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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของ
วง BNK48 ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ในครั้งนี้มีจ�ำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน T-test, F-test (One-Way
Anova) และ Multiple Regression Analysis (MRA)
ผลการวิจัย พบว่า (1) ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับการศึกษา และช่วงรายได้รวมของ
ครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจซือ้ สินค้าของกลุม่ แฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชัน่ วาย
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมของวง BNK48 จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48
ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 (3) ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านราคา ด้านบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) หรือคุณภาพและประสิทธิภาพ
มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าของกลุม่ แฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
* นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (4) การสื่อสารการตลาด พบว่า การสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณา
การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด และสือ่ ดิจทิ ลั ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ : BNK48, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การสื่อสารการตลาด

Abstract
The objectives of this research were to study the demographic characteristics, media
exposure behavior, marketing mix factors, and marketing communication that affect the
purchasing decision of BNK 48 Generation Y’s fan club in Bangkok. The sample consisted
of 400 people. The research instrument used was a questionnaire. The statistics used in
this research were percentage, frequency, mean, standard deviation, T-test, F-test, (One-way
ANOVA), and Multiple Regression Analysis (MRA)
The research findings showed that 1) the demographic characteristics of different
education level and monthly income resulted in different purchasing decision of BNK 48
Generation Y’s fan club in Bangkok at the statistically significant level of 0.05, 2) As for
the media exposure behavior affecting the purchasing decision of BNK 48 Generation Y’s
fan club, it was found that the respondents had the most media exposure between
6:00 pm - 8:00 pm. The most influential media was the internet, 3) The marketing mix
factors: price, packaging or quality and efficay affecting the purchasing decision of BNK
48 Generation Y’s fan club in Bangkok at the statistically significant level of 0.05, and
4) the marketing communication in advertising, promotion, public relations, event marketing
and digital media had no effect on the purchasing decision of BNK 48 Generation Y’s fan
club in Bangkok at the statistically significant level of 0.05.
Keywords: BNK48, Marketing Mix, Marketing Communication

127

◆ ภัทระ

เครือคล้าย วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์ ◆

บทน�ำ
วง BNK 48 เป็นกลุ่มวงไอดอลหญิงของประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากต้นฉบับ
อย่างวงพี่ AKB48 ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ วง AKB48 ได้กอ่ ตัง้ เมือ่ ปี 2005 โดย Yasushi Akimoto (ชือ่ เล่น
อากิพี ย่อมาจาก Akimoto Producer) โดยแนววงคือ “ไอดอลที่สามารถพบเจอได้” ในประเทศไทย
วง BNK48 อยู่ภายใต้สังกัด บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต โดยชื่อวงตั้งมาจากชื่อย่อของบางกอก (Bangkok)
หรือกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย มีสีประจ�ำวงเป็นสีม่วงอ่อนของดอกกล้วยไม้ และ
ได้เปิดตัวสมาชิกวงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยเพลงที่ท�ำให้ BNK48 โด่งดัง
เป็นอย่างมากก็คือเพลง “Koisuru Fortune Cookie หรือ คุกกี้เสี่ยงทาย” ที่สามารถท�ำยอดขาย
ได้มากกว่า 30,000 แผ่น ในยุคที่วงการเพลงไทยมีรายได้จากยอดขายเพลงโดยเฉพาะจากซีดีแทบ
จะเป็นศูนย์ เพราะมีช่องทางในการฟังเพลงเพลงที่หลากหลาย เช่น Youtude, Joox, Spotify และ
Apple Music เป็นต้น แต่วง BNK48 กลับมียอดจัดจ�ำหน่ายแผ่นเพลงเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งที่ออก
ผลงาน หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้ผลงานซิงเกิลและอัลบั้มของวงนี้เป็นที่ต้องการและมีความพิเศษก็คือ
รูปถ่าย และ ‘บัตรจับมือศิลปิน’ ที่บรรจุอยู่ภายใน และเมื่อสมาชิกวง BNK48 กลับมาอีกครั้ง
พร้อมซิงเกิลเพลง “Shonichi วันแรก” ก็สามารถท�ำยอดขายได้มากกว่า 170,000 แผ่น น�ำไปสู่
‘งานจับมือ’ ที่มีแฟน ๆ เข้าร่วมงานกว่า 40,000 คน หลังจากออกซิงเกิลมา 3 เพลง ในที่สุดวง
BNK48 ก็ได้มีอัลบั้มเต็มครั้งแรกที่รวบรวมเพลงทั้งหมดไว้ โดยอัลบั้มเต็มนี้สามารถท�ำยอดขายได้
มากถึง 80,000 แผ่น คิดเป็นมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท (Charcoal, 2561) วง BNK48 ได้ลดระยะ
ห่างระหว่างสมาชิกในวงและแฟนคลับด้วยหลากหลายวิธี อาทิเช่น การสร้างโรงละครประจ�ำวงที่มี
การแสดงทุกสัปดาห์ การจัดตัง้ งานจับมือ กิจกรรมงานรูปคู่ หรือ 2 Shot การถ่ายทอดสดในไลฟ์สตูดโิ อ
(ตู้ปลา) ฯลฯ โดยกิจกรรมเหล่านี้ที่ทางวง BNK48 จัดขึ้นมาเพื่อให้โอตะ หรือกลุ่มแฟนคลับส่วน
หนึง่ ได้มโี อกาสได้เข้ามาร่วมท�ำกิจกรรมด้วยกัน และอีกส่วนหนึง่ ทีไ่ ม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมก็สามารถ
ติดตามผ่านทางโซเซียลมีเดีย หรือจะใช้วิธีสนับสนุนวงด้วยการซื้อแผ่น CD สินค้าลิขสิทธิ์ของวง
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ระลึกอื่น ๆ ของสมาชิกวงแต่ละคน (วิกิพีเดีย, 2562)
ปัจจุบันรายได้หลักของ BNK48 มาจากการขายซิงเกิลเพลงและผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้า
ของวง BNK48 จากความนิยมและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับในการซื้อผลิตภัณฑ์
แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ท�ำให้ทางวง BNK48 และบริษัทต้นสังกัด บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ออฟฟิศ
มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้าของวง BNK48 โดยทางต้นสังกัด บีเอ็นเคโฟร์ตเี อต ออฟฟิศ ได้มกี าร
ท�ำช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของ วง BNK48 อีกช่องทางหนึ่ง ด้วยการออกตู้
BNK48 Vending Machine หรือตู้ขายสินค้าของ BNK48 ตามสถานี MRT ทั้ง 7 สถานี ได้แก่
MRT สถานีก�ำแพงเพชร, MRT สถานีจตุจักร, MRT สถานีพหลโยธิน, MRT สถานีพระราม 9,
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และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผล ◆
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

MRT สถานีเพชรบุรี, MRT สถานีสุขุมวิท, MRT สถานีคลองเตย โดยแต่ละตู้จะอยู่ใน Metro
Mall โดย ตู้ Vending Machine จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 7.00 – 21.00 น. ของทุกวัน ยกเว้น
สถานีก�ำแพงเพชร จะขายทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ในอนาคตอาจจะมีสินค้าอื่น ๆ ของทาง BNK48
มาประจ�ำในตู้เพิ่มเติม ซึ่งรายละเอียดของตู้จ�ำหน่ายสินค้าสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจของ
BNK48 (Mango Zero, 2562)

ภาพที่ 1 ตู้ BNK48 Vending Machine หรือ ตู้ขายสินค้าของ BNK48
ที่มา: Mango Zero (2562)

จากความนิยม และได้รบั ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนเพลง จึงท�ำให้กระแสของวง BNK48
นั้นมากขึ้น ยอดขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์มากขึ้นตามความต้องการของเหล่าโอตะ หรือ กลุ่ม
แฟนคลับ ทีต่ อ้ งการเก็บสะสม หรือ ซือ้ สินค้าประเภทนีเ้ ป็นทีน่ ยิ มเหล่าโอตะ หรือกลุม่ แฟนคลับ เช่น
เสือ้ ยืด, CD เพลง, โฟโต้เซต, โฟโต้บคุ๊ , สายรัดข้อมือ (ริสแบรนด์), โปสเตอร์เข็มกลัด, หนังสือพิมพ์ /
นิตยสารทีส่ มาชิกวง BNK48 ทีข่ นึ้ ปก เป็นต้น ไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ วง BNK48 นัน้ รายได้สว่ นหนึง่
มาจากการขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ ของสะสมต่าง ๆ มากกว่าการขายแผ่น CD และมีการแถมของ
สมนาคุณในแผ่น สินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสร้างรายได้และก�ำไรให้กับต้นสังกัดเป็นอย่าง
มาก มากกว่าการขายเพลง ท�ำให้วง BNK ต้องสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์กับลูกค้า ด้วยการขาย
ภาพลักษณ์ของวงทีเ่ ข้าถึงง่าย เป็นก�ำลังใจแก่ผคู้ นทีท่ ำ� เพลงขึน้ มา แล้วออกสินค้าตามมา และได้ความ
นิยมในช่วงหนึ่งจนกลายเป็นแนวเพลงประเภท T-Pop สิ่งเหล่านี้จึงท�ำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจเลือก
กลุ่มแฟนคลับ Gen Y ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20-37 ปี เป็นกลุ่มที่อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียน และวัยท�ำงาน
และการทีย่ ุคปัจจุบันเป็นยุคทีม่ ีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ทีร่ วมเอาความหลากหลายในการรับข้อมูล
ข่าวสารจากเข้าไว้อย่างมากมาย นั่นก็คือกลุ่มแฟนคลับ BNK48 ขึ้นมาเพื่อท�ำการศึกษาสื่อสารและ
การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สนิ ค้าของ วง BNK48 ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า ของ
กลุ่มแฟนคลับ วง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย (สุรกิตติ์ สิงห์แก้ว, 2556: 3; Metalbridges, 2561)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษา เรือ่ ง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการสือ่ สาร
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การตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟน
คลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
ของกลุม่ แฟนคลับ BNK48 ในด้านต่าง ๆ ซึง่ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้นสี้ ามารถน�ำไปสร้างสรรค์พฒ
ั นากลยุทธ์
ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปินของกลุ่มแฟนคลับ และการจัดกิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มแฟนคลับของวง BNK 48 ในประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็น
แนวทางเพื่อพัฒนางานด้านความบันเทิงของศิลปินวงไอดอลในประเทศไทยให้ประสบความส�ำเร็จ
ต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้า
ของวง BNK48 ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้า
ของวง BNK48 ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์
สินค้าของวง BNK48 ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง
BNK48 ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรือ่ งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการสือ่ สารการตลาด ผลิตภัณฑ์ แบรนด์
สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่น
วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้ศึกษาได้
ด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย ที่ติดตามและชื่นชอบ
วง BNK48 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะคน Gen Y จากท�ำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ติดตามที่เป็น
สมาชิกเฟสบุ๊คกลุ่มแลกซื้อขายสินค้า BNK48 1 กลุ่ม และเฟซบุ๊คแฟนเพจของกลุ่มแฟนคลับ
ทั้ง 3 เพจ โดยใช้วิธีการจับฉลาก คือ
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และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผล ◆
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

1. BNK48 Marketplace [ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เทรด]
2. Aom CGM48 Thailand Fanclub
3. Phukkhom BNK48 Thailand Fanclub

มีผู้ติดตาม 27,700 คน
มีผู้ติดตาม 9,608 คน
มีผู้ติดตาม 35,060 คน

โดยเป็นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และเป็นแบบสอบถามจาก Google Doc โดยผู้วิจัยแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย BNK 48 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจัดท�ำ
แบบสอบถามออนไลน์แจกผ่านสื่อโซเซียลมีเดียที่คนไทยนิยม เช่น Facebook เพื่อน�ำไปเก็บข้อมูล
ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่านการหาค่าความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) การวิเคราะห์
แต่ละข้อ (Item Analysis) และความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 400 ชุด ก่อนท�ำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค�ำตอบและน�ำไปประมวลผล
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดการใช้สูตรของ Taro Yamane กรณีที่ทราบ
จ�ำนวนประชากร การก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี า่ ความน่าเชือ่ ถือโดยก�ำหนดความเชือ่ มัน่ 95% ซึง่ ถือว่า
มีความผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน 5% หรือที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ แบรนด์สินค้าของ
วง BNK48 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งลักษณะค�ำถามทั้ง 5 ตอน จะเป็นค�ำถามแบบปลายปิด (Closed – Ended
Questionnaire) ทั้งหมด
สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
จากตัวแปรที่ก�ำหนดและข้อมูลที่รวบรวมได้ ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาค�ำตอบด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ มีดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
โดยหาความถี่ (Frequency) การกระจายอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด
และการสือ่ สารการตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์สนิ ค้าของวง BNK48 ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าของ
กลุม่ แฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์
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เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลดังนี้
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ และอมูลด้านพฤติกรรมพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ ของวง BNK48 ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48
เจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
2 ตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกันด้วยสถิติแบบทดสอบ T-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร
มากกว่า 2 ตัวแปรโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ด้วยสถิติแบบ
ทดสอบ F-test เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติจึงท�ำการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ด้วยวิธี LSD
2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการทดสอบค่า
สหสัมพันธ์ตามสมมติฐานการวิจยั หาความแตกต่างระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 19 – 23 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา โดยมีช่วงรายได้รวมของครอบครัวต�่ำกว่า 15,000
บาทต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ สินค้าวง BNK48 ในช่วงเวลา 18.0120.00 น. โดยสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุด คือ อินเตอร์เน็ต (อาทิเช่น Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube เป็นต้น) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยติดตามวง AKB48
ก่อนจะมาติดตามวง BNK48 โดยมีการเข้าเว็บไซต์ 1 - 2 ครัง้ นอกจากนีย้ งั มีการเข้าร่วมงานกิจกรรม
ของวง BNK48 1 - 2 ครั้ง ซึ่งสื่อที่มีผลต่อการรู้จักวง BNK48 คือ สื่ออินเตอร์เน็ต (อาทิเช่น
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube เป็นต้น) สื่อบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าวง
BNK48 ได้แก่ ดาราหรือนักร้อง ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ติดตามวง BNK48 หรือสมาชิกในวง
จากสื่อ Instagram มากที่สุด อีกทั้งยังพบว่างานจับมือเป็นกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมมาก
ที่สุด รวมถึงการมีส่วนร่วมในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สื่อ Facebook ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดตาม
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และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผล ◆
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าวง BNK48 ส่วนสื่อ Instagram และสื่อ Twitter ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วน
ร่วมในการกด like มากที่สุด สุดท้ายคือสื่อ Google ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการค้นหาประวัติวง
BNK48 มากที่สุด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด
ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ในภาพรวมส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ง่ ผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าของกลุม่ แฟนคลับวง BNK48 อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.61) เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) หรือคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมี มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.84) รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และสินค้าของ
วง BNK48 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.72) ด้านส่วนบุคคล (ความชอบ) มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.66) ด้านการออกแบบสินค้า (รูปแบบ, ลักษณะของสินค้า) มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก (X = 3.61) ด้านราคามีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.59) ด้านการใช้ขา่ วสาร
(บอกต่อ แชร์) และด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.57)
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นด้านการสื่อสารการตลาด
ความคิดเห็นด้านการสื่อสารการตลาดในภาพรวมพบว่า ด้านการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.61)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ การส่งเสริมการขาย
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.86) รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.77) สือ่ ดิจทิ ลั มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.72) การจัดกิจกรรมทางการตลาด
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.57) และสื่อบุคคล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
(X = 3.47) ตามล�ำดับ
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นด้านการตัดสินใจซื้อสินค้า
ความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ตัดสินใจ
ซื้อสินค้าเพราะชื่นชอบสมาชิกวง BNK48 และต้องการสินค้าเกี่ยวกับสมาชิกคนนั้นเพื่อมาเป็นของ
สะสม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.51) และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ความชืน่ ชอบ
ในวง BNK48 ท�ำให้อยากซื้อสินค้ามาสะสมอีก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.33)
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สรุปผลการทดสอบบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
Sig.
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์สนิ ค้า
ของวง BNK48 ของกลุม่ แฟนคลับเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

- เพศ
0.10

- อายุ
0.19

- ระดับการศึกษา
0.00*

- อาชีพ
0.45

- รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน
0.01*
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสือ่ ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์สนิ ค้า
ของวง BNK48 ของกลุม่ แฟนคลับเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

- ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อ
0.07

- สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
0.28

- การติดตาม BNK48
0.37

- การเข้าเว็บไซต์เพื่อไปดูสินค้าของวง BNK48
0.32

- การเข้าร่วมกิจกรรมของวง BNK48
0.01*
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์สนิ ค้า
ของวง BNK48 ของกลุม่ แฟนคลับเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

- ผลิตภัณฑ์และสินค้า
0.23

- ราคา
0.00*

- ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
0.13

- บรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) หรือ คุณภาพและประสิทธิภาพ
0.01*

- ส่วนบุคคล (ความชอบ)
0.26

- การใช้ข่าวสาร (บอกต่อ แชร์)
0.87

- การออกแบบสินค้า (รูปแบบ, ลักษณะของสินค้า)
0.60
สมมติฐาน
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และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผล ◆
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

สมมติฐาน

Sig.

สมมติฐานที่ 4 การสือ่ สารการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์สนิ ค้าของวง BNK48
ของกลุม่ แฟนคลับเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

- ด้านการโฆษณา
0.62

- ด้านการประชาสัมพันธ์
0.46

- ด้านสื่อบุคคล
0.00*

- ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด
0.62

- ด้านสื่อดิจิทัล
0.06
* ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 1 ประชากรเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ลี กั ษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย ระดับการศึกษา และช่วงรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือนต่างกัน ท�ำให้การตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์สนิ ค้าของวง BNK48
ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวายแตกต่างกัน โดยกลุ่มระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. หรือต�่ำกว่า และกลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่ม
แฟนคลับวง BNK48 มากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มที่มีระดับการศึกษา
ตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้ครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของ
วง BNK48 ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวายแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน
45,001-55,000 บาท จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 น้อยกว่ากลุ่มที่มี
รายได้ครอบครัวต่อเดือน 15,001-25,000 บาท กลุ่มรายได้ครอบครัวต่อเดือน 35,001-45,001
และกลุม่ ทีม่ รี ายได้ครอบต่อเดือน 55,001 บาทขึน้ ไป ส่วนกลุม่ ทีม่ รี ายได้ครอบครัวต่อเดือน 25,00135,000 บาท จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 น้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้
ครอบครัวต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 55,001 บาทขึ้นไป
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยกลุม่ ทีม่ พี ฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม 5 - 6 ครั้ง มีการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 มากกว่ากลุ่มที่เข้าร่วม
กิจกรรม 1 - 2 ครั้ง กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 - 4 ครั้ง และกลุ่มที่เข้าร่วม 7 ครั้ง ขึ้นไป อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์สนิ ค้าของวง BNK48 ของกลุม่ แฟนคลับเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ตัวแปรด้านราคา (Beta = 0.67) และด้านบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) หรือคุณภาพและประสิทธิภาพ
(Beta = 0.19) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้ง 2 ตัวแปรนี้สามารถท�ำนายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน
ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = 0.90 + 0.55(ด้านราคา) + 0.17(บรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) หรือ คุณภาพและประสิทธิภาพ)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.67(ด้านราคา) + 0.19(บรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) หรือ คุณภาพและประสิทธิภาพ)
สมมติฐานที่ 4 การสือ่ สารการตลาดทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์
สินค้าของวง BNK48 ของกลุม่ แฟนคลับเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรด้าน
สื่อบุคคล (Beta = 0.50) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรนี้สามารถท�ำนายปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน
ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = 0.96+ 0.38(ด้านสื่อบุคคล)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.50(ด้านสื่อบุคคล)
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และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผล ◆
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์
สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่น
วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง
BNK48 เจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 19-23 ปี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีช่วงรายได้รวมของครอบครัวต�่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของจุฑารัตน์ ชุตนิ นั ทกุล (2560) ศึกษารูปแบบสือ่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงผูร้ บั รับสารได้
มากทีส่ ดุ และศึกษารูปแบบการท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ขององค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ วแห่งประเทศญีป่ นุ่
(Japan National Tourism Organization) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป มีรายได้
เฉลี่ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชชา ยงกิจเจริญ (2558)
ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อศิลปินวง EXO ของกลุ่มแฟนคลับ
EXO-L พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย ระดับการศึกษาและช่วงรายได้รวมของ
ครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48
เจนเนอเรชั่ น วาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่ างกั น ซึ่ ง ขั ดแย้ งกั บ งานวิ จั ย ของ ธั ญญพั ส ส์
เกตุประดิษฐ์ และ อิทธิกร ข�ำเดช (2554) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่
ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
ด้านการน�ำเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เสื้อผ้า
จากร้ า นค้ า ในเครื อ ข่ า ยเฟซบุ ๊ ค และอิ น สตาแกรมของผู ้ บ ริ โ ภค นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้า
ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับ
แนวความคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560) กล่าวว่า ความแตกต่างทางเพศ อายุ รวมถึงอาชีพ ส่งผล
ให้บุคคลมีพฤติกรรม ความคิด การตัดสินใจแตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสินค้ามาก
ที่สุด ได้แก่ช่วง 18.00-20.00 น. สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ สื่ออินเทอร์เน็ต สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Solomon (2013) กล่าวว่า กลุม่ เจนเนอเรชัน่ วายเป็นกลุม่ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับโลกออนไลน์
ได้ตลอดเวลา สามารถรับข้อมูลได้ตามความสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถรับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
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ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยติดตามวง AKB48 ก่อนจะติดตามวง BNK48 สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Klapper (1960) กล่าวว่า ผู้รับสารมีกระบวนการเลือกรับสารที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกเปิดรับสาร การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู้และการตีความหมาย และการเลือก
จดจ�ำ  ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยติดตามวง AKB48 มาก่อน เลือกที่จะเปิดรับหรือให้ความ
สนใจเพื่อสนองความต้องการของตน นอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามาก
ทีส่ ดุ คือ ดารา/นักร้อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น (2559) ศึกษาถึงความมีอทิ ธิพลของ
การโฆษณาโดย ใช้บคุ คลทีม่ ชี อื่ เสียงทีม่ ตี อ่ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์สก๊อตในสายตาของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่องทางสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกติดตามวง BNK48 หรือสมาชิกในวง
BNK48 มากทีส่ ดุ คือ Instagram สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ (2558) ศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแต่ละ
เจเนอเรชั่นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย นิยม
รับข่าวสารผ่านช่องทาง Instagram มากที่สุด
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับ
วง BNK48 เจนเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านราคา
ด้านบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) หรือคุณภาพและประสิทธิภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่ม
แฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากการก�ำหนดราคาของ
สินค้าถือเป็นแผนทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบมากขึ้น โดยต้องค�ำนึงถึงสภาพการแข่งขัน
ของตลาดสินค้าร่วมด้วย เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มกั เปรียบเทียบระหว่างราคาและคุณค่าของสินค้า
ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong และ Kotler (2009) กล่าวว่า ปัจจัย
ด้านราคาหมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน โดยผู้บริโภคเปรียบเทียบระหว่างราคาที่ต้อง
จ่ายกับคุณค่าที่ได้รับกลับมาจากผลิตภัณฑ์นั้น หากคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม พบว่า ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เนื่องจาก
ผู ้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งของราคาที่ มี ค วามเหมาะสมเมื่ อ เที ย บกั บ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า
และนอกจากนี้สอดคล้องกับแนวคิดของนิตพิล ภูตะโชติ (2558) ส่วนประสมทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมบริการ กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์มีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก
ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรค�ำนึงถึงความสวยงาม เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีความโดดเด่น
สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความสนใจ
4. การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48
เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สื่อสารการตลาดด้าน
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และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผล ◆
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

สื่อบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวคิดของสุณิสา ตรงจิตร (2559) กล่าวว่า สื่อบุคคลถือเป็นการ
สื่อสารทางตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ จึงสามารถรับรู้และประเมินผลตอบรับจากผู้ซื้อได้ทันที ดังนั้น
สื่อบุคคลจึงถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Lutz
(1991) กล่าวว่า องค์ประกอบด้านการรับรู้เป็นความเชื่อด้านจิตใจระหว่างบุคคลกับคุณสมบัติของ
ตราสินค้า ผลการวิจัยพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของวง BNK48 แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kasperson และ Breitbank (1974) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนน�ำไปสู่การ
ตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ หากประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ แล้วเกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้เกิด
การตัดสินใจที่จะบริโภคสินค้าต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่ามีประเด็นบางอย่างที่ส�ำคัญจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดเรือ่ ง
การท�ำโปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) น้อยที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรที่จะให้ความส�ำคัญใน
การแจ้งเงือ่ นไขการลดราคาสินค้าต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพือ่ ให้ผบู้ ริโภครับรูก้ อ่ นท�ำการตัดสินใจซือ้ สินค้า
รวมถึงการแจกของแถมไปกับสินค้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้า และตัดสินใจซื้อ
สินค้าเพิ่มมากขึ้น
2. จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด
เรื่อง บรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) หรือคุณภาพและประสิทธิภาพ มากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะรักษา
มาตรฐานสินค้าหรือพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมถึงการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตาม
รายการที่ได้มีการสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้าให้ไม่ได้รับความเสียหาย ตรงต่อเวลา และรับประกันสินค้า
หากสินค้าไม่ตรงตามแบบที่สั่งซื้อ หรือเกิดความเสียหายเนื่องจากการจัดส่ง เป็นต้น
3. จากการศึกษาพบว่า การใช้สมาชิกวง BNK48 เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า จะท�ำให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสนใจในสินค้านั้น ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีสมาชิกวง
BNK48 เป็นพรีเซ็นเตอร์ ก็จะท�ำให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการสินค้า และตัดสินใจซือ้ สินค้าเพิม่ มากขึน้
4. จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านการสื่อสารการตลาดเรื่องสื่อ
บุคคลน้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจึงควรจัดอบรมพนักงานขายให้สามารถตอบค�ำถามและให้ขอ้ มูล
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ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความพึงพอใจ แล้วน�ำไปสูก่ ารบอกต่อกันปากต่อปาก

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนดตัวแปรตามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับ
วง BNK48 เจนเนอเรชั่นวายในภาพรวม ไม่มีการศึกษาแยกแต่ละตัวแปร ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
ตัวแปรย่อยเพิ่มเติม เช่น การรับรู้ ค่านิยม เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรที่ท�ำการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น กลุ่ม
แฟนคลับวง BNK48 ในต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลการวิจัยต่อไป
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่ม
แฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร โดยท�ำการวิจัยเชิงคุณภาพ หาข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจงถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เพื่อน�ำไปปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าวง BNK48 ให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มแฟนคลับมากยิ่งขึ้น
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และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผล ◆
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

รายการอ้างอิง
จุฑารัตน์ ชุตนิ นั ทกุล. (2560). ประสิทธิภาพสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญีป่ ุ่น.
กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.
ณัฏฐ์หทัย เจิมแป้น. (2559). การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สก๊อต
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ณิชชา ยงกิจเจริญ. (2558). การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อศิลปินวง EXO ของกลุ่ม
แฟนคลับ EXO-L. การค้นคว้าอิสระวารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธัญญาพัสส์ เกตุประดิษฐ์ และ อิทธิกร ข�ำเดช. (2554). “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าทางอินเตอร์เน็ต
ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ 1 (2):
21-39.
นิตพิล ภูตะโชติ. (2558). ส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมบริการ. ขอนแก่น: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม. การค้นคว้า
แบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัต.ิ (2558). การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้เกิดความตัง้ ใจซือ้ สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
ของผูบ้ ริโภคในแต่ละเจเนอเรชัน่ . การค้นคว้าแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิกพิ เี ดีย. (2562). บีเอ็นเคโฟร์ตเี อต. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2562. จาก th.wikipedia.org/wiki/บีเอ็นเคโฟร์ตเี อต.
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ. (2560). การบริหารการตลาดยุคใหม่: (Marketing Management) ฉบับปรับปรุงใหม่
ปี 2560. กรุงเทพฯ: Diamond In Business World.
สุณิสา ตรงจิตร. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace). สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุรกิตติ์ สิงห์แก้ว. (2556). พฤติกรรมและอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มแฟนคลับ 48 Group ในกระแสวัฒนธรรมย่อย
J-pop. รายงานการวิจัยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Charcoal. (2561). ครบรอบ 1 ปี มิวสิควิดีโอคุกกี้เสี่ยงทาย เพลงที่ต่อลมหายใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ใคร
หลายคน. สืบค้นเมือ่ 2 มีนาคม 2562. จาก https://charcoal.in.th/1year-anniversary-bnk48-koisurufortune-cookie/.
Mango Zero. (2562). รีวิวฉบับคนรีบกับ BNK48 Vending Machine ตู้ขายของ BNK48 ที่หาซื้อได้ตาม
MRT. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2562. จาก https://www.mangozero.com/review-BNK48-vendingmachine/.

141

◆ ภัทระ

เครือคล้าย วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์ ◆

Metalbridges. (2561). ของมันต้องมี! กับสินค้าของสะสมจาก BNK48. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2562. จาก www.
metalbridges.com/BNK48-colectible-you-must-have/?fbclid.
Armstrong, G. & Kotler, P. (2009). Marketing, an introduction (9th ed.). New Jersey: Pearson
Prentice Hall.
Kasperson, R.E. & Breitbank, M. (1974). Participation, Decentralization and Advocacy Planning.
Resource Paper No.25. Washington D.C.: Association of American Geographers.
Klapper, J. T. (1960). The effects of mass communication. New York: The Free Press.
Lutz, R. J. (1991). The role of attitude theory in marketing. In perspectives in consumer behavior.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Solomon, M. (2013). Consumer Behavior (11th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.

142

