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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง การรับรูกระแส
เกาหลีนิยม และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
จังหวัดลําปาง โดยเก็บขอมูลจากจากตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 13–30 ปจํานวน 400 ตัวอยาง และทํา
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี อัตรารอยละ และคาเฉล่ีย ประกอบกับสถิติ
เชิงอนุมาน คาสถิติท่ีใชคือ ไคสแควร (Chi-square)  

 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค ดังน้ี 1) การรับรูกระแส
เกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีในดานการเลือกยี่หอเคร่ืองสําอาง
เกาหลีท่ีซ้ือเปนประจํา และชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี 2) การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารสไตล 3) การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเกาหลี และรายการในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี                  
4) การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีประเภทส่ือ
บันเทิงเกาหลีท่ีซ้ือ และคาใชจายในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลี แตมีความสัมพันธกับชองทางในการซ้ือ
สื่อบันเทิงเกาหลี 
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Abstract 

 
This research study was aimed to examine a relationship between perception 

of Korean Wave and behaviors toward Korean Wave among consumers in Lampang 

City Municipality, Lampang Province. Data were collected from 400 respondents aged 

13 – 30 years and analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage, 

mean; and inferential statistics which was Chi-Square test.  

 The research findings were as followed: 1) Cosmetics - Perception of Korean 

Wave was correlated with choosing cosmetic brands and purchase channels.;                      

2) Restaurants–Perception of Korean Wave was correlated with whether consumer 

choose to dine in Korean restaurants or not.; 3) Plastic surgery–Perception of Korean 

Wave was correlated with whether consumers choose to do Korean-style plastic 

surgery or not and types of plastic surgery.; 4) Entertainment–Perception of Korean 

Wave was not correlated with whether consumers choose to buy Korean-style 

entertainment or not, types of Korean-style entertainment purchased, and spending 

on Korean-style entertainment, but was correlated with purchase channels of  

Korean-style entertainment 



 

 

 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 ในปจจุบันกระแสเกาหลีนิยมไดแพรกระจายไปแทบจะทุกท่ีในสังคมไทย และความคล่ังไคล
ในความเปนเกาหลีไดขยายตัวอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน ซ่ึงหากลองมองไปรอบตัวในขณะน้ีจะ
เห็นไดวามีสินคาหลากหลายชนิดท่ีแสดงถึงความเปนเกาหลีนิยมอยูมากมาย ซ่ึงวางจําหนายต้ังแต
หางสรรพสินคาใหญๆ ไปจนถึงรานขายของชํา ท้ังๆท่ีมีสินคาหลากหลายชนิดท่ีไมไดถูกผลิตหรือมีตน
กําเนิดมาจากประเทศเกาหลี แตจะถูกกระบวนการทางการตลาดเพ่ือสรางความเชื่อมโยงระหวาง
เกาหลีกับตัวสินคา ไมวาจะเปนรูปแบบทางบรรจุภัณฑท่ีถูกออกแบบมาใหมีภาพลักษณแบบเกาหลี 
จางพรีเซนเตอรชื่อดังจากประเทศเกาหลี และการโฆษณาสินคาหรือบริการใหออกมาเก่ียวโยงกับ
กระแสนิยมเกาหลี 
 การหล่ังไหลของสินคาและวัฒนธรรมจากประเทศหน่ึงสูอีกประเทศหน่ึงมักเกิดข้ึนอยูอยาง
สมํ่าเสมอ ซ่ึงเม่ือหลายสิบปกอน กระแส Americanization ก็ไดแทรกซึมเขามาในประเทศไทยโดย
ผานคําวา “Hollywood” ซ่ึงในขณะน้ันเปนการขายสินคาผานการแทรกซึมของวัฒนธรรมอเมริกาใน
ไทย ถัดมากระแสญ่ีปุนนิยม ก็เขามาแทนท่ีซ่ึงสามารถสรางภาพลักษณ และคานิยมอันดีตอประเทศ
ญี่ปุนเปนอันมาก จนกระท่ังในปจจุบัน กระแสนิยมเกาหลี (Korean Wave หรือ Hallyu) ก็ไดสราง
ปรากฏการณความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีท่ีมาจากอิทธิพลของสินคาวัฒนธรรม K – POP ไดแก 
ภาพยนตร ละคร เพลง เกม นิยาย การตูน และแอนนิเมชั่น ซ่ึงเปนคล่ืนวัฒนธรรมเกาหลีท่ีถูกสงออก
ไปท่ัวโลก (สุภัทรา สุขชู, 2549) 

 กระแสเกาหลี “Korean Wave” หรือ “Hallyu” หรือ วัฒนธรรม K–POP ที่กําลังไดรับ
ความนิยมอยางมาก ไมวาจะเปน ดารา นักรอง การตูน นวนิยาย แฟชั่น อาหาร ท่ีไดรับความนิยม
มากท่ีสุดคือ เพลง ภาพยนตร และละครเกาหลีหรือซีรีสเกาหลี ท่ีทําใหผูชมเกิดอาการคล่ังไคลเปน
จํานวนมาก ซ่ึงไดมีการสอดแทรกวัฒนธรรมลงไปเพ่ือเปนการเผยแพรวัฒนธรรมผานส่ือ โดยมีนักรอง 
และนักแสดงเปนทูตทางวัฒนธรรมคนสําคัญ แมกระท่ังเคร่ืองสําอางจากเกาหลีท่ีสามารถสราง
คานิยมใหกับผูใชไดวาสามารถขาวสวย สดใส ไดอยางดารานักรองของเกาหลี จากความแปลกใหมท่ี
เปนทางเลือกใหมของผูบริโภค ในชวงท่ีกระแส J–POP เร่ิมนาเบ่ือ และลัทธิ Anti–American ขยาย
ไปท่ัวโลก ทําใหเกิด “กระแสเกาหลีนิยม” แพรกระจายเขาไปยังประเทศตางๆ ไมวาจะเปนประเทศ



 

ไทย จีน ฮองกง เวียดนาม ไตหวัน สิงคโปร ญ่ีปุน ไมเพียงแคประเทศในเอเชียเทาน้ัน กระแสเกาหลี
นิยม ยังแพรกระจายขามไปประเทศฝงตะวันตก ท้ังในยุโรป และอเมริกา 

สําหรับกระแสเกาหลีในประเทศไทยน้ันถือวาเปนกระแสความนิยมท่ีมาแรงมาก ไมวาจะเปน
ภาพยนตร ละครหรือซีรีส เพลง รวมถึงแฟชั่นการแตงกาย ภาษา โดยกระแสน้ีเร่ิมตนมาจากเร่ือง             
รักน้ีชั่วนิรันดร (Autumn in My Heart) เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love Song) มาถึงเร่ือง 
สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) ซ่ึงจัดวาเปนละครเกาหลีท่ีประสบความสําเร็จคอนขางสูง แตก็ตองมา
พายแพ ใหกับเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง (Jewel in the Palace) ที่ประสบความสําเร็จ
เปนอยางมากอิทธิพลจากภาพยนตร ละคร เพลง นักรอง และนักแสดงเกาหลี เปนส่ิงท่ีดึงดูดใหเด็ก 
และเยาวชนไทยหันมาศึกษาภาษาเกาหลีมากข้ึน มีการเปดสอนสถาบันเกาหลี เ พ่ิม ข้ึน                          
ในระดับอุดมศึกษาเองภาษาเกาหลีก็ไดรับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเปนจํานวนมากจนสถาบัน
หลายแหงบรรจุวิชาเกาหลีศึกษาเปนวิชาเอก โดยในป 2548 ชวงท่ีละคร Full House กําลังมาแรง 
สงผลใหมีนักทองเท่ียวชาวไทยไปประเทศเกาหลีจํานวน 1.12 แสนคน โดยมีอัตราการเติบโตข้ึน
เร่ือยๆ ซ่ึงในป 2556 มีนักทองเท่ียวชาวไทยไปประเทศเกาหลีจํานวนมากกวา 3.8 ลานคน และใน
ปจจุบันบริษัททัวรตางๆก็ไดมีการจัดแพ็คเกจทองเท่ียวประเทศเกาหลี และไปชมสถานท่ีถายทําละคร
เกาหลีเร่ืองตางๆ เปนจํานวนมาก 

 ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง ก็มีการปรับตัวในกระแสเกาหลีนิยมเชนกันโดย
สังเกตไดจากสินคาตางๆ ที่นํามาจําหนายเร่ิมมีความเปนเกาหลีมากข้ึน มีการทําการตลาดโดยการ
เกาะกระแสความเปนเกาหลีเปนไปอยางรอนแรง และขยายตัวอยางเปนวงกวางไปสูสินคาในสาย
ผลิตภัณฑตางๆ มีบริการการเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเกาหลีมากข้ึน ผูศึกษาจึงสนใจการรับรู
กระแสเกาหลีนิยมในปจจุบันและพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขต
เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปางเพ่ือสามารถใชเปนขอมูลในการปรับเปล่ียนกลยุทธสําหรับ                      
ผูประกอบธุรกิจในปจจุบันเพ่ือใหเขากับกระแสเกาหลีนิยม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการรับรูกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง                    

จังหวัดลําปาง 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาล              

นครลําปาง จังหวัดลําปาง 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยมกับพฤติกรรมการบริโภค               

ตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

  
 
 



 

สมมติฐานของการวิจัย 
การรับรูกระแสเกาหลีนิยม และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปางมีความสัมพันธกัน 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ทําใหทราบเก่ียวกับการรับรูกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

2. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาล
นครลําปาง จังหวัดลําปาง 

3. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลี
นิยม 

4. สามารถนําขอมูลผลการวิจัยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ผูประกอบการธุรกิจจําหนาย
สินคาหรือบริการ เพ่ือใชในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดคานิยมใน
ผลิตภัณฑหรือบริการได และผูประกอบการรายใหมในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปางเพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกับการรับรูเก่ียวกับกระแสเกาหลีนิยมและพฤติกรรมการบริโภค
ตามกระแสเกาหลี ซ่ึงประกอบไปดวยพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการ 4 ประเภท ไดแก 
เคร่ืองสําอางเกาหลี  อาหารสไตลเกาหลี  ศัลยกรรมสไตลเกาหลี และสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนที่มีอายุระหวาง 13 ถึง 30 ป และอาศัยอยูในเขต
เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปางโดยขนาดของกลุมตัวอยางใชวิธีการคํานวณของ Yamané ได
จํานวนท้ังส้ิน 400 ราย 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ศึกษาต้ังแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2557  

 

 
 
 
 



 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เกาหลี หมายถึง สาธารณรัฐเกาหลีหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา เกาหลีใต 
 กระแสนิยมเกาหลี หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิต ความเปนอยูของคนเกาหลีท่ีปรากฏอยู
ในภาพยนตร ละคร และเพลง พฤติกรรมการแสดงออกในรูปแบบตางๆ ของนักรอง นักแสดงเกาหลี 
ไดแก การแตงกายดวยเส้ือผา และเคร่ืองประดับ การแตงหนา การแตงทรงผม การทําศัลยกรรม      
การแสดงทาทาง การเรียนรูภาษา การรับประทานอาหาร การทองเท่ียว เคร่ืองมือ เคร่ืองใช รวมท้ัง
พฤติกรรม และการดําเนินชีวิต ไดแก การจัดต้ังกลุม การจัดต้ังชมรม การปรากฏตัวตอสาธารณะชน
ทั่วไปในสไตลรูปแบบของนักรอง นักแสดงเกาหลี 
 การรับรู หมายถึง ข้ันตอนกระบวนการท่ีบุคคลไดรับถึงความรูสึก และแปลความหมายจาก
สิ่งเราท่ีรับเขามา ผานข้ันตอนการวิเคราะหโดยอาศัยความจํา ความรูสึก ผสมผสานกับประสบการณ
เดิมท่ีมีอยูออกมาเปนความรู และความเขาใจเก่ียวกับสินคา และบริการตามกระแสเกาหลีนิยมน้ันๆ 

 พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในการคนหา การเลือกซ้ือ 
การเลือกใช การประเมินผล รวมไปถึงการจัดการกับสินคา และบริการ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของตนเองได 



 

 

 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอ

ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับวัฒนธรรมเกาหลี 
2. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมกระแสนิยม 
3. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 

3.1 ข้ันตอนการรับรู 
3.2 กระบวนการรับรู 

4. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค 
4.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
4.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับวัฒนธรรมเกาหลี 
 วัฒนธรรมเกาหลีเปนวัฒนธรรมกลุมสายเลือดเดียวกัน ผสมผสานกับหลักของขงจ้ือ ซ่ึงเปน
แบบแผนในการดํารงชีวิตของคนเกาหลี ไดแก การดํารงตนเปนคนดี ขยันหม่ันเพียร ประหยัด มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรม  กตัญู และใฝรูในวิชาการซ่ึงสังคมเกาหลีเคยเปนสังคมปดมากอน ในชวง
ที่ญี่ปุนปกครองเกาหลี (ค.ศ. 1910-1945) และเกิดสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) ทําให
วัฒนธรรมเกาหลีไมสามารถเติบโตไดอยางตอเน่ือง และตองหยุดชะงักลงไป หลังจากน้ันวัฒนธรรม
เกาหลีถูกแทรกแซงโดยวัฒนธรรมตะวันตก มีการปฏิวัติแปรเปล่ียนไป สงผลใหเกาหลีไดสราง
วัฒนธรรมข้ึนใหมเพ่ือปกปองตนเองจากวัฒนธรรมตะวันตก โดยใหความสําคัญกับการคนหาตัวตน
หรือเอกลักษณของชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงรัฐบาลเปนผูควบคุม และออกกฎระเบียบ 
วางรากฐานทางดานกฎหมาย กองทุน สถาบันการศึกษา (พลอย มัลลิกะมาส, 2554)  
 กระแสวัฒนธรรมเกาหลี  (Korean Wave) หรือท่ีรูจักกันอีกนามหน่ึงวา “Hallyu”                      
เปนศัพทท่ีต้ังข้ึนโดยนักหนังสือพิมพชาวจีนในชวงปลายทศวรรษ 1990 หมายความถึงกระแส               
ความเย็นของความนิยมเกาหลีท่ีคอยๆ คืบคลานมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต นับวาเปนปรากฏการณท่ีเหนือความคาดหมายของนักวิชาการหรือบรรดาส่ือมวลชนเพราะ
เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมขามชาติท่ีขามพนอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของชาติ



 

มหาอํานาจ เชนสหรัฐอเมริกา ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนในโลกยุคดิจิตัล กระแสน้ีไดกอตัวมากวา
สิบป และมีแนวโนมวายังแรงอยู (วไลลักษณ นอยพยัคฆ, 2551)  
 บางทานอาจคิดวากระแสเกาหลีเกิดมาโดยความบังเอิญ แตแทจริงแลวเปนการดําเนินงาน
โดยภาครัฐเปนผู กําหนดแนวนโยบายและสนับสนุนเงินทุนในเบ้ืองตน และขับเคล่ือนไดโดย
ภาคเอกชน การเกิดกระแสความคล่ังไคลวัฒนธรรมเกาหลีในปจจุบันเกิดจากนโยบายสนับสนุนดาน
วัฒนธรรมใหเปนอุตสาหกรรมหลักในการสงออกโดยรัฐบาลเกาหลีมีการวางแผนสงเสริมดาน
วัฒนธรรมเกาหลี  5 ป เพ่ือพัฒนาใหเกาหลีพัฒนาไปสูความเปนรัฐสวัสดิการทางวัฒนธรรม 
(Cultural Welfare State) (ชุติมา ชุณหกาญจน,  2550) โดยการจัดต้ังองคกรวัฒนธรรม และ
สารัตถะเกาหลี (Korea Culture and Content Agency: KOCCA) ภายใตกระทรวงวัฒนธรรม และ
การทองเท่ียว และไดออก พ.ร.บ. สงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทําใหเกิดมีองคการมหาชนเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันได เชน สถาบันสงเสริมและพัฒนาเกมสเกาหลี เปนตน นอกจากน้ียังมี
ศูนยวิจัยทางวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม โดยรัฐไดกําหนดใหเน้ือหา
ทางดานวัฒนธรรมเปน 1 ใน 7 สาขา ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตในป ค.ศ. 2020 โดยอยูในวิสัยทัศน
อุตสาหกรรมเกาหลี  

สาระในความเปนเกาหลีน้ันไมไดมุงเนนเพ่ือการสงออกไปสูตลาดภายนอกเทาน้ัน แตยังเพ่ือ
ทดแทนการผลิตทางวัฒนธรรมท่ีมาจากตางชาติอีกดวย ทําใหคนเกาหลีหันมาสนใจภาพยนตร  และ
ละครเกาหลีมากข้ึน กลายเปนกลยุทธการส่ือสารทางการตลาดใหมท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภควัฒนธรรม 
ทําใหกระแสเกาหลี เขามาแทนท่ีกระแสตะวันตกไดภายในระยะเวลาไมก่ีป  
 กระแสวัฒนธรรมเกาหลีท่ีโดดเดนสามารถเห็นไดผานส่ือภาพยนตร วีดิทัศนตางๆ ซ่ึงคนไทย
สามารถรับรูไดไมวาจําเปนแฟชั่นการแตงกายสไตลเกาหลี เคร่ืองสําอางเกาหลี รานอาหารสไตล
เกาหลีการศัลยกรรมความงามสไตลเกาหลี หรือแมกระท่ัง การทองเท่ียวประเทศเกาหลี 
 

วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture)  
 การศึกษาปรากฏการณวัฒนธรรมกระแสนิยมโดยในแนวคิดแบบสัมพันธนิยมเชื่อวาระบบ
ศีลธรรมของมนุษยนั้นมีความหลากหลาย และไมมีใครดีกวาของใคร ทําใหส่ิงตางๆ ยอมมีเง่ือนไขของ
ตัวมันเอง การมองวัฒนธรรมกระแสนิยมจึงเปนการใหรายละเอียดชีวิตของผูคนท่ีหลากหลาย เชน 
การชมภาพยนตร การฟงเพลง การแตงตัว การบริโภคของชนชั้นกลาง เปนตน ท่ีทํา ใหรูวาคน
เหลาน้ันกําลังคิดอะไร ปฏิบัติตัวอยางไร มีเง่ือนไขทางสังคมอะไรในการเลือกสรร มีรสนิยม เปาหมาย
อยางไรท่ีแฝงอยูในการปฏิบัติตามกระแสวัฒนธรรมเหลาน้ัน (นฤพนธ ดวงวิเศษ, 2549 อางถึงใน 
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2550)  
 วัฒนธรรมกระแสนิยมหรือวัฒนธรรมปอป หรือ Popular culture อาจหมายรวมไปถึง
วัฒนธรรมท่ีไดรับการยอมรับในสังคม มีการพูดถึงหรือมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของกลุมตางๆ             



 

ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากการโฆษณาสินคาในส่ือประเภทตางๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร 
ปายโฆษณา นิตยสาร อินเตอรเน็ต หรือแมกระท่ังการทองเท่ียว เน่ืองจากปจจุบันวัฒนธรรมปอปได
ใชสื่อเปนเคร่ืองมือในการแพรกระจายความนิยมเพ่ือเขาถึงคนจํานวนมากท่ีบริโภคคุณคา และ
ความหมายวัฒนธรรมเหลาน้ันผานสินคา นักวิชาการดานส่ือสารมวลชนจึงสนใจศึกษา “บทบาท” 
และ “ฐานะ” ของส่ือในการชี้ชวน ชี้นําคานิยม และความคิดของคนในสังคมท้ังทางบวก และทางลบ 

 
แนวคิดเก่ียวกับการรับรู 
 โมแวน และไมเนอร  (Mowen and Minor, 2541 อางถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2546)                    
กลาวไววาการรับรูเปนกระบวนการท่ีแตละบุคคลไดตีความหมายขอมูล เพ่ือสรางส่ิงท่ีมีความหมาย 
กระบวนการเขาใจ รวมถึงการรับรูท่ีแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ การมองดูดวยตา 
การไดยินดวยหู การล้ิมรส การสูดกล่ินและการสัมผัส รวมกันแลวเรียกวา กลไกท่ีไดรับความรูสึกเขา
มาทางประสาทสัมผัส (Sensory Input Mechanisms) กระบวนการรับรูเก่ียวของกับปจจัยภายใน 
คือ ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการตอส่ิงน้ัน และปจจัยภายนอกสงเสริม คือ ส่ิงกระตุน             
แตเม่ือพูดถึงนักการตลาดจะใหความสนใจในเร่ืองของความเขาใจจากส่ิงท่ีรับรูมากกวา ซ่ึงเก่ียวของ
กับส่ิงท่ีรวมกัน ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคสามารถเขาใจ และมองเห็นภาพพจนของส่ิงตางๆ จากท่ีไดรับรู
เขามาน้ันได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพของตัวกระตุนเปนบางสวนดวย 

 หากวาผูบริโภคมีความต้ังใจรับส่ิงกระตุนหรือสารแลวมีการรับอยางตอเน่ืองก็จะทําให
ผูบริโภคเกิดความเขาใจในส่ิงกระตุนน้ันๆ และรูวาควรจะตอบสนองตอส่ิงกระตุนน้ันอยางไร               
การตีความขอมูลอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนได หากวาผูบริโภคแตละคนมีการตีความขอมูลท่ีแตกตางกัน
ออกไป นอกจากน้ีความคาดหวังของผูบริโภคก็ยังมีผลอยางมากตอความเขาใจในการตีความของ             
สิ่งกระตุนทางการตลาดโดยเฉพาะธุรกิจบริการเน่ืองจากธุรกิจน้ีไมสามารถบอกกับผูบริโภควา               
ดีหรือไมจนกวาจะไดใชบริการเอง ดังน้ันผูบริโภคจะเกิดความคาดหวังกับธุรกิจท่ีตนไดรับส่ิงกระตุน
ทางการตลาด ซ่ึงความคาดหวังเปนความเชื่อของผูบริโภคกอนหนาท่ีจะใชบริการของธุรกิจวาธุรกิจ
สามารถท่ีจะใหบริการไดมากนอยเพียงใด และจะมีผลตอการรับรู เขาใจ และตีความของส่ิงกระตุน
ทางการตลาดดวย สําหรับปจจัยท่ียังมีสวนเก่ียวของกับการประมวลผลการับรูของผูบริโภค ก็คือ    
ความเก่ียวพันของผูบริโภค ซ่ึงก็คือการใหความสําคัญและสนใจในสินคาหรือบริการน้ันวามีมากนอย
เพียงใด ย่ิงสินคามีระดับเก่ียวพันสูงมากเทาใด ก็จะทําใหการประมวลผลการรับรูของผูบริโภคมี               
มากข้ึนเทาน้ัน เน่ืองจากระดับความเก่ียวพันจะมีผลตอผูบริโภคต้ังแตกระบวนการเปดรับ การต้ังใจ   
ในการรับขอมูลขาวสารไปจนถึงความรูความเขาใจในการับรู ผูบริโภคจะใชความคิดพิจารณาอยาง
มากในการจะทําความเขาใจกับสินคาท่ีมีความเก่ียวพันสูง มากกวาสินคาท่ีมีความเก่ียวพันตํ่า เชน 
ผูบริโภคท่ีตองการจะซ้ือบานตองหาใชเวลาในการหาขอมูลนานมากในการจะซ้ือบานเพราะบานมี



 

มูลคาสูงอาจใชเวลาหลายเดือนในการตัดสินใจแตผูบริโภคใชเวลาแคไมถึงชั่วโมงในการท่ีจะซ้ือเส้ือผา
ที่ถูกใจ เปนตน 

 ความเก่ียวพันยังมีผลตอความทรงจํา เน่ืองจากการท่ีผูบริโภคเปดรับขาวสารน้ันๆ มีผลตอ
กระบวนการความเขาใจ และเม่ือผูบริโภคมีความเขาใจแลวจะนําไปสูการจัดเก็บความรู  และขาวสาร
นั้นๆ ซ่ึงผูบริโภคจะนําขอมูลขาวสารท่ีจัดเก็บไวมาใชในการประเมินทัศนคติ และตัดสินใจซ้ือในคร้ัง
ตอไป 

 แอสแซล (Assael, 2541 อางถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2546) ไดใหความหมายเก่ียวกับ                      
การรับรูวาเปนกระบวนการ ซ่ึงผูบริโภคเลือกรับจัดองคประกอบ และแปลความหมายส่ิงเราตางๆ
ออกมาเพ่ือใหสามารถเขาใจได  และสามารถรับรูไดมากข้ึนหากสงเรามีลักษณะสอดคลองกับ
ประสบการณท่ีผานมาของผูบริโภคสอดคลองกับความเชื่อในปจจุบันของผูบริโภคตอตราสินคาไมมี
ความสลับซับซอนมากจนเกินไป สามารถเชื่อถือไดมีความสัมพันธกับความจําเปนหรือความตองการ
ในปจจุบัน และไมกอใหเกิดความกลัวและความกังวลใจมากเกินไป 
 การรับรูเปนการตอบสนองตอพฤติกรรมใดๆ ก็ตามซ่ึงจะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและ
ความสามารถในการแปลความหมายในสภาพน้ันๆ ได โดยท่ีการรับรูเปนผลอันเน่ืองมาจากการใช
อวัยวะท่ีใชในการรับสัมผัสซ่ึงประกอบไปดวย ตา หู จมูก ล้ิน  และผิวหนัง ซ่ึงจะเกิดมากหรือ                 
นอยข้ึนอยูกับปจจัยในการรับรู คือตนเองและสิ่งเรา (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2545)  
 ข้ันตอนของการรับรู 
 ข้ันตอนการรับรู  (Perception Process) ตามแนวคิดของเสรี วงษมณฑา (2542) สามารถ
แบงไดเปน 4 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 1. การเปดรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Exposure) เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเปดโอกาสให
ขอมูลเขามาสูตัวเอง 
 2. การต้ังใจรับขอมูลท่ีเลือกสรร (Selective Attention) เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเลือกท่ีจะต้ังใจ
รับสิ่งกระตุนอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดความต้ังใจรับขอมูล 

 3. ความเขาใจในขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Comprehension) ในข้ันน้ีจะเปน                   
การตีความหมายของขอมูลท่ีไดรับวามีความเขาใจตรงตามกับผูท่ีใหขอมูลกําหนดไวหรือไม ถาเขาใจ
จึงจะนําไปสูข้ันตอนตอไป ซ่ึงการตีความจะข้ึนอยูกับทัศนคติ ความเชื่อ  และประสบการณของ
ผูบริโภคเอง 
 4. การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Retention) การท่ีผูบริโภคจดจําขอมูล
บางสวนที่เขาไดเห็น ไดอาน หรือไดยิน หลังจากการเปดรับ และเกิดความเขาใจแลว จะเกิดความจํา
ของผูบริโภค ซ่ึงการท่ีจะใหเกิดความจําของผูบริโภคอยางงายท่ีสุด คือการสราง สัญลักษณ กลอน 



 

หรือคําสัมผัส ความตอเน่ือง และภาพพจนของสินคา ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนสวนชวยใหเกิดการสราง
ภาพพจนในความทรงจํา และชวยเสริมการตัดสินใจท่ีจะซ้ือในสินคาน้ันๆ 

กระบวนการรับรู 
 กระบวนการรับรูตามแนวคิดของ แอสแซล (Assael, 2541 อางถึงใน ดารา ทีปะปาล, 

2546) ประกอบไปดวย การเลือกรับรู (Perceptual Selection) การจัดระเบียบการเรียนรู 
(Perceptual Organization) และการตีความ (Perceptual Interpretation) ดังภาพท่ี 1 

 
 
ภาพท่ี 1 กระบวนการรับรู  (The Perceptual Process)  ของ Assael 

ที่มา : ดารา ทีปะปาล (2546)  
 

 จากภาพท่ี 1 แสดงถึงกระบวนการรับรู ซ่ึงมี 3 ข้ันตอน ไดแก การเลือกรับรู (Perceptual 

Selection) การจัดระเบียบการรับรู (Perceptual Organization) และการตีความ (Perceptual 

Interpretation) ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
1. การเลือกรับรู (Perceptual Selection) เม่ือบุคคลเปดรับตอส่ิงเราทางการตลาด และ

ต้ังใจรับตอส่ิงเราท่ีเขามากระทบแลว บุคคลจะเลือกสรรเฉพาะส่ิงเราท่ีตรงกับความตองการและ
ทัศนคติของตน ตัวอยางเชน ผูที่จะซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีจะเลือกสนใจเคร่ืองสําอางเกาหลี ท้ังน้ี
รูปแบบของการรับรูแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ การเปดรับ (Exposure) ความสนใจ (Attention) 
และการรับรูแบบเลือกสรร (Selective Perception)  

2. การจัดระเบียบการรับรู (Perceptual Organization) เปนกระบวนการท่ีผูบริโภคทําการ
รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ออกมาเปนภาพรวม เพ่ือใหสามารถเขาใจความหมายไดงายข้ึน  และ
นําไปสูพฤติกรรมการตอบสนองตอส่ิงน้ันได  หลักพ้ืนฐานของการประมวลการรับรู น้ี  คือ                          
การผสมผสาน (Integration) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูส่ิงเราตางๆ ท่ีหลากหลายแลวมีการจัด



 

ระเบียบออกมาเปนภาพรวม หลักการน้ีอางอิงมาจากหลักจิตวิทยาของ Gestalt (Gestalt 

Psychology) ซ่ึงไดอธิบายไววาการส่ือสารขอมูลใดๆ ถึงบุคคล เชน การโฆษณา ราคา และลักษณะ
ของตราสินคา ควรจะมีความสอดคลองเปนหน่ึงเดียว เพราะบุคคลจะรับรูองคประกอบเปนภาพรวม 
และสรุปผลโดยรวมกลายเปนภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ดวยหลักการรับรูแบบผสมผสาน 
โดยการสรางภาพรวมของส่ิงท่ีตนสนใจน้ันมีอยู 3 ลักษณะ คือ การตอเติมสวนท่ีไมสมบูรณ 
(Closure), การจัดกลุม (Grouping) และบริบทแวดลอม (Context)  

 3. การตีความ (Perceptual Interpretation) การตีความเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
หลังจากท่ีบุคคลไดเลือกและรวบรวมขอมูล หรือส่ิงเราท่ีตนไดรับ จากน้ันจะทําการตีความหมายของ
ขอมูลท่ีไดรับจากส่ิงเรา โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการตีความ อยู 2 ลักษณะ ไดแก การจัด
ประเภท (Perceptual Categorization) และการอนุมาน (Perceptual Inference)  

 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค 
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปนทฤษฎีทางจิตสังคมที่ใชในการทํานายพฤติกรรมของบุคคล 
และชวยใหเขาใจพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงทฤษฎีโดยท่ีพฤติกรรมตามแผนไดรับการพัฒนามาจาก
ทฤษฎีการระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen และ Fishbein ซ่ึงมี
จุดมุงหมายเพ่ือทํานายและทําความเขาใจถึงอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีมีผลตอพฤติกรรม ซ่ึงในทฤษฎีการ
กระทําดวยเหตุผลยังมีขอจํากัดท่ีไมสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีไมสามารถกระทํา
พฤติกรรมตามความตองการไดอยางสมบูรณ ทําใหทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจึงถูกพัฒนาข้ึน (Ajzen, 

2531 อางถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535)  
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัยในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
ที่มา : ธีระพร อุวรรณโณ (2535)  
 



 

 จากภาพท่ี 2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีโครงสรางจากการแสดงพฤติกรรมของมนุษย      
ซ่ึงจะเกิดจากการชี้นําโดยความเชื่อ 3 ประการ คือ ความเชื่อเก่ียวกับพฤติกรรม  (Behavioral 

Beliefs) ความเชื่อเก่ียวกับกลุมอางอิง (Normative Beliefs) และความเชื่อเก่ียวกับความสามารถใน
การควบคุม (Control Beliefs) ซ่ึงในแตละความเชื่อจะสงผลตอตัวแปรในรูปแบบตางๆ โดยสามารถ
สรุปไดดังน้ี 

1. ทัศนคติตอพฤติกรรม (Attitude Toward Behaviors) เปนตัวแปรท่ีเกิดจากการประเมิน
ความรูสึกทางบวกหรือทางลบของพฤติกรรมน้ันๆแลวจะไดรับอิทธิพลระหวางความเชื่อเก่ียวและ              
ผลของพฤติกรรม กลาวคือ ในกรณีท่ีบุคคลมีความเชื่อวาหากทําพฤติกรรมน้ันแลวจะไดรับผล
ทางบวก จะมีแนวโนมท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมน้ันๆ ในทางตรงขาม หากเชื่อวาทําพฤติกรรมน้ัน 
และจะไดรับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโนมเก่ียวกับทัศนคติท่ีไมดีตอพฤติกรรมน้ันๆ และเม่ือมีทัศนคติท่ี
ดีก็จะเกิดความต้ังใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมน้ันๆ ออกมา 

2. การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm) เปนการรับรูของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมี
ความสําคัญสําหรับตนเอง มีผลตอการกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมน้ัน เชน ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมี
ความสําคัญตอตนเอง ไดทําพฤติกรรมใดๆก็ตามจะมีแนวโนมท่ีตนเองน้ันจะทําตาม ซ่ึงจะทําตาม
พฤติกรรมหรือประเด็นสําคัญๆในแตละเร่ืองจะข้ึนอยูกับความสําคัญของบุคคลหรือกลุมอางอิงน้ันๆ 

3. การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)               
เปนการรับรูของตัวบุคคลถึงความยากงายตอการกระทําพฤติกรรมน้ันๆ และสามารถท่ีจะควบคุม
ตนเองใหกระทําพฤติกรรมภายใตปจจัยท่ีจะสนับสนุนหรือมีอุปสรรคขัดขวางในการกระทําน้ันๆ                
โดยอาจจะข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน ทักษะ ความรูความสามารถ อารมณ เปนตน เชน ในกรณีท่ี
บุคคลเชื่อวาตนเองน้ันมีความสามารถท่ีจะกระทําพฤติกรรม และสามารถควบคุมผลลัพธใหไดตามท่ี
ต้ังใจไว ก็จะมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมน้ันๆ 

 ความต้ังใจท่ีจะกระทําพฤติกรรม (Behavior Intention) จะยึดถือความต้ังใจเปนปจจัยใน
การจูงใจท่ีมีผลตอพฤติกรรม อีกท้ังยังเปนตัวบงชี้ถึงความทุมเทและความพยายามท่ีจะกระทําตอ
พฤติกรรมน้ันๆ 

 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
 พฤติกรรมการบริโภคสินคา และบริการ เกิดมาจากปจจัยท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคซ่ึงประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก พ้ืนหลังทางสังคมวัฒนธรรม ปจจัยทางจิตวิทยา  และ                 
การตัดสินใจของผูบริโภค (กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธ์ิ, 2554)  
 ปจจัยท่ี 1 พ้ืนหลังทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Background) ซ่ึงปจจัยดังกลาว
เปนองคประกอบเบ้ืองตนท่ีจะสงอิทธิพลตอปจจัยทางจิตวิทยา คืออิทธิพลทางวัฒนธรรม (Culture 



 

and Cross Culture) วัฒนธรรมยอยของผูบริโภค (Consumer Subculture) และชนชั้นทางสังคม
ของผูบริโภค (Consumer Social Class)  

 ปจจัยท่ี 2 ปจจัยทางจิตวิทยา (Consumer Psychology) เปนปจจัยท่ีสงอิทธิพลภายในท่ี
สงผลตอกระบวนการตัดสินใจ ไดแก แรงจูงใจ การรับรู, ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 

 ปจจัยท่ี 3 การตัดสินใจของผูบริโภค (Consumer Decision – Making) ซ่ึงเม่ือตัดสินใจซ้ือ
แลวก็อาจจะกลับมาซ้ืออีกคร้ังดวย 

 
 
ภาพท่ี 3 ปจจัยท่ีมีสวนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ที่มา: กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธ์ิ (2554)  

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วิภารัตน พันธฤทธิ์ดํา (2552) ไดศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมตางประเทศท่ีมีตออัตลักษณ
ของวัยรุนไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญ่ีปุน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการฟงดนตรี
ญี่ปุนของวัยรุนไทย รวมท้ังศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความนิยมดนตรีญ่ีปุนของวัยรุนกับ
กระบวนการอัตลักษณของวัยรุนผูนิยมดนตรีญ่ีปุนโดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสังเกตแบบมี
สวนรวมและสัมภาษณแบบเจาะลึก 

 ผลการวิจัย พบวา สื่อและเพ่ือนของวัยรุนมีอิทธิพลทําใหวัยรุนไดรูจักดนตรีญ่ีปุน วัยรุน
แสวงหาความบันเทิงน้ีไดท้ังทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือนิตยสาร รวมท้ังอินเตอรเน็ต สําหรับพฤติกรรม
ความนิยมดนตรีญ่ีปุนแบงออกเปน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการสรางและแสวงหาความโดดเดน 

และกระบวนการเลียนแบบ วัยรุนแสดงออกถึงอัตลักษณที่โดดเดนไปจากเพ่ือนกลุมอ่ืนๆ ที่ไมนิยม



 

ดนตรีญ่ีปุน ขณะเดียวกันอัตลักษณเหลาน้ันเกิดจากการเลียนแบบนักรองดนตรีญ่ีปุนท่ีพวกเขาฟง 
นอกจากน้ีผูวิจัยยังใหทัศนะท่ีนาสนใจวาแมดนตรีญ่ีปุนจะเปนเพียงวัฒนธรรมยอยหน่ึงในสังคม                 
แตวัฒนธรรมของวัยรุนในสมัยปจจุบันมักแสวงหาความแปลกใหมท่ีแตกตางจากกระแสหลัก วัยรุนจึง
ฟงดนตรีญ่ีปุนท่ีเปนวัฒนธรรมยอยหน่ึงของสังคมในฐานะวัฒนธรรมกระแสหลักของกลุม พวกเขา
แสดงออกถึงความเปนตัวตนโดยการมาชุมนุมและทํากิจกรรมในทุกๆ วันหยุดและทุกปวัยรุนไทยจะ
รวมกันจัดงานคอนเสิรตรวมคนนิยมดนตรีญ่ีปุนข้ึนอีกดวย 

 ในงานดังกลาวจะมีการแสดงออกซ่ึงอัตลักษณรวมของกลุมวัยรุนผานเรือนรางดวยการ     
แตงกายเลียนแบบนักรองญ่ีปุนไปรวมงาน แสดงทาทีเหมือนนักรองท่ีตนแตงกายเลียนแบบและสราง
ภาษาเฉพาะท่ีเขาใจกันในกลุม พฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกเหลาน้ีบงบอก “ความเปนตัวตน” ของ
วัยรุนและความเปนตัวตนของวัยรุนท่ีไหลไปตามกระแสแรงขับเคล่ือนจากกระแสสังคมเร่ือยไป 

 งานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมญ่ีปุนท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรม
ตางๆ ของกลุมวัยรุน ซ่ึงงานวิจัยนี้จัดทําในชวงท่ีกระแสญ่ีปุนกําลังมาแรงในบานเรา บงบอกใหเห็นวา
ถาชวงไหนท่ีสังคมกําลังนิยมเร่ืองอะไรอยูนั้น วัยรุนก็จะเกิดความนิยมตามและขอมูลจากงานวิจัยน้ียัง
ชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมญ่ีปุนท่ีมีผลใหวัยรุนเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบตาม ท้ังการ              
แตงกาย การใชภาษา เปนตน 

 อุบลรัตน ศิริยุวศักด์ิ (2553) ศึกษากระบวนการเอเชียภิวัฒนของวัฒนธรรมปอปเกาหลี 
(เคปอป) : การผลิต การบริโภคและการสรางอัตลักษณของวัยรุนไทย ผลการศึกษาสรุปไดวาสินคา
วัฒนธรรมปอปเอเชีย (Asian Pop) ซ่ึงประกอบไปดวย ภาพยนตร ดนตรี ละครโทรทัศน หนังสือ
การตูน นิตยสาร เว็บไซด เกมออนไลน เปนตน กําลังไดรับความนิยมอยางกวางขวางในกลุมผูบริโภค
วัยรุนตามมหานครของเอเชียและสินคาวัฒนธรรมปอปเกาหลีเหลาน้ีก็ไดแพรหลายเขามาในประเทศ
ไทยอยางรวดเร็วมาก ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีประเทศเกาหลีมีการศึกษาวิจัยทางดานการตลาดของ
ภูมิภาคเอเชีย และวัฒนธรรมเฉพาะของแตละประเทศวาสินคาวัฒนธรรมประเภทใดเปนท่ีนิยม 
สามารถท่ีจะเปดตลาดในประเทศเพ่ือนบานได ท่ีสําคัญคือรัฐบาลประเทศเกาหลีเปนผูลงทุน และ               
วางนโยบายเร่ืองการสรางสรรคทางวัฒนธรรมในตลาดเอเชีย โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ  และ
พัฒนาบุคลากรฝายสรางสรรคเน้ือหาสาระทางดานเพลง ละคร ภาพยนตร ดวยนโยบายของภาครัฐ  
และความพรอมของภาคเอกชน จึงทําใหสินคาวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีประสบความสําเร็จ
ทางดานการตลาดในประเทศตางๆ 

 กระแสความนิยมของสินคาทางวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีสงผลกระทบตอพฤติกรรม
วัยรุนไทยทําใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับกระแสความนิยมของวัยรุนในภูมิภาคเอเชีย เปรียบเทียบกับ                   
อัตลักษณของตนเองในฐานะวัยรุนไทยและวัฒนธรรมปอปของสังคมในประเทศไทย ผลกระทบอีก
ดานหน่ึงคือในดานเศรษฐกิจ วัยรุนไทยตองเสียคาใชจายในแตละเดือนจํานวนไมนอยสําหรับการซ้ือ



 

สินคาทางวัฒนธรรมเหลาน้ี และกอใหเกิดความสนใจในการเรียนภาษาเกาหลีเพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะไดทราบ
ถึงเน้ือหาในภาพยนตร ละคร เพลงของเกาหลี และมีการแบงปนแลกเปล่ียนความรูผานการเผยแพร
ทางอินเตอรเน็ต 

 ผูวิจัยยังไดกลาวอีกวาแมกระแสความนิยมทางสินคาวัฒนธรรมของเกาหลีจะมีอิทธิพลตอ
วัยรุนไทยอยางมากก็ตาม แตเปนไปในลักษณะของการผสมผสานกับคานิยมทางวัฒนธรรมของไทย 
ในภาพรวมไมไดทําใหสูญเสียอัตลักษณของวัยรุนไทย แตอยางใดก็ตามส่ือมวลชนไทยควรมีบทบาทท่ี
เขมแข็งในการสรางภูมิคุมกันการเรียนรูของวัยรุนสังคมไทย จะตองมองปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนและ
กาวตามใหทันวาส่ิงเหลาน้ีเปนเพียงสินคา วัฒนธรรม คานิยม เปนมิตรภาพหรือการครอบงําทาง
วัฒนธรรม 

 ถือวางานวิ จัยชิ้น น้ีได เ อ้ือประโยชน และเปนแนวทางในการศึกษาเ ร่ืองพฤติกรรม                       
การเลียนแบบวัฒนธรรมของวัยไทยจากส่ือบันเทิงเกาหลี เปนอยางมาก ท้ังน้ีเพราะงานวิจัยชิ้นน้ี
ชี้ใหเห็นวาสื่อตางๆ จากประเทศเกาหลีกําลังเปนท่ีนิยมและแพรหลายไปอยางรวดเร็วมากโดยเฉพาะ
ในประเทศไทยและวัยรุนไทยก็มีการใชจายในการบริโภคส่ือบันเทิงจากประเทศเกาหลีเหลาน้ีเปน
จํานวนมาก 

 สุธาสินี มาสขาว (2549) ไดศึกษากลยุทธการสงเสริมการทองเท่ียวผานละครโทรทัศน
เกาหลี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงกลยุทธการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศเกาหลีผานละคร
โทรทัศนเกาหลีและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคตอการทองเท่ียวประเทศเกาหลี ผลการศึกษา พบวา 
ประเทศเกาหลีมีนโยบายหลักในการสงออกสินคาทางวัฒนธรรมโดยผานอุตสาหกรรมความบันเทิง 
ไดแก ละครโทรทัศน ภาพยนตร และเพลง ซ่ึงมีกลยุทธท่ีสําคัญ คือการสงเสริมการทองเท่ียวผาน
ละครโทรทัศน โดยนําเสนอภาพผานสถานท่ีทองเท่ียว การสอดแทรกวัฒนธรรมผานละครโทรทัศน  
และการนําสถานท่ีท่ีปรากฏในละครมาจัดเปนแหลงทองเท่ียวและผลจากการสนทนากลุมกับผูชม
ละครโทรทัศนเกาหลี พบวา ผูรวมสนทนาทั้งหมดรับรูจดจําไดและคุนเคยกับประเทศเกาหลี รวมท้ังมี
ทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณของประเทศเกาหลีและการทองเท่ียวเกาหลีดวย แตในแงของความต้ังใจ
เดินทางไปทองเท่ียวนั้น พบวายังมีปจจัยหลายดานเขามาเก่ียวของ ท้ังในเร่ืองงบประมาณ ระยะเวลา 
และความนาสนใจของประเทศน้ันๆ ผูรวมสนทนาสวนใหญจึงยังไมมีความต้ังใจเดินทางไปทองเท่ียว
ประเทศเกาหลี  

งานวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาประเทศเกาหลีมีนโยบายหลักในการสงออกสินคาทาง
วัฒนธรรมและยังมีการสอดแทรกวัฒนธรรมเกาหลีผานทางละครโทรทัศนสงผลใหผูท่ีรับชมเกิด
ทัศนคติที่ดีตอประเทศเกาหลี 
 ปภังกร  ปรีดาชัชวาล (2556) ไดศึกษาการยอมรับและพฤติกรรมการเลียนแบบทาง
วัฒนธรรมจากส่ือบันเทิงเกาหลี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวาวัยรุนในปจจุบันมีการเปดรับส่ือบันเทิง



 

เกาหลี ซ่ึงไดแกภาพยนตร ละคร และเพลงมากนอยแคไหน และจะสงผลตอการยอมรับวัฒนธรรม
เกาหลีหรือไม และมีพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมเกาหลีมากนอยแคไหน อยางไร 

 ผลการวิจัยสรุปไดวาจากการศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากส่ือบันเทิง
เกาหลี พบวา วัยรุนไทยมีพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากส่ือบันเทิงเกาหลีในระดับ                 
ปานกลาง มีพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากส่ือบันเทิงเกาหลี ดานการรับประทานอาหาร
มากท่ีสุด และวัยรุนไทยมีเหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีรับประทานอาหารเกาหลี คือ อยากลองอาหารใหมๆ 
แสดงใหเห็นวาวัยรุนไทยมีความสนใจ ชื่นชอบ และอยากลองอาหารเกาหลีมากท้ังน้ี อาจเน่ืองจาก 
สื่อบันเทิงสวนใหญของประเทศเกาหลี มักแฝงวัฒนธรรมดานอาหารเกาหลีลงไปในส่ือบันเทิง                   
เม่ือวัยรุนไทยไดเปดรับสื่อบันเทิงเกาหลี จึงทําใหเกิดการอยากลองรับประทานอาหารเกาหลี อีกท้ังใน
ประเทศไทยเองก็มีรานอาหารสไตลเกาหลีเปดใหบริการมากข้ึนเร่ือยๆ วัย รุนไทยจึงมีโอกาส
รับประทานอาหารเกาหลีไดงายข้ึน จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากส่ือบันเทิง
เกาหลี 

 จากการศึกษาการเปดรับส่ือบันเทิงเกาหลี พบวา วัยรุนไทยเปดรับส่ือบันเทิงเกาหลีในระดับ
ตํ่า ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากวัยรุนไทยสวนใหญอยูในชวงวัยเรียนและวัยเร่ิมทํางาน ซ่ึงมีหนาท่ีในการเรียน 
และการทํางานเปนหลักจึงทําใหมีเวลาและความบอยของการเปดรับส่ือบันเทิงเกาหลีนอย และยังพบ
อีกวาการเปดรับส่ือบันเทิงเกาหลีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจาก             
สื่อบันเทิงเกาหลี แสดงใหเห็นวาไมวาวัยรุนไทยจะเปดรับส่ือบันเทิงเกาหลีในระดับตํ่า แตก็สามารถ
สงผลตอการเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากส่ือบันเทิงเกาหลีได ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก
การเปดรับสื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุนไทยแมวาจะเปดรับในปริมาณท่ีนอย แตหากส่ือบันเทิงท่ีเปดรับ
นั้นเปนส่ิงท่ีนาสนใจ และตรงกับความตองการของผูเปดรับก็สามารถทําใหเกิดการจดจําไดพรอมท้ัง
สงผลมาถึงพฤติกรรมการเลียนแบบของผูเปดรับดวย ผนวกกับกระแสสังคมท่ีกลาวถึงส่ือบันเทิง
ในชวงระยะเวลาท่ีเปดรับน้ัน ก็เปนสวนหน่ึงท่ีคอยยํ้าเตือนและผลักดันใหวัยรุนไทยเกิดพฤติกรรม   
การเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากส่ือบันเทิงเกาหลีไดงายข้ึน 

 ปรีชา พันธุแนน และคณะ (2551) ศึกษาสื่อบันเทิงเกาหลีกับคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของ
วัยรุนไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเก่ียวกับคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทยท่ีมีตอส่ือบันเทิง
เกาหลี และความสัมพันธระหวางส่ือบันเทิงเกาหลี กับคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทย                
เพ่ือจะไดนําขอมูลผลการวิจัยท่ีคนพบไปใชในการวางแผนพัฒนาการเปดรับส่ือของวัยรุนไทย                 
และลักษณะของคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทยซ่ึงอาจมีผลกระทบตอครอบครัว และสังคม
ตอไป 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับอุดมศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทย



 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทย
ระดับมาก ไดแก การแตงกายดวยเส้ือผาสไตลวัยรุนเกาหลีท่ีกําลังอยูในความนิยม ท้ังน้ีเปนเพราะ
วัยรุนไทยมีความสัมพันธกับตนแบบคือมีการติดตามการเคล่ือนไหวของดาราวัยรุนเกาหลี และมีความ
สนใจตอพฤติกรรมตางๆ ของดาราวัยรุนเกาหลีขณะท่ีวัยรุนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา               
มีคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทยภาพรวมอยูในระดับมาก จําแนกเปนรายขอพบวาคานิยม
ในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทยระดับมาก ไดแก ความเปนไปในสไตลเกาหลีท่ีวัยรุนชื่นชอบ  และ
ยอมรับ ไมมีการตอตานหรือโจมตีจากสังคม ท้ังน้ีเปนเพราะวัยรุนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ไดมีการสังเกต และเลียนแบบรวมท้ังยอมรับในคานิยมวัฒนธรรมของเกาหลี แตยังมีการดูแลตนเอง 
ใหอยูในกรอบของสังคม วาใหการยอมรับไดจึงไดแสดงออกอยางม่ันใจ 

 ความสัมพันธระหวางส่ือบันเทิงเกาหลีกับคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทย พบวา         
สื่อบันเทิงเกาหลีท่ีเปนประเภทภาพยนตรเกาหลีมีความสัมพันธกับคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของ
วัยรุนไทยท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ท้ังน้ีเปนเพราะ
วัยรุนไทยท้ัง 3 ระดับการศึกษามีพฤติกรรมในการเปดรับสื่อท่ีเปนส่ือภาพยนตร โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
การติดตามกระแสสมัยนิยม โดยเฉพาะแนวโนมของศิลปนเกาหลีวาเปนไปในทิศทางใด เปนการเก็บ
ขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือนํามาพูดคุยแลกเปล่ียน ซ่ึงเปนกระแสความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีท่ีกําลังเปนท่ี
สนใจ และไดปฏิบัติตามโดยการแตงกายเลียนแบบบาง 
 ชญาณ ลําเภา (2556) ไดศึกษาทัศนคติ การรับรู และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส
เกาหลีนิยม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมและ
ศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและปจจัยในการบริโภคสินคาไทยแบบเกาหลีนิยม ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติบนกระแสเกาหลีนิยมมากท่ีสุดคือปจจัยดาน
คุณคาทางสังคมและการยอมรับจากคนรอบขาง ซ่ึงปรากฏอยูในแทบทุกประเภทของสินคา และ
บริการ สวนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเลยคือปจจัยดานราคา ซ่ึงไมปรากฏอยูในทัศนคติ  
ทุกระดับและทุกประเภทสินคาและบริการ สวนของการรับรูพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกรับสื่อ 
และขาวสารเก่ียวกับการบริโภคแบบเกาหลีนิยมผานทางสื่อโทรทัศนและวิทยุมากท่ีสุดรองลงมาคือ 
สื่อออนไลน ซ่ึงกลุมเพ่ือนจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ โดยมีความเช่ือท่ีเก่ียวกับภาพความเปนเกาหลี 
และมีความเห็นจากสวนหนึ่งวาความสวยสไตลเกาหลีไดมาจากการทําศัลยกรรมความงามเปนหลัก 
และสินคาเกาหลีท่ีพูดถึงและรูจักมากท่ีสุด 2 ชนิดคือ เคร่ืองสําอางและอาหารเกาหลี ซ่ึงพบวาครีม 
และผลิตภัณฑบํารุงผิวและรานอาหารประเภทปงยางเปนสินคาท่ีผูบริโภครูจักมากท่ีสุด ในสวนของ
พฤติกรรมการบริโภคพบวาสินคาประเภทเคร่ืองสําอาง พฤติกรรมการบริโภคมีอัตราท่ีใกลเคียงกัน
สองประเภทคือผลิตภัณฑบํารุงผิว และผลิตภัณฑประเภทแปง และครีมรองพ้ืน สินคาประเภทเคร่ือง



 

แตงตัวท่ีนิยมคือ เคร่ืองนุงหม และรานอาหารสไตลเกาหลีก็คือรานอาหารประเภทปงยาง สวนสื่อ
บันเทิงที่ไดรับความนิยมคือภาพยนตรไทยกล่ินอายเกาหลี 

 จะเห็นไดวาความโดดเดนของวัฒนธรรมเกาหลีท่ีทําใหเขาถึงความตองการของผูบริโภคจะ
ประกอบไปดวยปจจัย 4 ปจจัย ไดแก 
 1. การสรางภาพลักษณของสินคา และบริการเชิงวัฒนธรรมเกาหลีท่ีสามารถแทนท่ี
วัฒนธรรมการบริโภคเดิม 

 2. การทําใหวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีสามารถจับตองได  
 3. การสรางกระแสท่ีปกคลุมตลาด และตอเน่ือง 
 4. การนําเสนอท่ีเฉพาะเจาะจง 



 

 

 

 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชศึกษาในการวิจัย คือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัด
ลําปางท่ีมีอายุต้ังแต 13 ป จนถึงอายุ 30 ป จากประกาศสํานักทะเบียนกลาง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2556 พบวาประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง และมีอายุต้ังแต 13 ปจนถึง
อายุ 30 ป มีจํานวนท้ังส้ิน 13,765 ราย 

กลุมตัวอยาง 
 ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยน้ี คํานวณโดยหลักการคํานวณของ Yamané (สุณีย ลอง
ประเสริฐ, 2547) กําหนดใหมีความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมใหเกิด 0.05 หรือ รอยละ 5 
ดังสูตรตอไปน้ี 

 

 
  เม่ือ  n  = ขนาดตัวอยางท่ีควรสุม 
                               N  = ขนาดประชากร (อายุต้ังแต 13 ป จนถึงอายุ 30 ปในเขต 
   เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2556)  
   e  =  ความคลาดเคล่ือนในการสุมไมเกินรอยละ 5% (คือ 0.05)  
 
 แทนคา  n  =  
 
 
   n =  388.7045 ≈ 400 
 

N 

1 + N(e)
2
 

13,765 
1 + [13,765 X (0.05)

2
] 



 

 จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 389 ราย เพ่ือใหขอมูลเกิดความนาเชื่อม่ัน
มากข้ึน ผูวิจัยจึงไดเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ราย  

การสุมตัวอยาง 
 การสุมตัวอยางใชวิธีแบงสัดสวนขนาดประชาการแยกตามพ้ืนท่ี ดังตอไปน้ี 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวน และรอยละของขนาดตัวอยางจําแนกตามตําบล 
ตําบล ขนาดประชากร รอยละ ตัวอยาง 

สวนดอก 1,155 8.39 34 

เวียงเหนือ 2,626 19.08 76 

หัวเวียง 2,317 16.83 67 

สบตุย 3,332 24.21 97 

บอแฮว 425 3.09 12 

ชมพู 1,370 9.95 40 

พระบาท 2,323 16.88 68 

พิชัย 217 1.58 6 

รวม 13,765 100.00 400 
 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูศึกษาไดลําดับข้ันตอน เพ่ือใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบงเปน 
3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ลักษณะคําถามเปนแบบคําถามใหเลือกตอบเพียงขอเดียว 
จํานวน 5 ขอ 

 สวนท่ี 2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมเปนคําถามเก่ียวกับชองทางการในการรับรูถึงกระแส
เกาหลีนิยมวามาจากแหลงใดบาง ลักษณะคําถามเปนแบบคําถามใหเลือกตอบเพียงขอเดียวจํานวน 1
ขอ 

 สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม ซ่ึงแบงออกไดเปน 4 ประเภทไดแก 
 1. พฤติกรรมการซ้ือสินคาหรือบริการตามกระแสเกาหลีนิยม ลักษณะคําถามเปนแบบ
คําถามใหตอบรับหรือปฏิเสธ จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย ยี่หอของสินคา สถานที่ในการใชบริการ 
และประเภทของบริการทีเ่ลือกบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม ชองทางในการเลือกบริโภคสินคาหรือ
บริการตามกระแสเกาหลีนิยม จํานวนเงินท่ีใชจายในการบริโภคสินคาหรือบริการตามกระแสเกาหลี
นิยม  



 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิ และ
ขอมูลทุติยภูมิ ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนด
ไวโดยใชแบบสอบถามประกอบไปดวย ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเพ่ือใชสนับสนุนการศึกษาใหมีความสมบูรณ
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา และบทความตางๆที่เก่ียวของกับการศึกษา
ตลอดจนการคนควาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต รวมท้ังขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
การตรวจสอบความนาเช่ือถือไดของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดมีการทดสอบความเท่ียงตรง และความเชื่อม่ัน ของเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยดังน้ี 

1. ความเท่ียงตรง ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช และใหมีความถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข และ
หาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) กอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริงโดยการหาคา IOC นั้น
ผูวิจัยไดนําไปตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผศ.บุรินทร 
รุจนพันธุ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น คุณกาญจนา ศรีชัยตัน หัวหนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น และคุณนัชชุรัตน ชูจันทร หัวหนาธนกิจธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.77 

2. ความเชื่อม่ัน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
อาจารยท่ีปรึกษาไปทําการทดสอบ (Try Out) จํานวน 30 ชุด กับกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียง
กับกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา จากน้ันจึงนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาทดสอบความเชื่อม่ัน โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการหาความเชื่อม่ัน โดยไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

เทากับ 0.91 ซ่ึงมากกวา 0.70 ถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ และสามารถนําไปศึกษากับ
กลุมตัวอยางจริงได 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาวิเคราะห
ขอมูล ดังตอไปน้ี 



 

 1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม การรับรูกระแสเกาหลีนิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage)  

2. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ทดสอบตามลักษณะของตัวแปรในแตละชนิด ซ่ึงคาสถิติท่ี
ใชในการทดสอบคือการทดสอบ Chi – Square 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

 การวิ จัยการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชน             
ในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยวิจัยคือแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิเคราะหเปน 5 สวน ดังน้ี  
  สวนที ่1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนที ่2 ผลการวิเคราะหการรับรูตอสินคาหรือบริการท่ีมีการทําการตลาดเก่ียวกับเกาหลี  
  สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม  
  สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม 
การบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง  
  สวนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (ราย)  รอยละ 
เพศ   
   ชาย 135 33.8 
   หญิง 265 66.2 

รวม 400 100.0 
อาย ุ   
   อายุตั้งแต 13 – 15 ป 23 5.8 
   อายุตั้งแต 16 – 18 ป 53 13.2 
   อายุตั้งแต 19 – 22 ป 143 35.8 
   อายุตั้งแต 22 – 30 ป 181 45.2 

รวม 400 100.0 
ระดับการศึกษา   
   มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา 44 11.0 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 36 9.0 
   อนุปริญญา / ปวส. 54 13.4 
   ปริญญาตรี 229 57.3 
   ปริญญาโทหรือสูงกวา 37 9.3 

รวม 400 100.0 
 



 

ตาราง 2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (ตอ) 
ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (ราย)  รอยละ 

อาชีพ 156 39.0 
   นักเรียน / นักศึกษา   
   ขาราชการ / พนักงานราชการ 62 15.4 
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ / องคกรอิสระ 28 7.0 
   พนักงานบริษัทเอกชน 69 17.3 
   เจาของธุรกิจสวนตัว 85 21.3 

รวม 400 100.0 
ชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน   
   ตํ่ากวา 5,000 บาท 98 24.5 
   ต้ังแต 5,000 – 9,999 บาท 55 13.8 
   ต้ังแต 10,000 – 29,999 บาท 193 48.2 
   ต้ังแต 30,000 บาทข้ึนไป 54 13.5 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวามากกวาคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง มีจํานวน 265 
ราย คิดเปนรอยละ 66.2  เกือบคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางมีอายุต้ังแต 22 – 30 ป มีจํานวน 181 ราย 
คิดเปนรอยละ 45.2 กวาคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษา (สําเร็จการศึกษาหรือกําลัง
ศึกษา) อยูในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 229 ราย คิดเปนรอยละ 57.3 สวนใหญกลุมตัวอยางเปน
นักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน 156 ราย คิดเปนรอยละ 39.0 และเกือบคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนต้ังแต 10,000–29,999 บาท มีจํานวน 193 ราย 
 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
 

ตาราง 3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกระแสนิยมในปจจุบัน 
กระแสนิยมในปจจุบัน จํานวน (ราย)  รอยละ 

กระแสเกาหลีนิยม, K – POP (Korean pop culture)  307 76.8 
กระแสญี่ปุนนิยม, J – POP (Japanese pop culture)  8 2.0 
กระแสตะวันตกนิยม 19 4.8 
กระแสไทยนิยม, T – Pop 53 13.2 
ไมไดสนใจกระแสนิยมในปจจุบัน 13 3.2 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวามากกวาคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางเห็นวาในปจจุบันกระแส
เกาหลีนิยม  K–POP (Korean pop culture) เปนท่ีนิยมมากท่ีสุด มีจํานวน 307 ราย คิดเปนรอยละ 
76.8 รองลงมาคือ กระแสไทยนิยม  T–Pop จํานวน 53 ราย รอยละ 13.2 กระแสตะวันตกนิยม 
จํานวน 19 ราย รอยละ 4.8 และกระแสญ่ีปุนนิยม J–POP (Japanese pop culture) จํานวน 8 
ราย รอยละ 2.0 โดยอีกรอยละ 3.2 หรืออีกจํานวน 13 ราย เปนกลุมตัวอยางท่ีไมไดสนใจกระแสนิยม
ในปจจุบัน 



 

 
สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม  
 

ตาราง 4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรม 
           การบริโภคสินคา และบริการจากกระแสเกาหลี 
พฤติกรรมการบริโภคสินคา 

และบริการจากกระแส
เกาหลี 

การใช
เคร่ืองสําอาง

เกาหลี 

การใชบริการ
รานอาหารสไตล

เกาหลี 

การทําศัลยกรรม
สไตลเกาหลี 

การซ้ือส่ือ
บันเทิงเก่ียวกับ

เกาหลี 

เคย 
จํานวน 258 239 68 264 
รอยละ  (64.5)   (59.8)   (17.0)   (66.0)  

ไมเคย 
จํานวน 142 161 332 136 
รอยละ  (35.5)   (40.2)   (83.0)   (34.0)  

รวม 
จํานวน 400 400 400 400 

รอยละ (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวามากกวาคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางเคยซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี 
มีจํานวน 258 ราย คิดเปนรอยละ 64.5 และ ไมเคยซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี จํานวน 142 ราย รอยละ 
35.5 คร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางเคยใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี มีจํานวน 239 ราย คิดเปน               
รอยละ 59.8 และไมเคยใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี มีจํานวน 161 ราย รอยละ 40.2 ตามลําดับ 
 สวนใหญกลุมตัวอยางไมเคยทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี มีจํานวน 332 ราย คิดเปนรอยละ 
83.0 และเคยทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี จํานวน 68 ราย รอยละ 17.0 ตามลําดับ 
 กลุมตัวอยางเคยซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี (เชน ซีดีเพลง นิตยสาร โปสเตอร เปนตน)      
มีจํานวน 264 ราย คิดเปนรอยละ 66.0 และไมเคยซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี จํานวน 136 ราย 
รอยละ 34.0 ตามลําดับ 
  

ตาราง 5 แสดงจํานวน และรอยละของย่ีหอเคร่ืองสําอาง 
ย่ีหอเคร่ืองสําอาง จํานวน (ราย)  รอยละ 

Bergamo 18 7.0 
Rojukiss 23 8.9 
Etude 99 38.4 
Skinfood 70 27.1 
Baviphat 17 6.6 
Laneige 9 3.5 
Welcos  15 5.8 
The Face Shop 6 2.3 
Holika Holika 1 .4 

รวม 258 100.0 
 
 



 

 จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางซ้ือเคร่ืองสําอางย่ีหอ Etude เปนประจํามาก
ที่สุด มีจํานวน 99 ราย คิดเปนรอยละ 38.4 รองลงมาคือ Skinfood จํานวน 70 ราย รอยละ 27.1 
Rojukiss จํานวน 23 ราย รอยละ 8.9 Bergamo จํานวน 18 ราย รอยละ 7.0 Baviphat จํานวน 17 
ราย รอยละ 6.6 Welcos จํานวน 15 ราย รอยละ 5.8 Laneige จํานวน 9 ราย รอยละ 3.5 The 
Face Shop จํานวน 6 ราย รอยละ 2.3 และ Holika Holika จํานวน 1 ราย รอยละ 0.4 ตามลําดับ 
 

ตาราง 6 แสดงจํานวน และรอยละของชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี 
ชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี จํานวน (ราย)  รอยละ 

ทางอินเตอรเน็ต 73 28.3 
หางสรรพสินคาช้ันนําในจังหวัดลําปาง 73 28.3 
รานขายเคร่ืองสําอางท่ัวไปในจังหวัดลําปาง 112 43.4 

รวม 258 100.0 

 จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวา เกือบคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางมีชองทางในการซ้ือ
เคร่ืองสําอางเกาหลีจากรานขายเคร่ืองสําอางท่ัวไปในจังหวัดลําปาง มีจํานวน 112 ราย คิดเปน                 
รอยละ 43.4 และทางอินเตอรเน็ตกับหางสรรพสินคาชั้นนําในจังหวัดลําปาง จํานวน 73 ราย รอยละ 
28.3 เทา ๆ กันตามลําดับ 
 
ตาราง 7 แสดงจํานวน และรอยละของคาใชจายเคร่ืองสําอางเกาหลีตอเดือน 

คาใชจายเคร่ืองสําอางเกาหลีตอเดือน จํานวน (ราย)  รอยละ 
ไมเกิน 500 บาท 103 39.9 
500 – 1,500 บาท 140 54.3 
มากกวา 1,500 บาท 15 5.8 
รวม 258 100.0 
 

 จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวา คร่ึงหน่ึงของคาใชจายเคร่ืองสําอางเกาหลีตอเดือนของกลุม
ตัวอยางประมาณ 500–1,500 บาท มีจํานวน 140 ราย คิดเปนรอยละ 54.3 รองลงมาคือ ไมเกิน 
500 บาท จํานวน 103 ราย รอยละ 39.9 และมากกวา 1,500 บาท จํานวน 15 ราย รอยละ 5.8 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 8 แสดงจํานวน และรอยละของสไตลรานอาหารเกาหลีท่ีใชบริการเปนประจํา 
           ในจังหวัดลําปาง 

สไตลรานอาหารเกาหลีที่ใชบริการเปนประจําในจังหวัดลําปาง จํานวน (ราย)  รอยละ 

รสเอร็ด (ในซอยตลาดอัศวิน)  44 18.4 
Miyabi (ใน Central ลําปาง)  173 72.4 
Kawano Korean Restaurant 22 9.2 

รวม 239 100.0 
 
 



 

 จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวา รานอาหารสไตลเกาหลีท่ีกลุมตัวอยางมักใชบริการเปน
ประจําในจังหวัดลําปางมากท่ีสุด คือ Miyabi (ใน Central ลําปาง) มีจํานวน 173 ราย คิดเปนรอยละ 
72.4 รองลงมาคือ รสเอร็ด (ในซอยตลาดอัศวิน) จํานวน 44 ราย รอยละ 18.4 และ Kawano 
Korean Restaurant จํานวน 22 ราย รอยละ 9.2 ตามลําดับ 
 

ตาราง 9 แสดงจํานวน และรอยละของคาใชจายรานอาหารสไตลเกาหลีตอเดือน 
คาใชจายรานอาหารสไตลเกาหลีตอเดือน จํานวน (ราย)  รอยละ 

ไมเกิน 500 บาท 87 36.4 
500 – 1,500 บาท 138 57.7 
มากกวา 1,500 บาท 14 5.9 

รวม 239 100.0 
 

 จากตาราง 9 แสดงใหเห็นวา โดยเฉล่ียกลุมตัวอยางใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี               
เดือนละ 500–1,500 บาทมากท่ีสุด มีจํานวน 138 ราย คิดเปนรอยละ 57.7 รองลงมาคือ ไมเกิน 
500 บาทจํานวน 87 ราย รอยละ 36.4 และมากกวา 1,500 บาท จํานวน 14 ราย รอยละ 5.9 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 10 แสดงจํานวน และรอยละของรายการการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี 

รายการการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี จํานวน (ราย)  รอยละ 
ศัลยกรรมจมูก 23 33.8 
ศัลยกรรมตา 21 30.9 
ศัลยกรรมปาก 8 11.8 
ศัลยกรรมคาง 10 14.7 
ศัลยกรรมหนา 3 4.4 
อื่น ๆ 3 4.4 
รวม 68 100.0 
 

 จากตาราง 10 แสดงใหเห็นวา สวนใหญกลุมตัวอยางทําศัลยกรรมจมูกสไตลเกาหลี                  
มีจํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 33.8 รองลงมาคือ ศัลยกรรมตา จํานวน 21 ราย รอยละ 30.9
ศัลยกรรมคาง จํานวน 10 ราย รอยละ 14.7ศัลยกรรมปาก จํานวน 8 ราย รอยละ 11.8 ศัลยกรรม
หนา และอ่ืนๆ จํานวน 3 ราย รอยละ 4.4 เทาๆ กันตามลําดับ 
 
ตาราง 11 แสดงจํานวน และรอยละของแหลงท่ีใชบริการคลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลี 

แหลงท่ีใชบริการคลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลี จํานวน (ราย)  รอยละ 
คลินิกลําปางศัลยกรรมตกแตง 20 29.4 
สมเพชรคลินิกเวชกรรม 16 23.5 
อื่น ๆ 32 47.1 

รวม 68 100.0 



 

 จากตาราง 11 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางใชบริการคลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลีแหลง     
อ่ืนๆ มากท่ีสุด มีจํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมาคือ คลินิกลําปางศัลยกรรมตกแตง 
จํานวน 20 ราย รอยละ 29.4 และสมเพชรคลินิกเวชกรรม จํานวน 16 ราย รอยละ 23.5 ตามลําดับ 
 

ตาราง 12 แสดงจํานวน และรอยละของคาใชจายในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีตอคร้ัง 
คาใชจายในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีตอคร้ัง จํานวน (ราย)  รอยละ 

ไมเกิน 3,000 บาท 9 13.3 
3,000 – 20,000 บาท 53 77.9 
มากกวา 20,000 บาท 6 8.8 

รวม 68 100.0 
 

 จากตาราง 12 แสดงใหเห็นวา สวนใหญกลุมตัวอยางเสียคาใชจายในการทําศัลยกรรม
สไตลเกาหลีคร้ังละ 3,000–20,000 บาทมีจํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 77.9 รองลงมาคือ ไมเกิน 
3,000 บาท จํานวน 9 ราย รอยละ 13.3 และมากกวา 20,000 บาท จํานวน 6 ราย รอยละ 8.8 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 13 แสดงจํานวน และรอยละของประเภทการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 

ประเภทการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี จํานวน (ราย)  รอยละ 
ซีรีสเกาหลี 164 62.1 
CD เพลง (รวมไปถึงการ Download เพลง)  76 28.8 
โปสเตอร 8 3.0 
นิตยสารรายเดือนเก่ียวกับบันเทิงเกาหลี 16 6.1 

รวม 264 100.0 
 

 จากตาราง 13 แสดงใหเห็น วามากกวาคร่ึงหน่ึงของกลุมตัวอยางซ้ือซีรีสเกาหลีเปนประจํา 
มีจํานวน 164 ราย คิดเปนรอยละ 62.1 รองลงมาคือ CD เพลง (รวมไปถึงการ Download เพลง) 
จํานวน 76 ราย รอยละ 28.8นิตยสารรายเดือนเก่ียวกับบันเทิงเกาหลี จํานวน 16 ราย รอยละ 6.1 
และโปสเตอร จํานวน 8 ราย รอยละ 3.0 ตามลําดับ 
 
ตาราง 14 แสดงจํานวน และรอยละของชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 

ชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี จํานวน (ราย)  รอยละ 
ทางอินเตอรเน็ต 88 33.3 
หางสรรพสินคาช้ันนําในจังหวัดลําปาง 105 39.8 
ตลาดท่ัวไป ตลาดนัดคลองถม ถนนคนเดิน ในจังหวัดลําปาง 71 26.9 

รวม 264 100.0 
 

 จากตาราง 14 แสดงใหเห็นวา สวนใหญกลุมตัวอยางใชชองทางหางสรรพสินคาชั้นนําใน
จังหวัดลําปางมากท่ีสุดมีจํานวน 105 รายคิดเปนรอยละ 39.8 รองลงมาคือ ทางอินเตอรเน็ต จํานวน 
88 ราย รอยละ 33.3 และตลาดท่ัวไป ตลาดนัดคลองถม ถนนคนเดิน ในจังหวัดลําปาง จํานวน 71 
ราย รอยละ 26.9 ตามลําดับ 



 

ตาราง 15 แสดงจํานวน และรอยละของคาใชจายในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีตอเดือน 
คาใชจายในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีตอเดือน จํานวน (ราย)  รอยละ 

ไมเกิน 500 บาท 108 40.9 
500 – 1,500 บาท 147 55.7 
มากกวา 1,500 บาท 9 3.4 

รวม 264 100.0 
 

 จากตาราง 15 แสดงใหเห็นวา โดยเฉล่ียกลุมตัวอยางจายเงินซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีตอเดือน 
500 – 1,500 บาทมากท่ีสุด มีจํานวน 147 ราย คิดเปนรอยละ 55.7 รองลงมาคือ ไมเกิน 500 บาท 
จํานวน 108 ราย รอยละ 40.9 และมากกวา 1,500 บาท จํานวน 9 ราย รอยละ 3.4 ตามลําดับ 
 
ตาราง 16 แสดงจํานวน และรอยละของความตองการรานจําหนายสินคาหรือบริการ 
             ท่ีเก่ียวกับเกาหลี 

ความตองการรานจําหนายสินคาหรือบริการท่ีเก่ียวกับเกาหลี จํานวน (ราย)  รอยละ 
รานอาหารสไตลเกาหลี 125 31.2 
คลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลี 75 18.8 
รานเครื่องสําอางนําเขาจากเกาหลี 44 11.0 
รานจําหนายสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 129 32.2 
รานจําหนายสินคาหรือบริการท่ีเก่ียวกับเกาหลีในจังหวัดลําปางมีเพียงพอแลว 27 6.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 16 แสดงใหเห็นวา สวนใหญกลุมตัวอยางอยากใหเพ่ิมรานจําหนายส่ือบันเทิง
เก่ียวกับเกาหลีมากข้ึนในจังหวัดลําปาง มีจํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาคือ 
รานอาหารสไตลเกาหลีจํานวน 125 รายรอยละ 31.2 คลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลีจํานวน 75 ราย
รอยละ 18.8 รานเคร่ืองสําอางนําเขาจากเกาหลีจํานวน 44 รายรอยละ 11.0 และรานจําหนายสินคา
หรือบริการท่ีเก่ียวกับเกาหลีในจังหวัดลําปางมีเพียงพอแลว จํานวน 27 ราย รอยละ 6.8 ตามลําดับ 
 
สวนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยมกับพฤติกรรมการบริโภค
ตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง  โดยใชสถิติ                      
Chi–Square ในการวิเคราะหสมมติฐานท้ังหมด ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 สมมติฐานการวิจัย  การรับรูกระแสเกาหลีนิยม และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส
เกาหลีนิยม ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง มีความสัมพันธกัน 
 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองสําอางเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1.1 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับการซ้ือ
เคร่ืองสําอางเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 



 

 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 17 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับการซ้ือเครื่องสําอางเกาหลี 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
การซ้ือเครื่องสําอางเกาหล ี

รวม 
เคย ไมเคย 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 209 98 307 
รอยละ 68.1 31.9 100.0 

Chi – Square เทากับ 13.27, df เทากับ 4, sig. เทากับ 0.010* 
 

 จากตาราง 17 พบวา คา sig เทากับ 0.010 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                     
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับ     
การซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง โดยรายละเอียด
การซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีจําแนกตามการรับรูกระแสเกาหลีนิยมเคยซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี มีจํานวน 
209 ราย รอยละ 68.1 และไมเคยซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี มีจํานวน 98 ราย รอยละ 31.9 ตามลําดับ 
 
 สมมติฐานการวิ จัยขอ ท่ี 1.2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ กับ ย่ีหอ
เคร่ืองสําอางท่ีซื้อเปนประจําของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับย่ีหอเคร่ืองสําอางท่ีซ้ือเปนประจําของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับย่ีหอเคร่ืองสําอางท่ีซ้ือเปนประจําของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 
ตาราง 18 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
            กับย่ีหอเคร่ืองสําอางท่ีซ้ือเปนประจํา 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 

ย่ีหอเคร่ืองสําอางท่ีซ้ือเปนประจาํ 

รวม 

Be
rg

am
o 

Ro
ju

ki
ss

 

Et
ud

e 

Sk
in

fo
od

 

Ba
vi

ph
at
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ig
e 

W
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s 
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e 

Fa
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op
 

Ho
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a 
Ho
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a 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 15 19 77 61 14 7 11 4 1 209 
รอยละ 7.2 9.1 36.8 29.2 6.7 3.3 5.3 1.9 0.5 100.0 

Chi – Square เทากับ 46.839, df เทากับ 32, sig. เทากับ 0.044* 
 



 

 จากตาราง 18 พบวา คา sig เทากับ 0.044 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                     
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับ
ยี่หอเคร่ืองสําอางท่ี ซ้ือเปนประจําของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง                        
โดยรายละเอียดย่ีหอเคร่ืองสําอางท่ีซ้ือเปนประจําจําแนกตามการรับรูกระแสเกาหลีนิยมซ้ือ
เคร่ืองสําอางเกาหลีเปนประจํา มีจํานวน 209 รายแบงเปนกลุมตัวอยางซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีย่ีหอ 
Etude มากท่ีสุด มีจํานวน 77 ราย คิดเปนรอยละ 39.8 รองลงมาคือ Skinfood จํานวน 61 ราย 
รอยละ 29.2 Rojukiss จํานวน 19 ราย รอยละ 9.1 Bergamo จํานวน 15 ราย รอยละ 7.2 

Baviphat จํานวน 14 ราย รอยละ 6.7 Welcos จํานวน 11 ราย รอยละ 5.3 Laneige จํานวน 7 
ราย รอยละ 3.3 The Face Shop จํานวน 4 ราย รอยละ 1.9 และ Holika Holika จํานวน 1 ราย 
รอยละ 0.5 ตามลําดับ 
 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1.3 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับชองทางในการ
ซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 19 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 

ชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี 

รวม 
ทางอินเตอรเน็ต 

หางสรรพสินคาชั้น
นําในจังหวัดลําปาง 

รานขาย
เคร่ืองสําอางท่ัวไป
ในจังหวัดลําปาง 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 65 62 82 209 
รอยละ 31.1 29.7 39.2 100.0 

Chi – Square เทากับ 36.927, df เทากับ 8, sig. เทากับ 0.000* 
 

 จากตาราง 19 พบวา คา sig เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับ
ชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง                     
โดยรายละเอียดชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีจําแนกตามการรับรูกระแสเกาหลีนิยม จํานวน 
209 ราย ซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีจากชองทางรานขายเคร่ืองสําอางท่ัวไปในจังหวัดลําปางมากท่ี สุด                     
มีจํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมาคือ ทางอินเตอรเน็ต มีจํานวน 65 ราย รอยละ 31.1 
และหางสรรพสินคาชั้นนําในจังหวัดลําปาง มีจํานวน 62 ราย รอยละ 29.7 ตามลําดับ 

 



 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1.4 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการ
ซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอาง
เกาหลีตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี
ตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 
ตาราง 20 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีตอเดือน 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีตอเดือน (บาท)  

รวม 
ตํ่ากวา 500 500 – 1,500 มากกวา 1,500 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 83 112 14 209 
รอยละ 39.7 53.6 6.7 100.0 

Chi – Square เทากับ 5.532, df เทากับ 8, sig. เทากับ 0.699 
  

 จากตาราง 20 พบวา คา sig เทากับ 0.699 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                    
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับ
คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 
 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2.1 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับการใชบริการ
รานอาหารสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 21 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
การใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี 

รวม 
เคย ไมเคย 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 195 112 307 
รอยละ 63.5 36.5 100.0 

Chi – Square เทากับ 14.536, df เทากับ 4, sig. เทากับ 0.006* 
 จากตาราง 21 พบวา คา sig เทากับ 0.006 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                    
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับ           
การใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง                    



 

โดยรายละเอียดการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีจําแนกตามการรับรูกระแสเกาหลีนิยม จํานวน 
307 ราย แบงเปนกลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี มีจํานวน 195 ราย คิดเปนรอย
ละ 63.5 และไมเคยใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี จํานวน 112 ราย รอยละ 36.5 ตามลําดับ 
 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2.2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับการเขาใชบริการ
รานอาหารสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับการเขาใชบริการรานอาหารสไตล
เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับการเขาใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 22 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 

               กับการเขาใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 

การเขาใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี 

รวม รสเอร็ด (ในซอย
ตลาดอัศวิน)  

Miyabi                        

(ใน Central ลําปาง)  
Kawano Korean 

Restaurant 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 34 144 17 195 

รอยละ 17.4 73.8 8.7 100.0 

Chi – Square เทากับ 10.846, df เทากับ 8, sig. เทากับ 0.211 
 

 จากตาราง 22 พบวา คา sig เทากับ 0.211 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับ
การเขาใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2.3 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับคาใชจายการใช
บริการรานอาหารสไตลเกาหลีตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับคาใชจายการใชบริการรานอาหาร
สไตลเกาหลีตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับคาใชจายการใชบริการรานอาหารสไตล
เกาหลีตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

 

 

 



 

ตาราง 23 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 

             กับคาใชจายการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีตอเดือน 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
คาใชจายการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีตอเดือน 

รวม 
ตํ่ากวา 500 บาท 500 – 1,500 บาท มากกวา 1,500 บาท 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 74 107 14 195 

รอยละ 37.9 54.9 7.2 100.0 

Chi – Square เทากับ 5.830, df เทากับ 8, sig. เทากับ 0.666 
 

 จากตาราง 23 พบวา คา sig เทากับ 0.666 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                    

จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับ
คาใชจายการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง
จังหวัดลําปาง 
 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
บริการศัลยกรรมสไตลเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
    สมมติฐานการวิ จัยขอท่ี 3.1 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ กับการ
ทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 24 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 

             กับการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
การทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี 

รวม 
เคย ไมเคย 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 63 244 307 

รอยละ 20.5 79.5 100.0 

Chi – Square เทากับ 14.486, df เทากับ 4, sig. เทากับ 0.006* 
 

 จากตาราง 24 พบวา คา sig เทากับ 0.006 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                     
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับ    
การทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง โดยรายละเอียด
การทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีจําแนกตามการรับรูกระแสเกาหลีนิยมจํานวน 307 ราย แบงเปนกลุม



 

ตัวอยางท่ีไมเคยทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี จํานวน 244 ราย คิดเปนรอยละ 79.5 และกลุมตัวอยางท่ี
เคยทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี จํานวน 63 ราย รอยละ 20.5 ตามลําดับ 
 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3.2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับรายการในการ
ทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับรายการในการทําศัลยกรรมสไตล
เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับรายการในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 
ตาราง 25 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับรายการในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
รายการในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี 

รวม 
จมูก ตา ปาก คาง หนา อื่นๆ 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 20 21 8 10 2 2 63 
รอยละ 31.7 33.3 12.7 15.9 3.2 3.2 100.0 

Chi – Square เทากับ 32.866, df เทากับ 15, sig. เทากับ 0.005* 
 

 จากตาราง 25 พบวา คา sig เทากับ 0.005 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                      
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับ
รายการในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง โดย
รายละเอียดรายการในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีจําแนกตามการรับรูกระแสเกาหลีนิยมจํานวน 63 
ราย แบงเปนกลุมตัวอยางท่ีทําศัลยกรรมตา จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ 
ศัลยกรรมจมูก จํานวน 20 ราย รอยละ 31.7ศัลยกรรมคาง จํานวน 10 ราย รอยละ 15.9 ศัลยกรรม
ปาก จํานวน 8 ราย รอยละ 12.7 และศัลยกรรมหนา และอ่ืนๆ จํานวน 2 ราย รอยละ 3.2 เทาๆ กัน 
ตามลําดับ 
 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3.3 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับสถานท่ีในการใช
บริการคลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับสถานท่ีในการใชบริการคลิ นิก
ศัลยกรรมสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับสถานท่ีในการใชบริการคลินิกศัลยกรรม
สไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 26 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับสถานท่ีในการใชบริการคลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลี 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 

สถานท่ีในการใชบริการคลินกิศัลยกรรมสไตลเกาหลี 

รวม คลินิกลําปาง
ศัลยกรรมตกแตง 

สมเพชรคลินกิ
เวชกรรม 

อื่นๆ 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 18 15 30 63 
รอยละ 28.6 23.8 47.6 100.0 

Chi – Square เทากับ 3.805, df เทากับ 6, sig. เทากับ 0.703 
 

 จากตาราง 26 พบวา คา sig เทากับ 0.703 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                     
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับ
สถานท่ีในการใชบริการคลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัด
ลําปาง 
 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3.4 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการ
ทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีตอคร้ังของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการทําศัลยกรรมสไตล
เกาหลีตอคร้ังของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการทําศัลยกรรมสไตล
เกาหลีตอคร้ังของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 
ตาราง 27 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับคาใชจายในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีตอคร้ัง 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
คาใชจายในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีตอคร้ัง (บาท)  

รวม 
ตํ่ากวา 3,000  3,000 – 20,000  มากกวา 20,000  

กระแสเกาหลีนิยม 
จํานวน 7 50 6 63 
รอยละ 11.1 79.4 9.5 100.0 

Chi – Square เทากับ 8.334, df เทากับ 6, sig. เทากับ 0.215 
 

 จากตาราง 27 พบวา คา sig เทากับ 0.215 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                      
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับ
คาใชจายในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีตอคร้ังของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัด
ลําปาง 
 
 
 
 
 



 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม                 
การบริโภคส่ือบันเทิงเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4.1 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับการซ้ือส่ือบันเทิง
เก่ียวกับเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 28 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
การซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 

รวม 
เคย ไมเคย 

กระแสเกาหลีนิยม 
จํานวน 210 97 307 
รอยละ 68.4 31.6 100.0 

Chi – Square เทากับ 8.662, df เทากับ 4, sig. เทากับ 0.070 
 

 จากตาราง 28 พบวา คา sig เทากับ 0.070 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                     
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับ
การซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4.2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับประเภท               
สื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีท่ีซื้อเปนประจําของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับประเภทส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี             
ที่ซ้ือเปนประจําของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับประเภทส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี             
ที่ซ้ือเปนประจําของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 29 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับประเภทส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีท่ีซื้อเปนประจํา 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 

ประเภทส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีที่ซ้ือเปนประจํา 

รวม 
ซีรีสเกาหลี 

CD เพลง                     
(รวมไปถึงการ 

Download เพลง)  
โปสเตอร 

นิตยสารราย
เดือนเก่ียวกับ
บันเทิงเกาหลี 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 129 61 7 13 210 
รอยละ 61.4 29.0 3.3 6.2 100.0 

Chi – Square เทากับ 15.917, df เทากับ 12, sig. เทากับ 0.195 
 



 

 จากตาราง 29 พบวา คา sig เทากับ 0.195 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                     
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับ
ประเภทส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีท่ีซ้ือเปนประจําของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัด
ลําปาง 
 
 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4.3 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับชองทางในการ
ซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับ
เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับ
เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 
ตาราง 30 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 

ชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 

รวม 
ทางอินเตอรเน็ต 

หางสรรพสินคาชั้น
นําในจังหวัดลําปาง 

ตลาดท่ัวไปตลาดนัด
คลองถมถนนคนเดิน

ในจังหวัดลําปาง 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 77 75 58 210 
รอยละ 36.7 35.7 27.6 100.0 

Chi – Square เทากับ 21.011, df เทากับ 8, sig. เทากับ 0.007* 
 

 จากตาราง 30 พบวา คา sig เทากับ 0.007 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                    
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับ
ชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
โดยรายละเอียดชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีจําแนกตามการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
จํานวน 210 ราย มีชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีทางอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด มีจํานวน 77 
ราย คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมาคือ หางสรรพสินคาชั้นนําในจังหวัดลําปาง จํานวน 75 ราย                
รอยละ 35.7 และตลาดท่ัวไป ตลาดนัดคลองถม ถนนคนเดิน ในจังหวัดลําปาง จํานวน 58 ราย                 
รอยละ 27.6 ตามลําดับ 

 

 
 
 
 



 

 สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4.4 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับคาใชจาย                
ในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H0 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลี
ตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 H1 : การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีตอ
เดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

ตาราง 31 แสดงจํานวน และรอยละของความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
             กับคาใชจายในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีตอเดือน 

การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
คาใชจายในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีตอเดือน 

รวม 
ตํ่ากวา 500 บาท 500 – 1,500 บาท มากกวา 1,500 บาท 

กระแสเกาหลีนยิม 
จํานวน 85 117 8 210 
รอยละ 40.5 55.7 3.8 100.0 

Chi – Square เทากับ 9.027, df เทากับ 8, sig. เทากับ 0.340 
 

 จากตาราง 31 พบวา คา sig เทากับ 0.340 ซ่ึงมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05                       
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรูกระแสเกาหลีนิยมไมมีความสัมพันธกับ
คาใชจายในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีตอเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 
สวนท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

จากการทดสอบสมมติฐาน การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม 
การบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
 

สมมติฐาน สถิติ 
Sig. 

(<0.05)  
สมมติฐาน การรับรูกระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 
   สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 การรับรูกระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองสําอางเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
      สมมติฐานการวิ จัยขอ ท่ี  1 .1 การ รับ รูกระแสเกาหลี นิยม                              
มีความสัมพันธกับการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.010* 

      สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1.2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยม                            
มีความสัมพันธกับย่ีหอเคร่ืองสําอางท่ีซ้ือเปนประจํา ของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.044* 

      สมมติฐานการวิ จั ยข อ ท่ี  1.3 การ รับ รู กระแส เกาหลี นิยม                           
มีความสัมพันธกับชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี ของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.000* 



 

สมมติฐาน สถิติ 
Sig. 

(<0.05)  
      สมมติฐานการวิ จั ยขอ ท่ี  1.4 การ รับ รู กระแส เกาหลี นิยม                        
มีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีตอเดือน ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.699 

สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
   สมม ติ ฐ านกา รวิ จั ย ข อ ท่ี  2.1 ก า ร รั บ รู ก ร ะแส เก าห ลี นิ ยม                            
มีความสัมพันธกับการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี ของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.006* 

   สมม ติ ฐ านกา รวิ จั ย ข อ ท่ี  2.2 ก า ร รั บ รู ก ร ะแส เก าห ลี นิ ยม                           
มีความสัมพันธกับการเขาใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี  ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.211 

   สมม ติ ฐ านกา รวิ จั ย ข อ ท่ี  2.3 ก า ร รั บ รู ก ร ะแส เก าห ลี นิ ยม                             
มีความสัมพันธกับคาใชจายการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีตอ
เดือน ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.666 

สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3 การรับรูกระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
ศัลยกรรมสไตลเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
   สมม ติ ฐ านกา รวิ จั ย ข อ ท่ี  3.1 ก า ร รั บ รู ก ร ะแส เก าห ลี นิ ยม                           
มีความสัมพันธกับการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีของประชาชนในเขต
เทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.006* 

   สมม ติ ฐ านกา รวิ จั ย ข อ ท่ี  3.2 ก า ร รั บ รู ก ร ะแส เก าห ลี นิ ยม             
มีความสัมพันธกับรายการในการทําศัลยกรรมสไตล เกาหลี  ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.005* 

   สมม ติ ฐ านกา รวิ จั ย ข อ ท่ี  3.3 ก า ร รั บ รู ก ร ะแส เก าห ลี นิ ยม                             
มีความสัมพันธกับสถานท่ีในการใชบริการคลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลี 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.703 

   สมมติฐานการวิ จัยขอท่ี 3.4 การรับรูกระแสเกาหลีนิยม                             
มีความสัมพันธกับคาใชจายในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีตอคร้ัง ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.215 

สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4 การรับรูกระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค                 
สื่อบันเทิงเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
    สมม ติ ฐานการวิ จั ยข อ ท่ี  4.1 ก า ร รับ รู ก ร ะแส เกาห ลี นิ ยม     
มีความสัมพันธกับการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีของประชาชนในเขต
เทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.070 



 

สมมติฐาน สถิติ 
Sig. 

(<0.05)  
   สมม ติ ฐ านกา รวิ จั ย ข อ ท่ี  4.2 ก า ร รั บ รู ก ร ะแส เก าห ลี นิ ยม                          
มีความสัมพันธกับประเภทส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีท่ีซ้ือเปนประจํา 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.195 

   สมม ติ ฐ านกา รวิ จั ย ข อ ท่ี  4.3 ก า ร รั บ รู ก ร ะแส เก าห ลี นิ ยม                           
มีความสัมพันธกับชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.007* 

   สมม ติ ฐ านกา รวิ จั ย ข อ ท่ี  4.4 ก า ร รั บ รู ก ร ะแส เก าห ลี นิ ยม                             
มีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีตอเดือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง 

Chi – Square 0.340 

 



 
 
 

 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขต
เทศบาลนครลําปางจังหวัดลําปาง  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูกระแส
เกาหลีนิยม และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางท่ีใช คือ ประชาชนท่ีมีอายุระหวาง 13–30 ป และอาศัยอยูในเขตเทศบาล
นครลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 
และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย               
( ) และการทดสอบ Chi – Square 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล การรับรูกระแสเกาหลีนิยมและพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส
เกาหลีนิยมในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 66.2 มีอายุระหวาง 22–30 ป คิดเปนรอยละ 45.2 สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 57.3 เปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 39.0 และมีรายได
ต้ังแต 10,000–29,999 บาทคิดเปนรอยละ 48.3 

 สวนที่ 2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา                  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับรูไดวากระแสนิยมในปจจุบันคือกระแสเกาหลีนิยม คิดเปนรอยละ 
76.8 ซ่ึงเม่ือพูดถึงกระแสเกาหลีนิยมจะคิดถึง ซีรีสเกาหลี คิดเปนรอยละ 44.0 สิ่งท่ีสําคัญในการเลือก
ซ้ือสินคาหรือบริการท่ีมีการทําตลาดเก่ียวกับเกาหลีเน่ืองจาก ตามกระแสนิยมในปจจุบัน คิดเปน                
รอยละ 47.0 และสื่อท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาหรือบริการท่ีมีการทําตลาดเก่ียวกับเกาหลีคือ
สถานีโทรทัศนคิดเปนรอยละ 31.8 สําหรับผลกระทบของกระแสเกาหลีนิยมตอการบริโภคสินคาหรือ
บริการท่ีมีการทําตลาดเก่ียวกับเกาหลี พบวา สงผลกระทบคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 45.2 คาดวา
กระแสเกาหลีนิยม จะยังเปนท่ีนิยมเปนเวลานาน คิดเปนรอยละ 78.3 และระยะเวลาในการเลือก
บริโภคสินคาท่ีเก่ียวของกับกระแสเกาหลีนิยมคือยังจะเลือกบริโภคไปอีกเปนเวลานาน คิดเปนรอยละ 
71.8 

 สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริการตามกระแสเกาหลีนิยม ผูตอบแบบสอบถาม มากกวาคร่ึงเคย
ซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี คิดเปนรอยละ 64.5 โดยย่ีหอซ้ือเปนประจํามากท่ีสุดคือ Etude คิดเปน             



 
 
 

 

รอยละ 38.4 ซ้ือสินคาผานรานขายเคร่ืองสําอางท่ัวไปในจังหวัดลําปาง คิดเปนรอยละ 43.4 และมี
คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีอยูระหวาง 500–1,500 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 54.3 

 สําหรับรานอาหารสไตลเกาหลี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยใชบริการ คิดเปนรอยละ 
59.8 สวนใหญมักใชบริการท่ีราน Miyabi (ใน Central ลําปาง) คิดเปนรอยละ 72.4 และมีคาใชจาย
ในการใชบริการอยูระหวาง 500–1,500 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 57.7 

 ในสวนของการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมาก ไมเคยใช
บริการ คิดเปนรอยละ 83.0 ในขณะท่ีรายการการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีของผูท่ีเคยใชบริการเลือก
ทําศัลยกรรมจมูก คิดเปนรอยละ 23 และสถานท่ีใชบริการคลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลีคือสถานท่ี
อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 47.1 ซ่ึงคาใชจายในการทําศัลยกรรมแตละคร้ัง อยูระหวาง 3,000–20,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 53 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี คิดเปนรอยละ 66 ประเภทท่ี
ซ้ือมากท่ีสุดคือซีรีสเกาหลี คิดเปนรอยละ 62.1 สวนใหญซ้ือในหางสรรพสินคาชั้นนําในจังหวัดลําปาง 
คิดเปนรอยละ 39.8 และมีคาใชจายในการซ้ืออยูระหวาง 500–1,500 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 
55.7 

 ความตองการรานจําหนายสินคาหรือบริการท่ีเก่ียวกับเกาหลีในเขตเทศบาลนครลําปาง 
จังหวัดลําปาง พบวาสวนใหญตองการใหมีรานจําหนายสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 32.2 รองลงมาคือรานอาหารสไตลเกาหลี คิดเปนรอยละ 31.2 

 สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานทั้งหมดมี 4 ขอยอย โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
      สมมติฐานขอท่ี 1.1 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองสําอางเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ผูท่ีมีการรับ รู
กระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีย่ีหอเคร่ืองสําอางเกาหลีท่ี
ซ้ือเปนประจําชองทางในการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลี แตไมมีความสัมพันธกับคาใชจายในการซ้ือ
เคร่ืองสําอางเกาหลีตอเดือน 

      สมมติฐานขอท่ี 1.2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ผูท่ีมีการรับรูกระแส
เกาหลีนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี แตไมมีความสัมพันธ
กับ สถานท่ีในการใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี และคาใชจายในการใชบริการตอเดือน 



 

      สมมติฐานขอท่ี 1.3 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
บริการศัลยกรรมสไตลเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ผูท่ีมีการ
รับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเกาหลี รายการในการ
ทําศัลยกรรมสไตลเกาหลี แตไมมีความสัมพันธกับสถานท่ีในการใชบริการคลินิกศัลยกรรมสไตล
เกาหลี และคาใชจายในการใชบริการตอคร้ัง 

     สมมติฐานขอท่ี 1.4 การรับรูกระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
สื่อบันเทิงเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ผูท่ีมีการรับรูกระแส
เกาหลีนิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลี  ประเภทส่ือบันเทิงเกาหลีท่ีซ้ือ 
และคาใชจายในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลี แตมีความสัมพันธกับชองทางในการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลี 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การต่ืนตัวในกระแสวัฒนธรรมเกาหลีถือเปนส่ิงท่ีนาจับตามองเปนอยางย่ิง จากผลการศึกษา
จะเห็นไดวาการรับรูกระแสเกาหลีนิยมถือเปนเร่ืองปกติและสงผลกระทบตอวิถีชีวิตประจําวันผาน
สินคาและบริการตางๆ สอดคลองกับแนวคิดการรับรู (เสรี วงษมณฑา, 2542) ที่อธิบายถึงข้ันตอน
การรับรู เม่ือเปดรับกระแสเกาหลีนิยมและเขาใจในกระแสเกาหลีนิยมแลว จะสงผลใหพฤติกรรมการ
บริโภคเปล่ียนไป  
 จากผลการศึกษาการรับรูกระแสเกาหลีนิยมและพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองสําอางเกาหลี   
ซ่ึงไดแกพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลียี่หอเคร่ืองสําอางเกาหลีท่ีซ้ือและชองทางในการซ้ือ
เคร่ืองสําอางเกาหลีพบวาพฤติกรรมดังกลาวมีความสัมพันธ กับการรับรูกระแสเกาหลีนิยม                   
ซ่ึงสอดคลองกับธัญรัฐ ไพศาลวงศดี (2555) ที่ไดสรุปผลวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองสําอางเกาหลีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา การรับรู และทัศนคติมีความสัมพันธตอ
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีเน่ืองจากการโฆษณา ประชาสัมพันธท่ีดีตอภาพลักษณของ
เคร่ืองสําอางเกาหลี อีกท้ังเคร่ืองสําอางเกาหลียังไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ สอดคลองกับ 
สุภวรรณ สุวรรณรัตน (2553) ที่ไดสรุปผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการกับภาพลักษณเคร่ืองสําอาง ETUDE HOUSE ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
การรับรูเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเคร่ืองสําอาง ETUDE HOUSE ของสตรี
ในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับสูงเน่ืองจากมีการโฆษณาท่ีทําใหสินคานาสนใจ โดยใชดาราเกาหลี
มาเปนพรีเซ็นเตอร และยังเปนผูสนับสนุนนิตยสารวัยรุนตางๆ ในการจัดกิจกรรม 
 จากกระแสเกาหลีนิยมจากซีรีสเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท่ีไดออกอากาศ
ผานสถานีโทรทัศนในป พ.ศ. 2553 มีการถายทอดเร่ืองราวของหญิงสาวท่ีมีความรูเก่ียวกับตํารับ
อาหาร และการปรุงยา ซ่ึงซีรีสเร่ืองน้ีไดรับความนิยมจากชาวไทยเปนอยางมาก และเปนจุดเร่ิมตน
ของกระแสความชื่นชอบอาหารเกาหลีของคนไทย ในผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรู



 

กระแสเกาหลีนิยม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง 
จังหวัดลําปาง พบวา การใชบริการรานอาหารเกาหลีมีความสัมพันธกับการรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
สอดคลองกับชญาณ ลําเภา (2556) ที่ไดสรุปผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาทัศนคติ การรับรู และ
พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสนิยม พบวา การรับรูกระแสเกาหลีนิยมโลก มีความสัมพันธกับ               
การตัดสินใจใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี 
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยมและพฤติกรรมการใชบริการ
ศัลยกรรมสไตลเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา การรับรูกระแส
เกาหลีนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทําศัลยกรรมเกาหลี สอดคลองกับกาญจนา เจริญไทย
ทิพย (2554) ที่ไดสรุปผลวิจัยเร่ืองแนวโนมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมแบบเกาหลีบนใบหนาของ
ผูหญิงในกรุงเทพมหานคร พบวา มูลเหตุจูงใจดานเหตุผลและอารมณ มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการทําศัลยกรรมแบบเกาหลีบนใบหนาโดยรวม 

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูกระแสเกาหลีนิยมกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือ
บันเทิงเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ผูท่ีมีการรับรูกระแส
เกาหลีนิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของปภังกร 
ปรีดาชัชวาล (2556) ที่ไดสรุปผลวิจัยเรื่องการยอมรับและพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจาก
สื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุนไทย พบวา การเปดรับส่ือบันเทิงเกาหลีของวัยรุนไทยมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเลียบแบบทางวัฒนธรรมจากส่ือบันเทิงเกาหลี ไมสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญรัตน 
มังคุด (2555) ที่ไดสรุปผลวิจัยเร่ืองการเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจจากนิตยสาร
ประเภทบันเทิงเกาหลีของนักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เหตุผลท่ีเลือกซ้ือนิตยสาร
เกาหลีแตละคร้ัง ไมไดมองท่ีรูปลักษณภายนอกเลม แตเลือกซ้ือเพราะมีเน้ือหาท่ีตนมีความสนใจ
มากกวา และไมสอดคลองกับปรีชา พันธุแนน และคณะ (2551) ที่ไดสรุปผลวิจัยเร่ืองสื่อบันเทิง
เกาหลีกับคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุนไทย พบวา การเปดรับส่ือบันเทิงเกาหลีของวัยรุนไทย 
ดานสื่อบุคคล สื่อภาพยนตร  สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อสิ่งพิมพ สื่ออินเทอรเน็ต และ
สื่อเกม มีความสัมพันธกับคานิยมในวัฒนธรรมเกาหลี อันเน่ืองมาจากความสนใจตอพฤติกรรมตางๆ 
ของดาราวัยรุนเกาหลี ทําใหเกิดการเรียนรูและการเลียนแบบ ทั้งน้ีการท่ีไมสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะ ชองทางในการจัดจําหนายส่ือบันเทิงเกาหลีในเขตเทศบาลนครลําปาง 
จังหวัดลําปาง ท่ีมีคอนขางจํากัด ประกอบกับส่ือบันเทิงเกาหลีเปนสินคาฟุมเฟอย จึงอาจทําใหผูท่ีมี
การรับรูกระแสเกาหลีเลือกท่ีจะไมซื้อส่ือบันเทิงเกาหลีได 
 
 
 
 



 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยการรับรูและพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. จากการสํารวจพบวาจํานวนรานจําหนายส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี ยังไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครลําปางโดยท่ีคาใชจายในการซ้ือสินคาหรือบริการในแตละ
เดือนประมาณ 500–1,500 บาท จึงเปนอีกชองทางหน่ึงสําหรับการเปดธุรกิจใหมในจังหวัดลําปาง 
 2. จากการสํารวจพบวา ราน Miyabi ใน Central ลําปาง เปนรานอาหารสไตลเกาหลีท่ีกลุม
ตัวอยางเลือกใชบริการมากท่ีสุดถึงรอยละ 72.4 ของผูท่ีเคยใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี และมี
อัตราการใชจายตอเดือนประมาณ 500–1,500 บาท ตอคนตอเดือน อาจสืบเน่ืองมาจากสาเหตุท่ี
รานอาหารสไตลเกาหลีในจังหวัดลําปางยังมีไมเพียงพอตอความตองการ จึงเปนอีกชองทางหน่ึง
สําหรับการเปดธุรกิจใหมในจังหวัดลําปาง 
 3. แมวาจะมีผูท่ีเคยทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีคอนขางนอยในกลุมตัวอยาง แตกลับพบวาผูท่ี
ไมเคยทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีมีความตองการใหเพ่ิมคลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลีในจังหวัดลําปาง
เพ่ิมมากข้ึน  
 4. การประชาสัมพันธสินคาหรือบริการท่ีมีการทําตลาดเก่ียวกับเกาหลี ควรเนนหลักไปท่ี 
ดารา/นักรอง หรือนักแสดงในซีรีสเกาหลี ซ่ึงชองทางการในประชาสัมพันธท่ีนาจะไดผลมากท่ีสุดคือ
สถานีโทรทัศน และ Social Network/Internet สวนกลุมลูกคาควรเนนไปท่ีกลุมนักเรียนนักศึกษา
เปนหลัก 

 5 .การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุ 13–30 ปดังน้ันควรมี
การศึกษากลุมเปาหมายอ่ืน เชน เนนกลุมเปาหมายท่ีมีชวงอายุ มากกวา 30 ป เพ่ือสะทอนใหเห็นถึง
ความหลากหลายในการรับรู และพฤติกรรมท่ีมีผลตอกระแสเกาหลีนิยม เปนตน 

 6. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาดวยระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ันควรมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยสัมภาษณประกอบหรือทําการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาอธิบายประกอบ
เพ่ิมเติมในเชิงเน้ือหาเชิงลึกตอไป 

 7. การศึกษาคร้ังน้ีทําการศึกษาภายในจังหวัดลําปางเพียงแหงเดียว ควรมีการศึกษาใน
จังหวัดอ่ืนท่ีใกลเคียง เชน จังหวัดลําพูน พะเยา แพร นาน เพ่ือใหทราบถึงการรับรู  และพฤติกรรม
การบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ และนําผลการวิจัยท่ีไดนําไปใชประโยชนในการทํา
การตลาดแกผูท่ีสนใจตอไป 
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แบบสอบถาม 
การรับรูและพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชน 

ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
คําช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการศึกษาคนควาแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงใครขอความรวมมือทานแสดงความคิดเห็น และตอบ
คําถามใหสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด คําตอบท่ีไดผูศึกษาจะนําไปใชในการศึกษาวิจัยเทาน้ัน 
ทั้งน้ีผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดรับจากทานไปใชในการศึกษาเชิงวิชาการเทาน้ัน ผลการวิเคราะหจะถูก
นําเสนอในภาพรวม ขอมูลของทานจะถูกปกปดเปนความลับ ดังน้ันเพ่ือความสมบูรณของงานวิจัย              
จึงขอความกรุณาทานโปรดใหขอมูลท่ีเปนจริง ทั้งนีแ้บบสอบถามน้ีแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 

สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม 

  

ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงท่ีไดสละเวลาอันมีคาเพ่ือใหขอมูลมา ณ ท่ีนี้ 
 

 

นางสาวเพียรใจ ใจไว 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําช้ีแจง   กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ในชองท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย    หญิง 
2. อายุ 
  ต้ังแต 13 – 15 ป   ต้ังแต 16 – 18 ป 
  ต้ังแต 19 – 22 ป   ต้ังแต 22 – 30 ป 
3. ระดับการศึกษา (สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษา) 
  มัธยมศึกษาตอนตนหรือตํ่ากวา  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
  อนุปริญญา / ปวส.   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโทหรือสูงกวา 
4. อาชีพ 
  นักเรียน / นักศึกษา   ขาราชการ / พนักงานราชการ 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ / องคกรอิสระ พนักงานบริษัทเอกชน  
  เจาของธุรกิจสวนตัว   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) _______________ 
5. ชวงรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  ตํ่ากวา 5,000 บาท   ต้ังแต 5,000 – 9,999 บาท 
  ต้ังแต 10,000 – 29,999 บาท  ต้ังแต 30,000 บาทข้ึนไป 
 
สวนท่ี 2 การรับรูกระแสเกาหลีนิยม 
6. ทานคิดวาในปจจุบันกระแสนิยมใดท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุด 
  กระแสเกาหลีนิยม, K – POP (Korean pop culture) 
  กระแสญ่ีปุนนิยม, J – POP (Japanese pop culture) 
  กระแสตะวันตกนิยม   กระแสไทยนิยม, T – Pop 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _____________ ไมไดสนใจกระแสนิยมในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม 
7. ทานเคยซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีหรือไม 
  เคย   ไมเคย (ถาตอบวาไมเคยใหขามไปขอ 11) 
8. เคร่ืองสําอางเกาหลียี่หอใดท่ีทานซ้ือเปนประจํา 
  Bergamo   Rojukiss  Etude  
  Skinfood   Baviphat  Laneige 
  Welcos    The Face Shop Holika Holika 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________________________________________ 
9. สวนมากทานซื้อเคร่ืองสําอางเกาหลีจากชองทางใด 
  ทางอินเตอรเน็ต 
  หางสรรพสินคาชั้นนําในจังหวัดลําปาง 
  รานขายเคร่ืองสําอางท่ัวไปในจังหวัดลําปาง 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_________________________________ 
10. โดยเฉล่ียทานซ้ือเคร่ืองสําอางเกาหลีเดือนละก่ีบาท 
  ไมเกิน 500 บาท  500 – 1,500 บาท มากกวา 1,500 บาท 
11. ทานเคยใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีหรือไม 
  เคย   ไมเคย (ถาตอบวาไมเคยใหขามไปขอ 14) 
12. รานอาหารสไตลเกาหลีใดท่ีทานมักใชบริการเปนประจําในจังหวัดลําปาง 
  รสเอร็ด (ในซอยตลาดอัศวิน)  Miyabi (ใน Central ลําปาง) 
  Kawano Korean Restaurant  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________ 
13. โดยเฉล่ียทานใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีเดือนละก่ีบาท 
  ไมเกิน 500 บาท  500 – 1,500 บาท มากกวา 1,500 บาท 
14. ทานเคยทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีหรือไม 
  เคย   ไมเคย (ถาตอบวาไมเคยใหขามไปขอ 18) 
15. ทานทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีเก่ียวกับรายการใด 
  ศัลยกรรมจมูก   ศัลยกรรมตา  ศัลยกรรมปาก 
  ศัลยกรรมคาง   ศัลยกรรมหนา  อ่ืนๆ 
16. ทานใชบริการคลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลีจากท่ีใด 
  คลินิกลําปางศัลยกรรมตกแตง  สมเพชรคลินิกเวชกรรม 
  อ่ืนๆ 
17. ทานเสียคาใชจายในการทําศัลยกรรมสไตลเกาหลีคร้ังละเทาใด 
  ไมเกิน 3,000 บาท   3,000 – 20,000 บาท 
  มากกวา 20,000 บาท 
 
 
 



 

18. ทานเคยซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีหรือไม (เชน ซีดีเพลง, นิตยสาร, โปสเตอร เปนตน) 
  เคย   ไมเคย (ถาตอบวาไมเคยใหขามไปขอ 22) 
19. ประเภทส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีใดท่ีทานซ้ือเปนประจําคือ 
  ซีรีสเกาหลี   CD เพลง (รวมไปถึงการ Download เพลง) 
  โปสเตอร   นิตยสารรายเดือนเก่ียวกับบันเทิงเกาหลี 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________________________________________ 
20. สวนมากทานใชชองทางใดในการซ้ือส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 
  ทางอินเตอรเน็ต    หางสรรพสินคาชั้นนําในจังหวัดลําปาง 
  ตลาดท่ัวไป ตลาดนัดคลองถม ถนนคนเดิน ในจังหวัดลําปาง 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________________________________________ 
21. โดยเฉล่ียทานจายเงินซ้ือส่ือบันเทิงเกาหลีเดือนละก่ีบาท 
  ไมเกิน 500 บาท  500 – 1,500 บาท  มากกวา 1,500 บาท 
22. ทานคิดวารานจําหนายสินคาหรือบริการท่ีเก่ียวกับเกาหลีรายการใดท่ีอยากใหมีเพ่ิมมากข้ึนใน
จังหวัดลําปาง 
  รานอาหารสไตลเกาหลี 
  คลินิกศัลยกรรมสไตลเกาหลี 
  รานเคร่ืองสําอางนําเขาจากเกาหลี 
  รานจําหนายส่ือบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________________________________________ 
  รานจําหนายสินคาหรือบริการท่ีเก่ียวกับเกาหลีในจังหวัดลําปางมีเพียงพอแลว 
 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


