช้ เงินจํานวนมากในการเซ็นต์สญ
ั ญากับผู้ที่มีชื่อเสียงให้ มาเป็ นผู้นําเสนอสินค้ า
โดยคาดหวังว่า ผู้ที่มีชื่อเสียงนันจะช่
้ วยดึงดูดความสนใจ ทําให้ ผ้ ูบริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีและจดจําสินค้ าได้ และ
ก่อให้ เกิดความตังใจซื
้ ้อสินค้ า ซึง่ ในประเทศไทยนิยมใช้ ผ้ ูมีที่ชื่อเสียง โดยเฉพาะศิลปิ นนักร้ องเกาหลี ในการเป็ น
พรี เซนเตอร์ โฆษณาสินค้ า โดยในแต่ละครัง้ ที่มีการเปิ ดตัวโฆษณาหรื อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับศิลปิ นเกาหลีจะ
ได้ รับกระแสการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็ นอย่างดี ซึง่ กลุ่มเป้าหมายเหล่านันอยู
้ ่ในช่วงอายุตงแต่
ั ้ 11 – 29 ปี
และเป็ นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธ์ , 2551) สอดคล้ องกับกรรณิการ์ ไหมเหลือง (2550) ที่
พบว่า เพศหญิงมีความชื่นชอบสินค้ าวัฒนธรรมเกาหลีมากกว่าเพศชายในสินค้ าวัฒนธรรมเกาหลี โดยที่เจ้ าของ
สินค้ าเชื่อว่าสามารถช่วยสร้ างการรั บรู้ ของตราสินค้ าในกลุ่มผู้บริ โภคชาวไทยได้ ปั จจุบันนีม้ ีสินค้ าที่ใช้ นักร้ อง
เกาหลีเป็ นผู้นําเสนอสินค้ าประมาณ 24 รายการผ่านกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดในการโฆษณา (นิตยสาร
Positioning, 2554) ด้ วยเหตุผลนีท้ ําให้ ผ้ ูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาอิทธิ พลของการโฆษณาที่ใช้ พรี เซนเตอร์
นักร้ องเกาหลีต่อทัศนคติและความตัง้ ใจซือ้ ของวัยรุ่ นหญิ งในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ เกณฑ์ การวัดจาก
ระยะเวลาของตราสินค้ าที่มีการใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ น พรี เซนเตอร์ อย่างต่อเนื่อง และทําการคัดเลือกตราสินค้ าที่มี
การใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ มากที่สดุ 3 ลําดับแรก ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ทเวล์ฟ พลัส ผลิตภัณฑ์ เอเวอเซ้ นส์
และผลิต ภัณ ฑ์ สก๊ อ ต เพี ยวเร่ ที่ มี การใช้ นักร้ องเกาหลี เป็ นผู้นํ าเสนอสิ นค้ าต่อเนื่ องอย่างเด่นชัด เพื่ อศึกษา
อิทธิพลของการเปิ ดรับโฆษณาสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอสินค้ าที่มีต่อทัศนคติและความตังใจซื
้ ้อของ
วัยรุ่ นหญิง รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติและความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่ นหญิง ที่มีต่อตราสินค้ าที่ใช้
นักร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอสินค้ า ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อนักสื่อสารการตลาดในการ
นําไปใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในการเลือกใช้ ผ้ ทู ี่มีชื่อเสียงในการโฆษณาสินค้ าต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาอิทธิ พลของการเปิ ดรั บโฆษณาที่ มีต่อทัศนคติของวัยรุ่ นหญิ งต่อตราสินค้ าที่ ใช้ นักร้ อง
เกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิ ดรับโฆษณาที่มีตอ่ ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้
นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงที่มีตอ่ ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ า
ที่ใช้ พรี เซ็นเตอร์ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์

ทบทวนวรรณกรรม
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทําการทบทวนวรรณกรรมเรื่ องอิทธิพลของการโฆษณาที่ใช้ พรี เซนเตอร์ นกั ร้ องเกาหลี
ต่อทัศนคติและความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่ นหญิงในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า การใช้ ศิลปิ นนักร้ องเกาหลีจะทําให้
ได้ รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายจากความมีชื่อเสียงดังกล่าว โดยกลุ่มวัยรุ่ นหญิงจะจดจําตราสินค้ าที่มีการ
เชื่อมโยงกับศิลปิ นนักร้ องเกาหลีได้ ดีกว่า เพราะความมีชื่อเสียงนันสามารถดึ
้
งดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
ในเรื่ อ งของความน่ าสนใจและง่ายต่อการในการนํ าเสนอโฆษณา อีก ทัง้ ยังช่ วยทํ าให้ สิ นค้ านัน้ เป็ นที่ ร้ ู จักใน
ระยะเวลาอันสัน้ สามารถสร้ างภาพลักษณ์ ให้ กบั ตราสินค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว (Bettighuas and Cody, 1994 and
Erdogan, 1999) อีกทังรู้ ปร่ างหน้ าตาและบุคลิกภาพที่ดีของศิลปิ นนักร้ องเกาหลีนนสามารถสร้
ั้
างความน่าสนใจ
และดึงดูดใจจากกลุม่ วัยรุ่ นหญิงให้ รับชมโฆษณาสินค้ าได้ และส่งผลเชิงบวกต่อตราสินค้ าที่เข้ าไปเกี่ยวข้ องด้ วย
ในความชื่นชอบต่อศิลปิ นนักร้ องเกาหลีที่เป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามากกว่าการใช้ ผ้ นู ําเสนอสินค้ าด้ านอื่นๆ(Cronin,
2003 and Ferle and Choi, 2005) ซึง่ เจ้ าของตราสินค้ าในประเทศไทยนิยมใช้ ศิลปิ นนักร้ องเกาหลีในการสร้ าง
การรับรู้ ตอ่ ตราสินค้ ากันเป็ นจํานวนมาก เช่น ตราสินค้ า สก็อต เพียวเร่ ได้ นํากลุ่มนักร้ องเกาหลีวง 4 Minute มา
เป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ า เพื่อให้ เกิดการทดลองซื ้อสินค้ า ส่วนตราสินค้ า ทเวล์ฟ พลัส ได้ นําเอาดาราสาวชื่อดังของ
ไทยและศิลปิ นนักร้ องเกาหลี มาร่ วมกันสร้ างภาพลักษณ์ ให้ กับตราสินค้ านัน้ ดูโดดเด่น ขณะที่ตราสินค้ า เอเวอ
เซ้ นส์ ก็นําศิลปิ นนักร้ องเกาหลีกลุ่ม 2PM เข้ ามาเพื่อสร้ างตราสินค้ าให้ มีความทันสมัยด้ วยเช่นกัน โดยที่ความ
สอดคล้ องของภาพลักษณ์ของตราสินค้ ากับศิลปิ นนักร้ องเกาหลีนนส่
ั ้ งผลโดยตรงต่อความเชื่อและทัศนคติตอ่ ตรา
สินค้ าผ่านการโฆษณา (Solomon, 2007) อีกทังการโฆษณาผ่
้
านสื่อต่างๆของศิลปิ นนักร้ องเกาหลีนนสามารถ
ั้
สร้ างความดึงดูดใจและความน่าเชื่อถือจากกลุม่ วัยรุ่ นหญิงได้ ทําให้ เกิดการประเมินโฆษณาสินค้ าและก่อให้ เกิด
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ า(McCracken, 1989) สอดคล้ องกับแนวคิดมุมมององค์ประกอบเดียวของ Lutz (1991)
เกี่ยวกับองค์ประกอบด้ านการรั บรู้ ที่ เป็ นความเชื่อทางด้ านจิตใจระหว่างกลุ่มวัยรุ่ นหญิ งกับคุณสมบัติของตรา
สินค้ าผ่านการเปิ ดรับข่าวสารโฆษณา จนเกิดเป็ นทัศนคติในรู ปแบบของความเชื่อ ซึ่งในทฤษฎีคุณสมบัติหลาย
ประการ Fishbien (1963, as cited in Assael, 2004) ได้ อธิบายว่า เป็ นการประเมินคุณสมบัติของตราสินค้ าที่
กลุม่ เป้าหมายให้ ความสําคัญมากที่สดุ และตรงตามคุณสมบัติที่เลือกไว้ จนเกิดความเชื่อและทัศนคติโดยรวมต่อ
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ตราสินค้ าในการประเมินตราสินค้ านัน้ หากผู้บริ โภคมีทัศนคติทางด้ านบวกต่อตราสินค้ าจะมีส่วนในการเพิ่ ม
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ า ขณะเดียวกันหากผู้บริ โภคมีทศั นคติด้านลบต่อตราสินค้ า ก็จะส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อของ
ผู้บริ โภคลดลงด้ วย โดยที่ความตังใจซื
้ ้อจะเกิดขึน้ หลังจากที่กลุ่มวัยรุ่ นหญิ งได้ ทําการประเมินตราสินค้ านันแล้
้ ว
ผ่านการเปิ ดรับข่าวสารโฆษณา ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวกับช่วงเวลา และประสบการณ์ เข้ ามาเกี่ยวข้ องความตังใจซื
้ ้อ
กล่าวคือ ในช่วงระยะเวลาอันสัน้ หากกลุม่ วัยรุ่ นหญิงทําการเปิ ดรับข่าวสารโฆษณาเป็ นประจํา ก็จะส่งผลให้ เกิด
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าเพิ่มมากขึ ้น แต่หากกลุ่มวัยรุ่ นหญิงเปิ ดรับข่าวสารโฆษณาเพียงบางครัง้ ก็จะส่งผลให้ ความ
ตังใจซื
้ ้อสินค้ านันลดลงตามไปด้
้
วย (Engel, et al., 1990) หลังจากการทบทวนแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แล้ ว ผู้วิจยั จึงค้ นพบกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ ดงั ที่แสดงในแผนภาพที่1
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงที่มีตอ่ ตราสินค้ าที่ใช้
การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ อง
เกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ า

นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่ นหญิงที่มีตอ่ ตรา
สินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์

วิธีการวิจัย

การวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ ประชากรเพศหญิง ที่อาศัย
อยู่ในกรุ งเทพมหานคร อายุตงแต่
ั ้ 18- 24 ปี จํานวน 682,131 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) กลุม่ ตัวอย่างที่
ใช้ ในการศึกษาจํานวน 400 คน ใช้ การเลือกสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ
การใช้ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด และเมื่อทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลและตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงนําแบบสอบถามมาทําการประมวลผลเพื่อคํานวณหาค่าสถิติต่างๆที่ใช้ ในการวิจัยโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่อแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ แก่
ลักษณะทางประชากร การเปิ ดรั บโฆษณา ทัศนคติ และความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ อง
เกาหลีเป็ นผู้นําเสนอ และการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อหาเพื่อหาอิทธิพลระหว่างการเปิ ดรั บโฆษณาที่ใช้
นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิพลต่อทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็น
เตอร์ การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่ นหญิงต่อตรา
สินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์ และทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงมีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่ น
หญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์ โดยมีระดับนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

ผลการวิจัย

1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
จากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นหญิงจํานวนทังสิ
้ ้น 400 คน อายุระหว่าง 18 -24 ปี พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 22.3 จํานวน 89 คน โดยกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นหญิงมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 20.5 ปี โดยมีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนของกลุม่ ตัวอย่างวัยรุ่ นหญิงอยู่ที่ 5,000 บาท หรื อ ตํ่ากว่า จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.5
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2. การเปิ ดรั บโฆษณาต่ อตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
การเปิ ดรั บโฆษณาที่ใช้ พรี เซนเตอร์ นักร้ องเกาหลี พบว่า การเปิ ดรั บข่าวสารโฆษณาที่ใช้ พรี เซนเตอร์
นักร้ องเกาหลีของกลุม่ วัยรุ่ นหญิง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.50 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน เท่ากับ 0.68 อยู่ใน
ระดับตํ่า
3. ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงต่ อตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอ
ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอ พบว่า ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงต่อ
ตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอ มีคา่ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.37 มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน เท่ากับ
0.62 ซึง่ อยู่ในระดับปานกลาง
4. ความตัง้ ใจซือ้ ของวัยรุ่ นหญิงต่ อตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอ
ความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอสามารถสรุ ปได้ ว่า มีความ
ตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นผู้นําเสนอ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.39 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.06 ซึง่ อยู่ในระดับตํ่า
5. การเปิ ดรั บโฆษณาที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิพลต่ อทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงต่ อ
ตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์
ผลการวิจัยการเปิ ดรั บโฆษณาที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิ พลต่อทัศนคติของวัยรุ่ น
หญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์ ของตราสินค้ า ทเวล์ฟ พลัส ตราสินค้ า สก๊ อต เพียวเร่ และ
ตราสินค้ า เอเวอร์ เซ้ นส์ จากทัง้ 3 ตราสินค้ าสามารถสรุ ปได้ ว่า การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซน
เตอร์ สินค้ ามีอิทธิ พลต่อทัศนคติของวัยรุ่ นหญิ งต่อตราสินค้ าที่ ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ อย่างมีนัยยะ
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเพื่อแสดงอิทธิพลของการเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลี
เป็ นพรี เซนเตอร์ สนิ ค้ าที่มตี อ่ ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
(n = 400)
ตราสินค้ า
a
b
t
beta
Sig. ผลการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ ทเวล์ฟ พลัส
2.358 .406 8.498
.392
000**

R2 = 0.154 Adjusted R2 = 0.151, F = 72.218, Sig. F = .000**
ผลิตภัณฑ์ สก๊ อต เพียวเร่
2.667 .341 7.396
.348
.000**

R2 = 0.121 Adjusted R2 = 0.119, F = 54.695, Sig. F = .000**
ผลิตภัณฑ์ เอเวอร์ เซ้ นส์
2.355 .390 8.898
.407
.000**

R2 = 0.166 Adjusted R2 = 0.164, F = 79.178, Sig. F = .000**
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. การเปิ ดรั บโฆษณาที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิพลต่ อความตัง้ ใจซือ้ สินค้ าของ
วัยรุ่ นหญิงต่ อตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์
ผลการวิจยั การเปิ ดรั บโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิ พลต่อความตังใจซื
้ ้อของ
วัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์ ของตราสินค้ า ทเวล์ฟ พลัส ตราสินค้ า สก๊ อต เพียวเร่
และตราสินค้ า เอเวอร์ เซ้ นส์ จากทัง้ 3 ตราสินค้ าสามารถสรุ ปได้ ว่า การเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี
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เซนเตอร์ สินค้ ามีอิทธิ พลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
อย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเพื่อแสดงอิทธิพลของการเปิ ดรับโฆษณาที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลี
เป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ าที่มีตอ่ ความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์
(n = 400)
ตราสินค้ า
a
b
t
beta
Sig.
ผลการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ ทเวล์ฟ พลัส
.532
.739 9.788 .440 .000**
2
2
**
R = 0.194 Adjusted R = 0.192, F = 95.798, Sig. F = .000
ผลิตภัณฑ์ สก๊ อต เพียวเร่
1.088 .583 7.608 .356 .000**

R2 = 0.127 Adjusted R2 = 0.125, F = 57.884, Sig. F = .000**
ผลิตภัณฑ์ เอเวอร์ เซ้ นส์
.817
.630 9.689 .437 .000**

R2 = 0.191 Adjusted R2 = 0.189, F = 93.886, Sig. F = .000**
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7. ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงที่มีต่อตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์ มีอิทธิพลต่ อความตัง้ ใจ
ซือ้ สินค้ าของวัยรุ่ นหญิงต่ อตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์
ผลการวิจยั ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงที่มีต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์ มีอิทธิพลต่อความ
ตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่ นหญิ งต่อตราสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซ็นเตอร์ ของตราสินค้ า ทเวล์ฟ พลัส ตรา
สินค้ า สก๊ อต เพียวเร่ และตราสินค้ า เอเวอร์ เซ้ นส์ จากทัง้ 3 ตราสินค้ าสามารถสรุ ปได้ วา่ ทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงที่
มีต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่
ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ อย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเพื่อแสดงอิทธิพลของทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงที่มีต่อตราสินค้ าที่
ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลี
เป็ นพรี เซนเตอร์
(n = 400)
ตราสินค้ า
a
b
t
beta
Sig.
ผลการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ ทเวล์ฟ พลัส
-.371
.817 11.654 .504
.000**

R2 = 0.254 Adjusted R2 = 0.253, F = 135.819, Sig. F = .000**
ตารางที่ 3 (ต่ อ)
ตราสินค้ า
a
b
t
beta
ผลิตภัณฑ์ สก๊ อต เพียวเร่
.112
.683 8.948
.409
R2 = 0.167 Adjusted R2 = 0.165, F = 80.068, Sig. F = .000**
ผลิตภัณฑ์ เอเวอร์ เซ้ นส์
-.090
.729 11.034 .484
2
2
R = 0.234 Adjusted R = 0.232, F = 121.759, Sig. F = .000**
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Sig.
.000**
.000**

ผลการทดสอบ
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หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนยั ยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
1. ในปั จจุบนั สินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มวัยรุ่ นหญิง เจ้ าของตราสินค้ านิยมใช้ ศิลปิ นนักร้ องเกาหลีในการ
สร้ างความน่าดึง ดูด ใจและน่ าสนใจ อีก ทัง้ ยัง ใช้ ระยะเวลาอัน สัน้ ในการสร้ างการรั บ รู้ ต่อตราสิน ค้ าผ่านการ
โฆษณาในสื่อต่างๆ (Bettighuas and Cody, 1994 and Erdogan, 1999) ด้ วยรู ปร่ างหน้ าตาและบุคลิกภาพที่ดี
ของศิลปิ นนักร้ องเกาหลีนนสามารถทํ
ั้
าให้ กลุม่ วัยรุ่ นหญิงเกิดความชื่นชอบและประทับใจต่อศิลปิ นนักร้ องเกาหลี
ที่เป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ ามากกว่าการใช้ ผ้ นู ําเสนอสินค้ าด้ านอื่นๆ (Cronin, 2003 and Ferle and Choi, 2005) ซึง่
ความสอดคล้ องของภาพลักษณ์ของตราสินค้ ากับศิลปิ นนักร้ องเกาหลีนนส่
ั ้ งผลโดยตรงต่อความเชื่อและทัศนคติ
ต่อตราสินค้ าของกลุม่ วัยรุ่ นหญิง(Solomon, 2007) จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มวัยรุ่ นหญิงมีทศั นคติต่อตราสินค้ า
ในความรู้ สกึ ที่ดีต่อตราสินค้ าเกี่ยวกับรู ปแบบการใช้ งาน ความเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั และความน่าเชื่อถือต่อตรา
สินค้ า อันเป็ นคุณสมบัติในเรื่ องของประโยชน์และองค์ประกอบของตราสินค้ าที่นําเสนอผ่านการโฆษณาสินค้ า
สอดคล้ องกับแนวคิดมุมมององค์ ประกอบเดียวของ Lutz (1991) เมื่อกลุ่มวัยุร่นหญิ งทํ าการเปิ ดรั บข่าวสาร
โฆษณาผ่านการโฆษณาสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับตราสินค้ านันก็
้ จะเกิดขึ ้น ทํา
ให้ เกิดทัศนคติในรู ปแบบของความเชื่อและทัศนคติต่อตราสินค้ าขึน้ ดังนัน้ จึงสามารถอธิ บายได้ ว่าการเปิ ดรั บ
โฆษณามีอิทธิพลต่อทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ น พรี เซนเตอร์ เป็ นไปตามสมมติฐาน
2. จากโฆษณาในปั จจุบนั ของทัง้ 3 ตราสินค้ า ได้ แก่ ตราสินค้ าทเวล์ฟ พลัส ตราสินค้ า สก๊ อต เพียวเร่
และตราสินค้ า เอเวอร์ เซ้ น ส์ ที่ ปรากฎขึน้ บนสื่อต่างๆ ผ่านศิลปิ นนักร้ องเกาหลีที่เป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ านัน้
สามารถสร้ างความดึงดูดใจและความน่าเชื่อถือจากกลุม่ วัยรุ่ นหญิงได้ จงึ ทําให้ เกิดการประเมินโฆษณาสินค้ าและ
ก่อให้ เกิดความตังใจซื
้ ้อสินค้ าในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว(McCraken, 1989 and Cronin, 2003) โดยที่ความตังใจซื
้ ้อ
จะเกิดขึ ้นหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่ นหญิ งได้ ทําการประเมินตราสินค้ านัน้ แล้ วผ่านการเปิ ดรั บข่าวสารโฆษณาซึ่งหาก
กลุ่มวัยรุ่ นหญิงทําการเปิ ดรับข่าวสารโฆษณาเป็ นประจํา ก็จะส่งผลให้ เกิดความตังใจซื
้ ้อสินค้ าที่ใช้ พรี เซนเตอร์
นักร้ องเกาหลีเพิ่มมากขึ ้น แต่หากกลุม่ วัยรุ่ นหญิงเปิ ดรับข่าวสารโฆษณาเป็ นบางครัง้ ก็จะส่งผลให้ ความตังใจซื
้ ้อ
สินค้ าที่ใช้ พรี เซนเตอร์ นกั ร้ องเกาหลีนนลดลงตามไปด้
ั้
วย (Engel, et al., 1990) ดังนันจึ
้ งสามารถอธิบายได้ วา่ การ
เปิ ดรั บโฆษณามีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อของวัยรุ่ นหญิ งต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ เป็ นไป
ตามสมมติฐาน
3. สําหรั บทัศนคติต่อตราสินค้ านัน้ เป็ นการประเมินสินค้ าในทางบวกหรื อลบ ที่ ได้ รับผ่านข่าวสาร
โฆษณาสินค้ าที่ใช้ นักร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ เกี่ ยวกับประโยชน์ และองค์ประกอบของตราสินค้ า (Assael,
2004) ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิ จารณาตามคุณสมบัติของตราสินค้ าพบว่า รู ปแบบการใช้ งานที่ ง่าย จากการ
ออกแบบรู ปลักษณ์ ของสินค้ าที่ ให้ พกพาง่ายสะดวกต่อการใช้ งานนัน้ มีผลต่อตราสินค้ าทเวล์ ฟ พลัส และตรา
สินค้ า เอเวอร์ เซ้ นส์ เหมือนกัน ขณะที่ความเป็ นที่นิยมในปั จจุบันของตราสินค้ าสก๊ อต เพียวเร่ ที่กลุ่มวัยรุ่ นหญิ ง
เชื่ อ ว่าด้ วยคุณ ประโยชน์ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ในเรื่ องการบํ ารุ ง ผิ วพรรณเพื่ อความสวยงามและช่ วยให้ สุข ภาพดี
เหมือนพรี เซนเตอร์ นกั ร้ องเกาหลีกลุม่ 4 minute ที่มีผิวพรรณขาวใสและรู ปร่ างที่ดี ทําให้ กลุม่ วัยรุ่ นหญิงเกิดความ
นิยมในตัวสินค้ าดังกล่าว สอดคล้ องกับแนวคิดมุมมององค์ประกอบเดียวของLutz (1991) เมื่อกลุ่มวัยรุ่ นหญิ ง
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ได้ รับรู้ ตราสินค้ าใหม่ผ่านการโฆษณาสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ ก็จะเกิดความเชื่อไปสู่ทศั นคติต่อ
ตราสินค้ าและพัฒนาไปสู่ความตังใจซื
้ อ้ โดย Fishbien, (1963, as cited in Assael, 2004) ได้ อธิ บาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างการประเมินตราสินค้ ากับความตังใจซื
้ ้อไว้ ในทฤษฎีคุณสมบัติหลายประการว่า หากกลุ่ม
วัยรุ่ นหญิงมีทศั นคติทางด้ านบวกต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ จะมีส่วนในการเพิ่มความตังใจ
้
ซื ้อของกลุม่ วัยรุ่ นหญิง ขณะเดียวกันหากกลุม่ วัยรุ่ นหญิงมีทศั นคติด้านลบต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี
เซนเตอร์ ก็จะส่งผลให้ ความตังใจซื
้ ้อของกลุม่ วัยรุ่ นหญิงลดลงตามไปด้ วย ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มวัยรุ่ นหญิงมี
แนวโน้ มที่จะซื ้อสินค้ าทัง้ 3 ตราสินค้ าในระยะเวลา 3 เดือนข้ างหน้ า รวมถึงการแนะนําให้ บุคคลอื่นและคนใน
ครอบครัวให้ เลือกซื ้อสินค้ าทัง้ 3 ตราสินค้ าอีกด้ วย ดังนันทั
้ ศนคติของวัยรุ่ นหญิ งจึงมีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อ
สินค้ าของวัยรุ่ นหญิงต่อตราสินค้ าที่ใช้ นกั ร้ องเกาหลีเป็ นพรี เซนเตอร์ เป็ นไปตามสมมติฐาน

ข้ อเสนอแนะ
1. กลุ่มวัยรุ่ นหญิงยังคงทําการเปิ ดรับข่าวสารโฆษณาผ่านสื่อมวลชนมากที่สดุ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์
ซึง่ เป็ นรู ปแบบการสื่อสารที่เข้ าถึงกลุม่ ผู้รับสารจํานวนมากได้ ดีที่สดุ และในปั จจุบนั นี ้กลุ่มวัยรุ่ นสามารถเข้ าถึงสื่อ
อินเตอร์ เน็ตได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ วมากขึ ้น ซึง่ การสื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่นักสื่อสาร
การตลาดควรหันมาใช้ เป็ นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่ น นอกจากนี ้สื่อกลางแจ้ ง พวกป้ายโฆษณารู ปแบบ
ต่างๆและสื่อเคลื่อนที่บนและในรถไฟฟ้าBTS และรถไฟฟ้าใต้ ดินMRT ก็เป็ นอีกช่องทางหนึง่ ที่สามารถดึงดูดความ
สนใจจากได้ กลุม่ วัยรุ่ นหญิงจากวิถีชีวิตประจําวันและตามสถานที่ชมุ ชนต่างๆเพิ่มมากขึ ้น
2. การเปิ ดรับข่าวสารโฆษณาศิลปิ นนักร้ องเกาหลีนนส่
ั ้ งผลต่อทัศนคติของวัยรุ่ นหญิงที่มีต่อตราสินค้ า
ดังนันการใช้
้
ศิลปิ นนักร้ องเกาหลีหรื อผู้ที่มีชื่อเสียงเป็ นพรี เซนเตอร์ สินค้ าสามารถช่วยในการสร้ างความน่าสนใจ
และดึงดูดใจจากกลุม่ วัยรุ่ นหญิงทําให้ เกิดการรับรู้ ตอ่ ตราสินค้ าผ่านช่องทางโฆษณาผ่านสื่อต่างๆได้ ในระยะเวลา
อันรวดเร็ ว อีกทัง้ ยังทําให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้ าและส่งผลให้ เกิดความตัง้ ใจซื ้อได้ โดยมีปัจจัยเกี่ยวกับ
ความถี่ในการเปิ ดรั บข่าวสารโฆษณาของกลุ่มวัยรุ่ นหญิ งและทัศนคติที่มีต่อตราสินค้ าของกลุ่มวัยรุ่ นหญิ งนัน้
ส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ า ดังนันเจ้
้ าของตราสินค้ าจะต้ องพัฒนาคุณสมบัติของสินค้ าให้ โดดเด่นและทันสมัย
อยู่เสมอและตรงกับความต้ องการของกลุม่ วัยรุ่ นหญิงอันเป็ นปั จจัยที่จะทําให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อสินค้ าในอนาคต
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