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 งานวิจัยเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการส่ือสารระหว่างผู ้บริโภคกับผู ้บริโภค 
การตลาดเชิงประสบการณ์ การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง การขยายตวัตน และพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่เก่ียวกับศิลปินเกาหลี 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารระหว่าง
ผูบ้ริโภคกับผูบ้ริโภค การตลาดเชิงประสบการณ์ การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง การขยาย
ตวัตน และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา้ที่เก่ียวกับศิลปินเกาหลี 3) ศึกษาการส่ือสารระหว่าง
ผูบ้ริโภคกับผูบ้ริโภค การตลาดเชิงประสบการณ์ การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริง การขยาย
ตวัตน ที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่เก่ียวกับศิลปินเกาหลี เป็นงานวิจยัเชิง
ปริมาณ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ช่ืนชอบศิลปินเกาหลี อายุระหว่าง 13-41 ปีข้ึนไป จ านวน 
400 คน  
 ผลการวิจยั พบว่า แฟนคลบัของศิลปินเกาหลีใชส่ื้อออนไลน์เพื่อติดต่อส่ือสารประชาสัมพนัธ์
ผลงานของศิลปินเกาหลีและสร้างปฏิสัมพนัธ์ที่แน่นแฟ้นของกลุ่มแฟนคลบัดว้ยกัน อีกทั้งยงัพบว่า 
การส่ือสารระหว่างผูบ้ริโภคกับผูบ้ริโภค การตลาดเชิงประสบการณ์  การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึง
ความจริง การขยายตวัตน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่เก่ียวกับ
ศิลปินเกาหลี โดยตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินค้าที่เก่ียวกับศิลปิน
เกาหลีอย่างมีนัยส าคญั มีทั้งหมด 6 ตวัแปร ได้แก่ การขยายตวัตน ด้านความผูกพนั ประสบการณ์
จากความเช่ือมโยง ประสบการณ์จากความรู้สึก การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่ึงความจริงด้านการ
แสดงออก การขยายตวัตนดา้นความเก่ียวพนั และวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร
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The objectives of this study were to 1) examine the consumer to consumer communication, 
experiential marketing, the parasocial interactions, self-expansion, and the consumer’s purchasing 
behaviors of Korean Artists related products; 2) investigate the relationship between the consumer 
to consumer communication, the experiential marketing, parasocial interaction, self-expansion, and 
the consumer’s purchasing behaviors of Korean Artists related products and ; 3) identify the 
predictive power of the consumer to consumer communication, experiential marketing, parasocial 
interactions, self-expansion on consumer’s purchasing behavior toward Korean Artists related 
products. This research adopted quantitative methodology, with the sample group consists of 400 
samples who admire Korean Artists at the age between 13 – 41 years old. 
 The research found that Korean Artists fans typically used social media to communicate 
and promoted the Korean Artists works, altogether creating a strong bonding relationship among 
the fans themselves. Furthermore, the consumer to consumer communication, experiential 
marketing, parasocial interactions, and self-expansion provided positive impacts on the purchasing 
behaviors of Korean Artists related products. There were 6 variables that significantly predicted 
consumer’s purchasing behaviors toward Korean Artists  related products which respectively were 
the self-expansion of attachment, connection-derived experience, emotional-derived experience, 
the expressional parasocial interaction, relational self-expansion, and the communication 
objectives. 


