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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเสนทางการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิรตศิลปนเกาหลีของกลุม
แฟนคลับ และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และความคาดหวังในอนาคตในการซื้อบัตรคอนเสิรตเกาหลีของ 
กลุมแฟนคลับ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรายละเอียดขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุม แฟน
คลับที่ตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิรตศิลปนเกาหลี จํานวน 10 ราย 

ผลการวิจัยเสนทางการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิรตศิลปนเกาหลีของกลุมแฟนคลับ พบวา  1) การรับรู 
ขอมูลขาวสารผาน 2 ชองทางคือ การติดตามขาวสารโดยสื ่อบุคคลและการติดตามขาวสารโดย ระบบ
อินเตอรเน็ต 2) การดึงดูดใจ พิจารณาเปรียบเทียบขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อในเรื่องราคาบัตร ผังที่นั่ง และ
สิทธิพิเศษตางๆ 3) การหาขอมูลเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของศิลปนและการซ้ือบัตรคอนเสิรตศิลปน เกาหลีจาก
ชองทางสื่อออนไลน สอบถามขอมูลจากบุคคลอื่นหรือสอบถามจากผูจัดโดยตรง  4) การตัดสินใจ ซื้อบัตร
คอนเสิรตศิลปนเกาหลีของกลุมแฟนคลับ ซึ่งสวนใหญสามารถตัดสินใจไดทันทีเพราะเคยมี ประสบการณใน
การรับชมคอนเสิรตของศิลปนเกาหลีมากอนแลว 5)  การแนะนำหรือการบอกตอ หลังจาก กลุมแฟนคลับซื้อ
บัตรคอนเสิรตและรับชมคอนเสิรตแลวเกิดความพึงพอใจจะมีการซื้อบัตรคอนเสิรตซ้ำ และแนะนำสถานที่ซื้อ
บัตรแตไมแนะนําขั้นตอนหรือวิธีการซื้อบัตรคอนเสิรตเพราะแตละบุคคลมีความเชี่ยวชาญในการซื้อที่แตกตาง
กัน  

ผลการวิจัยปญหา อุปสรรค และความคาดหวังในอนาคตในการซื้อบัตรคอนเสิรตเกาหลีของกลุม 
แฟนคลับ พบวา ปญหาและอุปสรรคที่พบสวนใหญมาจากระบบและบุคคล โดยปญหาจากระบบคือ การซื้อ
บัตรผานทางเว็บไซต เมื่อมีคนเขาใชงานพรอมกันเปนจำนวนมากสงผลทำใหระบบลม และการสุม ผูเขาใชงาน
ในการมีสิทธิ์ซื้อบัตรคอนเสิรตกอนโดยวิธีการรันคิวเขาซื้อดวยวิธีการสุม ทำให  กลุมแฟนคลับ เกิดความวิตก
กังวลในการซื้อบัตรคอนเสิรตไมทัน สวนปญหาที่พบเกี่ยวกับบุคคล คือ พนักงานกดบัตร คอนเสิรตที่หนา
เคานเตอรไมมีความชำนาญและประสบกาณ ทำใหกลุมแฟนคลับพลาดโอกาสในการเลือก  ซื้อบัตร สวนความ
คาดหวังที่กลุมแฟนคลับตองการใหแกไขมี 2 สวน คือ ระบบ และ บุคคล ในสวนของ ระบบ อยากใหมีการ



(4) 
 

ปรับปรุงใหสามารถใชงานไดงาย และสะดวกสบายมากท่ีสุด สวนในเรื่องของบุคคล อยากใหบริษัทที่
เปนตัวแทนจำหนายบัตรคอนเสิรตมีการเทรนดพนักงานและคัดเลือกพนักงานเพื่อทำหนาที่ในการ
จำหนายบัตรคอนเสิรตที่มีความชำนาญและประสบการณโดยเฉพะ
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This research aims to study the decision choice of Korea’s idol concert ticket 
purchasing of fandom and to study the problem, difficulty and expectation of fandom in 
Korea’s idol concert ticket purchasing in the future based on qualitative research, collected data 
in depth interview with fandom sampling as 10 people.  

The result of decision choice of Korea’s idol concert ticket purchasing of fandom 
research had observed that 1) Aware with 2 influenced choices consist of interpersonal 
communication and social media. 2) Appeal by consider comparing before decision with the 
price, seat position and also privilege. 3) Ask related with update information of Korea’s idol, 
concert ticket purchasing through social media and interpersonal communication with fandom 
group or ask directly with organizer. 4) Act in Korea’s idol concert ticket purchasing of fandom 
as most of sampling people can decide instantly to buy the ticket because they had experienced 
in Korea’s idol concert. 5) Advocate of some fandom who had satisfaction after finished ticket 
purchasing and participated the concert, they might repurchase and guide another fan group the 
ticket counter but don’t suggest the method of ticket purchasing due to anyone has difference 
skill or liking to dealing. 

In addition, the result of problem, difficulty and expectation of fandom in Korea’s idol 
concert ticket purchasing in the future are observed as systems and personal. The systems 
problem is purchasing through the website that will be failed when they have a crowd of people 
come to get the ticket in the same time and people are received randomly right to purchase the 
ticket. Therefore, this method effect to nervousness of fandom that can’t buy the ticket on time. 
The personal problem is ticket counter staff who don’t have enough expertise for ticket press 
affect that fandom miss the chance of seat selection. Besides, expectation of fandom needs to 
improve as 2 parts. First, systems should be improved to more convenient and comfortable. 
Second, personal staff should be trained more and also choice the staff who have enough 
capability and performance in ticket counter.         

 


