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คณุสมบตัขิองพนกังานขายเครอืงมอืแพทยท์สีง่ผลตอ่ความพงึพอใจ และความจงรกัภกัดขีองพยาบาลในเขตกรงุเทพ
มหานคร

การศกึษาการดาํเนนิงานของบรษิทันําเทยีวตามหลกัการทรพัยากรในการบรหิาร ระหวา่งการระบาดของโรคตดิเชอื
ไวรสัโคโรนา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งเงนิทนุกบัผลการดาํเนนิงาน ของบรษิทัทจีดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ

ประสบการณ์ตอ่แบรนดท์มีผีลตอ่การรบัรูค้ณุคา่แบรนดร์า้นอาหารอติาเลยีน

ปจัจยัการสอืสารระหวา่งวฒันธรรมทมีอีทิธพิลตอ่การปรบัตวัขา้มวฒันธรรมของพนกังานตอ้นรบับนเครอืงบนิสญัชาติ
ไทยทอีาศยัอยูใ่นตา่งประเทศ

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



การพฒันากจิกรรมทดสอบหนา้ทบีรหิารจดัการสมองสําหรบัเด็กปฐมวยั

การตลาดเชงิอารมณแ์ละประสบการณอ์อนไลนท์มีอีทิธพิลตอ่ความไวว้างใจและความภกัดตีอ่ตราสนิคา้ของกลุม่แฟน
คลบัชาวไทยผา่นตลาดกลางพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิสท์ใีชศ้ลิปินเกาหลใีต้

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการเพมิประสทิธภิาพการจดัการสนิคา้คงคลงั กรณีศกึษา บรษิทัผลติชนัวางสนิคา้

การจดัการสนิคา้คงคลงัประเภทอะไหลสํ่ารอง กรณีศกึษาของบรษิทัผลติบรรจภุณัฑ์

การประเมนิโครงการความรว่มมอืทางวชิาการเพอืแลกเปลยีนภาษาและวฒันธรรม ระหวา่งโรงเรยีนสาธติ พบิลู
บําเพ็ญ มหาวทิยาลยับรูพา และโรงเรยีนภาษาตา่งประเทศคนุหมงิ มณฑลยนูนาน สาธารณรฐัประชาชนจนี

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
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การออกแบบประสบการณก์ารทอ่งเทยีวโดยชุมชนผา่นกจิกรรมการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรคบ์นฐานโมเดลเศรษฐกจิสู่
การพฒันาทยีงัยนื

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการทํากาํไรกบัผลตอบแทนผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในกลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยี

การศกึษาปรบัปรงุรปูแบบการจดัวางสนิคา้กา๊ซทอ่ กรณีศกึษา คลงัสนิคา้กา๊ซอตุสาหกรรม

ความพงึพอใจในการทํางาน ความเหนอืยหนา่ยในการทํางาน และความตงัใจในการลาออกจากงาน กรณีศกึษา
พนกังานททีาํงานทบีา้นในจงัหวดันครปฐม

ประสบการณ์ลกูคา้ทมีผีลตอ่ความรูส้กึตอ่ตราสนิคา้แฟรนไชสร์า้นชานมไขม่กุของผูบ้รโิภคในจงัหวดัชลบรุ ี

คณุสมบตัขิองระบบสารสนเทศทสีง่ผลตอ่ทศันคตขิองพนกังานบรษิทั กรณีศกึษาบรษิทัผลติชนิสว่นยานยนตแ์หง่หนงึ
ในนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี ชลบรุ ี

สง่เสรมิการทอ่งเทยีวเชงิเกษตรและวฒันธรรมดว้ยสอืเทคโนโลยอีจัฉรยิะ ของตลาดนําบางขาม อําเภอบา้นหมี จงัหวดั
ลพบรุ ี

การพฒันาชุดการฝึกอบรมออนไลนเ์พอืเสรมิสรา้งความสขุในการปฏบิตัหินา้ทคีรรูะดบัประถมศกึษาในสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา โควดิ

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
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การตลาดเชิงอารมณและประสบการณออนไลนท่ีมีอิทธิพลตอความไววางใจ 

และความภักดีตอตราสินคาของกลุมแฟนคลบัชาวไทยผานตลาดกลางพาณิชย
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บทคัดยอ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตลาดเชิงอารมณและประสบการณออนไลนท่ีมีอิทธิพล       

ตอความไววางใจและความภักดีของตราสินคาของกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตผานตลาด

กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางเปนกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีชื่นชอบศิลปนเกาหลีใตในประเทศไทย 

จํานวน 459 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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และการทดสอบปจจัยดวยการวิเคราะหตัวแปรสมการเชิงโครงสรางแบบกําลังสองนอยท่ีสุดบางสวน ดวย

โปรแกรม SmartPLS ในการหาปจจัยเชิงยืนยัน และปจจัยเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-24 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท 

และมีระดับความคิดเห็นตอการตลาดเชิงอารมณและประสบการณออนไลน ความไววางใจและความภักดีของ

ตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานปจจัยการตลาดเชิงอารมณและประสบการณ

ออนไลนมีผลตอความไววางใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี้ดานความไววางใจมีผลตอความ

ภักดีของตราสินคาท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

คําสําคัญ: การตลาดเชิงอารมณ, ประสบการณออนไลน, ความไววางใจ, ความภักดีตอสินคา 

 

ABSTRACT 

 The objective of the study was to examine emotional marketing and online 

experiences influencing the trust and brand loyalty of South Korean Artists through                     

E-marketplace of Thai fans. The samples of the research were 459 Thai fan groups of South 

Korean Artists Products through E-marketplace. The statistics used in the analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and factors test with partial least square 

structural variable analysis with SmartPLS program which was used to determine the 

confirmation and survey factors. The results showed that 1) most of the respondents were 

female aged between 20-24 years, who worked in private companies with an income of 

20,001-30,000 baht. They were satisfied with the overall emotional marketing and online 

experiences, trust, and brand loyalty at a high level and 2) when considering each aspect, 

emotional marketing factors and online experiences factors affected trust with a statistical 

significance at the .05. Besides, trust affected brand loyalty towards South Korean artists 

through e-commerce marketplace with a statistical significance at the .05. 

Keywords: Emotional Marketing, Online Experiences, Trust, Brand Loyalty. 

 

บทนํา   

 ในปจจุบันตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-marketplace) มีการขยายตัวอยางรวดเร็วอัตรา

การเติบโตของตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในป 2563 มีมูลคาเทากับ 3.78 ลานลานบาทและได

คาดการณการเติบโตของมูลคาตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในป 2564 อยูท่ี 4.01 ลานลานบาท ทําให
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ผูประกอบการขยายชองทางการขายสินคาผานชองทางออนไลนมากข้ึน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส, ออนไลน, 2563) 

 ปจจัยหลักท่ีทําใหตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของอุตสาหกรรมการคาปลีกและการคาสง

เติบโตข้ึนเนื่องจากมีแอปพลิเคชันตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในประเทศไทย       

ทําใหผูประกอบการรายใหญและรายเล็กเริ่มพัฒนากิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นท่ีหลากหลายบนชองทาง

ออนไลน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, ออนไลน, 2563) ในป 2562 การทําการตลาดในชวง

กระแสเกาหลีฟเวอรนั้นไดขยายตัวอยางเปนวงกวางไปสูธุรกิจตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หัวใจสําคัญใน

การทํากลยุทธทางการตลาดโดยใชศิลปนเกาหลีใตบนแอปพลิเคชันตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือการ

เขาถึงอารมณและการสรางประสบการณออนไลนตอกลุมแฟนคลับชาวไทย ซ่ึงกลยุทธดังกลาวสามารถกระตุน

ใหเกิดการตอบสนองทางอารมณใหกลุมแฟนคลับชาวไทยรูสึกมีอารมณรวมกับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน นอกจาก

จะทําใหแอปพลิเคชันมีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน ยังเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสื่อใหกับแอปพลิเคชันไดดวยเชนกัน โดยจะมี

กลุมแฟนคลับคอยกลาวถึงกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนออกสื่อออนไลน ทําใหขอมูลเผยแพรออกไปโดยกลุมแฟนคลับ 

ถือเปนรูปแบบในการประชาสัมพันธท่ีดีท่ีสุดในยุคดิจิทัล (เอรินทร เผือกเกษม และพรทิพย สัมปตตะวนิช, 

2563, หนา 129) 

 จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบวายังไมพบงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับประเด็นการตลาดเชิงทาง

อารมณของตราสินคาของกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตผานตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสดวยเหตุนี้ ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาประเด็นเรื่องการตลาดเชิงอารมณและประสบการณออนไลน

ท่ีมีอิทธิพลตอความไววางใจและความภักดีของตราสินคาของกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใต

ผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยผูวิจัยมีความคาดหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาของการวิจัยนี้จะ

กอใหเกิดประโยชนในการศึกษาทิศทางของกระแสการตลาดโดยเลือกใชศิลปนเกาหลีใตในระยะตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับอิทธิพลการตลาดเชิงทางอารมณตอความไววางใจและความภักดีของตราสินคา

ของกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 2. เพ่ือศึกษาระดับอิทธิพลประสบการณออนไลนตอความไววางใจและความภักดีของตราสินคาของ

กลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 3. เพ่ือศึกษาระดับอิทธิพลความไววางใจท่ีมีตอความภักดีของตราสินคาของกลุมแฟนคลับชาวไทย  

ท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1. การตลาดเชิงอารมณมีผลเชิงบวกตอความไววางใจของกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเก่ียวกับศิลปน

เกาหลีใตผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 2. ประสบการณออนไลนมีผลเชิงบวกตอความไววางใจของกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเก่ียวกับศิลปน

เกาหลีใตผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 3. ความไววางใจมีผลเชิงบวกตอความภักดีของตราสินคาของกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเก่ียวกับศิลปน

เกาหลีใตผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีชื่นชอบศิลปนชาว

เกาหลีใตในประเทศไทย เนื่องจากไมทราบจํานวนท่ีแนนอน จึงคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ 

Cochran (Cochran, 1953 อางใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554, หนา 170) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ท่ี

ความคลาดเคลื่อน ±5% ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีตองการเก็บขอมูลเทากับ 459 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยศึกษาจากทฤษฎีแนวคิด และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ แบงเปน 5 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 การตลาด

เชิงอารมณ สวนท่ี 3 ประสบการณของผูบริโภคทางออนไลน สวนท่ี 4 ความไววางใจ และสวนท่ี 5 ความภักดี

ตอตราสินคา ท้ังนี้แบบสอบถามมีคาความเท่ียงตรงของเนื้อหาโดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามและ

วัตถุประสงค (Item Objective Congruence Index: IOC) พบวาขอคําถามทุกขอมีคามากกวา .50 และหา

คาความเชื่อม่ันหรือคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค พบวาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ัง

ฉบับอยูท่ี .97 ซ่ึงถือวาเปนแบบสอบถามนี้มีความนาเชื่อถือสามารถนําไปเก็บขอมูลไดจริง 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยแจกแบบสอบถามในรูปแบบของ

ออนไลนบนแพลตฟอรมตาง ๆ เชน LINE, Twitter และ Facebook จํานวน 459 ชุด ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ี

ไดรับกลับคืนมาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะชุดแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลตาม

ข้ันตอนตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

ปจจัยดวยการวิเคราะหตัวแปรสมการเชิงโครงสรางแบบกําลังสองนอยท่ีสุดบางสวน (Partial Least Square 

SEM: PLS-SEM) ใชโปรแกรม SmartPLS ในการหาปจจัยเชิงยืนยันและปจจัยเชิงสํารวจ 
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ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 50.10 อายุ 20-24 ป รอยละ 59.90 อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 59.30 รายไดระหวาง 20,001–30,000 บาท รอยละ 38.10 แอปพลิเคชันท่ีใช

มากท่ีสุดคือ แอปพลิเคชัน Shopee รอยละ 66.70 สินคาท่ีบริโภคมากท่ีสุดคือ สินคา Official Goods รอยละ 

37.00 ตราสินคาท่ีบริโภคมากท่ีสุดคือตราสินคาของศิลปนเกาหลีใต รอยละ 61.90 มีคาใชจายในการซ้ือสินคา

ท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตมากท่ีสุดเฉลี่ย 501-1,500 บาท รอยละ 60.10 ใชเวลาในการซ้ือสินคาท่ีเก่ียวกับ

ศิลปนเกาหลีใตมากท่ีสุดเฉลี่ย 6-15 นาที รอยละ 52.90 และซ้ือสินคาท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตในชวงเวลาจัด

โปรโมชั่นสินคาราคาพิเศษ รอยละ 32.70 

สวนท่ี 2 การตลาดเชิงอารมณและประสบการณออนไลนท่ีมีอิทธิพลตอความไววางใจและความภักดีของ

ตราสินคาของกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเกี่ยวกับศิลปนเกาหลีใตผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการตลาดเชิงอารมณ 

 

ปจจัยดานการตลาดเชิงอารมณ 𝑋𝑋� SD ระดับความคิดเห็น 

ดานการสรางตราสินคาดวยประสาทสัมผัส 4.01 0.81 มาก 

ดานการเลาเรื่อง 3.86 0.71 มาก 

ดานการเสริมสรางพลังของผูบริโภคตอแบรนด 3.83 0.78 มาก 

ภาพรวมการตลาดเชิงอารมณ 3.90 0.68 มาก 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาระดับความคิดเห็นตอการตลาดเชิงอารมณมีภาพรวมอยูในระดับมากมีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 3.90 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานการสรางตราสินคาดวยประสาทสัมผัสมีคะแนนเฉลี่ยมาก

ท่ีสุดเทากับ 4.01 สวนดานการเลาเรื่องมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.86 ดานการเสริมสรางพลังของผูบริโภคตอ    

แบรนดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.83 โดยกําหนดระดับความคิดเห็นแบบลิเคิรท (Rating Scale) เม่ือคะแนน

เฉลี่ย 3.41-4.20 กําหนดใหเปนระดับมาก 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานประสบการณของผูบริโภคทางออนไลน 

 

ปจจัยดานประสบการณของผูบริโภคทางออนไลน 𝑋𝑋� SD ระดับความคิดเห็น 

ดานการสรางประสบการณแบบสวนตัว 4.10 0.81 มาก 

ดานการบริการ 3.91 0.68 มาก 

ดานประสบการณหลังซ้ือสินคา 3.92 0.69 มาก 

ภาพรวมประสบการณของผูบริโภคทางออนไลน 3.98 0.65 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวาระดับความคิดเห็นตอประสบการณของผูบริโภคทางออนไลนมีภาพรวมอยูใน

ระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.98 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานการสรางประสบการณแบบสวนตัวมี

คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 4.10 สวนดานประสบการณหลังซ้ือสินคามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.92 ดานการ

บริการมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91 โดยกําหนดระดับความคิดเห็นแบบลิเคิรท (Rating Scale) เม่ือคะแนน

เฉลี่ย 3.41-4.20 กําหนดใหเปนระดับมาก 

 

ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานความไววางใจ 

 

ปจจัยดานความไววางใจ 𝑋𝑋� SD ระดับความคิดเห็น 

ดานความสามารถของตราสินคา 4.20 0.76 มาก 

ดานความนาเชื่อถือของตราสินคา 3.93 0.67 มาก 

ดานความมีชื่อเสียงของตราสินคา 3.97 0.68 มาก 

ภาพรวมความไววางใจ 4.03 0.65 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 ระดับความคิดเห็นตอความไววางใจมีภาพรวมอยูในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.03 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานความสามารถของตราสินคามีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.20 สวน

ความมีชื่อเสียงของตราสินคามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97 ดานความนาเชื่อถือของตราสินคามีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.93 โดยกําหนดระดับความคิดเห็นแบบลิเคิรท (Rating Scale) เม่ือคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 

กําหนดใหเปนระดับมาก 
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ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา 

 

ปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา 𝑋𝑋� SD ระดับความคิดเห็น 

ดานทัศนคติ 4.18 0.79 มาก 

ดานพฤติกรรม 3.93 0.69 มาก 

ภาพรวมความภักดีตอตราสินคา 4.09 0.69 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4 ระดับความคิดเห็นตอความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) มีภาพรวมอยูใน

ระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานทัศนคติมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 

4.18 สวนดานพฤติกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93 โดยกําหนดระดับความคิดเห็นแบบลิเคิรท (Rating 

Scale) เม่ือคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 กําหนดใหเปนระดับมาก 

 

สวนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของโมเดลโครงสราง 

 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยของโมเดลเชิงโครงสราง PLS-SEM ใชกระบวนการ Bootstrapping 

เพ่ือทดสอบการมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์เสนทางท่ีระดับนัยสําคัญ .05 (p<.05) และคา 

t-Value มีคาสูงกวา 1.96 แสดงวาคาสัมประสิทธิ์เสนทางสนับสนุนขอสมมติฐานของการวิจัย ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 คาอิทธิพลรวม (Total Effect) คาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และคาอิทธิพลทางออม  

 (Indirect Effect) ของปจจัยท่ีมีผลตอตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรตน คาอิทธิพล ตัวแปรตาม 

ความไววางใจ ความภักดีตอตราสินคา 

การตลาด            

เชิงอารมณ 

Direct Effect 0.298  

Indirect Effect  0.256 

Total Effect 0.298 0.256 

ประสบการณ     

ของผูบริโภค 

Direct Effect 0.588  

Indirect Effect  0.506 

Total Effect 0.588 0.506 

ความไววางใจ Direct Effect  0.860 

Indirect Effect   

Total Effect  0.860 

p<.05 
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ภาพท่ี 1 ตัวแบบอิทธิพลสงผานแบบสมบูรณ (Full Mediation Effect) 

 

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ขอสมมติฐาน ผลสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 การตลาดเชิงทางอารมณสงผลตอความไววางใจ สนับสนุน 

สมมติฐานท่ี 2 ประสบการณของผูบริโภคสงผลตอความไววางใจ สนับสนุน 

สมมติฐานท่ี 3 ความไววางใจสงผลตอตอความภักดีตอตราสินคา สนับสนุน 

  

 สมมติฐานท่ี 1 การตลาดเชิงทางอารมณสงผลตอความไววางใจแสดงถึงความสัมพันธของการตลาด

เชิงอารมณสงผลตอความไววางใจท่ีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) 0.298 ซ่ึงมีความสัมพันธเชิง

บวก 

 สมมติฐานท่ี 2 ประสบการณของผูบริโภคสงผลตอความไววางใจแสดงถึงความสัมพันธของ

ประสบการณของผูบริโภคสงผลตอความไววางใจท่ีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) 0.588 ซ่ึงมี

ความสัมพันธเชิงบวก 

 สมมติฐานท่ี 3 ความไววางใจสงผลตอตอความภักดีตอตราสินคาแสดงถึงความสัมพันธของความ

ไววางใจสงผลตอตอความภักดีตอตราสินคาท่ีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient) 0.860 ซ่ึงมี

ความสัมพันธเชิงบวก 

 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 พบวา ดานการตลาดเชิงอารมณสงผลตอความไววางใจและความภักดีของตราสินคา

ของกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใต กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับดานการสรางตราสินคา
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ดวยประสาทสัมผัสมากท่ีสุด การนําเสนอสินคารวมกับศิลปนเกาหลีใต การใชเพลงของศิลปนเกาหลีใต        

ในโฆษณาและการนํารูปศิลปนเกาหลีใตแสดงการใชงานสินคาบนแอปพลิเคชัน ศิลปนเกาหลีใตสามารถดึงดูด

ความสนใจจากกลุมแฟนคลับเพราะมีความผูกพันตอศิลปนเกาหลีใตท่ีตนชื่นชอบ เสียงเพลง โฆษณาหรือ

รูปภาพของศิลปนเกาหลีใตสามารถกระตุนอารมณตอกลุมแฟนคลับใหบริโภคตราสินคาบนตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ทําใหกลุมแฟนคลับเกิดความไววางใจตอตราสินคาท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตบนตลาดกลาง

พาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  สอดคลอง กับ Hidayati (2021, p. 4499) ท่ี ศึกษา The Effect of Nostalgia 

Emotion to Brand Trust and Brand Attachment towards Repurchase Intention พบวาอารมณและ

ความผูกพันของผูบริโภคสงผลตอความไววางใจในตราสินคา และผลการศึกษายังสอดคลองกับทฤษฏีของ ปรีดี 

นุกุลสมปรารถนา (ออนไลน, 2563) ท่ีกลาววาการสรางตราสินคาท่ีใหความเชื่อมโยงทางอารมณจะชวยให

ความผูกพันระหวางผูบริโภคกับตราสินคามีความแนนแฟนมากยิ่งข้ึน 

 สมมติฐานท่ี 2 พบวาดานประสบการณออนไลนสงผลตอความไววางใจและความภักดีของตรา

สินคาของกลุมแฟนคลับชาวไทยท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใต กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับดานประสบการณใน

การซ้ือสินคา แอปพลิเคชันมีการแจงเตือนโปรโมชัน สวนลดของสินคาท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตผานทางชอง

แชท (Chat Box) บนแอปพลิเคชันมีความสําคัญตอกลุมแฟนคลับ ทําใหกลุมแฟนคลับเกิดความไววางใจตอ

รานคาบนแอปพลิเคชัน สอดคลองกับทฤษฏีแบบจําลองประสบการณการใหบริการกับผูบริโภคออนไลนของ 

Klaus (2013, p. 20) ท่ีกลาววาผูบริโภคมีอิทธิพลตอการบริการและความไววางใจในการซ้ือสินคาบน

แพลตฟอรมออนไลน ผูบริโภคจะไดรับประสบการณการซ้ือสินคาออนไลนจากการมีปฏิสัมพันธในการซ้ือ

สินคาจากรานคา ผูบริโภคคาดหวังเก่ียวกับประสบการณท่ีจะไดรับในการซ้ือสินคาทางออนไลน 

 สมมติฐานท่ี 3 พบวาดานความไววางใจสงผลตอความภักดีของตราสินคาของกลุมแฟนคลับชาวไทย

ท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใต กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานความสามารถของตราสินคา การพัฒนารูปแบบ

สินคาท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใต เม่ือแอปพลิเคชันมีการนําสินคาท่ีพัฒนารูปแบบใหม ๆ มาวางขายทําใหกลุม

แฟนคลับเกิดความสนใจและความภักดีตอสินคาท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตบนแอปพลิเคชัน ศิลปนเกาหลีใต  

ทําใหสินคามีชื่อเสียง กลุมแฟนคลับรูสึกไววางใจและผูกพันตอตราสินคา ทําใหกลุมแฟนคลับกลับมาซ้ือซํ้าและ

บอกตอบนแอปพลิเคชัน สอดคลองกับ ปนปนัทธ จาดา และชลธิศ ดาราวงษ (2562, หนา 268) ท่ีศึกษา

อิทธิพลของสื่อดิจิทัลท่ีมีผลตอการจดจํา ความเชื่อม่ัน การบอกตอ และความชอบในแบรนด ของมหาวิทยาลัย

เอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบวาความภักดีตอตราสินคาเกิดจากความไววางใจในตราสินคาและในดาน

การบอกตอ 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ดานการตลาดเชิงอารมณ ควรมีการสื่อสารตราสินคาท่ีนําเสนอโดยศิลปนเกาหลีใตผานโฆษณา

โดยใชเพลงของศิลปนเกาหลีใตบนแอปพลิเคชันในการสรางอารมณรวมตอกลุมแฟนคลับ 

 2. ดานประสบการณออนไลน ควรพัฒนาดานการใหประสบการณตอผูบริโภคแบบสวนตัว เชน มี

การแจงเตือนโปรโมชันของสินคา สงขอความเชิญชวนใหรวมกิจกรรมกับสินคาท่ีนําเสนอโดยศิลปนเกาหลีใต

ผานทางชองแชท 

 3. ดานความไววางใจ เม่ือตราสินคามีการพัฒนารูปแบบสินคาท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใต ควรมีการ

อัพเดทสินคามาวางจําหนายเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมแฟนคลับอยูเสมอ 

 4. ดานความภักดีตอตราสินคา ควรมีการจัดกิจกรรมโดยนําศิลปนเกาหลีใตมารวมแสดงเพราะกลุม

แฟนคลับรูสึกผูกพันกับศิลปนเกาหลีใต 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาถึงตัวแปรในทฤษฏีของการตลาดในดานอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอความไววางใจและความภักดี

ตอตราสินคา 

 2. ควรศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ีเก่ียวกับศิลปนเกาหลีใตบนตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของกลุมแฟนคลับ เพ่ือท่ีผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาบนชองทางตลาดกลาง

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอไป 
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