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บทคัดย่อ 
  
 การศึกษาเรื่อง  “ การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อศิลปินวง EXO 
ของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรม และ
แนวโน้มพฤติกรรม ของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L  ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ศิลปินวง EXO กับทัศนคติที่มีต่อศิลปินวง EXO ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อศิลปิน
นักร้องวง EXO กับแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) 
ที่สร้างขึ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยผู้วิจัยใช้วิธีส่งต่อบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของ ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊ก จ านวน 300 คน 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 15-
18 มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท โดยส่วน
ใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา โดยในส่วนการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ที่
มีต่อต่อศิลปินวง EXO นั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักวง EXO เป็นครั้งแรกจากสื่ออินเทอร์เน็ต 
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวง EXO จากสื่อ Twitter และเป็นสื่อที่ใช้บ่อยที่สุด ด้านความถ่ีในการ
เปิดรับสื่อที่ใช้ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวง EXO ส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่จะมี
ระยะเวลาในการใช้สื่อมากกว่า 60 นาที ต่อครั้ง อุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการเปิดรับข่าวสาร คือ โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน ลักษณะประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเป็นประจ า คือ มิวสิควิดีโอ ซึ่งเหตุผลที่ติดตาม
ข่าวสารของวง EXO นั้น เพ่ือตอบสนองความชื่นชอบ ส่วนในด้านทัศนคติของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่
มีต่อศิลปินวง EXO พบว่า ระดับความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติของกลุ่มแฟนในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
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ด้วยอย่างยิ่ง ด้านพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ส่วนใหญ่มีการลงทะเบียนแฟนคลับ คือ 
เฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์ และยังเป็นสื่อที่ใช้บ่อยที่สุด และระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมกลุ่มแฟนคลับวง 
EXO ในภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง ด้านแนวโน้มพฤติกรรม มีภาพรวมอยู่ในระดับตั้งใจมากที่สุดที่
จะติดตามต่อไป  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ในภาพรวมการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินวง EXO มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อศิลปินวง EXO อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า ซึ่งทัศนคติที่มีระดับความสัมพันธ์มากที่สุดจากทุกข้อที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับต่ านั้น ได้แก่ วง EXO เป็นวงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในส่วนสมมติฐานการวิจัยที่ 2 
ในภาพรวมทัศนคติที่มีต่อศิลปินนักร้องวง EXO มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟน
คลับ EXO-L อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ซึ่งแนวโน้มพฤติกรรมที่มี
ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงที่สุด ได้แก่ จะติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับวง EXO ต่อไป 
 

Abstract 
 

 This independent study examines, the boy band EXO fan club called 
themselves, EXO-L’s acquisition of information, attitudes, behaviour, and their 
tendency to behave towards EXO. It studies the fan club’s attitudes towards EXO 
band resulted from the information they acquire, and their tendency to behave in 
accordance with their attitudes. This quantitative research usedclose-ended online 
questionnaire to gather information from 300 Twitter and Facebook users.  
  The sample comprised of more females than males, aged between 15 – 18 
years. Their level of education was mostly below undergraduate. Their average 
income was below 10,000 per month. Most of them were students. The majority said 
they first knew EXO from the internet. They acquired the information and updates of 
the band most often from Twitter. The frequency of information acquisition wasless 
than 10 times a week, but more than 60 minutes spent each time, with smartphones 
as the most used device. Music video was the type of information they look for the 
most. The reason of keeping themselves up-to-date with EXO was in response to 
their fondness towards the band. Concordantly, the overall attitudes of the fans 
called themselves ‘EXO-L’ towards their favourite EXO was expressed through 
their‘absolutely agree’ opinion. They commonly registered themselves in 
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Facebook/Twitter fan clubs, as they were the most used media. Generally, they 
sometimes conducted group activities, and tended to continue following up with the 
band in the level of highest intention.  
  The hypothesis test finds out that, 1) the overall acquisition of information 
about EXO is related to the fans’ attitudes towards the band in the low level of 
statistical significance. The attitude with highest relation among the low-level 
relations is that ‘EXO is a famous band’. 2) The second hypothesis concerning the 
statistically significant relevance of general attitudes towards EXO and the tendency 
of their behaviours in the high level. The tendency with highest level of relation to 
the attitudes is that they will continue keep up with news and information about 
EXO. 
Keywords: EXO, EXO-L, acquisition of information, attitudes, tendency to behave 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันวัฒนธรรมเพลงป๊อปเกาหลีหรือเคป๊อป (K-Pop) เป็นหนึ่งในกระแสที่ได้รับความ
นิยมอย่างมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุตามคลื่นวิทยุต่าง ๆ รวมถึงสถานีโทรทัศน์ทั้ง
ฟรีทีวีและเคเบิ้ลทีวีก็มีการเผยแพร่มิวสิควิดีโอในรายการต่างๆ หรือแม้กระทั่งการจัดงานคอนเสิร์ต
หรืองานพบปะแฟนคลับของนักร้องเกาหลี ที่ผลิตมาเพ่ือกลุ่มคนที่ชื่นชอบเพลงแนวนี้โดยเฉพาะ ซึ่ง
ศิลปินเคป๊อปวง EXO ที่มีสมาชิกในวง 9 คนได้รับความนิยมอย่างสูงมากในขณะนี้ สามารถท า
ยอดขายอัลบั้มแรกไปกว่า 1 ล้านก๊อบปี้ และถูกจัดอันดับให้เป็นศิลปินกลุ่มที่ดังที่สุดในปีที่ผ่านมาโดย
สื่อบันเทิงของเกาหลีใต้ ด้วยท่าทางการเต้นที่แข็งแรง รวมถึงเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่
มีเสน่ห์เฉพาะตัว และการแต่งกายที่งดงามและทันสมัย ท าให้การแสดงของศิลปินนักร้องเกาหลีใต้
อย่างวง EXO เป็นอีกศิลปินเคป๊อปวงหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบจากแฟนเพลงทั่วโลก สามารถท ายอดขาย
ในสหรัฐอเมริกาและติดอันดับ 95 ในชาร์ต Billboard 200 ได้ส าเร็จ และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นวงบอยแบนด์ที่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 4 ปี แต่สามารถประสบความส าเร็จอย่างมาก เมื่อ
เทียบกับกลุ่มบอยแบนด์ในเกาหลีใต้ที่ผ่านมาทั้งหมด 
 จากความนิยม และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนเพลงทั้งในประเทศเกาหลี และจาก
ทั่วโลกนั้น ท าให้ทางวง EXO และบริษัทต้นสังกัด SM Entertainment มีการตั้งชื่อกลุ่มแฟนคลับทั่ว
โลกข้ึนมา โดยใช้ชื่อว่า EXO-L และทางต้นสังกัด S.M. Entertainment ได้จัดท า Official Fanpage 
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ใน Facebook, Website Official และ Instagram Official Account เพ่ือให้กลุ่มแฟนคลับได้
ติดตามข้อมูล อัพเดทข่าวสารของวง EXO ได้ตลอดเวลา กลุ่มแฟนคลับ EXO–L ในประเทศไทยเองก็
ได้มีการจัดตั้ง Facebook Fanpage โดยใช้ชื่อ Fanpage ว่า EXO Thailand  ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิก
ร่วมลงทะเบียนเกือบทั้งสิ้น 220,000 คน และในส่วน Twitter ก็ได้มีการใช้ชื่อ MYEXOTH โดยมียอด
จ านวน Followers เกือบทั้งสิ้น 70,000 Followers  จากความแพร่หลายของสื่อสังคมออนไลน์เป็น
การเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเข้าถึงข่าวสารที่เกี่ยวกับศิลปินได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งเครือข่ายของ
สังคมออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือให้กับบุคคลที่มีความชอบที่เหมือนกัน สามารถที่จะแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสาร เพลง รูปภาพ และวิดีโอต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มีความชื่นชอบในศิลปินเหล่านั้นเข้าร่วมในกลุ่มหรือ
เป็นแฟนคลับเพ่ือให้สามารถทราบถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวศิลปิน รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ศิลปินเองก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามผลงานของตนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น  
 พฤติกรรมของแฟนคลับที่แสดงออกถึงความคลั่งไคล้ศิลปินนักร้องที่ตนชื่นชอบ กลุ่มแฟน
คลับยังมีพฤติกรรมของนักบริโภคของศิลปินนักร้องอีกด้วย ซึ่งพร้อมที่จะใช้จ่ายเงินและใช้เวลาไปกับ
การซื้อสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ แฟนคลับจะมีการรวมกลุ่มกันของแฟน
คลับเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน หรือจะเป็น
การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่ม การสร้างวัฒนธรรมแฟนคลับร่วมกัน ทั้งในรูปแบบของกิจกรรม
และผลิตภัณฑ์ และการรับรู้ข่าวสารของศิลปินที่กลุ่มแฟนคลับได้รับนั้น ท าให้เกิดทัศนคติของกลุ่ม
แฟนคลับที่มีต่อศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งทัศนคติเหล่านั้นล้วนเป็นตัวตัดสินพฤติกรรมของกลุ่มแฟน
คลับ เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ต่อบุคคลอ่ืน ๆ (Gibson, 2000) 
 ด้วยเหตุผลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินวง 
EXO มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อศิลปินวง EXO อย่างไร และทัศนคติที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิด
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ในด้านต่างๆมากน้อยเพียงใด และอย่างไร
บ้าง ซึ่งผลการวิจัยที่ได้นี้สามารถน าไปสร้างสรรค์พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการบริโภค
สินค้าที่เกี่ยวกับศิลปินของกลุ่มแฟนคลับ และการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
แฟนคลับของวง EXO ในประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนางานด้านความ
บันเทิงของศิลปินนักร้องในประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จต่อไปได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟน
คลับ EXO-L 
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 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินวง EXO กับทัศนคติที่มี
ต่อศิลปินวง EXO 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อศิลปินนักร้องวง EXO มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L  
 

วิธีการวิจัย 
  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการศึกษาเป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross 
Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่
เป็นแฟนคลับ EXO-Lของศิลปินวง EXO ในเขตกรุงเทพมหานคร และใช้การค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) ได้จ านวน 300 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่ างเป็นแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น  (Non-Probability Sampling) แบบอาสาสมัคร 
(Voluntary Sampling)  เข้ามาตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ผ่าน Google Form โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง (Self-Administered Questionnaire) ท าการเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด มีทั้งหมด 
5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 
เป็นค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ที่มีต่อต่อศิลปินวง EXO ส่วนที่ 3 
เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อศิลปินวง EXO ของกลุ่มแฟนคลับในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 4 
เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของแฟนคลับวง EXO ในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนที่ 5 เป็น
ค าถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS ในการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไป และส่วนของผลการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติที่ใช้คือ สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98.0 มีอายุระหว่าง 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีระดับการศึกษาสูงสุด 
คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
80.3 อาชีพเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93.0 
 
 2. การเปิดรับข่าวสารของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ที่มีต่อต่อศิลปินวง EXO 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ที่มีต่อต่อศิลปินวง EXO 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักวง EXO เป็นครั้งแรกจากสื่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 49.7 ทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวง EXO จากสื่อ Twitter คิดเป็นร้อยละ 98.0 และสื่อที่ใช้ในการติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับวง EXO บ่อยที่สุด คือ จากสื่อ Twitter คิดเป็นร้อยละ 90.0 มีความถี่ในการเปิดรับ
สื่อที่ใช้ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวง EXO น้อยกว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 66.3 
ระยะเวลาในการใช้สื่อต่อครั้ง มากกว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 62.3 ใช้เครื่องมือในการรับสื่อ ได้แก่ 
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 92.0 ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับวง EXO ได้แก่ มิวสิควิดีโอ 
คิดเป็นร้อยละ 91.0 ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ติดตามข่าวสารของวง EXO คือ เพ่ือตอบสนองความชื่นชอบ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 94.7  
  
 3. ทัศนคติของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO 
 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO พบว่า ระดับความ
คิดเห็นที่เป็นทัศนคติของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง ( X  = 4.53) พบว่า กลุ่มแฟนคลับเห็นด้วยอย่างยิ่งมากท่ีสุดที่ว่าศิลปินของวง EXO แต่ละคน
มีบุคลิกลักษณะ ทั้งรูปร่าง หน้าตาซึ่งมีความดึงดูด และสร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี ( X  = 4.76) 
  
 
 4. พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO 
 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO พบว่า ส่วนใหญ่มี
การลงทะเบียนแฟนคลับ คือ เฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 87.0 มีสื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ
กลุ่มแฟนคลับบ่อยที่สุด คือ เฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 93.3 ระดับการปฏิบัติของพฤติกรรม
กลุ่มแฟนคลับวง EXO ในภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง ( X  = 3.19) ข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
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บ่อยมากที่สุดคือ ซื้อสินค้าของที่ระลึกที่เกี่ยวกับศิลปินวง EXO ( X  = 3.84) ส่วนใหญ่ไปชมคอนเสิร์ต
ของวง EXO ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่ากับ 1 รอบ คิดเป็นร้อยละ 61.0 แหล่งที่ซื้อสินค้าของที่ระลึก
ที่เก่ียวกับศิลปินวง EXO คือ อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 66.0 สินค้าที่ซื้อเกี่ยวกับศิลปินวง EXO คือ 
อัลบั้มซีดีเพลง คิดเป็นร้อยละ 85.3 เหตุผลที่ซื้อสินค้าเกี่ยวกับศิลปินวง EXO คือ ต้องการเก็บเป็นที่
ระลึกหรือสะสม คิดเป็นร้อยละ 97.7  
  
 5. แนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO 
 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO พบว่า 
ระดับความตั้งใจแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ที่มีต่อศิลปินวง EXO ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับตั้งใจมากท่ีสุด ( X  = 4.41) และมีระดับความต้ังใจมากท่ีสุดในข้อจะติดตามผลงานของศิลปินวง 
EXO ต่อไป ( X  = 4.68)  
  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินวง EXO มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ที่มีต่อศิลปินวง EXO ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวม มีค่า r = 0.154 และ Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.008 แสดงว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินวง EXO กับทัศนคติที่มีต่อศิลปินวง 
EXO  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางท่ี 1) 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อศิลปินนักร้องวง EXO มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวม มีค่า r = 0.672 
และ Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 แสดงว่าทัศนคติที่มีต่อศิลปินนักร้องวง EXO มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(ตารางท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1: การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินวง EXO มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อศิลปินวง EXO 
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ทัศนคติที่มีต่อศิลปินวง EXO 

การเปิดรับข่าวสาร 

r 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

Sig. 
(2-

tailed) 

1. วง EXO เป็นวงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 0.130* ปานกลาง 0.024 
2. ศิลปินวง EXO มีความโดดเด่นที่แตกต่างจากศิลปินวงอ่ืนๆ 
ที่ท่านรู้จัก ท าให้ท่านติดตามผลงานมาโดยตลอด 

0.127* ต่ า 0.027 

3. รู้สึกประทับใจในภาพลักษณ์ของศิลปินวง EXO ที่
ถ่ายทอดออกมาท้ังจากการแต่งกายและเทรนด์แฟชั่นต่าง ๆ 

0.120* ต่ า 0.037 

4. ศิลปินของวง EXO แต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ ทั้งรูปร่าง 
หน้าตาซึ่งมีความดึงดูด และสร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี 

0.104 - 0.073 

5. รู้สึกประทับใจในอุปนิสัยส่วนตัวของศิลปินแต่ละคนที่มี
ความเป็นกันเองต่อแฟนคลับ 

0.078 - 0.179 

6. เพลงของวง EXO มีจังหวะ และท่วงท านองที่ไพเราะ น่า
ฟัง 

0.080 - 0.166 

7. ท่วงท่าลีลาการเต้นของวง EXO มีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ 
สวยงาม เข้มแข็ม พร้อมเพรียง น่าชม 

0.118* ต่ า 0.041 

8. มิวสิควิดีโอของวง EXO มีการน าเสนอเรื่องราวที่น่า
ติดตาม 

0.134* ต่ า 0.020 

9. การแสดงคอนเสิร์ตของวง EXO มีความคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่าย
ไป 

0.056 - 0.331 

ในภาพรวม 0.154* ต่ า 0.008 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 2: ทัศนคติที่มีต่อศิลปินนักร้องวง EXO มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟน 
    คลับ  
 

แนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ  

ทัศนคติที่มีต่อศิลปินนักร้องวง EXO 

r 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

Sig. 
(2-

tailed) 

1. จะติดตามข่าวสารที่เก่ียวกับวง EXO ต่อไป 0.647* สูง 0.000 

2. จะติดตามผลงานของศิลปินวง EXO ต่อไป 0.616* สูง 0.000 
3. จะไปชมคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตขอ
งวง EXO 

0.477* ปานกลาง 0.000 

4. ตั้งใจจะเป็นแฟนคลับ EXO-L ของศิลปินวง EXO ต่อไป 0.621* สูง 0.000 

5. จะซื้อสินค้าที่เก่ียวกับวง EXO ต่อไป 0.532* สูง 0.000 

6. ตั้งใจจะเดินทางไปประเทศเกาหลีเพื่อติดตาม และซื้อ
สินค้าเก่ียวกับวง EXO ด้วยตนเอง 

0.367* ปานกลาง 0.000 

ในภาพรวม 0.672* สูง 0.000 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

 
 การศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อศิลปินวง EXO 
ของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L สามารถน ามาอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 กลุ่มแฟนคลับ EXO-L  
 กลุ่มตัวอย่างที่มีการลงทะเบียนเป็นแฟนคลับ EXO-L ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
15-18 ปี มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า
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กว่า 10,000 บาท อาจเป็นเพราะกลุ่มแฟนคลับในวัยนี้ยังเป็นวัยรุ่น มีลักษณะการด ารงชีวิตที่แตกต่าง
จากวัยอ่ืนๆ มีความสนใจต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเองชื่นชอบ ท าให้ตัดสินใจลงทะเบียนสมัครเป็น
แฟนคลับสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้รับข่าวสารของปรมะ สตะเวทิน (2546) 
พบว่า อายุของผู้รับสารจะมีอิทธิพลกับการสื่อสาร และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความคิด ความเชื่อ 
ทัศนคติ และพฤตกิรรมต่างๆ และเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย  
 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินนักร้องวง EXO ของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L 
 กลุ่มแฟนคลับ EXO-L ส่วนใหญ่รู้จักวง EXO เป็นครั้งแรกจากสื่ออินเทอร์เน็ต รองลงมาเป็น
เพ่ือนหรือคนรู้จักในสัดส่วนใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นว่า สื่อบุคคลที่เป็นเพ่ือนหรือคนรู้จักมีส่วนที่ท าให้
ผู้บริโภคทั่วไปรู้จักวง EXO และมีส่วนโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคที่เป็นผู้รับสารได้  โดยทราบและ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเข้าชมกิจกรรมเกี่ยวกับวง EXO ผ่านทางสื่อ Twitter มากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะกลุ่มแฟนคลับใช้สื่อทวิตเตอร์ในการสื่อสารกันระหว่างกลุ่มแฟนคลับเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งศิลปินนักร้องได้มีการใช้ทวิตเตอร์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและเป็นพ้ืนที่
ในการสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ติดตามของตนรวมถึงแฟนคลับมากขึ้น แม้จะพบว่า การติดตาม
ข่าวสารของกลุ่มแฟนคลับไม่ได้บ่อยมากนัก คือ น้อยกว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ใช้เวลาในการเปิดรับ
สื่อนาน คือ มากกว่า 60 นาทีในแต่ละครั้ง โดยเปิดรับผ่านทางโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ซึ่งนอกจาก
จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารแล้วยังสามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังสมาชิกแฟนคลับ
คนอ่ืนๆ ได้อีกด้วย แฟนคลับส่วนใหญ่จะเปิดรับข่าวสารประเภทมิวสิควิดีโอ โดยมีเหตุผลที่ติดตาม
ข่าวสารของวง EXO ก็เพ่ือตอบสนองความชื่นชอบส่วนตัว สอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers and 
Shoemaker (1971) ที่กล่าวว่าในกรณีที่ต้องการให้บุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรที่จะใช้การ
สื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อบุคคลเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณ์ เล็กเริง
สินธุ์ (2551) พบว่า กลุ่มแฟนคลับมีการใช้สื่อที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มแฟนคลับ สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา นางแย้ม (2556) ที่ได้ศึกษาพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ติดตามข่าวสาร หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่าน Application ทวิตเตอร์
โดยตรง และสอดคล้องกับงานวิจัยของทาริกา ปัญญาดี  (2554) ที่พบว่า คนส่วนใหญ่ ใช้
โทรศัพท์มือถือในการเล่น Social Network เป็นประจ า และกลุ่มตัวอย่างใช้แอพลิเคชั่นเพ่ือแชท 
(Chat) กับเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ 
 ทัศนคติของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO 
 ทัศนคติของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่ว่า ศิลปินของวง EXO แต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ ทั้งรูปร่าง หน้าตาซึ่งมีความ
ดึงดูด และสร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับศิลปินของ King (2010) 
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พบว่า ศิลปินนักร้องที่ร้องเพลงเก่ง เต้นเก่ง มีอัธยาศัยดี จะเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้รับความชื่น
ชอบจากแฟนคลับ ท าให้ผู้ชมเกิดความสนใจที่จะน ามาเป็นตัวแบบ  
 พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO และแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่ม
แฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO  
 กลุ่มแฟนคลับวง EXO มีการลงทะเบียนแฟนคลับทางเฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์ และใช้เฟซบุ๊ค/ทวิต
เตอร์ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับ จะมีการซื้อสินค้าของที่ระลึกที่เกี่ยวกับศิลปินวง EXO 
บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะเคยไปชมคอนเสิร์ตของวง EXO ที่จัดขึ้นในประเทศไทยจ านวน 1 รอบเป็นอย่าง
น้อย และจะท าการซื้อสินค้าของที่ระลึกที่เกี่ยวกับศิลปินวง EXO ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ
อัลบั้มซีดีเพลง เพ่ือต้องการเก็บเป็นที่ระลึกหรือสะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา เกียรติสันติ
สุข (2557) ได้ศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการเลือกซึ้อสินค้าที่เกี่ยวกับนักร้องเกาหลีของแฟนคลับไทย
นั้นนิยมเลือกซื้อสินค้าที่สามารถสื่อถึงศิลปินนักร้องที่ตนเองชื่นชอบ โดยเหตุผลในการเลือกซื้ อส่วน
ใหญ่ คือ ซื้อเพ่ือต้องการเก็บสะสมเป็นหลักจากการศึกษาท าให้ทราบว่า กลุ่มแฟนคลับมีแนวโน้ม
พฤติกรรมตั้งใจมากที่สุดที่จะติดตามผลงานของศิลปินวง EXO ต่อไป  
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1  
 การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อศิลปินวง EXO ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการได้
รู้จักกับวง EXO ท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ จนท าให้เกิดความสนใจที่จะแสวงหาข้อมูล และได้
ลงทะเบียนเป็นแฟนคลับในที่สุด ซึ่งความอยากรู้ ความชื่นชอบที่มีต่อศิลปินวง EXO เป็นอย่างมากท า
ให้มีการเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปินวง EXO ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความชอบส่วนตัว 
ซึ่งการเปิดรับสื่อดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้นทั้งในแง่ความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของชานันต์ รัตนโชติ (2552) พบว่า การเลือกเปิดรับ
ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติเดิมของผู้รับสาร  
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  
 ทัศนคติที่มีต่อศิลปินนักร้องวง EXO มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ 
EXO-L ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มแฟนคลับมีความชื่นชอบประทับใจในตัวศิลปินวง EXO ทั้งในเรื่อง
หน้าตา บุคลิกภาพ ความสามารถในการเต้น และการร้องเพลง อีกทั้งเพลงของวง EXO มีจังหวะ และ
ท่วงท านองที่ไพเราะ น่าฟัง ท าให้รู้สึกต้องการที่จะติดตามผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ต่อไปในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2544, หน้า 202) พบว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับทัศนคติของบุคคลคนนั้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers 
and Shoemaker (1971) ที่เห็นว่า เมื่อผู้รับสารได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น และการเกิดความรู้ความเข้าใจนี้มีผลท าให้เกิดทัศนคติต่อเรื่องนั้น 
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และสุดท้ายก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่กระท าต่อเรื่องนั้นๆ ตามมา ทัศนคติจึงมีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล  
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาในบทที่ 4 สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 6 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0 มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.7 มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาทจ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 อาชีพเป็นนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 
  
 ส่วนที่ 2 การเปิดรับข่าวสารของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ที่มีต่อต่อศิลปินวง EXO 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ที่มีต่อต่อศิลปินวง EXO 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักวง EXO เป็นครั้งแรกจากสื่ออินเทอร์เน็ต จ านวน 149 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.7 ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวง EXO จากสื่อ Twitter จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.0 และสื่อที่ใช้ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวง EXO บ่อยท่ีสุด คือ จากสื่อ Twitter จ านวน 270 
คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 มีความถี่ในการเปิดรับสื่อที่ใช้ในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวง EXO น้อย
กว่า 10 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 ระยะเวลาในการใช้สื่อต่อครั้ง มากกว่า 
60 นาที จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ใช้เครื่องมือในการรับสื่อ ได้แก่ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับวง EXO ได้แก่ มิวสิควิดีโอ 
จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ติดตามข่าวสารของวง EXO คือ เพื่อ
ตอบสนองความชื่นชอบส่วนตัว จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7  
  
  
 ส่วนที่ 3 ทัศนคติของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO 
 ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO พบว่า ระดับความ
คิดเห็นที่เป็นทัศนคติของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง (  = 4.53) พบว่า กลุ่มแฟนคลับเห็นด้วยอย่างยิ่งมากท่ีสุดที่ว่าศิลปินของวง EXO แต่ละคนมี
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บุคลิกลักษณะ ทั้งรูปร่าง หน้าตาซึ่งมีความดึงดูด และสร้างความสนใจได้เป็นอย่างดี (  = 4.76) 
รองลงมาคือ รู้สึกประทับใจในอุปนิสัยส่วนตัวของศิลปินแต่ละคนที่มีความเป็นกันเองต่อแฟนคลับ (  
= 4.63) และเห็นว่าการแสดงคอนเสิร์ตของวง EXO มีความคุ้มค่ากับจ านวนเงินที่จ่ายไป(  = 4.58) 
รู้สึกประทับใจในภาพลักษณ์ของศิลปินวง EXO ที่ถ่ายทอดออกมาทั้งจากการแต่งกายและเทรนด์
แฟชั่นต่าง ๆ (  = 4.57) เพลงของวง EXO มีจังหวะ และท่วงท านองที่ไพเราะ น่าฟัง (  = 4.54) วง 
EXO เป็นวงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง (  = 4.53) มิวสิควิดีโอของวง EXO มีการน าเสนอเรื่องราวที่น่าติดตาม 
(  = 4.47) ท่วงท่าลีลาการเต้นของวง EXO มีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงาม เข้มแข็ม พร้อมเพรียง 
น่าชม (  = 4.44) และศิลปินวง EXO มีความโดดเด่นที่แตกต่างจากศิลปินวงอ่ืน ๆ ที่ท่านรู้จัก ท าให้
ท่านติดตามผลงานมาโดยตลอด (  = 4.28) 
 
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO 
 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lทีม่ีต่อศิลปินวง EXO พบว่า ส่วนใหญ่มี
การลงทะเบียนแฟนคลับ คือ เฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์ จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 มีสื่อที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับบ่อยที่สุด คือ เฟซบุ๊ค/ทวิตเตอร์ จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.3 ระดับการปฏิบัติของพฤติกรรมกลุ่มแฟนคลับวง EXO ในภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง (  = 
3.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับบ่อยมากที่สุดคือ ซื้อสินค้าของ
ที่ระลึกที่เกี่ยวกับศิลปินวง EXO (  = 3.84) รองลงมาคือ ร่วมติดตามศิลปินวง EXO เมื่อเขาเดินทาง
มาจัดแสดงในประเทศไทย (  = 3.59)ข้อที่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับบางครั้ง ได้แก่ หาซื้อสินค้า
ตามศิลปินวง EXO (  = 3.31) ไปดูคอนเสิร์ตร่วมกับกลุ่มแฟนคลับ EXO-L (  = 3.30) เคยรวมกลุ่ม
กับแฟนคลับคนอ่ืน ๆ เพื่อประกอบกิจกรรมร่วมกัน (  = 2.68) และข้อที่มีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับน้อย ได้แก่ ใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสารกันกลุ่มแฟนคลับต่างประเทศ (  = 2.43) ส่วนใหญ่ไป
ชมคอนเสิร์ตของวง EXO ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่ากับ 1 รอบ จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 
แหล่งที่ซื้อสินค้าของที่ระลึกที่เกี่ยวกับศิลปินวง EXO คือ อินเทอร์เน็ต จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.0 สินค้าท่ีซื้อเกี่ยวกับศิลปินวง EXO คือ อัลบั้มซีดีเพลง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 
เหตุผลที่ซื้อสินค้าเกี่ยวกับศิลปินวง EXO คือ ต้องการเก็บเป็นที่ระลึกหรือสะสม จ านวน 293 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.7  
  
 
 ส่วนที่ 5 แนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO 
 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-Lที่มีต่อศิลปินวง EXO พบว่า 
ระดับความตั้งใจแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ที่มีต่อศิลปินวง EXO ในภาพรวมอยู่ใน
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ระดับตั้งใจมากที่สุด (  = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีระดับความตั้งใจอยู่ในระดับตั้งใจ
มากที่สุด เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้คือ จะติดตามผลงานของศิลปินวง EXO ต่อไป (  = 4.68) ตั้งใจ
จะเป็นแฟนคลับ EXO-L ของศิลปินวง EXO ต่อไป (  = 4.63) จะติดตามข่าวสารที่เก่ียวกับวง EXO 
ต่อไป (  = 4.58) และจะไปชมคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตของวง EXO (  = 4.52) ข้อ
ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับตั้งใจมาก ได้แก่ ตั้งใจจะเดินทางไปประเทศเกาหลีเพื่อติดตาม และ
ซื้อสินค้าเกี่ยวกับวง EXO ด้วยตนเอง (  = 4.06) และจะซื้อสินค้าท่ีเกี่ยวกับวง EXO ต่อไป (  = 
4.02) 
  
 ส่วนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินวง EXO มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ที่มีต่อศิลปินวง EXO ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินวง 
EXO มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อศิลปินวง EXO อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อศิลปินนักร้องวง EXO มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวม ทัศนคติที่มีต่อ
ศิลปินนักร้องวง EXO มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับ EXO-L อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงลึกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมการใช้สื่อ และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการเปิดรับสื่อของกลุ่มแฟนคลับ รวมถึงความ
คาดหวังที่กลุ่มแฟนคลับต้องการจากการน าเสนอข่าวสารของศิลปินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
จะได้น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง ตรงกลุ่มเป้าหมายให้มาก
ขึ้น 
 2. ควรศึกษาปัญหาและความคาดหวังของกลุ่มแฟนคลับที่มีต่อตัวศิลปิน เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างศิลปินให้ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และประสบความส าเร็จต่อไปใน
อนาคต 
 3. ควรศึกษาพฤติกรรมของแฟนคลับศิลปินหน้าใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยม เพ่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของแฟนคลับของศิลปินที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการแสดงอออกแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เก่ียวข้องน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือสร้างความนิยมในตัวศิลปินจนเกิดกลุ่มแฟนคลับที่
มีความรักในตัวศิลปินอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต  
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