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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 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

 ในปัจจุบันกระแสเกาหลีนิยมได้แพร่กระจายไปแทบจะทุกที่ในสังคมไทย และความคลั่งไคล้
ในความเป็นเกาหลีได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งหากลองมองไปรอบตัวในขณะนี้จะ
เห็นได้ว่ามีสินค้าหลากหลายชนิดที่แสดงถึงความเป็นเกาหลีนิยมอยู่มากมาย ซึ่งวางจ าหน่ายตั้งแต่
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ไปจนถึงร้านขายของช า ทั้งๆที่มีสินค้าหลากหลายชนิดที่ไม่ได้ถูกผลิตหรือมีต้น
ก าเนิดมาจากประเทศเกาหลี แต่จะถูกกระบวนการทางการตลาดเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เกาหลีกับตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาให้มีภาพลักษณ์แบบเกาหลี 
จ้างพรีเซนเตอร์ชื่อดังจากประเทศเกาหลี และการโฆษณาสินค้าหรือบริการให้ออกมาเกี่ยวโยงกับ
กระแสนิยมเกาหลี 
 การหลั่งไหลของสินค้าและวัฒนธรรมจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งมักเกิดขึ้นอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อน กระแส Americanization ก็ได้แทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยโดย
ผ่านค าว่า “Hollywood” ซึ่งในขณะนั้นเป็นการขายสินค้าผ่านการแทรกซึมของวัฒนธรรมอเมริกาใน
ไทย ถัดมากระแสญี่ปุ่นนิยม ก็เข้ามาแทนที่ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ และค่านิยมอันดีต่อประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นอันมาก จนกระทั่งในปัจจุบัน กระแสนิยมเกาหลี (Korean Wave หรือ Hallyu) ก็ได้สร้าง
ปรากฏการณ์ความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่มาจากอิทธิพลของสินค้าวัฒนธรรม K – POP ได้แก่ 
ภาพยนตร์ ละคร เพลง เกม นิยาย การ์ตูน และแอนนิเมชั่น ซึ่งเป็นคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกส่งออก
ไปทั่วโลก (สุภัทรา สุขชู, 2549) 
 กระแสเกาหลี “Korean Wave” หรือ “Hallyu” หรือ วัฒนธรรม K–POP ที่ก าลังได้รับ
ความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักร้อง การ์ตูน นวนิยาย แฟชั่น อาหาร ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดคือ เพลง ภาพยนตร์ และละครเกาหลีหรือซีรีส์เกาหลี ที่ท าให้ผู้ชมเกิดอาการคลั่งไคล้เป็น
จ านวนมาก ซึ่งได้มีการสอดแทรกวัฒนธรรมลงไปเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสื่อ โดยมีนักร้อง 
และนักแสดงเป็นทูตทางวัฒนธรรมคนส าคัญ แม้กระทั่งเครื่องส าอางจากเกาหลีที่สามารถสร้าง
ค่านิยมให้กับผู้ใช้ได้ว่าสามารถขาวสวย สดใส ได้อย่างดารานักร้องของเกาหลี จากความแปลกใหม่ที่
เป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค ในช่วงที่กระแส J–POP เริ่มน่าเบื่อ และลัทธิ Anti–American ขยาย
ไปทั่วโลก ท าให้เกิด “กระแสเกาหลีนิยม” แพร่กระจายเข้าไปยังประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ



 

ไทย จีน ฮ่องกง เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไม่เพียงแค่ประเทศในเอเชียเท่านั้น กระแสเกาหลี
นิยม ยังแพร่กระจายข้ามไปประเทศฝั่งตะวันตก ทั้งในยุโรป และอเมริกา 

ส าหรับกระแสเกาหลีในประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นกระแสความนิยมที่มาแรงมาก ไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์ ละครหรือซีรีส์ เพลง รวมถึงแฟชั่นการแต่งกาย ภาษา โดยกระแสนี้เริ่มต้นมาจากเรื่อง             
รักนี้ชั่วนิรันดร์ (Autumn in My Heart) เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love Song) มาถึงเรื่อง 
สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) ซึ่งจัดว่าเป็นละครเกาหลีที่ประสบความส าเร็จค่อนข้างสูง แต่ก็ต้องมา
พ่ายแพ้ ให้กับเรื่อง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) ที่ประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างมากอิทธิพลจากภาพยนตร์ ละคร เพลง นักร้อง และนักแสดงเกาหลี เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เด็ก 
และเยาวชนไทยหันมาศึกษาภาษาเกาหลีมากขึ้น  มีการเปิดสอนสถาบันเกาหลี เ พ่ิมขึ้น                          
ในระดับอุดมศึกษาเองภาษาเกาหลีก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นจ านวนมากจนสถาบัน
หลายแห่งบรรจุวิชาเกาหลีศึกษาเป็นวิชาเอก โดยในปี 2548 ช่วงที่ละคร Full House ก าลังมาแรง 
ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปประเทศเกาหลีจ านวน 1.12 แสนคน โดยมีอัตราการเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปประเทศเกาหลีจ านวนมากกว่า 3.8 ล้านคน และใน
ปัจจุบันบริษัททัวร์ต่างๆก็ได้มีการจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศเกาหลี และไปชมสถานที่ถ่ายท าละคร
เกาหลีเรื่องต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
 ในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง ก็มีการปรับตัวในกระแสเกาหลีนิยมเช่นกันโดย
สังเกตได้จากสินค้าต่างๆ ที่น ามาจ าหน่ายเริ่มมีความเป็นเกาหลีมากขึ้น มีการท าการตลาดโดยการ
เกาะกระแสความเป็นเกาหลีเป็นไปอย่างร้อนแรง และขยายตัวอย่างเป็นวงกว้างไปสู่สินค้าในสาย
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีบริการการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงสนใจการรับรู้
กระแสเกาหลีนิยมในปัจจุบันและพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขต
เทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปางเพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ส าหรับ                      
ผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้เข้ากับกระแสเกาหลีนิยม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง                    

จังหวัดล าปาง 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาล              

นครล าปาง จังหวัดล าปาง 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมกับพฤติกรรมการบริโภค               

ตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

  
 
 



 

สมมติฐานของการวิจัย 
การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปางมีความสัมพันธ์กัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบเกี่ยวกับการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาล
นครล าปาง จังหวัดล าปาง 

3. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลี
นิยม 

4. สามารถน าข้อมูลผลการวิจัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการ เพ่ือใช้ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดค่านิยมใน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ และผู้ประกอบการรายใหม่ในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปางเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับกระแสเกาหลีนิยมและพฤติกรรมการบริโภค
ตามกระแสเกาหลี ซึ่งประกอบไปด้วยพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการ 4 ประเภท ได้แก่ 
เครื่องส าอางเกาหลี  อาหารสไตล์เกาหลี  ศัลยกรรมสไตล์เกาหลี และสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 30 ปี และอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปางโดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการค านวณของ Yamané ได้
จ านวนทั้งสิ้น 400 ราย 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2557  
 

 
 
 
 



 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เกาหลี หมายถึง สาธารณรัฐเกาหลีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เกาหลีใต้ 
 กระแสนิยมเกาหลี หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ของคนเกาหลีที่ปรากฏอยู่
ในภาพยนตร์ ละคร และเพลง พฤติกรรมการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ของนักร้อง นักแสดงเกาหลี 
ได้แก่ การแต่งกายด้วยเสื้อผ้า และเครื่องประดับ การแต่งหน้า การแต่งทรงผม การท าศัลยกรรม      
การแสดงท่าทาง การเรียนรู้ภาษา การรับประทานอาหาร การท่องเที่ยว เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้ง
พฤติกรรม และการด าเนินชีวิต ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่ม การจัดตั้งชมรม การปรากฏตัวต่อสาธารณะชน
ทั่วไปในสไตล์รูปแบบของนักร้อง นักแสดงเกาหลี 
 การรับรู้ หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการที่บุคคลได้รับถึงความรู้สึก และแปลความหมายจาก
สิ่งเร้าที่รับเข้ามา ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์โดยอาศัยความจ า ความรู้สึก ผสมผสานกับประสบการณ์
เดิมที่มีอยู่ออกมาเป็นความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า และบริการตามกระแสเกาหลีนิยมนั้นๆ 
 พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลในการค้นหา การเลือกซ้ือ 
การเลือกใช้ การประเมินผล รวมไปถึงการจัดการกับสินค้า และบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 



 

 

 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อ

ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี 
2. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมกระแสนิยม 
3. แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 

3.1 ขั้นตอนการรับรู้ 
3.2 กระบวนการรับรู้ 

4. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 
4.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
4.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหล ี
 วัฒนธรรมเกาหลีเป็นวัฒนธรรมกลุ่มสายเลือดเดียวกัน ผสมผสานกับหลักของขงจื้อ ซึ่งเป็น
แบบแผนในการด ารงชีวิตของคนเกาหลี ได้แก่ การด ารงตนเป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  กตัญญู และใฝ่รู้ในวิชาการซึ่งสังคมเกาหลีเคยเป็นสังคมปิดมาก่อน ในช่วง
ที่ญี่ปุ่นปกครองเกาหลี (ค.ศ. 1910-1945) และเกิดสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) ท าให้
วัฒนธรรมเกาหลีไม่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และต้องหยุดชะงักลงไป หลังจากนั้นวัฒนธรรม
เกาหลีถูกแทรกแซงโดยวัฒนธรรมตะวันตก มีการปฏิวัติแปรเปลี่ยนไป ส่งผลให้เกาหลีได้สร้าง
วัฒนธรรมขึ้นใหม่เพ่ือปกป้องตนเองจากวัฒนธรรมตะวันตก โดยให้ความส าคัญกับการค้นหาตัวตน
หรือเอกลักษณ์ของชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ควบคุม และออกกฎระเบียบ 
วางรากฐานทางด้านกฎหมาย กองทุน สถาบันการศึกษา (พลอย มัลลิกะมาส, 2554)  
 กระแสวัฒนธรรมเกาหลี  (Korean Wave) หรือที่รู้จักกันอีกนามหนึ่งว่า “Hallyu”                      
เป็นศัพท์ที่ตั้งขึ้นโดยนักหนังสือพิมพ์ชาวจีนในช่วงปลายทศวรรษ 1990 หมายความถึงกระแส               
ความเย็นของความนิยมเกาหลีที่ค่อยๆ คืบคลานมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือความคาดหมายของนักวิชาการหรือบรรดาสื่อมวลชนเพราะ
เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมข้ามชาติที่ข้ามพ้นอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของชาติ



 

มหาอ านาจ เช่นสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ในโลกยุคดิจิตัล กระแสนี้ได้ก่อตัวมากว่า
สิบปี และมีแนวโน้มว่ายังแรงอยู่ (วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์, 2551)  
 บางท่านอาจคิดว่ากระแสเกาหลีเกิดมาโดยความบังเอิญ แต่แท้จริงแล้วเป็นการด าเนินงาน
โดยภาครัฐเป็นผู้ก าหนดแนวนโยบายและสนับสนุนเงินทุนในเบื้องต้น และขับเคลื่อนได้โดย
ภาคเอกชน การเกิดกระแสความคลั่งไคล้วัฒนธรรมเกาหลีในปัจจุบันเกิดจากนโยบายสนับสนุนด้าน
วัฒนธรรมให้เป็นอุตสาหกรรมหลักในการส่งออกโดยรัฐบาลเกาหลีมีการวางแผนส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรมเกาหลี  5 ปี เพ่ือพัฒนาให้เกาหลีพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการทางวัฒนธรรม 
(Cultural Welfare State) (ชุติมา ชุณหกาญจน์,  2550) โดยการจัดตั้งองค์กรวัฒนธรรม และ
สารัตถะเกาหลี (Korea Culture and Content Agency: KOCCA) ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยว และได้ออก พ.ร.บ. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ท าให้เกิดมีองค์การมหาชนเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันได้ เช่น สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกมส์เกาหลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ศูนย์วิจัยทางวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม โดยรัฐได้ก าหนดให้เนื้อหา
ทางด้านวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 7 สาขา ที่มีศักยภาพในการเติบโตในปี ค.ศ. 2020 โดยอยู่ในวิสัยทัศน์
อุตสาหกรรมเกาหลี  

สาระในความเป็นเกาหลีนั้นไม่ได้มุ่งเน้นเพ่ือการส่งออกไปสู่ตลาดภายนอกเท่านั้น แต่ยังเพ่ือ
ทดแทนการผลิตทางวัฒนธรรมที่มาจากต่างชาติอีกด้วย ท าให้คนเกาหลีหันมาสนใจภาพยนตร์  และ
ละครเกาหลีมากข้ึน กลายเป็นกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการบริโภควัฒนธรรม 
ท าให้กระแสเกาหลี เข้ามาแทนท่ีกระแสตะวันตกได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี  
 กระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่โดดเด่นสามารถเห็นได้ผ่านสื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์ต่างๆ ซึ่งคนไทย
สามารถรับรู้ได้ไม่ว่าจ าเป็นแฟชั่นการแต่งกายสไตล์เกาหลี เครื่องส าอางเกาหลี ร้านอาหารสไตล์
เกาหลีการศัลยกรรมความงามสไตล์เกาหลี หรือแม้กระทั่ง การท่องเที่ยวประเทศเกาหลี 
 

วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture)  
 การศึกษาปรากฏการณ์วัฒนธรรมกระแสนิยมโดยในแนวคิดแบบสัมพันธนิยมเชื่อว่าระบบ
ศีลธรรมของมนุษย์นั้นมีความหลากหลาย และไม่มีใครดีกว่าของใคร ท าให้สิ่งต่างๆ ย่อมมีเงื่อนไขของ
ตัวมันเอง การมองวัฒนธรรมกระแสนิยมจึงเป็นการให้รายละเอียดชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย เช่น 
การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง การแต่งตัว การบริโภคของชนชั้นกลาง เป็นต้น ที่ท า ให้รู้ว่าคน
เหล่านั้นก าลังคิดอะไร ปฏิบัติตัวอย่างไร มีเงื่อนไขทางสังคมอะไรในการเลือกสรร มีรสนิยม เป้าหมาย
อย่างไรที่แฝงอยู่ในการปฏิบัติตามกระแสวัฒนธรรมเหล่านั้น  (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2549 อ้างถึงใน 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2550)  
 วัฒนธรรมกระแสนิยมหรือวัฒนธรรมป๊อป หรือ Popular culture อาจหมายรวมไปถึง
วัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในสังคม มีการพูดถึงหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของกลุ่มต่างๆ             



 

ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการโฆษณาสินค้าในสื่อประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ 
ป้ายโฆษณา นิตยสาร อินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันวัฒนธรรมป๊อปได้
ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการแพร่กระจายความนิยมเพ่ือเข้าถึงคนจ านวนมากที่บริโภคคุณค่า และ
ความหมายวัฒนธรรมเหล่านั้นผ่านสินค้า นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนจึงสนใจศึกษา “บทบาท” 
และ “ฐานะ” ของสื่อในการชี้ชวน ชี้น าค่านิยม และความคิดของคนในสังคมทั้งทางบวก และทางลบ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 
 โมแวน และไมเนอร์  (Mowen and Minor, 2541 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2546)                    
กล่าวไว้ว่าการรับรู้เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลได้ตีความหมายข้อมูล เพ่ือสร้างสิ่งที่มีความหมาย 
กระบวนการเข้าใจ รวมถึงการรับรู้ที่แสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองดูด้วยตา 
การได้ยินด้วยหู การลิ้มรส การสูดกลิ่นและการสัมผัส รวมกันแล้วเรียกว่า กลไกที่ได้รับความรู้สึกเข้า
มาทางประสาทสัมผัส (Sensory Input Mechanisms) กระบวนการรับรู้เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน 
คือ ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการต่อสิ่งนั้น  และปัจจัยภายนอกส่งเสริม คือ สิ่งกระตุ้น             
แต่เมื่อพูดถึงนักการตลาดจะให้ความสนใจในเรื่องของความเข้าใจจากสิ่งที่รับรู้มากกว่า ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่รวมกัน ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจ และมองเห็นภาพพจน์ของสิ่งต่างๆ จากที่ได้รับรู้
เข้ามานั้นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพของตัวกระตุ้นเป็นบางส่วนด้วย 
 หากว่าผู้บริโภคมีความตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นหรือสารแล้วมีการรับอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้
ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจในสิ่งกระตุ้นนั้นๆ และรู้ว่าควรจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นอย่างไร               
การตีความข้อมูลอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ หากว่าผู้บริโภคแต่ละคนมีการตีความข้อมูลที่แตกต่างกัน
ออกไป นอกจากนี้ความคาดหวังของผู้บริโภคก็ยังมีผลอย่างมากต่อความเข้าใจในการตีความของ             
สิ่งกระตุ้นทางการตลาดโดยเฉพาะธุรกิจบริการเนื่องจากธุรกิจนี้ไม่สามารถบอกกับผู้บริโภคว่า               
ดีหรือไม่จนกว่าจะได้ใช้บริการเอง ดังนั้นผู้บริโภคจะเกิดความคาดหวังกับธุรกิจที่ตนได้รับสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาด ซึ่งความคาดหวังเป็นความเชื่อของผู้บริโภคก่อนหน้าที่จะใช้บริการของธุรกิจว่าธุรกิจ
สามารถที่จะให้บริการได้มากน้อยเพียงใด และจะมีผลต่อการรับรู้ เข้าใจ และตีความของสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดด้วย ส าหรับปัจจัยที่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลการับรู้ของผู้บริโภค ก็คือ    
ความเกี่ยวพันของผู้บริโภค ซึ่งก็คือการให้ความส าคัญและสนใจในสินค้าหรือบริการนั้นว่ามีมากน้อย
เพียงใด ยิ่งสินค้ามีระดับเกี่ยวพันสูงมากเท่าใด ก็จะท าให้การประมวลผลการรับรู้ของผู้บริโภคมี                
มากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากระดับความเกี่ยวพันจะมีผลต่อผู้บริโภคตั้งแต่กระบวนการเปิดรับ การตั้งใจ   
ในการรับข้อมูลข่าวสารไปจนถึงความรู้ความเข้าใจในการับรู้ ผู้บริโภคจะใช้ความคิดพิจารณาอย่าง
มากในการจะท าความเข้าใจกับสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูง มากกว่าสินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่ า เช่น 
ผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อบ้านต้องหาใช้เวลาในการหาข้อมูลนานมากในการจะซื้อบ้านเพราะบ้านมี



 

มูลค่าสูงอาจใช้เวลาหลายเดือนในการตัดสินใจแต่ผู้บริโภคใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงในการที่จะซื้อเสื้อผ้า
ที่ถูกใจ เป็นต้น 
 ความเกี่ยวพันยังมีผลต่อความทรงจ า เนื่องจากการที่ผู้บริโภคเปิดรับข่าวสารนั้นๆ มีผลต่อ
กระบวนการความเข้าใจ และเมื่อผู้บริโภคมีความเข้าใจแล้วจะน าไปสู่การจัดเก็บความรู้  และข่าวสาร
นั้นๆ ซึ่งผู้บริโภคจะน าข้อมูลข่าวสารที่จัดเก็บไว้มาใช้ในการประเมินทัศนคติ  และตัดสินใจซื้อในครั้ง
ต่อไป 
 แอสแซล (Assael, 2541 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 2546) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ                      
การรับรู้ว่าเป็นกระบวนการ ซึ่งผู้บริโภคเลือกรับจัดองค์ประกอบ และแปลความหมายสิ่งเร้าต่างๆ
ออกมาเพ่ือให้สามารถเข้าใจได้  และสามารถรับรู้ได้มากขึ้นหากส่งเร้ามีลักษณะสอดคล้องกับ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้บริโภคสอดคล้องกับความเชื่อในปัจจุบันของผู้บริโภคต่อตราสินค้าไม่มี
ความสลับซับซ้อนมากจนเกินไป สามารถเชื่อถือได้มีความสัมพันธ์กับความจ าเป็นหรือความต้องการ
ในปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความกลัวและความกังวลใจมากเกินไป 
 การรับรู้เป็นการตอบสนองต่อพฤติกรรมใดๆ ก็ตามซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
ความสามารถในการแปลความหมายในสภาพนั้นๆ ได้ โดยที่การรับรู้เป็นผลอันเนื่องมาจากการใช้
อวัยวะที่ใช้ในการรับสัมผัสซึ่งประกอบไปด้วย ตา หู จมูก ลิ้น  และผิวหนัง ซึ่งจะเกิดมากหรือ                 
น้อยข้ึนอยู่กับปัจจัยในการรับรู้ คือตนเองและสิ่งเร้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2545)  
 ขั้นตอนของการรับรู้ 
 ขั้นตอนการรับรู้  (Perception Process) ตามแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) สามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิดโอกาสให้
ข้อมูลเข้ามาสู่ตัวเอง 
 2. การตั้งใจรับข้อมูลที่เลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกที่จะตั้งใจ
รับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตั้งใจรับข้อมูล 
 3. ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension) ในขั้นนี้จะเป็น                   
การตีความหมายของข้อมูลที่ได้รับว่ามีความเข้าใจตรงตามกับผู้ที่ให้ข้อมูลก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าเข้าใจ
จึงจะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป ซึ่งการตีความจะขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อ  และประสบการณ์ของ
ผู้บริโภคเอง 
 4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Retention) การที่ผู้บริโภคจดจ าข้อมูล
บางส่วนที่เขาได้เห็น ได้อ่าน หรือได้ยิน หลังจากการเปิดรับ และเกิดความเข้าใจแล้ว จะเกิดความจ า
ของผู้บริโภค ซึ่งการที่จะให้เกิดความจ าของผู้บริโภคอย่างง่ายที่สุด คือการสร้าง สัญลักษณ์ กลอน 



 

หรือค าสัมผัส ความต่อเนื่อง และภาพพจน์ของสินค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้เกิดการสร้าง
ภาพพจน์ในความทรงจ า และช่วยเสริมการตัดสินใจที่จะซื้อในสินค้านั้นๆ 
กระบวนการรับรู้ 
 กระบวนการรับรู้ตามแนวคิดของ แอสแซล (Assael, 2541 อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล, 
2546) ประกอบไปด้วย การเลือกรับรู้  (Perceptual Selection) การจัดระเบียบการเรียนรู้ 
(Perceptual Organization) และการตีความ (Perceptual Interpretation) ดังภาพที่ 1 

 
 
ภาพที่ 1 กระบวนการรับรู้  (The Perceptual Process)  ของ Assael 
ที่มา : ดารา ทีปะปาล (2546)  
 

 จากภาพที่ 1 แสดงถึงกระบวนการรับรู้ ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกรับรู้ (Perceptual 
Selection) การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) และการตีความ (Perceptual 
Interpretation) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) เมื่อบุคคลเปิดรับต่อสิ่งเร้าทางการตลาด และ
ตั้งใจรับต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบแล้ว บุคคลจะเลือกสรรเฉพาะสิ่งเร้าที่ตรงกับความต้องการและ
ทัศนคติของตน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่จะซื้อเครื่องส าอางเกาหลีจะเลือกสนใจเครื่องส าอางเกาหลี ทั้งนี้
รูปแบบของการรับรู้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเปิดรับ (Exposure) ความสนใจ (Attention) 
และการรับรู้แบบเลือกสรร (Selective Perception)  

2. การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคท าการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ออกมาเป็นภาพรวม เพ่ือให้สามารถเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น  และ
น าไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่ งนั้นได้  หลักพ้ืนฐานของการประมวลการรับรู้นี้  คือ                          
การผสมผสาน (Integration) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ ที่หลากหลายแล้วมีการจัด



 

ระเบียบออกมาเป็นภาพรวม หลักการนี้อ้างอิงมาจากหลักจิตวิทยาของ Gestalt (Gestalt 
Psychology) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่าการสื่อสารข้อมูลใดๆ ถึงบุคคล เช่น การโฆษณา ราคา และลักษณะ
ของตราสินค้า ควรจะมีความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว เพราะบุคคลจะรับรู้องค์ประกอบเป็นภาพรวม 
และสรุปผลโดยรวมกลายเป็นภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ด้วยหลักการรับรู้แบบผสมผสาน 
โดยการสร้างภาพรวมของสิ่งที่ตนสนใจนั้นมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ การต่อเติมส่วนที่ไม่สมบูรณ์ 
(Closure), การจัดกลุ่ม (Grouping) และบริบทแวดล้อม (Context)  
 3. การตีความ (Perceptual Interpretation) การตีความเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
หลังจากที่บุคคลได้เลือกและรวบรวมข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่ตนได้รับ จากนั้นจะท าการตีความหมายของ
ข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งเร้า โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการตีความ อยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ การจัด
ประเภท (Perceptual Categorization) และการอนุมาน (Perceptual Inference)  
 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป็นทฤษฎีทางจิตสังคมที่ใช้ในการท านายพฤติกรรมของบุคคล 
และช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลซึ่งทฤษฎีโดยที่พฤติกรรมตามแผนได้รับการพัฒนามาจาก
ทฤษฎีการระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen และ Fishbein ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือท านายและท าความเข้าใจถึงอิทธิพลของแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรม ซึ่งในทฤษฎีการ
กระท าด้วยเหตุผลยังมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่สามารถกระท า
พฤติกรรมตามความต้องการได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจึงถูกพัฒนาขึ้น (Ajzen, 
2531 อ้างถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535)  
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
ที่มา : ธีระพร อุวรรณโณ (2535)  
 



 

 จากภาพที่ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีโครงสร้างจากการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์      
ซึ่งจะเกิดจากการชี้น าโดยความเชื่อ 3 ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม  (Behavioral 
Beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถใน
การควบคุม (Control Beliefs) ซึ่งในแต่ละความเชื่อจะส่งผลต่อตัวแปรในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

1. ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward Behaviors) เป็นตัวแปรที่เกิดจากการประเมิน
ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบของพฤติกรรมนั้นๆแล้วจะได้รับอิทธิพลระหว่างความเชื่อเกี่ยวและ              
ผลของพฤติกรรม กล่าวคือ ในกรณีที่บุคคลมีความเชื่อว่าหากท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผล
ทางบวก จะมีแนวโน้มที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้นๆ ในทางตรงข้าม หากเชื่อว่าท าพฤติกรรมนั้น  
และจะได้รับผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้นๆ และเมื่อมีทัศนคติที่
ดีก็จะเกดิความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมา 

2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) เป็นการรับรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ความส าคัญส าหรับตนเอง มีผลต่อการกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้น เช่น ในกรณีที่บุคคลที่มี
ความส าคัญต่อตนเอง ได้ท าพฤติกรรมใดๆก็ตามจะมีแนวโน้มที่ตนเองนั้นจะท าตาม ซึ่งจะท าตาม
พฤติกรรมหรือประเด็นส าคัญๆในแต่ละเรื่องจะขึ้นอยู่กับความส าคัญของบุคคลหรือกลุ่มอ้างอิงนั้นๆ 

3. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)               
เป็นการรับรู้ของตัวบุคคลถึงความยากง่ายต่อการกระท าพฤติกรรมนั้นๆ และสามารถที่จะควบคุม
ตนเองให้กระท าพฤติกรรมภายใต้ปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือมีอุปสรรคขัดขวางในการกระท านั้นๆ                
โดยอาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ทักษะ ความรู้ความสามารถ อารมณ์ เป็นต้น เช่น ในกรณีที่
บุคคลเชื่อว่าตนเองนั้นมีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรม และสามารถควบคุมผลลัพธ์ให้ได้ตามที่
ตั้งใจไว้ ก็จะมีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมนั้นๆ 
 ความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรม (Behavior Intention) จะยึดถือความตั้งใจเป็นปัจจัยใน
การจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรม อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความทุ่มเทและความพยายามที่จะกระท าต่อ
พฤติกรรมนั้นๆ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 พฤติกรรมการบริโภคสินค้า และบริการ เกิดมาจากปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ พ้ืนหลังทางสังคมวัฒนธรรม ปัจจัยทางจิตวิทยา  และ                 
การตัดสินใจของผู้บริโภค (กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์, 2554)  
 ปัจจัยที่ 1 พ้ืนหลังทางสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Background) ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่จะส่งอิทธิพลต่อปัจจัยทางจิตวิทยา คืออิทธิพลทางวัฒนธรรม (Culture 



 

and Cross Culture) วัฒนธรรมย่อยของผู้บริโภค (Consumer Subculture) และชนชั้นทางสังคม
ของผู้บริโภค (Consumer Social Class)  
 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Consumer Psychology) เป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิพลภายในที่
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้, ทัศนคต ิและบุคลิกภาพ 
 ปัจจัยที่ 3 การตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision – Making) ซึ่งเมื่อตัดสินใจซื้อ
แล้วก็อาจจะกลับมาซื้ออีกครั้งด้วย 

 
 
ภาพที่ 3 ปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ที่มา: กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ (2554)  

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิภารัตน์ พันธ์ฤทธิ์ด า (2552) ได้ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่ออัตลักษณ์
ของวัยรุ่นไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการฟังดนตรี
ญี่ปุ่นของวัยรุ่นไทย รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความนิยมดนตรีญี่ปุ่นของวัยรุ่นกับ
กระบวนการอัตลักษณ์ของวัยรุ่นผู้นิยมดนตรีญี่ปุ่นโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 ผลการวิจัย พบว่า สื่อและเพ่ือนของวัยรุ่นมีอิทธิพลท าให้วัยรุ่นได้รู้จักดนตรีญี่ปุ่น วัยรุ่น
แสวงหาความบันเทิงนี้ได้ท้ังทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือนิตยสาร รวมทั้งอินเตอร์เน็ต ส าหรับพฤติกรรม
ความนิยมดนตรีญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการสร้างและแสวงหาความโดดเด่น 
และกระบวนการเลียนแบบ วัยรุ่นแสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไปจากเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ ที่ไม่นิยม



 

ดนตรีญี่ปุ่น ขณะเดียวกันอัตลักษณ์เหล่านั้นเกิดจากการเลียนแบบนักร้องดนตรีญี่ปุ่นที่พวกเขาฟัง 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังให้ทัศนะที่น่าสนใจว่าแม้ดนตรีญี่ปุ่นจะเป็นเพียงวัฒนธรรมย่อยหนึ่งในสังคม                 
แต่วัฒนธรรมของวัยรุ่นในสมัยปัจจุบันมักแสวงหาความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากกระแสหลัก วัยรุ่นจึง
ฟังดนตรีญี่ปุ่นที่เป็นวัฒนธรรมย่อยหนึ่งของสังคมในฐานะวัฒนธรรมกระแสหลักของกลุ่ม พวกเขา
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนโดยการมาชุมนุมและท ากิจกรรมในทุกๆ วันหยุดและทุกปีวัยรุ่นไทยจะ
ร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ตรวมคนนิยมดนตรีญี่ปุ่นขึ้นอีกด้วย 
 ในงานดังกล่าวจะมีการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มวัยรุ่นผ่านเรือนร่างด้วยการ     
แต่งกายเลียนแบบนักร้องญี่ปุ่นไปร่วมงาน แสดงท่าทีเหมือนนักร้องที่ตนแต่งกายเลียนแบบและสร้าง
ภาษาเฉพาะที่เข้าใจกันในกลุ่ม พฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกเหล่านี้บ่งบอก “ความเป็นตัวตน” ของ
วัยรุ่นและความเป็นตัวตนของวัยรุ่นที่ไหลไปตามกระแสแรงขับเคลื่อนจากกระแสสังคมเรื่อยไป 
 งานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ต่างๆ ของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งงานวิจัยนี้จัดท าในช่วงที่กระแสญี่ปุ่นก าลังมาแรงในบ้านเรา บ่งบอกให้เห็นว่า
ถ้าช่วงไหนที่สังคมก าลังนิยมเรื่องอะไรอยู่นั้น วัยรุ่นก็จะเกิดความนิยมตามและข้อมูลจากงานวิจัยนี้ยัง
ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีผลให้วัยรุ่นเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบตาม ทั้งการ              
แต่งกาย การใช้ภาษา เป็นต้น 
 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2553) ศึกษากระบวนการเอเชียภิวัฒน์ของวัฒนธรรมป๊อปเกาหลี 
(เคป๊อป) : การผลิต การบริโภคและการสร้างอัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทย ผลการศึกษาสรุปได้ว่าสินค้า
วัฒนธรรมป๊อปเอเชีย (Asian Pop) ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพยนตร์ ดนตรี ละครโทรทัศน์ หนังสือ
การ์ตูน นิตยสาร เว็บไซด์ เกมออนไลน์ เป็นต้น ก าลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้บริโภค
วัยรุ่นตามมหานครของเอเชียและสินค้าวัฒนธรรมป๊อปเกาหลีเหล่านี้ก็ได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศ
ไทยอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศเกาหลีมีการศึกษาวิจัยทางด้านการตลาดของ
ภูมิภาคเอเชีย และวัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละประเทศว่าสินค้าวัฒนธรรมประเภทใดเป็นที่นิยม 
สามารถที่จะเปิดตลาดในประเทศเพ่ือนบ้านได้ ที่ส าคัญคือรัฐบาลประเทศเกาหลีเป็นผู้ลงทุน และ               
วางนโยบายเรื่องการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในตลาดเอเชีย โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ  และ
พัฒนาบุคลากรฝ่ายสร้างสรรค์เนื้อหาสาระทางด้านเพลง ละคร ภาพยนตร์ ด้วยนโยบายของภาครัฐ  
และความพร้อมของภาคเอกชน จึงท าให้สินค้าวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีประสบความส าเร็จ
ทางด้านการตลาดในประเทศต่างๆ 
 กระแสความนิยมของสินค้าทางวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
วัยรุ่นไทยท าให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระแสความนิยมของวัยรุ่นในภูมิภาคเอเชีย เปรียบเทียบกับ                   
อัตลักษณ์ของตนเองในฐานะวัยรุ่นไทยและวัฒนธรรมป๊อปของสังคมในประเทศไทย ผลกระทบอีก
ด้านหนึ่งคือในด้านเศรษฐกิจ วัยรุ่นไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ านวนไม่น้อยส าหรับการซื้อ



 

สินค้าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ และก่อให้เกิดความสนใจในการเรียนภาษาเกาหลีเพ่ิมข้ึนเพื่อที่จะได้ทราบ
ถึงเนื้อหาในภาพยนตร์ ละคร เพลงของเกาหลี และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการเผยแพร่
ทางอินเตอร์เน็ต 
 ผู้วิจัยยังได้กล่าวอีกว่าแม้กระแสความนิยมทางสินค้าวัฒนธรรมของเกาหลีจะมีอิทธิพลต่อ
วัยรุ่นไทยอย่างมากก็ตาม แต่เป็นไปในลักษณะของการผสมผสานกับค่านิยมทางวัฒนธรรมของไทย 
ในภาพรวมไม่ได้ท าให้สูญเสียอัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทย แต่อย่างใดก็ตามสื่อมวลชนไทยควรมีบทบาทที่
เข้มแข็งในการสร้างภูมิคุ้มกันการเรียนรู้ของวัยรุ่นสังคมไทย จะต้องมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และ
ก้าวตามให้ทันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสินค้า วัฒนธรรม ค่านิยม เป็นมิตรภาพหรือการครอบง าทาง
วัฒนธรรม 
 ถือว่างานวิจัยชิ้นนี้ ได้ เ อ้ือประโยชน์ และเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องพฤติกรรม                       
การเลียนแบบวัฒนธรรมของวัยไทยจากสื่อบันเทิงเกาหลี เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะงานวิจัยชิ้นนี้
ชี้ให้เห็นว่าสื่อต่างๆ จากประเทศเกาหลีก าลังเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะ
ในประเทศไทยและวัยรุ่นไทยก็มีการใช้จ่ายในการบริโภคสื่อบันเทิงจากประเทศเกาหลีเหล่านี้เป็น
จ านวนมาก 
 สุธาสินี มาสขาว (2549) ได้ศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโทรทัศน์
เกาหลี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีผ่านละคร
โทรทัศน์เกาหลีและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี  ผลการศึกษา พบว่า 
ประเทศเกาหลีมีนโยบายหลักในการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมโดยผ่านอุตสาหกรรมความบันเทิง 
ได้แก่ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเพลง ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน
ละครโทรทัศน์ โดยน าเสนอภาพผ่านสถานที่ท่องเที่ยว การสอดแทรกวัฒนธรรมผ่านละครโทรทัศน์  
และการน าสถานที่ที่ปรากฏในละครมาจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและผลจากการสนทนากลุ่มกับผู้ชม
ละครโทรทัศน์เกาหลี พบว่า ผู้ร่วมสนทนาทั้งหมดรับรู้จดจ าไดแ้ละคุ้นเคยกับประเทศเกาหลี รวมทั้งมี
ทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีและการท่องเที่ยวเกาหลีด้วย แต่ในแง่ของความตั้งใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวนั้น พบว่ายังมีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลา 
และความน่าสนใจของประเทศนั้นๆ ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่จึงยังไม่มีความตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยว
ประเทศเกาหลี  

งานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศเกาหลีมีนโยบายหลักในการส่งออกสินค้าทาง
วัฒนธรรมและยังมีการสอดแทรกวัฒนธรรมเกาหลีผ่านทางละครโทรทัศน์ส่งผลให้ผู้ที่รับชมเกิด
ทัศนคตทิี่ดีต่อประเทศเกาหลี 
 ปภังกร  ปรีดาชัชวาล (2556) ได้ศึกษาการยอมรับและพฤติกรรมการเลียนแบบทาง
วัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าวัยรุ่นในปัจจุบันมีการเปิดรับสื่อบันเทิง



 

เกาหลี ซึ่งได้แก่ภาพยนตร์ ละคร และเพลงมากน้อยแค่ไหน และจะส่งผลต่อการยอมรับวัฒนธรรม
เกาหลีหรือไม ่และมีพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมเกาหลีมากน้อยแค่ไหน อย่างไร 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าจากการศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิง
เกาหลี พบว่า วัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลีในระดับ                 
ปานกลาง มีพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลี ด้านการรับประทานอาหาร
มากที่สุด และวัยรุ่นไทยมีเหตุผลส าคัญที่สุดที่รับประทานอาหารเกาหลี คือ อยากลองอาหารใหม่ๆ 
แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นไทยมีความสนใจ ชื่นชอบ และอยากลองอาหารเกาหลีมากทั้งนี้ อาจเนื่องจาก 
สื่อบันเทิงส่วนใหญ่ของประเทศเกาหลี มักแฝงวัฒนธรรมด้านอาหารเกาหลีลงไปในสื่อบันเทิง                   
เมื่อวัยรุ่นไทยได้เปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลี จึงท าให้เกิดการอยากลองรับประทานอาหารเกาหลี อีกทั้งใน
ประเทศไทยเองก็มีร้านอาหารสไตล์เกาหลีเปิดให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ วัย รุ่นไทยจึงมีโอกาส
รับประทานอาหารเกาหลีได้ง่ายขึ้น จึงท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิง
เกาหลี 
 จากการศึกษาการเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลี พบว่า วัยรุ่นไทยเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลีในระดับ
ต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องจากวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยเรียนและวัยเริ่มท างาน ซึ่งมีหน้าที่ในการเรียน 
และการท างานเป็นหลักจึงท าให้มีเวลาและความบ่อยของการเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลีน้อย และยังพบ
อีกว่าการเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจาก             
สื่อบันเทิงเกาหลี แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าวัยรุ่นไทยจะเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลีในระดับต่ า แต่ก็สามารถ
ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลีได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
การเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุ่นไทยแม้ว่าจะเปิดรับในปริมาณที่น้อย แต่หากสื่อบันเทิงที่เปิดรับ
นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และตรงกับความต้องการของผู้เปิดรับก็สามารถท าให้เกิดการจดจ าได้พร้อมทั้ง
ส่งผลมาถึงพฤติกรรมการเลียนแบบของผู้เปิดรับด้วย ผนวกกับกระแสสังคมที่กล่าวถึงสื่อบันเทิง
ในช่วงระยะเวลาที่เปิดรับนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยย้ าเตือนและผลักดันให้วัยรุ่นไทยเกิดพฤติกรรม   
การเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลีได้ง่ายขึ้น 
 ปรีชา พันธุ์แน่น และคณะ (2551) ศึกษาสื่อบันเทิงเกาหลีกับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของ
วัยรุ่นไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทยที่มีต่อสื่อบันเทิง
เกาหลี และความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงเกาหลี กับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย                
เพ่ือจะได้น าข้อมูลผลการวิจัยที่ค้นพบไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นไทย                 
และลักษณะของค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อครอบครัว และสังคม
ต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทยระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับอุดมศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย



 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย
ระดับมาก ได้แก่ การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสไตล์วัยรุ่นเกาหลีที่ก าลังอยู่ในความนิยม ทั้งนี้เป็นเพราะ
วัยรุ่นไทยมีความสัมพันธ์กับต้นแบบคือมีการติดตามการเคลื่อนไหวของดาราวัยรุ่นเกาหลี และมีความ
สนใจต่อพฤติกรรมต่างๆ ของดาราวัยรุ่นเกาหลีขณะที่วัยรุ่นไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า               
มีค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จ าแนกเป็นรายข้อพบว่าค่านิยม
ในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทยระดับมาก ได้แก่ ความเป็นไปในสไตล์เกาหลีที่วัยรุ่นชื่นชอบ  และ
ยอมรับ ไม่มีการต่อต้านหรือโจมตีจากสังคม ทั้งนี้เป็นเพราะวัยรุ่นไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้มีการสังเกต และเลียนแบบรวมทั้งยอมรับในค่านิยมวัฒนธรรมของเกาหลี แต่ยังมีการดูแลตนเอง 
ให้อยู่ในกรอบของสังคม ว่าให้การยอมรับได้จึงได้แสดงออกอย่างมั่นใจ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงเกาหลีกับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย พบว่า         
สื่อบันเทิงเกาหลีที่เป็นประเภทภาพยนตร์เกาหลีมีความสัมพันธ์กับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของ
วัยรุ่นไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะ
วัยรุ่นไทยทั้ง 3 ระดับการศึกษามีพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อที่เป็นสื่อภาพยนตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การติดตามกระแสสมัยนิยม โดยเฉพาะแนวโน้มของศิลปินเกาหลีว่าเป็นไปในทิศทางใด เป็นการเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือน ามาพูดคุยแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นกระแสความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีที่ก าลังเป็นที่
สนใจ และได้ปฏิบัติตามโดยการแต่งกายเลียนแบบบ้าง 
 ชญาณ ล าเภา (2556) ได้ศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส
เกาหลีนิยม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมและ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและปัจจัยในการบริโภคสินค้าไทยแบบเกาหลีนิยม ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติบนกระแสเกาหลีนิยมมากที่สุดคือปัจจัยด้าน
คุณค่าทางสังคมและการยอมรับจากคนรอบข้าง ซึ่งปรากฏอยู่ในแทบทุกประเภทของสินค้า และ
บริการ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเลยคือปัจจัยด้านราคา ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในทัศนคต ิ 
ทุกระดับและทุกประเภทสินค้าและบริการ ส่วนของการรับรู้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรับสื่อ 
และข่าวสารเกี่ยวกับการบริโภคแบบเกาหลีนิยมผ่านทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุมากท่ีสุดรองลงมาคือ 
สื่อออนไลน์ ซึ่งกลุ่มเพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยมีความเชื่อที่เกี่ยวกับภาพความเป็นเกาหลี 
และมีความเห็นจากส่วนหนึ่งว่าความสวยสไตล์เกาหลีได้มาจากการท าศัลยกรรมความงามเป็นหลัก 
และสินค้าเกาหลีที่พูดถึงและรู้จักมากที่สุด 2 ชนิดคือ เครื่องส าอางและอาหารเกาหลี ซึ่งพบว่าครีม 
และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและร้านอาหารประเภทปิ้งย่างเป็นสินค้าที่ผู้บริโภครู้จักมากท่ีสุด ในส่วนของ
พฤติกรรมการบริโภคพบว่าสินค้าประเภทเครื่องส าอาง พฤติกรรมการบริโภคมีอัตราที่ใกล้เคียงกัน
สองประเภทคือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง และครีมรองพ้ืน สินค้าประเภทเครื่อง



 

แต่งตัวที่นิยมคือ เครื่องนุ่งห่ม และร้านอาหารสไตล์เกาหลีก็คือร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ส่วนสื่อ
บันเทิงที่ได้รับความนิยมคือภาพยนตร์ไทยกลิ่นอายเกาหลี 
 จะเห็นได้ว่าความโดดเด่นของวัฒนธรรมเกาหลีที่ท าให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคจะ
ประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
 1. การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และบริการเชิงวัฒนธรรมเกาหลีที่สามารถแทนที่
วัฒนธรรมการบริโภคเดิม 
 2. การท าให้วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้  
 3. การสร้างกระแสที่ปกคลุมตลาด และต่อเนื่อง 
 4. การน าเสนอที่เฉพาะเจาะจง 



 

 

 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจัย คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัด
ล าปางที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปี จนถึงอายุ 30 ปี จากประกาศส านักทะเบียนกลาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 พบว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง และมีอายุตั้งแต่ 13 ปีจนถึง
อายุ 30 ปี มีจ านวนทั้งสิ้น 13,765 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง 
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ค านวณโดยหลักการค านวณของ Yamané (สุณีย์ ล่อง
ประเสริฐ, 2547) ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิด 0.05 หรือ ร้อยละ 5 
ดังสูตรต่อไปนี้ 
 
 
  เมื่อ  n  = ขนาดตัวอย่างที่ควรสุ่ม 
                               N  = ขนาดประชากร (อายุตั้งแต่ 13 ปี จนถึงอายุ 30 ปีในเขต 
   เทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง ปี พ.ศ. 2556)  
   e  =  ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มไม่เกินร้อยละ 5% (คือ 0.05)  
 
 แทนค่า  n  =  
 
 
   n =  388.7045 ≈ 400 
 

N 
1 + N(e)2 

13,765 
1 + [13,765 X (0.05)2] 



 

 จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 389 ราย เพ่ือให้ข้อมูลเกิดความน่าเชื่อมั่น
มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ราย  

การสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบ่งสัดส่วนขนาดประชาการแยกตามพ้ืนที ่ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 1 แสดงจ านวน และร้อยละของขนาดตัวอย่างจ าแนกตามต าบล 
ต าบล ขนาดประชากร ร้อยละ ตัวอย่าง 

สวนดอก 1,155 8.39 34 
เวียงเหนือ 2,626 19.08 76 
หัวเวียง 2,317 16.83 67 
สบตุ๋ย 3,332 24.21 97 
บ่อแฮ้ว 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 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ล าดับขั้นตอน เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะค าถามเป็นแบบค าถามให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว 
จ านวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมเป็นค าถามเกี่ยวกับช่องทางการในการรับรู้ถึงกระแส
เกาหลีนิยมว่ามาจากแหล่งใดบ้าง ลักษณะค าถามเป็นแบบค าถามให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวจ านวน 1
ข้อ 
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ 
 1. พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการตามกระแสเกาหลีนิยม ลักษณะค าถามเป็นแบบ
ค าถามให้ตอบรับหรือปฏิเสธ จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย ยี่ห้อของสินค้า สถานที่ในการใช้บริการ 
และประเภทของบริการทีเ่ลือกบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม ช่องทางในการเลือกบริโภคสินค้าหรือ
บริการตามกระแสเกาหลีนิยม จ านวนเงินที่ใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการตามกระแสเกาหลี
นิยม  



 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และ
ข้อมูลทุติยภูมิ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนด
ไว้โดยใช้แบบสอบถามประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาให้มีความสมบูรณ์
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา และบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น ของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยดังนี้ 

1. ความเที่ยงตรง ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช้ และให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข และ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) ก่อนน าไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริงโดยการหาค่า IOC นั้น
ผู้วิจัยได้น าไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.บุรินทร์ 
รุจนพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น คุณกาญจนา ศรีชัยตัน หัวหน้า
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น และคุณนัชชุรัตน์ ชูจันทร์ หัวหน้าธนกิจธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.77 

2. ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาไปท าการทดสอบ (Try Out) จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นจึงน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทดสอบความเชื่อมั่น โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการหาความเชื่อมั่น โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
เท่ากับ 0.91 ซึ่งมากกว่า 0.70 ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างจริงได ้
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปมาวิเคราะห์
ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 



 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมโดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

2. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ทดสอบตามลักษณะของตัวแปรในแต่ละชนิด ซึ่งค่าสถิติที่
ใช้ในการทดสอบคือการทดสอบ Chi – Square 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยการรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชน             
ในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม และพฤตกิรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 5 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ต่อสินค้าหรือบริการที่มีการท าการตลาดเกี่ยวกับเกาหลี  
  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม  
  ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง  
  ส่วนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (ราย)  ร้อยละ 
เพศ   
   ชาย 135 33.8 
   หญิง 265 66.2 

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

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

รวม 400 100.0 
 



 

ตาราง 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ) 
ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (ราย)  ร้อยละ 

อาชีพ 156 39.0 
   นักเรียน / นักศึกษา   
   ข้าราชการ / พนักงานราชการ 62 15.4 
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ 28 7.0 
   พนักงานบริษัทเอกชน 69 17.3 
   เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 85 21.3 

รวม 400 100.0 
ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
   ต่ ากว่า 5,000 บาท 98 24.5 
   ต้ังแต่ 5,000 – 9,999 บาท 55 13.8 
   ต้ังแต่ 10,000 – 29,999 บาท 193 48.2 
   ต้ังแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 54 13.5 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีจ านวน 265 
ราย คิดเป็นร้อยละ 66.2  เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีอายุตั้งแต่ 22 – 30 ปี มีจ านวน 181 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 45.2 กว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา (ส าเร็จการศึกษาหรือก าลัง
ศึกษา) อยู่ในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 229 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.3 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.0 และเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000–29,999 บาท มีจ านวน 193 ราย 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
 

ตาราง 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามกระแสนิยมในปัจจุบัน 
กระแสนิยมในปัจจุบัน จ านวน (ราย)  ร้อยละ 

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

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในปัจจุบันกระแส
เกาหลีนิยม  K–POP (Korean pop culture) เป็นที่นิยมมากที่สุด มีจ านวน 307 ราย คิดเป็นร้อยละ 
76.8 รองลงมาคือ กระแสไทยนิยม  T–Pop จ านวน 53 ราย ร้อยละ 13.2 กระแสตะวันตกนิยม 
จ านวน 19 ราย ร้อยละ 4.8 และกระแสญี่ปุ่นนิยม J–POP (Japanese pop culture) จ านวน 8 
ราย ร้อยละ 2.0 โดยอีกร้อยละ 3.2 หรืออีกจ านวน 13 ราย เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้สนใจกระแสนิยม
ในปัจจุบัน 



 

 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม  
 

ตาราง 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรม 
           การบริโภคสินค้า และบริการจากกระแสเกาหลี 
พฤติกรรมการบริโภคสินค้า 

และบริการจากกระแส
เกาหลี 

การใช้
เคร่ืองส าอาง

เกาหลี 

การใช้บริการ
ร้านอาหารสไตล์

เกาหลี 

การท าศัลยกรรม
สไตล์เกาหลี 

การซ้ือสื่อ
บันเทิงเกี่ยวกับ

เกาหลี 

เคย 
จ านวน 258 239 68 264 
ร้อยละ  (64.5)   (59.8)   (17.0)   (66.0)  

ไม่เคย 
จ านวน 142 161 332 136 
ร้อยละ  (35.5)   (40.2)   (83.0)   (34.0)  

รวม 
จ านวน 400 400 400 400 
ร้อยละ (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 
 จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเคยซื้อเครื่องส าอางเกาหลี 
มีจ านวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.5 และ ไม่เคยซื้อเครื่องส าอางเกาหลี จ านวน 142 ราย ร้อยละ 
35.5 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี มีจ านวน 239 ราย คิดเป็น               
ร้อยละ 59.8 และไม่เคยใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี มีจ านวน 161 ราย ร้อยละ 40.2 ตามล าดับ 
 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่เคยท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี มีจ านวน 332 ราย คิดเป็นร้อยละ 
83.0 และเคยท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี จ านวน 68 ราย ร้อยละ 17.0 ตามล าดับ 
 กลุ่มตัวอย่างเคยซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี (เช่น ซีดีเพลง นิตยสาร โปสเตอร์ เป็นต้น)      
มีจ านวน 264 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.0 และไม่เคยซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี จ านวน 136 ราย 
ร้อยละ 34.0 ตามล าดับ 
  

ตาราง 5 แสดงจ านวน และร้อยละของย่ีห้อเครื่องส าอาง 
ยี่ห้อเคร่ืองส าอาง จ านวน (ราย)  ร้อยละ 

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 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องส าอางยี่ห้อ Etude เป็นประจ ามาก
ที่สุด มีจ านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมาคือ Skinfood จ านวน 70 ราย ร้อยละ 27.1 
Rojukiss จ านวน 23 ราย ร้อยละ 8.9 Bergamo จ านวน 18 ราย ร้อยละ 7.0 Baviphat จ านวน 17 
ราย ร้อยละ 6.6 Welcos จ านวน 15 ราย ร้อยละ 5.8 Laneige จ านวน 9 ราย ร้อยละ 3.5 The 
Face Shop จ านวน 6 ราย ร้อยละ 2.3 และ Holika Holika จ านวน 1 ราย ร้อยละ 0.4 ตามล าดับ 
 

ตาราง 6 แสดงจ านวน และร้อยละของช่องทางในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลี 
ช่องทางในการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหล ี จ านวน (ราย)  ร้อยละ 

ทางอินเตอร์เน็ต 73 28.3 
ห้างสรรพสินค้าช้ันน าในจังหวัดล าปาง 73 28.3 
ร้านขายเครื่องส าอางทั่วไปในจังหวัดล าปาง 112 43.4 

รวม 258 100.0 
 จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีช่องทางในการซื้อ
เครื่องส าอางเกาหลีจากร้านขายเครื่องส าอางทั่วไปในจังหวัดล าปาง มีจ านวน 112 ราย คิดเป็น                 
ร้อยละ 43.4 และทางอินเตอร์เน็ตกับห้างสรรพสินค้าชั้นน าในจังหวัดล าปาง จ านวน 73 ราย ร้อยละ 
28.3 เท่า ๆ กันตามล าดับ 
 
ตาราง 7 แสดงจ านวน และร้อยละของค่าใช้จ่ายเครื่องส าอางเกาหลีต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายเคร่ืองส าอางเกาหลีต่อเดือน จ านวน (ราย)  ร้อยละ 
ไม่เกิน 500 บาท 103 39.9 
500 – 1,500 บาท 140 54.3 
มากกว่า 1,500 บาท 15 5.8 
รวม 258 100.0 
 

 จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่า ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายเครื่องส าอางเกาหลีต่อเดือนของกลุ่ม
ตัวอย่างประมาณ 500–1,500 บาท มีจ านวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ ไม่เกิน 
500 บาท จ านวน 103 ราย ร้อยละ 39.9 และมากกว่า 1,500 บาท จ านวน 15 ราย ร้อยละ 5.8 
ตามล าดับ 
 
ตาราง 8 แสดงจ านวน และร้อยละของสไตล์ร้านอาหารเกาหลีท่ีใช้บริการเป็นประจ า 
           ในจังหวัดล าปาง 

สไตล์ร้านอาหารเกาหลีที่ใช้บริการเป็นประจ าในจังหวัดล าปาง จ านวน (ราย)  ร้อยละ 
รสเอร็ด (ในซอยตลาดอัศวิน)  44 18.4 
Miyabi (ใน Central ล าปาง)  173 72.4 
Kawano Korean Restaurant 22 9.2 

รวม 239 100.0 
 
 



 

 จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า ร้านอาหารสไตล์เกาหลีที่กลุ่มตัวอย่างมักใช้บริการเป็น
ประจ าในจังหวัดล าปางมากท่ีสุด คือ Miyabi (ใน Central ล าปาง) มีจ านวน 173 ราย คิดเป็นร้อยละ 
72.4 รองลงมาคือ รสเอร็ด (ในซอยตลาดอัศวิน) จ านวน 44 ราย ร้อยละ 18.4 และ Kawano 
Korean Restaurant จ านวน 22 ราย ร้อยละ 9.2 ตามล าดับ 
 

ตาราง 9 แสดงจ านวน และร้อยละของค่าใช้จ่ายร้านอาหารสไตล์เกาหลีต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายร้านอาหารสไตล์เกาหลีต่อเดือน จ านวน (ราย)  ร้อยละ 

ไม่เกิน 500 บาท 87 36.4 
500 – 1,500 บาท 138 57.7 
มากกว่า 1,500 บาท 14 5.9 

รวม 239 100.0 
 

 จากตาราง 9 แสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี               
เดือนละ 500–1,500 บาทมากที่สุด มีจ านวน 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ ไม่เกิน 
500 บาทจ านวน 87 ราย ร้อยละ 36.4 และมากกว่า 1,500 บาท จ านวน 14 ราย ร้อยละ 5.9 
ตามล าดับ 
 
ตาราง 10 แสดงจ านวน และร้อยละของรายการการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 

รายการการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี จ านวน (ราย)  ร้อยละ 
ศัลยกรรมจมูก 23 33.8 
ศัลยกรรมตา 21 30.9 
ศัลยกรรมปาก 8 11.8 
ศัลยกรรมคาง 10 14.7 
ศัลยกรรมหน้า 3 4.4 
อื่น ๆ 3 4.4 
รวม 68 100.0 
 

 จากตาราง 10 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างท าศัลยกรรมจมูกสไตล์เกาหลี                  
มีจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ ศัลยกรรมตา จ านวน 21 ราย ร้อยละ 30.9
ศัลยกรรมคาง จ านวน 10 ราย ร้อยละ 14.7ศัลยกรรมปาก จ านวน 8 ราย ร้อยละ 11.8 ศัลยกรรม
หน้า และอ่ืนๆ จ านวน 3 ราย ร้อยละ 4.4 เท่าๆ กันตามล าดับ 
 
ตาราง 11 แสดงจ านวน และร้อยละของแหล่งที่ใช้บริการคลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 

แหล่งที่ใช้บริการคลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหล ี จ านวน (ราย)  ร้อยละ 
คลินิกล าปางศัลยกรรมตกแต่ง 20 29.4 
สมเพชรคลินิกเวชกรรม 16 23.5 
อื่น ๆ 32 47.1 

รวม 68 100.0 



 

 จากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างใช้บริการคลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลีแหล่ง     
อ่ืนๆ มากที่สุด มีจ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือ คลินิกล าปางศัลยกรรมตกแต่ง 
จ านวน 20 ราย ร้อยละ 29.4 และสมเพชรคลินิกเวชกรรม จ านวน 16 ราย ร้อยละ 23.5 ตามล าดับ 
 

ตาราง 12 แสดงจ านวน และร้อยละของค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีต่อครั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีต่อคร้ัง จ านวน (ราย)  ร้อยละ 

ไม่เกิน 3,000 บาท 9 13.3 
3,000 – 20,000 บาท 53 77.9 
มากกว่า 20,000 บาท 6 8.8 

รวม 68 100.0 
 

 จากตาราง 12 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเสียค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรม
สไตล์เกาหลีครั้งละ 3,000–20,000 บาทมีจ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาคือ ไม่เกิน 
3,000 บาท จ านวน 9 ราย ร้อยละ 13.3 และมากกว่า 20,000 บาท จ านวน 6 ราย ร้อยละ 8.8 
ตามล าดับ 
 
ตาราง 13 แสดงจ านวน และร้อยละของประเภทการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี 

ประเภทการซ้ือสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี จ านวน (ราย)  ร้อยละ 
ซีรีส์เกาหลี 164 62.1 
CD เพลง (รวมไปถึงการ Download เพลง)  76 28.8 
โปสเตอร์ 8 3.0 
นิตยสารรายเดือนเกี่ยวกับบันเทิงเกาหลี 16 6.1 

รวม 264 100.0 
 

 จากตาราง 13 แสดงให้เห็น ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างซื้อซีรีส์เกาหลีเป็นประจ า 
มีจ านวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาคือ CD เพลง (รวมไปถึงการ Download เพลง) 
จ านวน 76 ราย ร้อยละ 28.8นิตยสารรายเดือนเกี่ยวกับบันเทิงเกาหลี จ านวน 16 ราย ร้อยละ 6.1 
และโปสเตอร์ จ านวน 8 ราย ร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 
 
ตาราง 14 แสดงจ านวน และร้อยละของช่องทางในการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี 

ช่องทางในการซ้ือสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี จ านวน (ราย)  ร้อยละ 
ทางอินเตอร์เน็ต 88 33.3 
ห้างสรรพสินค้าช้ันน าในจังหวัดล าปาง 105 39.8 
ตลาดทั่วไป ตลาดนัดคลองถม ถนนคนเดิน ในจังหวัดล าปาง 71 26.9 

รวม 264 100.0 
 

 จากตาราง 14 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้ช่องทางห้างสรรพสินค้าชั้นน าใน
จังหวัดล าปางมากที่สุดมีจ านวน 105 รายคิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมาคือ ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 
88 ราย ร้อยละ 33.3 และตลาดทั่วไป ตลาดนัดคลองถม ถนนคนเดิน ในจังหวัดล าปาง จ านวน 71 
ราย ร้อยละ 26.9 ตามล าดับ 



 

ตาราง 15 แสดงจ านวน และร้อยละของค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลีต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสื่อบันเทิงเกาหลีต่อเดือน จ านวน (ราย)  ร้อยละ 

ไม่เกิน 500 บาท 108 40.9 
500 – 1,500 บาท 147 55.7 
มากกว่า 1,500 บาท 9 3.4 

รวม 264 100.0 
 

 จากตาราง 15 แสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างจ่ายเงินซื้อสื่อบันเทิงเกาหลีต่อเดือน 
500 – 1,500 บาทมากที่สุด มีจ านวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.7 รองลงมาคือ ไม่เกิน 500 บาท 
จ านวน 108 ราย ร้อยละ 40.9 และมากกว่า 1,500 บาท จ านวน 9 ราย ร้อยละ 3.4 ตามล าดับ 
 
ตาราง 16 แสดงจ านวน และร้อยละของความต้องการร้านจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
             ที่เกี่ยวกับเกาหลี 

ความต้องการร้านจ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับเกาหลี จ านวน (ราย)  ร้อยละ 
ร้านอาหารสไตล์เกาหลี 125 31.2 
คลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 75 18.8 
ร้านเครื่องส าอางน าเข้าจากเกาหลี 44 11.0 
ร้านจ าหน่ายสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี 129 32.2 
ร้านจ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับเกาหลีในจังหวัดล าปางมีเพียงพอแล้ว 27 6.8 

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 16 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอยากให้เพ่ิมร้านจ าหน่ายสื่อบันเทิง
เกี่ยวกับเกาหลีมากขึ้นในจังหวัดล าปาง มีจ านวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมาคือ 
ร้านอาหารสไตล์เกาหลีจ านวน 125 รายร้อยละ 31.2 คลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลีจ านวน 75 ราย
ร้อยละ 18.8 ร้านเครื่องส าอางน าเข้าจากเกาหลีจ านวน 44 รายร้อยละ 11.0 และร้านจ าหน่ายสินค้า
หรือบริการที่เก่ียวกับเกาหลีในจังหวัดล าปางมีเพียงพอแล้ว จ านวน 27 ราย ร้อยละ 6.8 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมกับพฤติกรรมการบริโภค
ตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง  โดยใช้สถิติ                      
Chi–Square ในการวิเคราะห์สมมติฐานทั้งหมด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 สมมติฐานการวิจัย  การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส
เกาหลีนิยม ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง มีความสัมพันธ์กัน 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องส าอางเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.1 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับการซื้อ
เครื่องส าอางเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 



 

 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับการซื้อเครื่ องส าอางเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 17 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับการซื้อเครื่องส าอางเกาหลี 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
การซื้อเครื่องส าอางเกาหล ี

รวม 
เคย ไม่เคย 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 209 98 307 
ร้อยละ 68.1 31.9 100.0 

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

 จากตาราง 17 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                     
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับ     
การซื้อเครื่องส าอางเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง โดยรายละเอียด
การซื้อเครือ่งส าอางเกาหลีจ าแนกตามการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมเคยซื้อเครื่องส าอางเกาหลี มีจ านวน 
209 ราย ร้อยละ 68.1 และไม่เคยซื้อเครื่องส าอางเกาหลี มีจ านวน 98 ราย ร้อยละ 31.9 ตามล าดับ 
 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่  1.2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับยี่ห้อ
เครื่องส าอางที่ซื้อเป็นประจ าของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับยี่ห้อเครื่องส าอางที่ซื้อเป็นประจ าของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับยี่ห้อเครื่องส าอางที่ซื้ อเป็นประจ าของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 
ตาราง 18 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
            กับย่ีห้อเครื่องส าอางที่ซ้ือเป็นประจ า 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 

ยี่ห้อเคร่ืองส าอางที่ซ้ือเป็นประจ า 

รวม 

Be
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a 

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

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



 

 จากตาราง 18 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.044 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                     
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับ
ยี่ห้อเครื่องส าอางที่ซื้อเป็นประจ าของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง                        
โดยรายละเอียดยี่ห้อเครื่องส าอางที่ซื้อเป็นประจ าจ าแนกตามการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมซื้อ
เครื่องส าอางเกาหลีเป็นประจ า มีจ านวน 209 รายแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องส าอางเกาหลียี่ห้อ 
Etude มากที่สุด มีจ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมาคือ Skinfood จ านวน 61 ราย 
ร้อยละ 29.2 Rojukiss จ านวน 19 ราย ร้อยละ 9.1 Bergamo จ านวน 15 ราย ร้อยละ 7.2 
Baviphat จ านวน 14 ราย ร้อยละ 6.7 Welcos จ านวน 11 ราย ร้อยละ 5.3 Laneige จ านวน 7 
ราย ร้อยละ 3.3 The Face Shop จ านวน 4 ราย ร้อยละ 1.9 และ Holika Holika จ านวน 1 ราย 
ร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 
 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.3 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับช่องทางในการ
ซื้อเครื่องส าอางเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับช่องทางในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 19 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับช่องทางในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลี 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 

ช่องทางในการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหล ี

รวม 
ทางอินเตอร์เน็ต 

ห้างสรรพสินค้าชั้น
น าในจังหวัดล าปาง 

ร้านขาย
เคร่ืองส าอางทั่วไป
ในจังหวัดล าปาง 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 65 62 82 209 
ร้อยละ 31.1 29.7 39.2 100.0 

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

 จากตาราง 19 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับ
ช่องทางในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง                     
โดยรายละเอียดช่องทางในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีจ าแนกตามการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม จ านวน 
209 ราย ซื้อเครื่องส าอางเกาหลีจากช่องทางร้านขายเครื่องส าอางทั่วไปในจังหวัดล าปางมากที่ สุด                     
มีจ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมาคือ ทางอินเตอร์เน็ต มีจ านวน 65 ราย ร้อยละ 31.1 
และห้างสรรพสินค้าชั้นน าในจังหวัดล าปาง มีจ านวน 62 ราย ร้อยละ 29.7 ตามล าดับ 
 



 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.4 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อเครื่องส าอางเกาหลีต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องส าอาง
เกาหลีต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลี
ต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 
ตาราง 20 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีต่อเดือน 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีต่อเดือน (บาท)  

รวม 
ต่ ากว่า 500 500 – 1,500 มากกว่า 1,500 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 83 112 14 209 
ร้อยละ 39.7 53.6 6.7 100.0 

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

 จากตาราง 20 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.699 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                    
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.1 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการ
ร้านอาหารสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 21 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
การใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี 

รวม 
เคย ไม่เคย 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 195 112 307 
ร้อยละ 63.5 36.5 100.0 

Chi – Square เท่ากับ 14.536, df เท่ากับ 4, sig. เท่ากับ 0.006* 
 จากตาราง 21 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                    
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับ           
การใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง                    



 

โดยรายละเอียดการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีจ าแนกตามการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม จ านวน 
307 ราย แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี มีจ านวน 195 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 63.5 และไม่เคยใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี จ านวน 112 ราย ร้อยละ 36.5 ตามล าดับ 
 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการ
ร้านอาหารสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการร้านอาหารสไตล์
เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 22 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
               กับการเข้าใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
การเข้าใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหล ี

รวม รสเอร็ด (ในซอย
ตลาดอัศวิน)  

Miyabi                        
(ใน Central ล าปาง)  

Kawano Korean 
Restaurant 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 34 144 17 195 
ร้อยละ 17.4 73.8 8.7 100.0 

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

 จากตาราง 22 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.211 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับ
การเข้าใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2.3 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายการใช้
บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายการใช้บริการร้านอาหาร
สไตล์เกาหลีต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายการใช้บริการร้านอาหารสไตล์
เกาหลีต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 
 
 
 



 

ตาราง 23 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับค่าใช้จ่ายการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีต่อเดือน 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
ค่าใช้จ่ายการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีต่อเดือน 

รวม 
ต่ ากว่า 500 บาท 500 – 1,500 บาท มากกว่า 1,500 บาท 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 74 107 14 195 
ร้อยละ 37.9 54.9 7.2 100.0 

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

 จากตาราง 23 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.666 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                    
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง
จังหวัดล าปาง 
 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการศัลยกรรมสไตล์เกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
    สมมติฐานการวิจัยข้อที่  3.1 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับการ
ท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 24 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
การท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 

รวม 
เคย ไม่เคย 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 63 244 307 
ร้อยละ 20.5 79.5 100.0 

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

 จากตาราง 24 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                     
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับ    
การท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง โดยรายละเอียด
การท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีจ าแนกตามการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมจ านวน 307 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม



 

ตัวอย่างที่ไม่เคยท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี จ านวน 244 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.5 และกลุ่มตัวอย่างที่
เคยท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี จ านวน 63 ราย ร้อยละ 20.5 ตามล าดับ 
 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับรายการในการ
ท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับรายการในการท าศัลยกรรมสไตล์
เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับรายการในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 
ตาราง 25 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับรายการในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม รายการในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 
รวม 

จมูก ตา ปาก คาง หน้า อื่นๆ 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 20 21 8 10 2 2 63 
ร้อยละ 31.7 33.3 12.7 15.9 3.2 3.2 100.0 

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

 จากตาราง 25 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                      
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับ
รายการในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง โดย
รายละเอียดรายการในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีจ าแนกตามการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมจ านวน 63 
ราย แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ท าศัลยกรรมตา จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 
ศัลยกรรมจมูก จ านวน 20 ราย ร้อยละ 31.7ศัลยกรรมคาง จ านวน 10 ราย ร้อยละ 15.9 ศัลยกรรม
ปาก จ านวน 8 ราย ร้อยละ 12.7 และศัลยกรรมหน้า และอ่ืนๆ จ านวน 2 ราย ร้อยละ 3.2 เท่าๆ กัน 
ตามล าดับ 
 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.3 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับสถานที่ในการใช้
บริการคลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ในการใช้บริการคลิ นิก
ศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับสถานที่ในการใช้บริการคลินิกศัลยกรรม
สไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 26 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับสถานที่ในการใช้บริการคลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
สถานที่ในการใช้บริการคลินกิศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 

รวม คลินิกล าปาง
ศัลยกรรมตกแต่ง 

สมเพชรคลินกิ
เวชกรรม 

อื่นๆ 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 18 15 30 63 
ร้อยละ 28.6 23.8 47.6 100.0 

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

 จากตาราง 26 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.703 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                     
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับ
สถานที่ในการใช้บริการคลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัด
ล าปาง 
 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3.4 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการ
ท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีต่อครั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมสไตล์
เกาหลีต่อครั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมสไตล์
เกาหลีต่อครั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 
ตาราง 27 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีต่อครั้ง 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
ค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีต่อคร้ัง (บาท)  

รวม 
ต่ ากว่า 3,000  3,000 – 20,000  มากกว่า 20,000  

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 7 50 6 63 
ร้อยละ 11.1 79.4 9.5 100.0 

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

 จากตาราง 27 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.215 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                      
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีต่อครั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัด
ล าปาง 
 
 
 
 
 



 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                 
การบริโภคสื่อบันเทิงเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.1 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับการซื้อสื่อบันเทิง
เกี่ยวกับเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 28 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับการซื้อส่ือบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
การซ้ือสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหล ี

รวม 
เคย ไม่เคย 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 210 97 307 
ร้อยละ 68.4 31.6 100.0 

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

 จากตาราง 28 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.070 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                     
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับ
การซื้อสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับประเภท               
สื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีที่ซื้อเป็นประจ าของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับประเภทสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี              
ที่ซื้อเป็นประจ าของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับประเภทสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี              
ที่ซื้อเป็นประจ าของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 29 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับประเภทสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีท่ีซื้อเป็นประจ า 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 

ประเภทสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีที่ซ้ือเป็นประจ า 

รวม 
ซีรีส์เกาหลี 

CD เพลง                     
(รวมไปถึงการ 

Download เพลง)  
โปสเตอร์ 

นิตยสารราย
เดือนเกี่ยวกับ
บันเทิงเกาหลี 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 129 61 7 13 210 
ร้อยละ 61.4 29.0 3.3 6.2 100.0 

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



 

 จากตาราง 29 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.195 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                     
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประเภทสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีที่ซื้อเป็นประจ าของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัด
ล าปาง 
 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.3 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับช่องทางในการ
ซื้อสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับช่องทางในการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับ
เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับช่องทางในการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับ
เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 
ตาราง 30 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับช่องทางในการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 

ช่องทางในการซ้ือสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี 

รวม 
ทางอินเตอร์เน็ต 

ห้างสรรพสินค้าชั้น
น าในจังหวัดล าปาง 

ตลาดทั่วไปตลาดนัด
คลองถมถนนคนเดิน

ในจังหวัดล าปาง 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 77 75 58 210 
ร้อยละ 36.7 35.7 27.6 100.0 

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

 จากตาราง 30 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                    
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และปฏิเสธ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับ
ช่องทางในการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
โดยรายละเอียดช่องทางในการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีจ าแนกตามการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
จ านวน 210 ราย มีช่องทางในการซื้อสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด มีจ านวน 77 
ราย คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้าชั้นน าในจังหวัดล าปาง จ านวน 75 ราย                
ร้อยละ 35.7 และตลาดทั่วไป ตลาดนัดคลองถม ถนนคนเดิน ในจังหวัดล าปาง จ านวน 58 ราย                 
ร้อยละ 27.6 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4.4 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย                
ในการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลีต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H0 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลี
ต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 H1 : การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลีต่อ
เดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 31 แสดงจ านวน และร้อยละของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
             กับค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลีต่อเดือน 

การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสื่อบันเทิงเกาหลีต่อเดือน 

รวม 
ต่ ากว่า 500 บาท 500 – 1,500 บาท มากกว่า 1,500 บาท 

กระแสเกาหลีนยิม 
จ านวน 85 117 8 210 
ร้อยละ 40.5 55.7 3.8 100.0 

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

 จากตาราง 31 พบว่า ค่า sig เท่ากับ 0.340 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05                       
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และยอมรับ H0 นั่นคือ การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลีต่อเดือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 
ส่วนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

จากการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
 

สมมติฐาน สถิติ 
Sig. 

(<0.05)  
สมมติฐาน การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 
   สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องส าอางเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
      สมมติ ฐานการวิ จัยข้อที่  1 .1 การรับรู้ กระแสเกาหลีนิยม                              
มีความสัมพันธ์กับการซื้อเครื่องส าอางเกาหลี  ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.010* 

      สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1.2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม                            
มีความสัมพันธ์กับยี่ห้อเครื่องส าอางที่ซื้อเป็นประจ า ของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.044* 

      สมมติ ฐานการวิ จั ยข้ อที่  1.3 การรั บรู้ กระแส เกาหลีนิ ยม                           
มีความสัมพันธ์กับช่องทางในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลี ของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.000* 



 

สมมติฐาน สถิติ 
Sig. 

(<0.05)  
      สมมติ ฐานการวิ จั ยข้อที่  1.4 การรั บรู้ กระแส เกาหลีนิ ยม                              
มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีต่อเดือน ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.699 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
   สมมติ ฐ านกา รวิ จั ย ข้ อที่  2.1 ก า ร รั บ รู้ ก ร ะแส เก าหลี นิ ย ม                            
มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี  ของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.006* 

   สมมติ ฐ านกา รวิ จั ย ข้ อที่  2.2 ก า ร รั บ รู้ ก ร ะแส เก าหลี นิ ย ม                           
มีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี  ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.211 

   สมมติ ฐ านกา รวิ จั ย ข้ อที่  2.3 ก า ร รั บ รู้ ก ร ะแส เก าหลี นิ ย ม                             
มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีต่อ
เดือน ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.666 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ศัลยกรรมสไตล์เกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
 
   สมมติ ฐ านกา รวิ จั ย ข้ อที่  3.1 ก า ร รั บ รู้ ก ร ะแส เก าหลี นิ ย ม                           
มีความสัมพันธ์กับการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขต
เทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.006* 

   สมมติ ฐ านกา รวิ จั ย ข้ อที่  3.2 ก า ร รั บ รู้ ก ร ะแส เก าหลี นิ ย ม                             
มีความสัมพันธ์กับรายการในการท าศัลยกรรมสไตล์ เกาหลี  ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.005* 

   สมมติ ฐ านกา รวิ จั ย ข้ อที่  3.3 ก า ร รั บ รู้ ก ร ะแส เก าหลี นิ ย ม                             
มีความสัมพันธ์กับสถานที่ในการใช้บริการคลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.703 

   สมมติฐานการวิจัยข้อที่  3.4 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม                             
มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีต่อครั้ง ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.215 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค                 
สื่อบันเทิงเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
    สมมติ ฐ านการวิ จั ยข้ อที่  4.1 ก า รรั บ รู้ ก ร ะแส เกาหลี นิ ยม                           
มีความสัมพันธ์กับการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีของประชาชนในเขต
เทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.070 



 

สมมติฐาน สถิติ 
Sig. 

(<0.05)  
   สมมติ ฐ านกา รวิ จั ย ข้ อที่  4.2 ก า ร รั บ รู้ ก ร ะแส เก าหลี นิ ย ม                          
มีความสัมพันธ์กับประเภทสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีที่ซื้อเป็นประจ า 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.195 

   สมมติ ฐ านกา รวิ จั ย ข้ อที่  4.3 ก า ร รั บ รู้ ก ร ะแส เก าหลี นิ ย ม                           
มีความสัมพันธ์กับช่องทางในการซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.007* 

   สมมติ ฐ านกา รวิ จั ย ข้ อที่  4.4 ก า ร รั บ รู้ ก ร ะแส เก าหลี นิ ย ม                             
มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลีต่อเดือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง 

Chi – Square 0.340 

 



 
 
 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยการรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขต
เทศบาลนครล าปางจังหวัดล าปาง  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแส
เกาหลีนิยม และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 
จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 13–30 ปี และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
นครล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย               
( ) และการทดสอบ Chi – Square 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมและพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส
เกาหลีนิยมในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 66.2 มีอายุระหว่าง 22–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.2 ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.3 เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 39.0 และมีรายได้
ตั้งแต่ 10,000–29,999 บาทคิดเป็นร้อยละ 48.3 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง พบว่า                  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ได้ว่ากระแสนิยมในปัจจุบันคือกระแสเกาหลีนิยม คิดเป็นร้อยละ 
76.8 ซึ่งเมื่อพูดถึงกระแสเกาหลีนิยมจะคิดถึง ซีรีส์เกาหลี คิดเป็นร้อยละ 44.0 สิ่งที่ส าคัญในการเลือก
ซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการท าตลาดเกี่ยวกับเกาหลีเนื่องจาก ตามกระแสนิยมในปัจจุบัน คิดเป็น                
ร้อยละ 47.0 และสื่อที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการท าตลาดเกี่ยวกับเกาหลีคือ
สถานีโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 31.8 ส าหรับผลกระทบของกระแสเกาหลีนิยมต่อการบริโภคสินค้าหรือ
บริการที่มีการท าตลาดเกี่ยวกับเกาหลี พบว่า ส่งผลกระทบค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 45.2 คาดว่า
กระแสเกาหลีนิยม จะยังเป็นที่นิยมเป็นเวลานาน คิดเป็นร้อยละ 78.3 และระยะเวลาในการเลือก
บริโภคสินค้าที่เก่ียวข้องกับกระแสเกาหลีนิยมคือยังจะเลือกบริโภคไปอีกเป็นเวลานาน คิดเป็นร้อยละ 
71.8 
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริการตามกระแสเกาหลีนิยม ผู้ตอบแบบสอบถาม มากกว่าครึ่งเคย
ซื้อเครื่องส าอางเกาหลี คิดเป็นร้อยละ 64.5 โดยยี่ห้อซื้อเป็นประจ ามากที่สุดคือ Etude คิดเป็น             



 
 
 

 

ร้อยละ 38.4 ซื้อสินค้าผ่านร้านขายเครื่องส าอางทั่วไปในจังหวัดล าปาง คิดเป็นร้อยละ 43.4 และมี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลีอยู่ระหว่าง 500–1,500 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 54.3 
 ส าหรับร้านอาหารสไตล์เกาหลี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
59.8 ส่วนใหญ่มักใช้บริการที่ร้าน Miyabi (ใน Central ล าปาง) คิดเป็นร้อยละ 72.4 และมีค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการอยู่ระหว่าง 500–1,500 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 57.7 
 ในส่วนของการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมาก ไม่เคยใช้
บริการ คิดเป็นร้อยละ 83.0 ในขณะที่รายการการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของผู้ที่เคยใช้บริการเลือก
ท าศัลยกรรมจมูก คิดเป็นร้อยละ 23 และสถานที่ใช้บริการคลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลีคือสถานที่
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 47.1 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมแต่ละครั้ง อยู่ระหว่าง 3,000–20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 53 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซื้อสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี คิดเป็นร้อยละ 66 ประเภทที่
ซื้อมากที่สุดคือซีรีส์เกาหลี คิดเป็นร้อยละ 62.1 ส่วนใหญ่ซื้อในห้างสรรพสินค้าชั้นน าในจังหวัดล าปาง 
คิดเป็นร้อยละ 39.8 และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออยู่ระหว่าง 500–1,500 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
55.7 
 ความต้องการร้านจ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับเกาหลีในเขตเทศบาลนครล าปาง 
จังหวัดล าปาง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้มีร้านจ าหน่ายสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 32.2 รองลงมาคือร้านอาหารสไตล์เกาหลี คิดเป็นร้อยละ 31.2 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทั้งหมดมี 4 ข้อย่อย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
      สมมติฐานข้อที่ 1.1 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องส าอางเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง พบว่า ผู้ที่มีการรับ รู้
กระแสเกาหลีนิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเกาหลียี่ห้อเครื่องส าอางเกาหลีที่
ซื้อเป็นประจ าช่องทางในการซื้อเครื่องส าอางเกาหลี แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เครื่องส าอางเกาหลีต่อเดือน 
      สมมติฐานข้อที่ 1.2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง พบว่า ผู้ที่มีการรับรู้กระแส
เกาหลีนิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี แต่ไม่มีความสัมพันธ์
กับ สถานที่ในการใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อเดือน 



 

      สมมติฐานข้อที่ 1.3 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการศัลยกรรมสไตล์เกาหลี ของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง พบว่า ผู้ที่มีการ
รับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท าศัลยกรรมเกาหลี รายการในการ
ท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลี แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ในการใช้บริการคลินิกศัลยกรรมสไตล์
เกาหลี และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 

     สมมติฐานข้อที่ 1.4 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
สื่อบันเทิงเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง พบว่า ผู้ที่มีการรับรู้กระแส
เกาหลีนิยม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลี  ประเภทสื่อบันเทิงเกาหลีที่ซื้อ 
และค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลี แต่มีความสัมพันธ์กับช่องทางในการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การตื่นตัวในกระแสวัฒนธรรมเกาหลีถือเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง จากผลการศึกษา
จะเห็นได้ว่าการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมถือเป็นเรื่องปกติและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจ าวันผ่าน
สินค้าและบริการต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) ที่อธิบายถึงขั้นตอน
การรับรู้ เมื่อเปิดรับกระแสเกาหลีนิยมและเข้าใจในกระแสเกาหลีนิยมแล้ว จะส่งผลให้พฤติกรรมการ
บริโภคเปลี่ยนไป  
 จากผลการศึกษาการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องส าอางเกาหลี   
ซึ่งได้แก่พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางเกาหลียี่ห้อเครื่องส าอางเกาหลีที่ซื้อและช่องทางในการซื้อ
เครื่องส าอางเกาหลีพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม                   
ซึ่งสอดคล้องกับธัญรัฐ ไพศาลวงศ์ดี (2555) ที่ได้สรุปผลวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางเกาหลีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางเกาหลีเนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ดีต่อภาพลักษณ์ของ
เครื่องส าอางเกาหลี อีกทั้งเครื่องส าอางเกาหลียังได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ สอดคล้องกับ 
สุภวรรณ สุวรรณรัตน์ (2553) ที่ได้สรุปผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการกับภาพลักษณ์เครื่องส าอาง ETUDE HOUSE ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเครื่องส าอาง ETUDE HOUSE ของสตรี
ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูงเนื่องจากมีการโฆษณาที่ท าให้สินค้าน่าสนใจ โดยใช้ดาราเกาหลี
มาเป็นพรีเซ็นเตอร ์และยังเป็นผู้สนับสนุนนิตยสารวัยรุ่นต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
 จากกระแสเกาหลีนิยมจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง ที่ได้ออกอากาศ
ผ่านสถานีโทรทัศน์ในปี พ.ศ. 2553 มีการถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวที่มีความรู้เกี่ยวกับต ารับ
อาหาร และการปรุงยา ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความนิยมจากชาวไทยเป็นอย่างมาก และเป็นจุดเริ่มต้น
ของกระแสความชื่นชอบอาหารเกาหลีของคนไทย ในผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้



 

กระแสเกาหลีนิยม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง 
จังหวัดล าปาง พบว่า การใช้บริการร้านอาหารเกาหลีมีความสัมพันธ์กับการรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
สอดคล้องกับชญาณ ล าเภา (2556) ที่ได้สรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติ การรับรู้  และ
พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสนิยม พบว่า การรับรู้กระแสเกาหลีนิยมโลก มีความสัมพันธ์กับ               
การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมและพฤติกรรมการใช้บริการ
ศัลยกรรมสไตล์เกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง พบว่า การรับรู้กระแส
เกาหลีนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท าศัลยกรรมเกาหลี สอดคล้องกับกาญจนา เจริญไทย
ทิพย์ (2554) ที่ได้สรุปผลวิจัยเรื่องแนวโน้มพฤติกรรมการท าศัลยกรรมแบบเกาหลีบนใบหน้าของ
ผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า มูลเหตุจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการท าศัลยกรรมแบบเกาหลีบนใบหน้าโดยรวม 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กระแสเกาหลีนิยมกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
บันเทิงเกาหลีของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง พบว่า ผู้ที่มีการรับรู้กระแส
เกาหลีนิยม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสื่อบันเทิงเกาหลีซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของปภังกร 
ปรีดาชัชวาล (2556) ที่ได้สรุปผลวิจัยเรื่องการยอมรับและพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจาก
สื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุ่นไทย พบว่า การเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุ่นไทยมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลียบแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลี ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญรัตน์ 
มังคุด (2555) ที่ได้สรุปผลวิจัยเรื่องการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากนิตยสาร
ประเภทบันเทิงเกาหลีของนักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เหตุผลที่เลือกซื้อนิตยสาร
เกาหลีแต่ละครั้ง ไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกเล่ม แต่เลือกซื้อเพราะมีเนื้อหาที่ตนมีความสนใจ
มากกว่า และไม่สอดคล้องกับปรีชา พันธุ์แน่น และคณะ (2551) ที่ได้สรุปผลวิจัยเรื่องสื่อบันเทิง
เกาหลีกับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย พบว่า การเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุ่นไทย 
ด้านสื่อบุคคล สื่อภาพยนตร์  สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต และ
สื่อเกม มีความสัมพันธ์กับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลี อันเนื่องมาจากความสนใจต่อพฤติกรรมต่างๆ 
ของดาราวัยรุ่นเกาหลี ท าให้เกิดการเรียนรู้และการเลียนแบบ ทั้งนี้การที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะ ช่องทางในการจัดจ าหน่ายสื่อบันเทิงเกาหลีในเขตเทศบาลนครล าปาง 
จังหวัดล าปาง ที่มีค่อนข้างจ ากัด ประกอบกับสื่อบันเทิงเกาหลีเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จึงอาจท าให้ผู้ที่มี
การรับรู้กระแสเกาหลีเลือกท่ีจะไม่ซื้อสื่อบันเทิงเกาหลีได้ 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. จากการส ารวจพบว่าจ านวนร้านจ าหน่ายสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางโดยที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละ
เดือนประมาณ 500–1,500 บาท จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการเปิดธุรกิจใหม่ในจังหวัดล าปาง 
 2. จากการส ารวจพบว่า ร้าน Miyabi ใน Central ล าปาง เป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกใช้บริการมากที่สุดถึงร้อยละ 72.4 ของผู้ที่เคยใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลี และมี
อัตราการใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 500–1,500 บาท ต่อคนต่อเดือน อาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุที่
ร้านอาหารสไตล์เกาหลีในจังหวัดล าปางยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ส าหรับการเปิดธุรกิจใหม่ในจังหวัดล าปาง 
 3. แม้ว่าจะมีผู้ที่เคยท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีค่อนข้างน้อยในกลุ่มตัวอย่าง แต่กลับพบว่าผู้ที่
ไม่เคยท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีมีความต้องการให้เพ่ิมคลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลีในจังหวัดล าปาง
เพ่ิมมากข้ึน  
 4. การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่มีการท าตลาดเกี่ยวกับเกาหลี ควรเน้นหลักไปที่ 
ดารา/นักร้อง หรือนักแสดงในซีรีส์เกาหลี ซึ่งช่องทางการในประชาสัมพันธ์ที่น่าจะได้ผลมากที่สุดคือ
สถานีโทรทัศน์ และ Social Network/Internet ส่วนกลุ่มลูกค้าควรเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษา
เป็นหลัก 
 5 .การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 13–30 ปีดังนั้นควรมี
การศึกษากลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น เน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีช่วงอายุ มากกว่า 30 ปี เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ความหลากหลายในการรับรู้ และพฤติกรรมที่มีผลต่อกระแสเกาหลีนิยม เป็นต้น 
 6. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นควรมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยสัมภาษณ์ประกอบหรือท าการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาอธิบายประกอบ
เพ่ิมเติมในเชิงเนื้อหาเชิงลึกต่อไป 
 7. การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาภายในจังหวัดล าปางเพียงแห่งเดียว ควรมีการศึกษาใน
จังหวัดอ่ืนที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดล าพูน พะเยา แพร่ น่าน เพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้  และพฤติกรรม
การบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมในพ้ืนที่นั้น ๆ และน าผลการวิจัยที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการท า
การตลาดแก่ผู้ที่สนใจต่อไป 
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แบบสอบถาม 
การรับรูแ้ละพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยมของประชาชน 

ในเขตเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปาง 
 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านแสดงความคิดเห็น และตอบ
ค าถามให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด ค าตอบที่ได้ผู้ศึกษาจะน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น 
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้รับจากท่านไปใช้ในการศึกษาเชิงวิชาการเท่านั้น ผลการวิเคราะห์จะถูก
น าเสนอในภาพรวม ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ ดังนั้นเพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัย              
จึงขอความกรุณาท่านโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง ทั้งนีแ้บบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม 
  

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพ่ือให้ข้อมูลมา ณ ที่นี้ 
 
 

นางสาวเพียรใจ ใจไว 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับตัวท่านมากที่สุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย    หญิง 
2. อายุ 
  ตั้งแต่ 13 – 15 ปี   ตั้งแต่ 16 – 18 ปี 
  ตั้งแต่ 19 – 22 ปี   ตั้งแต่ 22 – 30 ปี 
3. ระดับการศึกษา (ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษา) 
  มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
  อนุปริญญา / ปวส.   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
4. อาชีพ 
  นักเรียน / นักศึกษา   ข้าราชการ / พนักงานราชการ 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ พนักงานบริษัทเอกชน  
  เจ้าของธุรกิจส่วนตัว   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) _______________ 
5. ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ต่ ากว่า 5,000 บาท   ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท 
  ตั้งแต่ 10,000 – 29,999 บาท  ตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที่ 2 การรับรู้กระแสเกาหลีนิยม 
6. ท่านคิดว่าในปัจจุบันกระแสนิยมใดท่ีเป็นที่นิยมมากท่ีสุด 
  กระแสเกาหลีนิยม, K – POP (Korean pop culture) 
  กระแสญี่ปุ่นนิยม, J – POP (Japanese pop culture) 
  กระแสตะวันตกนิยม   กระแสไทยนิยม, T – Pop 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _____________ ไม่ได้สนใจกระแสนิยมในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม 
7. ท่านเคยซื้อเครื่องส าอางเกาหลีหรือไม่ 
  เคย   ไม่เคย (ถ้าตอบว่าไม่เคยให้ข้ามไปข้อ 11) 
8. เครื่องส าอางเกาหลียี่ห้อใดที่ท่านซื้อเป็นประจ า 
  Bergamo   Rojukiss  Etude  
  Skinfood   Baviphat  Laneige 
  Welcos    The Face Shop Holika Holika 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________________________________________ 
9. ส่วนมากท่านซื้อเครื่องส าอางเกาหลีจากช่องทางใด 
  ทางอินเตอร์เน็ต 
  ห้างสรรพสินค้าชั้นน าในจังหวัดล าปาง 
  ร้านขายเครื่องส าอางทั่วไปในจังหวัดล าปาง 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_________________________________ 
10. โดยเฉลี่ยท่านซื้อเครื่องส าอางเกาหลีเดือนละกี่บาท 
  ไม่เกิน 500 บาท  500 – 1,500 บาท มากกว่า 1,500 บาท 
11. ท่านเคยใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีหรือไม่ 
  เคย   ไม่เคย (ถ้าตอบว่าไม่เคยให้ข้ามไปข้อ 14) 
12. ร้านอาหารสไตล์เกาหลีใดที่ท่านมักใช้บริการเป็นประจ าในจังหวัดล าปาง 
  รสเอร็ด (ในซอยตลาดอัศวิน)  Miyabi (ใน Central ล าปาง) 
  Kawano Korean Restaurant  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________ 
13. โดยเฉลี่ยท่านใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีเดือนละกี่บาท 
  ไม่เกิน 500 บาท  500 – 1,500 บาท มากกว่า 1,500 บาท 
14. ท่านเคยท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีหรือไม่ 
  เคย   ไม่เคย (ถ้าตอบว่าไม่เคยให้ข้ามไปข้อ 18) 
15. ท่านท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีเกี่ยวกับรายการใด 
  ศัลยกรรมจมูก   ศัลยกรรมตา  ศัลยกรรมปาก 
  ศัลยกรรมคาง   ศัลยกรรมหน้า  อ่ืนๆ 
16. ท่านใช้บริการคลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลีจากที่ใด 
  คลินิกล าปางศัลยกรรมตกแต่ง  สมเพชรคลินิกเวชกรรม 
  อ่ืนๆ 
17. ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมสไตล์เกาหลีครั้งละเท่าใด 
  ไม่เกิน 3,000 บาท   3,000 – 20,000 บาท 
  มากกว่า 20,000 บาท 
 
 
 



 

18. ท่านเคยซื้อสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีหรือไม่ (เช่น ซีดีเพลง, นิตยสาร, โปสเตอร์ เป็นต้น) 
  เคย   ไม่เคย (ถ้าตอบว่าไม่เคยให้ข้ามไปข้อ 22) 
19. ประเภทสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลีใดที่ท่านซื้อเป็นประจ าคือ 
  ซีรีส์เกาหลี   CD เพลง (รวมไปถึงการ Download เพลง) 
  โปสเตอร์   นิตยสารรายเดือนเกี่ยวกับบันเทิงเกาหลี 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________________________________________ 
20. ส่วนมากท่านใช้ช่องทางใดในการซื้อสื่อบันเทิงเก่ียวกับเกาหลี 
  ทางอินเตอร์เน็ต    ห้างสรรพสินค้าชั้นน าในจังหวัดล าปาง 
  ตลาดทั่วไป ตลาดนัดคลองถม ถนนคนเดิน ในจังหวัดล าปาง 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________________________________________ 
21. โดยเฉลี่ยท่านจ่ายเงินซื้อสื่อบันเทิงเกาหลีเดือนละกี่บาท 
  ไม่เกิน 500 บาท  500 – 1,500 บาท  มากกว่า 1,500 บาท 
22. ท่านคิดว่าร้านจ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับเกาหลีรายการใดที่อยากให้มีเพ่ิมมากขึ้นใน
จังหวัดล าปาง 
  ร้านอาหารสไตล์เกาหลี 
  คลินิกศัลยกรรมสไตล์เกาหลี 
  ร้านเครื่องส าอางน าเข้าจากเกาหลี 
  ร้านจ าหน่ายสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเกาหลี 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)________________________________________________ 
  ร้านจ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับเกาหลีในจังหวัดล าปางมีเพียงพอแล้ว 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

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



 

 

 

 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล เพียรใจ ใจไว 
 
วัน  เดือน  ปี เกิด 4 เมษายน 2530 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 256 หมู่ 3 ต าบลบ้านขอ อ าเภอเมืองปาน 
  จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52240 
 
ประสบการณ์การท างาน  
 พ.ศ. 2557 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาล าปาง 
 พ.ศ. 2556 บริษัท มิตซูล าปาง (9999) จ ากัด สาขาล าปาง 
 พ.ศ. 2555 บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
  สาขาพะเยา 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2553 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม ่
 พ.ศ. 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
 พ.ศ. 2549 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
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