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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความภักดีในตราสินค้า Sweat16! ของกลุ่มแฟนคลบัชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

A STUDY OF FACTORS AFFECTING THAI FOLLOWERS' LOYALTY TOWARDS 

SWEAT16! IN BANGKOK MOTROPOLITAN AREA 

 

ภาณุพนัธ์ อยูเ่ยน็1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 และประภสัสร วเิศษประภา3 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของพฤติกรรมการเปิดรับ
ส่ือ ภาพลักษณ์ตราสินค้า บุคลิกภาพตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้า Sweat16! และ  
(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และบุคลิกภาพ
ตราสินคา้กบัความภกัดีในตราสินคา้ Sweat16! ใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า  
(1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 (2)  ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ืออยู่ในระดบัมาก และเห็นดว้ยดา้นการแสวงหาขอ้มูล
มากท่ีสุด (3) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้อยูใ่นระดบัมาก และเห็น
ด้วยด้านความน่าประทับใจมากท่ีสุด (4) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อบุคลิกภาพ 
ตราสินค้าอยู่ในระดับมาก และเห็นด้วยกับบุคลิกภาพด้านความจริงใจมากท่ีสุด (5) ผลการทดสอบ
สมมติฐานท่ี 1 พบว่าการพฤติกรรมการเปิดรับส่ือมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ Sweat16! อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 และ (6) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อ
ความภกัดีในตราสินคา้ Sweat16! อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.292 (7) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
พบวา่บุคลิกภาพตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ Sweat16! อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.062 
 
ค าส าคัญ: วงไอดอล, ความภกัดีในตราสินคา้, Sweat16!, แฟนคลบั 
 
1ภาณุพนัธ์ อยูเ่ยน็ นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ โครงการ Sunday program รุ่นท่ี 11 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ ์อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3ประภสัสร วิเศษประภา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ฝ่ายหลกัสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was (1) to study the behavior of brand image exposure. Personality of 
brand and loyalty in the brand Sweat16! By used a sample group from questionnaire surveys by 400 
respondents. The results of the surveys revealed that most respondents were male, aged between 20-30 
years, graduated in bachelor’s degree, occupation as students, college students and the average of monthly 
income is less than or equal to 10,000 baht. (2) The most respondents have comments about the behavior 
of exposure at the high level and agreed with the search information. (3) The most respondents have 
comments about the brand image exposure at the high level and agreed with the impression. (4) The most 
respondents have comments about the personality of the brand at the high level and agreed with the 
personality of sincerity. (5) The hypothesis 1 was the behavior of media exposure influence loyalty in the 
brand Sweat16! By statistical significance 0.000 and (6) the hypothesis 2 was the brand image influence 
loyalty in the brand Sweat16! By a high level statistical significance 0.292 (7) the hypothesis 3 was the 
personality of the brand influence loyalty in the brand Sweat16! By a high level statistical significance 
0.062 
 
Keywords: Idol Group, the loyalty in the brand, Sweat16! , Fan club  
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสังคม Social Media เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของ 

ทุกเพศทุกวยัโดยเฉพาะวยัรุ่น ซ่ึงมีการต่ืนตวัต่อเทคโนโลยีและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา ท าให้ไดรั้บส่ือ
ต่างๆไม่ว่าจะไปทั้ งในประเทศหรือต่างประเทศได้ง่ายข้ึน สะดวกข้ึน โดยส่ิงท่ีได้เรียนรู้นั้ นเกิดจาก
ความชอบส่วนบุคคลในการเลือกรับส่ือหรือวฒันธรรมต่างๆตามความชอบ ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศหน่ึง
ท่ีมีการเผยแพร่วฒันธรรมเข้ามาในประเทศไทยทั้งการแต่งกาย รายการโทรทศัน์  เพลง การ์ตูนหรือ 
การท่องเท่ียว   หน่ึงในวฒันธรรมท่ีเผยแพร่ในประเทศไทยคือวงไอดอล ก่อให้เกิดธุรกิจท่ีมีเงินหมุนเวียน
มหาศาล เป็นการเผยแพร่วฒันธรรมให้กับประเทศและสร้างภาพลักษณ์ โดยท าให้เกิดกระแสนิยม 
สู่กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยงัเป็นการซึบซบัวฒันธรรมสู่กลุ่มเป้าหมายอยา่งไม่รู้ตวั โดยผา่นการวางกลยุทธ์ใน
ตราสินคา้อยา่งเป็นแบบแผนเพื่อโอนถ่ายวฒันธรรมหรือไดรั้บส่วนแบ่งทางการตลาดมากข้ึน 

กลุ่มคนท่ีช่ืนชอบความเป็นญ่ีปุ่น ไม่วา่จะเป็นการ์ตูน หรือ วงไอดอลซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากญ่ีปุ่น 
มกัเรียกกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีวา่ “โอตะ” เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความคลัง่ไคลใ้นความเป็นญ่ีปุ่นหรือวฒันธรรมของ
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ญ่ีปุ่น วงไอดอลเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศญ่ีปุ่น ในประเทศไทยมีวงไอดอลหลายวงให้
เหล่าโอตะติดตามผลงานเพลง หน่ึงในนั้นคือวงไอดอลช่ือว่า Sweat16 โดยใช้แนวคิดท่ีว่าเหล่าสมาชิกวง
เป็นนกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษา ท าการพฒันาตวัเองให้เก่งข้ึน โตข้ึนไปพร้อมๆกนักบัเหล่าโอตะท่ีเป็นแฟนคลบั 
มองดูการเจริญเติบโตของเหล่าสมาชิกวงไปพร้อมๆกนั โดยจะมีการจดักิจกรรมต่างๆให้เหล่าโอตะแฟน
คลบั มีการถ่ายภาพเชกิ ,ไฮทชั กบัเหล่าสมาชิกวง ใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งยงัมีการขายของจากบริษทั
ใหส้ะสมรูปภาพพร้อมลายเซ็น เส้ือ ผา้พนัคอ เป็นตน้  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความจงรักภกัดีในตราสินคา้ เน่ืองจากมีวงไอดอลหลายวงใน
ประเทศไทยและยงัคงมีวงไอดอลเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีใน
ตราสินค้า Sweat16 ของกลุ่มแฟนคลับชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือภาพลกัษณ์ตราสินคา้บุคลิกภาพตราสินคา้ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้  
เพื่อน าการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ รวมถึงใชใ้นการปรับเปล่ียน ปรับปรุง และพฒันา 
กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทัฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
แฟนคลบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ บุคลิกภาพตราสินคา้ 
และความภักดีในตราสินค้า Sweat16! และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และบุคลิกภาพตราสินคา้กบัความภกัดีในตราสินคา้ Sweat16! 

 
ขอบเขตของการวจัิย 
 (1) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มแฟนคลับในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน  
(2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ บุคลิกภาพตราสินคา้ และความ
ภกัดีในตราสินคา้ Sweat16! และสุดทา้ยคือ (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 
2562 – สิงหาคม 2562 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

(1) สามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และพฒันารูปแบบการสร้างความภกัดีของ

กลุ่มแฟนคลับซ่ึงผูว้ิจยัคาดหวงัว่า ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวข้องในการศึกษา

เก่ียวกบัความภกัดีของกลุ่มแฟนคลบั ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป (2) ผลจากการ

วจิยัคร้ังน้ีท าใหผู้บ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวง Sweat16 ไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของกลุ่มแฟนคลบั 
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ท่ีมีต่อระดบัความภกัดีของกลุ่มแฟนคลบั ท่ีมีต่อวง Sweat16 ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความ

เขา้ใจและสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
นิยามศัพท์ 

ตราสินคา้ Sweat 16! หมายถึง ตราสินคา้ของวงไอดอลวงหน่ึงในประเทศไทยโดยมีสมาชิกทั้งหมด 
13 คนในแรกเร่ิม ปัจจุบนัมีสมาชิกเหลือเพียง 12 คน โดยมีบริษทัโยชิโมโต เป็นผูก่้อตั้ง 

กลุ่มแฟนคลับ หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีความชอบหรือความคลั่งไคล้ศิลปินคนเดียวหรือกลุ่ม
เดียวกนัจนเกิดการรวมตวัข้ึนเป็นกลุ่ม มีการส่ือสารในการท าหนา้ท่ีต่างๆ มีกระบวนการในการด ารงรักษา
กลุ่มใหด้ าเนินต่อไปได ้ซ่ึงงานวจิยัน้ีจะหมายถึงกลุ่มแฟนเพลงของวง Sweat 16! 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ หมายถึง การเปิดรับวฒันธรรมของวง  Sweat16! ของกลุ่มแฟนคลบัใน
ช่องทางต่างๆในด้านการแสวงหาข้อมูลออฟไลน์เช่น นิตยสารโทรทศัน์ เป็นต้น หรือ ออนไลน์ เช่น 
Facebook Twitter เป็นตน้ การเปิดรับข่าวสาร และการเปิดรับประสบการณ์ ประกอบดว้ย  

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ หมายถึง ภาพลกัษณ์ของวง Sweat16! ท่ีมีต่อกลุ่มแฟนคลบัซ่ึงประกอบดว้ย
ความน่าประทบัใจ (mystery) เช่น ความประทบัใจต่อวง Sweat16!เป็นตน้ ความรู้สึกเสน่หา (sensuality) 
เช่นความลุ่มหลงใน รูป รส กล่ิน เสียง เป็นตน้และ ความใกลชิ้ด (intimacy) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของวง 
Sweat16!  

บุคลิกภาพตราสินคา้ หมายถึง ภาพลกัษณ์ของ Member ในวง Sweat16 ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลิกภาพ
จริงใจ (Sincerity) บุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้ (Excitement) และ บุคลิกภาพมีความสามารถ (Competence) 

ความภกัดีในตราสินคา้ หมายถึง การให้ความสนบัสนุนติดตามผลงานอยา่งต่อเน่ืองและหลงใหล

ในตวั บุคคล เช่น ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ท่ีไม่ดีเก่ียวกับบุคคลนั้นก็ยงัคงเช่ือมัน่ 

สนบัสนุนและติดตามผลงานของศิลปินอยู ่

 

แนวคิดและทฤษฎี 
 1.พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ในชีวิตมนุษยข์่าวสารเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการท ากิจกรรม

ต่างๆ เน่ืองจากมนุษยน์ั้นเป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งแลกเปล่ียนส่ิงต่างๆ เพื่อส่ือสารกนั ดงันั้นข่าวสารจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีมาสนบัสนุนการตดัสินใจของผูรั้บสาร ข่าวสารจะมีอิทธิพลมากส าหรับมนุษยท่ี์เกิดความลงัเลใจใน
การตดัสินใจท าบางอยา่ง ยิง่เกิดความลงัเลมาก ความตอ้งการข่าวสารก็จะมากตาม (ณิชชา ยงกิจเจริญ, 2559) 
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โดยกระบวนการเหล่าน้ีเปรียบเสมือนเครืองกรอง (filter) ซ่ึงประกอบด้วยการกรอง  3 ขั้นตอน คือ  
1.การเลือกรับหรือเลือกสนใจ (selective exposure) ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับส่ือหรือข่าวสารต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนตวั 2.การเลือกรับรู้และ
ตีความหมาย (selective perception and selective interpretation) เม่ือผูรั้บสารไดรั้บข่าวสาร สารจะถูกตีความ
ตามประสบการณ์ ทศันคติ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจและความเขา้ใจของตวัผูรั้บสาร
เอง 3.การเลือกจดจ า (selective retention) กระบวนการหลงัจากผูรั้บสารเลือกรับสารและตีความให้เช่ือมโยง
กบัทศันคติและความเช่ือของผูรั้บสารเองแล้ว ในส่วนเน้ือหานั้นผูรั้บสารก็เลือกท่ีจะจดจ าเฉพาะส่วนท่ี
ตอ้งการจะจดจ าอีกดว้ย และในขณะเดียวกนัเน้ือหาท่ีไม่ตรงกบัความสนใจหรือไม่ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูรั้บสารก็จะถูกลืมไป 

2.ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (brand image) เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการศึกษาและยอมรับอยา่งกวา้งขวางจาก
นกัการตลาดและนกัโฆษณา เน่ืองจากการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัตราสินคา้เป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีองค์กรใช้
สร้างความแตกต่างระหวา่งตราสินคา้ของตนกบัตราสินคา้อ่ืนๆ ตราสินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีจะเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในกาสร้างคุณค่าในมุมมองของผู ้บริโภค และก่อให้เกิดความภักดีในตราสินค้าในท้ายท่ีสุด 
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ เป็นลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ท่ีลูกคา้สามารถรับรู้และจดจ า ทั้งน้ี แคลเลอร์ 
(Keller, 1993) เสนอวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เกิดจากการเช่ือมโยงประสบการณ์ในอดีตเก่ียวกบัตราสินคา้ทั้ง
จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ช่ือเสียงของบริษทั การแนะน าและบอกต่อของคนใกลชิ้ด 
ท าการประเมิน แปลผลและเก็บไวเ้ป็นภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้ นๆ ภาพลักษณ์ของตราสินค้าจึง
เปรียบเสมือนภาพสะทอ้นของการรับรู้และความรู้สึกท่ีลูกคา้มีต่อตราสินคา้ จากประสบการณ์ทั้งทางตรง
และทางออ้มผา่นความรู้ความเขา้ใจ (cognitive) ความรู้สึก (sensory) และ อารมณ์ (emotional)  โดยสามารถ
ช้ีวดัได้จาก 3 มิติ คือ ความน่าประทับใจ (mystery) ความรู้สึกเสน่หา (sensuality) และความใกล้ชิด 
(intimacy) (Robert, 2004)  

3. บุคลิกภาพตราสินคา้ (brand personality) เป็นหน่ึงในองค์ประกอบหลกัท่ีท าให้เกิดการรับรู้ถึง
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ข้ึนในใจผูบ้ริโภค (Schiffman & Kanuk, 2007) การสร้างบุคลิกภาพตราสินคา้ช่วยสร้าง
ความโดดเด่นให้กบัตราสินคา้ส่งผลต่อความช่ืนชอบของผูบ้ริโภคและ ความตอ้งการซ้ือสินคา้นั้น อาเคอร์ 
(Aaker, 1997) ไดใ้ห้นิยามค าวา่บุคลิกภาพของตราสินคา้วา่เป็นกลุ่มของลกัษณะทางบุคลิกภาพของมนุษยท่ี์
ผสมผสานอยู่ในตราสินค้า บุคลิกภาพตราสินค้ามีแนวโน้มท่ีจะสนองตอบผูบ้ริโภคหรือความตอ้งการ
แสดงออกถึงบทบาทความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภคมากกวา่การบริโภคในคุณสมบติัและประโยชน์ของสินคา้ 

4.ความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยึดมัน่ผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ความภกัดีต่อตรา
สินคา้เป็นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสินคา้ (brand equity) ท่ีส าคญัท่ีสุดของคุณค่าตราสินคา้ เพราะ
หากผูบ้ริโภคไม่เห็นความแตกต่างของสินคา้แต่ละตรา ก็จะเป็นเหตุผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือตรา
สินคา้อ่ืน แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัสูงผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งยงั
เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ ้ า ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์การต่อการใชสิ้นคา้ก็จะสามารถ
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ลดตน้ทุนทางการตลาดให้กบัตราสินคา้นั้น กิจการมีอ านาจในการต่อรองกบัร้านคา้และยงัช่วยปกป้องตรา
สินคา้ต่อการคุกคามจากคู่แข่ง อนัจะเป็นส่ิงสะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพทางการตลาดของตราสินค้านั้น
นอกจากน้ีความภกัดีต่อตราสินคา้หรือความภกัดีต่อตราสินคา้(brand loyalty) นั้นทุกวนัน้ีถือเป็นงานส าคญั
ท่ีแทบทุกบริษทัแสวงหา ยิ่งลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้มากเท่าใดมูลค่าโดยรวมของตราสินคา้ (brand 
value) นั้นก็จะมีค่าเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย และการท่ีลูกคา้มีความภกัดีสูงต่อตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงก็ยงั
หมายถึงโอกาสในการสร้างความมัน่คงให้กบัตราสินคา้นั้น ทั้งในแง่ยอดขาย การบริหารตน้ทุนในการท า
ธุรกิจท่ีต ่าลง โอกาสในการท าก าไรท่ีมากข้ึน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของตราสินคา้ให้กวา้งขวาง
มากข้ึนแต่การจะสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นคงจะเหมารวมวา่ลูกคา้ทุกคนนั้นมีความภกัดีเหมือนๆกนั
หรือมีความภกัดีท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนันั้นก็คงจะเป็นการสรุปรวบจนเกินไป ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ของลูกคา้นั้นในสามารถแบ่งแยกออกเป็นไดห้ลายกลุ่ม(loyalty segmentation) 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

วรุตม ์มีทิพย ์(2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความซ่ือสัตยภ์กัดีต่อศิลปินเกาหลีของกลุ่ม
แฟนคลบัชาวไทยใน กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภกัดี ของแฟนคลบัชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อศิลปินเกาหลี 2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการ 
เปิดรับส่ือท่ีส่งผลถึงความจงรักภกัดีของแฟนคลบัชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อศิลปินเกาหลี  
3) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัด้านภาพลักษณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีของแฟนคลับชาวไทยในเขต 
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อศิลปินเกาหลี โดยประชากรท่ีจะศึกษาคือผู ้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเขต 
กรุงเทพมหานคร ไม่จ  ากดัอายุ ไม่จ  ากดัเพศ และมีพฤติกรรมคลัง่ไคล้ศิลปินเกาหลี จ านวน 260 คน สุ่ม
ตวัอยา่งโดยไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็นและการใชสุ่้มตวัอย่างแบบตามสะดวก ใชโ้ปรแกรม ส าเร็จรูปทาง
สถิติ เพื่อประเมินผลตามสถิติต่างๆ โดยสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชอ้นุมานประกอบดว้ย t-test , One-way ANOVA และ Pearson Correlation 
ในการทดสอบสมมุติฐาน  

ดิฐวฒัน์ ธิปัตดี (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้าด่ืมบรรจุขวด
ตราสิงห์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ น ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษาถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวด การรับรู้ตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และ 
ความจงรักภกัดีใน ตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคย
ด่ืมน ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ท่ีอาศยัอยู่ใน กรุงเทพมหานครจ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์
ความแตกต่างใชก้ารหาค่า t (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
การวเิคราะห์ ความแตกต่างเป็นรายคูณใชว้ธีิ Least Significant Difference (LSD) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
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สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ ขอ้มูล
ทางสถิติใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) for Window. 

พชัริตา สุภาพนัธ์ (2559)ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้และบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
คุณค่าตราสินคา้และบุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ีผา่นการทดสอบความตรงของเน้ือหาและความเช่ือมัน่ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ี ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาจ านวน 240 ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ  ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-25 ปี 
 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท  
 
กรอบแนวความคิด 

            ตัวอสิระ                                                                    ตัวแปรตาม        
  (Independent Variables)                                                      (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความภกัดีในตราสินคา้ Sweat16!
  

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  

   - ดา้นความน่าประทบัใจ  

   - ดา้นความรู้สึกเสน่หา  

   - ดา้นความใกลชิ้ด  

 

บุคลิกภาพตราสินคา้ 

   - ดา้นบุคลิกภาพจริงใจ  

   - ดา้นบุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้  

   - ดา้นบุคลิกภาพมีความสามารถ  

 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 

   - ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 

   - ดา้นการเปิดรับขอ้มูล 

   - ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ 
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สมมติฐานการวจัิย 

(1) พฤติกรรมการเปิดรับส่ือมีอิทธิพลกับความภักดีในตราสินค้า Sweat16! (2) ภาพลักษณ์ 
ตราสินคา้มีอิทธิพลกบัความภกัดีในตราสินคา้ Sweat16!  และ (3) บุคลิกภาพตราสินคา้มีอิทธิพลกบัความ
ภกัดีในตราสินคา้ Sweat16! 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 

เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริงจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 

0.05 ตามสูตรของ W.G. Cochran ผูว้ิจยัจึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจยั คือ แบบสอบถามโดยใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์

และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อ

วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิด และ (2) สถิติเชิง

อนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย 
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศชาย และมีเพศ

ทางเลือกเป็นส่วนนอ้ย โดยมีกลุ่มอายุท่ี 20-30 ปี เป็นส่วนมาก รองลงมาท่ีกลุ่มอายุต  ่ากวา่ 20 ปี และ 31-40 
ปี ซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงกนั และนอ้ยท่ีสุดคือ มากกวา่ 41 ปีข้ึนไปส าหรับระดบัการศึกษา ส่วนมากอยูท่ี่ระดบั
ปริญญาตรี รองลงมาต ่ากว่าปริญญาตรี และน้อยท่ีสุด สูงกว่าปริญญาตรีตามล าดบั อาชีพส่วนใหญ่เป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา รองลงมา รับจา้ง/พนกังานบริษทั และประกอบธุรกิจส่วนตวัตามล าดบัมีเพียงส่วนน้อยท่ี
รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพอ่ืนๆ ส าหรับรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยู่ในระดบัต ่ากวา่
หรือเท่ากบั 10,000 บาท รองลงมาท่ีระดบั 10,001 – 20,000 บาท ตามล าดบัรายได้เฉล่ีย 20,001 – 30,000 
บาท และ 30,001 บาท ข้ึนไป มีระดบัใกลเ้คียงกนั 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อความความภกัดีในตรา
สินคา้ พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากและเม่ือวิเคราะห์เป็นด้านการแสวงหาข้อมูล มีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นดว้ยมาก รองลงมาดา้นการเปิดรับประสบการณ์ และดา้นการเปิดรับขอ้มูล มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
ดว้ยมาก ตามล าดบั 
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเร่ืองภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความความภกัดีในตราสินคา้ 
พบวา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากและเม่ือวิเคราะห์เป็นดา้นความน่าประทบัใจ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดว้ย
มาก รองลงมาดา้นความใกลชิ้ด และความรู้สึกเสน่หามีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดว้ยมาก ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเร่ืองบุคลิกภาพตราสินคา้  ท่ีมีอิทธิพลต่อความความภกัดีในตราสินคา้ 
พบวา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากและเม่ือวเิคราะห์เป็นบุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดว้ยมาก 
รองลงมาบุคลิกภาพดา้นความจริงใจและบุคลิกภาพดา้นความมีความสามารถมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดว้ยมาก 
ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า พฤติกรรม
การเปิดรับส่ือ (1) ดา้นการแสวงหาขอ้มูล (2) ดา้นการเปิดรับขอ้มูล (3) ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ ข้ึนอยู่
กบัความพึงพอใจมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีความคิดเห็นไป ในทิศทางเดียวกนักล่าวคือ เม่ือความคิดเห็น
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ (1) ด้านการแสวงหาข้อมูล (2) ด้านการเปิดรับข้อมูล (3) ด้านการเปิดรับ
ประสบการณ์เพิ่มสูงข้ึน จะท าให้ความภกัดีในตราสินคา้เพิ่มสูงข้ึนไปด้วย ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์สามารถ
อธิบายถึงการถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติโดยรวมได ้ร้อยละ 44.4 

ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ ภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ (1) ความน่าประทบัใจ (2) ความรู้สึกเสน่หา (3) ความใกลชิ้ด ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยมีความคิดเห็นไป ในทิศทางเดียวกนักล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (1) ความ
น่าประทบัใจ (2) ความรู้สึกเสน่หา (3) ความใกลชิ้ด เพิ่มสูงข้ึน จะท าใหค้วามภกัดีในตราสินคา้เพิ่มสูงข้ึนไป
ดว้ย ทั้งน้ีผลการวเิคราะห์สามารถอธิบายถึงการถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติโดยรวมได ้ร้อยละ 74.5 

 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่า บุคลิกภาพ
ตราสินคา้ (1) บุคลิกภาพดา้นความจริงใจ (2) บุคลิกภาพดา้นความมีความสามารถ ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยมีความคิดเห็นไป ในทิศทางเดียวกนักล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นบุคลิกภาพตราสินคา้ 
สินคา้ (1) บุคลิกภาพดา้นความจริงใจ (2) บุคลิกภาพดา้นความมีความสามารถ เพิ่มสูงข้ึน จะท าใหค้วามภกัดี
ในตราสินคา้เพิ่มสูงข้ึนไปด้วย ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายถึงการถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติ
โดยรวมได ้ร้อยละ 41.0 ในขณะท่ี (3) บุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้ไม่มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ Sweat16 ของกลุ่มแฟนคลบัชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง และเพศทางเลือก โดย

มีกลุ่มอายท่ีุ 21-30 ปี ส่วนใหญ่เป็น นกัเรียน/นกัศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบั ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

10,000 บาท สอดคลอ้งกบัลกัษณะผูเ้ป็นแฟนคลบัวง Sweat16!  เน่ืองจากอยูใ่นช่วงวยัรุ่นท่ีมีความชอบเป็น
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ของตวัเอง ตอ้งการทีพึ่งทางจิตใจ มีความรักความชอบความใคร่ตามช่วงวยั และการวเิคราะห์ไดส้อดคลอ้ง

กบัผลการศึกษางานวจิยัของ วรุตม ์มีทิพย ์(2560) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความซ่ือสัตย์

ภกัดีต่อศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลบัชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ไดพ้บว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย ุ21-30  ปี ส่วนใหญ่เป็นรับจา้ง/พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบั ต ่า

กว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท ซ่ึงก็สอดคล้องกบังานวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในตราสินค้า 

Sweat16 ของกลุ่มแฟนคลบัชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของ Sweat16!พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมเปิดรับส่ือในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

มาก เน่ืองจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบนั ท าให้การบริโภคข่าวสารเป็นไปอย่าง

ง่ายดาย และมีความสะดวกสบาย กล่าวคือ ผูบ้ริโภคสามารถส่ือสารผา่นสมาทโฟนไดท้นัทีทุกท่ีและทุกเวลา

ท่ีตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรุตม ์มีทิพย ์(2560) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความซ่ือสัตยภ์กัดีต่อ

ศิลปินเกาหลีของกลุ่มแฟนคลบัชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ

บริโภคส่ือทุกวนั โดยเฉพาะด้านการแสวงหาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้ส่ือออนไลน์

ติดตามศิลปินท่ีตนช่ืนชอบมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการเปิดรับและดา้นการเปิดรับประสบการณ์ 

ตามล าดบั ยงัมีแนวคิดของ แคลปเปอร์ (Klapper, 1960) ท่ีว่า บุคคลมีกระบวนการเลือกสรรของตนเอง 

กล่าวคือ การเลือกเปิดรับสารท่ีตรงกบัความสนใจเพื่อสนับสนุนความชอบเดิมของตนท่ีมีอยู่ ทั้งน้ีกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความชอบต่อศิลปินเกาหลีอยูแ่ลว้จึงสามารถเปิดรับข่าวสารของศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบเป็นประจ า

จนกลายเป็นพฤติกรรมการรับส่ือเชิงพิธีกรรมท่ีท าดว้ยความเคยชินนั่นเอง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 

พฤติกรรมเปิดรบัส่ือดา้นการแสวงหาขอ้มูลมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากการใชโ้ซเชียลมีเดียเขา้มาเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันโดยเฉพาะ เฟคบุ๊คถือเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียท่ีมีผูใ้ชง้านมากท่ีสุด ซึ่งในปี 

2562 มียอดผูใ้ชง้าน 2,200 ลา้นคนทั่วโลก และถือเป็นส่ือกลางขนาดใหญ่ท่ีผูใ้ชง้านสะดวก ง่ายและไม่

ซบัซอ้นผ่านแอปพลิเคชนัเฟสบุ๊ค ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ในปัจจบุนัธุรกิจไอดอลเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ี

รุนแรงมาก โดยเฉพาะในการแข่งขันดา้นส่ือ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นจะต้องสรา้งความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน เพ่ือดึงดดูใหมี้ผูม้าใชบ้ริการมากขึ ้น เปิดรบัและเกิดความพึงพอใจสูงท่ีสุดจากบริการท่ี

ไดร้บั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ Sweat16! 
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในภาพรวม
อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ แคลเลอร์ (Keller, 1993) เสนอว่าภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้เกิดจากการเช่ือมโยงประสบการณ์ในอดีตเก่ียวกบัตราสินคา้ทั้งจากขอ้มูลท่ีได้รับจากกิจกรรมทาง
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การตลาดต่างๆ ช่ือเสียงของบริษทั การแนะน าและบอกต่อของคนใกลชิ้ด ท าการประเมิน แปลผลและเก็บ
ไว้เป็นภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้ นๆอย่างไรก็ตามเม่ือแบ่งการพิจารณาออกเป็นแต่ละด้าน พบว่า
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความน่าประทบัใจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือความใกลชิ้ด และความเสน่หา 
ตามล าดบั กล่าวคือความประทบัใจผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในประเด็นสร้างความทรงจ าให้กลุ่ม
แฟนคลบัเกิดความประทบัใจ เน่ืองจากวงเกิร์ลไอดอลกรุ๊ปแต่ละวงมีภาพลกัษณ์ เพลง และการแสดงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง ซ่ึงผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการติดตามวงเกิร์ลไอดอลกรุ๊ปอ่ืนตามความประทบัใจหรือ
ความทรงจ าของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการวง Sweat16! ตอ้งสร้างความประทบัใจหรือความ
ทรงจ าท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภค ท าให้ผูบ้ริโภคมีทศันะคติท่ีดีต่อวง Sweat16! ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดี
ในตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดิฐวฒัน์ ธิปัตดี (2551) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี
ในตราสินคา้น ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครไดท้  าการอภิปรายไวว้่า บริโภคมี
ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ ตราสินคา้อยูใ่นระดบัดีและมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้ า
ด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ในระดบัปานกลาง ดงันั้นผูผ้ลิตน ้ าด่ืมตราสิงห์รวมทั้งพนักงานในองค์กร ตอ้งมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีและตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ให้ดูดียิ่งๆข้ึนไป เพื่อสร้างความจงรักภกัดีให้เกิดข้ึนมากกว่าท่ี
เป็นอยู ่

อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักับภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีความน่าสนใจประกอบดว้ย (1) ความใกลชิ้ด พบวา่ กลุ่มแฟนคลบัมีความสุขท่ีไดติ้ดตาม
วง Sweat16! เช่น การติดตามการแสดงของวง Sweat16! ในงานอีเวน้ต ์เป็นตน้ หรือการถ่ายทอดสดทางแฟน
เพจ Sweat16! เป็นตน้ (2) ความรู้สึกสเน่หา พบวา่แฟนคลบัใหค้วามส าคญักบัเสียงร้องของสมาชิกวง ควรมี
การฝึกซอ้ม การเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อพฒันาเสียงร้องของสมาชิกวง  

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบับุคลิกภาพตราสินคา้ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พชัริตา สุภาพนัธ์ (2559) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้และ

บุคลิกภาพของตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

บุคลิกภาพตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัส าคญั อย่างไรก็ตามเม่ือแบ่งการพิจารณาออกเป็นแต่ละดา้น พบว่าบุคลิกภาพตราสินคา้ บุคลิกภาพน่า

ต่ืนเตน้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ บุคลิกภาพดา้นความจริงใจ และบุคลิกภาพดา้นความมีความสามารถ 

ตามล าดบั กล่าวคือผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในบุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้ เน่ืองจากบุคลิกภาพน่า

ต่ืนเตน้ของสมาชิกแต่ละคน เอกลกัษณ์ของสมาชิกแต่ละคนหรือความมุ่งมัน่ส่วนตวัของสมาชิกแต่ละคนท า

ใหก้ลุ่มแฟนคลบัเกิดแรงดึงดูด เกิดความหลงในมีความเป็นตวัของตวัเองของสมาชิกของวงท่ีตนช่ืนชอบ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แคลเลอร์ (Keller, 1993) นกัการตลาดไดใ้ช้แนวคิดของบุคลิกภาพตราสินคา้มา

ปรับใช้ในการส่ือสารการตลาด โดยน าเอาบุคลิกลักษณะของมนุษย์มาใช้อธิบายตราสินค้า เพื่อเป็น
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ประโยชน์ในการน าเสนอใหผู้บ้ริโภคสามารถแสดงความรู้สึกตอบสนองต่อสินคา้หรือตราสินคา้ในลกัษณะ

ท่ีตอบสนองต่อบุคลิกภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีใจตราสินคา้ จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และบุคลิกภาพตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตรา
สินคา้ Sweat16! ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารวง Sweat16! เพื่อจะไดน้ าผลการศึกษาวิจยัไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุง กลยุทธ์ในดา้นธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สร้างความได้เปรียบในเชิง
แข่งขนั ท าให้ ลูกคา้พึงพอใจ และสร้างความสัมพนัธ์หรือกระตุน้ให้ผูใ้ช้บริการเหล่าน้ีกลบัมาใช้ บริการ

อยา่งต่อเน่ือง จนก่อใหเ้กิดความภกัดีตราสินคา้ Sweat16! ดงัน้ี 

1.จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับส่ือดา้นการแสวงหาขอ้มูล มีอิทธิพลต่อความภกัดีใน
ตราสินคา้ Sweat16! มากท่ีสุดรองลงมาคือ ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ ดา้นการเปิดรับขอ้มูล ตามล าดบั 
ดงันั้น (1) ดา้นการแสวงหาขอ้มูล เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจมากท่ีสุด ควรมีการประกาศ
ข่าวสารหรือความเคล่ือนไหวของวง Sweat16! ส่งเสริมให้ผูใ้ช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายและ
ถูกตอ้งครบถ้วน กล่าวคือ ตอ้งมีการอพัเดตขอ้มูลข่าวสารต่างๆให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว และครบถ้วนทั้งทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ (2) ดา้นการเปิดรับประสบการณ์ แฟนคลบัส่วนมากมีการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ 
ๆ เก่ียวกบัวง Sweat16! เสมอ มีการตั้งกลุ่มแฟนคลบัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัเองภายในกลุ่ม มีการ
แบ่งปันประสบการณ์ของตนให้ผูอ่ื้นทราบ รวมถึงการไปร่วมกิจกรรม เช่น งานคอนเสิร์ต งานจบัมือ เป็น
ตน้ (3) ดา้นการเปิดรับขอ้มูล แฟนคลบัมีการเปิดรับขอ้มูล ติดตามขอ้มูลของแฟนคลบัเพื่อทราบถึงแฟน
คลบั กิจวตัรประจ าวนัของศิลปิน ทางผูป้ระกอบการควรมีช่องทางการส่ือสารท่ีเขา้ถึงง่ายในการให้ขอ้มูล
โดยตรงกบัแฟนคลบั 

2.จากการศึกษาพบวา่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ความน่าประทบัใจมีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ 
Sweat16! มากท่ีสุดรองลงมาคือ ความใกลชิ้ด ความเสน่หา ตามล าดบั ดงันั้น (1) ความน่าประทบัใจ แฟน
คลบัส่วนมากให้ความส าคญักบัความน่าประทบัใจ เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการควรมีกลยุทธ์ในการสร้าง
โชวข์องวง Sweat16! ใส่ใจกบัรายละเอียดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เพื่อให้เกิดความประทบัใจของแฟนคลบั (2) ความ
ใกล้ชิด เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจ ทุกคร้ังท่ีมีการแสดงของ Sweat16! หรือมี
กิจกรรมระหว่างศิลปินกบัแฟนคลบัควรมีการจดัการพื้นท่ีให้แฟนคลบัรู้สึกว่าไดอ้ยู่ใกลชิ้ด และเป็นส่วน
หน่ึงของการแสดงหรือกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้แฟนคลบัเกิดความรู้สึกใกลชิ้ดและพึงพอใจ (3) ความเสน่หา  
เน่ืองดว้ยความเสน่หาประกอบดว้ยรูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั ผูป้ระกอบการออกแบบชุดของวง Sweat16! 
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ให้เป็นเอกลกัษณ์ของสมาชิกวง ท ามิวสิควีดีโอให้โดนใจแฟนคลบั พฒันาศกัยภาพในการร้อง และดูแล
บุคลิกภาพในการแต่งตวัและใหต้าใหก้บัสมาชิกวง Sweat16!  

3.จากการศึกษาพบวา่บุคลิกภาพตราสินคา้บุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้มีอิทธิพลต่อความภกัดีในตราสินคา้ 
Sweat16! มากท่ีสุดรองลงมาคือ บุคลิกภาพดา้นความจริงใจ บุคลิกภาพดา้นความมีความสามารถ ตามล าดบั 
ดงันั้น (1) บุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้ ผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้ให้สมาชิกวง Sweat16! แสดงความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน มีเอกลักษณ์ของตนเอง และความเป็นตัวของตัวเอง โดยมุ่งเน้นให้ให้เกิดบุคลิกภาพต่ืนเต้น 
สนุกสนาน (2) บุคลิกภาพดา้นความจริงใจ ผูป้ระกอบการควรมุ่งเน้นให้สมาชิกวง Sweat16! มีบุคลิกภาพ
ความจริงใจ ท าให้แฟนคลบัรู้สึกผ่อนคลายเม่ือไดพู้ดคุยหรือติดตาม มีความเป็นมิตร และ เป็นในแบบท่ี
ตนเองเป็น (3) บุคลิกภาพดา้นความมีความสามารถ ผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้ให้สมาชิกวง Sweat16! มีการ
ท างานเป็นทีม และท างานหนกั ท าใหแ้ฟนคลบัรู้สึกมีชีวิตชีวา ส่ือถึงความน่าเช่ือถือในความมัน่ใจในตวัเอง
ของสมาชิกวง Sweat16! 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเนน้ศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มแฟนคลบัในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น ดงันั้น ในการวจิยัคร้ังถดัไป ผูว้จิยัขอแนะใหท้ าการศึกษากบักลุ่มประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืน 
ๆ หรือในสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น การวิจยัในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่กรุงเทพมหานครเพื่อจะไดท้ราบถึงความ
ตอ้งการของแฟนคลบัไดอ้ยา่งทัว่ถึง และน ามาเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างของความตอ้งการ ในแต่ละ
พื้ น ท่ี  อันจะ เ ป็นประโยช น์ส าห รับผู ้ประกอบการ เ ก่ี ยวกับ เ กิ ร์ลไอดอลก รุ๊ปในการก าหนด 
กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้ (2)  การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปควร
ศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อความพึงพอใจ หรือความภกัดีต่อวง Sewat16! อาทิ ปัจจยัด้านพฤติกรรม 
ปัจจยัดา้นค่านิยม ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เป็นตน้ เพราะจะไดท้ราบขอ้มูลท่ีคลอบคลุมถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของกลุ่มแฟนคลบัในปัจจุบนั (3)  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัแนะน าวา่ควรใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเขา้มามีส่วนร่วมในการวิจยัควบคู่ไปดว้ย เช่น การสัมภาษณ์
แฟนคลบั Sweat16! แบบเจาะลึก การสังเกต หรือการระดมสมอง เป็นต้นเพื่อให้มองเห็นภาพรวมแนวคิดท่ี
มีความละเอียดและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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