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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารการจัดการภาพลักษณและการรับรู
ความนาเชื่อถื อของศิลปนเกาหลีในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษารูปแบบโฆษณาโดยใชศิ ลปนเกาหลี ใน
ประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อและการตัดสินใจซื้อสินคาที่รับรองโดยศิลปนเกาหลีใน
ประเทศไทย 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความนาเชื่อถือของศิลปนเกาหลี การโฆษณาโดย
ใชบุคคลที่มีช ื่อเสียงของศิลปนเกาหลี ทัศนคติที่มีต อพฤติกรรม การคลอยตามกลุ มอางอิง การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และการตัดสินใจซื้อสินคาที่รับรองโดยศิลปนเกาหลีในประเทศ
ไทย ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ทำการเก็บขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยางที่เปนกลุมแฟนคลับที่
ซื้อสินคาของศิลปนเกาหลีจำนวน 400 คน โดยใชวิธีการเก็บแบสอบถามออนไลน วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติในการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความสัมพันธทดสอบดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
สรุปผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30 - 39 ป
มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีอาชีพเปน
ลูกจางเอกชน ทำใหพบวาจากการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความนาเชื่อถือของศิลปนเกาหลี
การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงของศิลปนเกาหลี ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม กับการตัดสินใจซื้อสินคาที่รับรองโดยศิลปนเกาหลี
ผลจากแบบสอบถามที่ออกมาทำใหเห็นถึงวา ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธเชิงบวกกันอยางมีนัยสำคัญ ในดาน
ตัวแปรทั้ง 6 ไดแก ความนาเชื่อถือของศิลปนเกาหลี การโฆษณาโดยใชบุคคลที่มีชื่อเสียงของศิลปนเกาหลี
ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และ
การตัดสินใจซื้อสินคาที่รับรองโดยศิลปนเกาหลี
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The objectives of this study were to: 1) study communication strategy for
reputation management and perceived credibility of Korean idols among Thais, 2) to study
the use of Korean idols as brand endorsers in advertising in Thailand, 3) to study media
exposure and consumer decision making in buying products endorsed by Korean idols in
Thailand, 4) to study the relationships among perceived credibility of Korean idols,
advertising using Korean idols, attitude, subjective norms, perceived behavioral control,
and decision making in buying products endorsed by Korean idols in Thailand. This
quantitative research used online questionnaires to collect data from 400 samples who
were Korean idols’ fans and bought Korean idols’ products. The data was statistically
analyzed by Pearson's correlation coefficient.
According to the result, it revealed that most of the respondents were married
females, aged between 30-39 years old, granted a bachelor's degree, working in a private
company with an average salary around 20,001-30,000 baht. The results also showed a
significant positive correlation among 6 factors, namely, perceived credibility of Korean
idols, advertising using Korean idols, attitude, subjective norms, perceived behavioral
control, and decision making in buying products endorsed by Korean idols.

