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บทคัดย่อ

	 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์	เพือ่ศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์	พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่	ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด	และการสื่อสารการตลาด	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของ

วง	 BNK48	 ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ในคร้ังน้ีมีจ�านวน	 400	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 และสถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก	่

ค่าร้อยละ	ค่าความถ่ี	ค่าเฉลีย่	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมตฐิาน	T-test,	F-test	(One-Way	

Anova)	และ	Multiple	Regression	Analysis	(MRA)	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	(1)	ลักษณะประชากรศาสตร์	พบว่า	ระดับการศึกษา	และช่วงรายได้รวมของ

ครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกัน	ส่งผลให้การตดัสนิใจซือ้สนิค้าของกลุม่แฟนคลบัวง	BNK48	เจนเนอเรชัน่วาย

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 (2)	 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมของวง	BNK48	จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง	BNK48	

ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 0.05	 (3)	 ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด	พบว่า	ปัจจัยด้านราคา	ด้านบรรจุภัณฑ์	(หีบห่อ)	หรือคุณภาพและประสิทธิภาพ

มีผลต่อการตัดสนิใจซือ้สนิค้าของกลุม่แฟนคลบัวง	BNK48	เจนเนอเรชัน่วายในเขตกรงุเทพมหานคร	อย่างมี
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นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	และ	(4)	การสื่อสารการตลาด	พบว่า	การสื่อสารการตลาดด้านการโฆษณา	

การส่งเสริมการขาย	การประชาสมัพนัธ์	การจัดกิจกรรมทางการตลาด	และสือ่ดจิิทลั	ไม่มผีลต่อการตัดสนิใจ

ซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	BNK48	เจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	0.05

ค�าส�าคัญ : 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
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บทน�ำ

	 วง	 BNK	 48	 เป็นกลุ่มวงไอดอลหญิงของประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากต้นฉบับ

อย่างวงพี	่AKB48	ทีป่ระเทศญ่ีปุน่	วง	AKB48	ได้ก่อต้ังเมือ่ปี	2005	โดย	Yasushi	Akimoto	(ช่ือเล่น	

อากิพี	ย่อมาจาก	Akimoto	Producer)	โดยแนววงคือ	“ไอดอลที่สามารถพบเจอได้”	ในประเทศไทย

วง	BNK48	อยู่ภายใต้สังกัด	บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต	โดยชื่อวงตั้งมาจากชื่อย่อของบางกอก	(Bangkok)	

หรือกรุงเทพมหานคร	เมืองหลวงของประเทศไทย	มีสีประจ�าวงเป็นสีม่วงอ่อนของดอกกล้วยไม้	และ

ได้เปิดตัวสมาชิกวงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	2	มิถุนายน	2560	โดยเพลงที่ท�าให้	BNK48	โด่งดัง

เป็นอย่างมากก็คือเพลง	 “Koisuru	 Fortune	 Cookie	 หรือ	 คุกกี้เสี่ยงทาย”	 ที่สามารถท�ายอดขาย

ได้มากกว่า	 30,000	 แผ่น	 ในยุคที่วงการเพลงไทยมีรายได้จากยอดขายเพลงโดยเฉพาะจากซีดีแทบ

จะเป็นศูนย์	เพราะมีช่องทางในการฟังเพลงเพลงที่หลากหลาย	เช่น	Youtude,	Joox,	Spotify	และ	

Apple	Music	 เป็นต้น	 แต่วง	 BNK48	 กลับมียอดจัดจ�าหน่ายแผ่นเพลงเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งที่ออก

ผลงาน	 หัวใจส�าคัญที่ท�าให้ผลงานซิงเกิลและอัลบั้มของวงนี้เป็นที่ต้องการและมีความพิเศษก็คือ	

รูปถ่าย	 และ	 ‘บัตรจับมือศิลปิน’	 ที่บรรจุอยู่ภายใน	 และเมื่อสมาชิกวง	 BNK48	 กลับมาอีกครั้ง

พร้อมซิงเกิลเพลง	 “Shonichi	 วันแรก”	 ก็สามารถท�ายอดขายได้มากกว่า	 170,000	 แผ่น	 น�าไปสู	่

‘งานจับมือ’	 ที่มีแฟน	 ๆ	 เข้าร่วมงานกว่า	 40,000	 คน	 หลังจากออกซิงเกิลมา	 3	 เพลง	 ในที่สุดวง	

BNK48	 ก็ได้มีอัลบั้มเต็มครั้งแรกที่รวบรวมเพลงทั้งหมดไว้	 โดยอัลบ้ัมเต็มน้ีสามารถท�ายอดขายได้

มากถึง	80,000	แผ่น	คิดเป็นมูลค่ากว่า	80	ล้านบาท	(Charcoal,	2561)	วง	BNK48	ได้ลดระยะ

ห่างระหว่างสมาชิกในวงและแฟนคลับด้วยหลากหลายวิธี	 อาทิเช่น	 การสร้างโรงละครประจ�าวงที่มี

การแสดงทกุสปัดาห์	การจัดต้ังงานจับมอื	กิจกรรมงานรปูคู่	หรอื	2	Shot	การถ่ายทอดสดในไลฟ์สตูดิโอ	

(ตู้ปลา)	 ฯลฯ	 โดยกิจกรรมเหล่านี้ที่ทางวง	 BNK48	 จัดขึ้นมาเพื่อให้โอตะ	 หรือกลุ่มแฟนคลับส่วน

หนึง่ได้มโีอกาสได้เข้ามาร่วมท�ากิจกรรมด้วยกัน	และอีกส่วนหนึง่ทีไ่ม่สะดวกมาร่วมกจิกรรมกส็ามารถ

ติดตามผ่านทางโซเซียลมีเดีย	 หรือจะใช้วิธีสนับสนุนวงด้วยการซ้ือแผ่น	 CD	 สินค้าลิขสิทธิ์ของวง	

รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ระลึกอื่น	ๆ	ของสมาชิกวงแต่ละคน	(วิกิพีเดีย,	2562)

	 ปัจจุบันรายได้หลักของ	 BNK48	 มาจากการขายซิงเกิลเพลงและผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้า

ของวง	 BNK48	 จากความนิยมและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับในการซ้ือผลิตภัณฑ์

แบรนด์สินค้าของวง	BNK48	ท�าให้ทางวง	BNK48	และบริษัทต้นสังกัด	บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต	ออฟฟิศ	

มรีายได้หลกัมาจากการขายสนิค้าของวง	BNK48	โดยทางต้นสงักดั	บเีอ็นเคโฟร์ตีเอต	ออฟฟิศ	ได้มกีาร

ท�าช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของ	วง	BNK48	อีกช่องทางหนึ่ง	ด้วยการออกตู้	

BNK48	Vending	Machine	หรือตู้ขายสินค้าของ	BNK48	ตามสถานี	MRT	ทั้ง	7	สถานี	ได้แก่	

MRT	สถานีก�าแพงเพชร,	MRT	สถานีจตุจักร,	MRT	สถานีพหลโยธิน,	MRT	สถานีพระราม	9,
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MRT	 สถานีเพชรบุรี,	 MRT	 สถานีสุขุมวิท,	MRT	 สถานีคลองเตย	 โดยแต่ละตู้จะอยู่ใน	Metro	

Mall	 โดย	 ตู้	 Vending	Machine	 จะเปิดให้บริการตั้งแต่	 7.00	 –	 21.00	 น.	 ของทุกวัน	 ยกเว้น	

สถานีก�าแพงเพชร	จะขายทุกวันศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	ในอนาคตอาจจะมีสินค้าอื่น	ๆ	ของทาง	BNK48	

มาประจ�าในตู้เพิ่มเติม	 ซ่ึงรายละเอียดของตู้จ�าหน่ายสินค้าสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจของ	

BNK48	(Mango	Zero,	2562)

ภำพที่ 1	ตู้	BNK48	Vending	Machine	หรือ	ตู้ขายสินค้าของ	BNK48

ที่มา:	Mango	Zero	(2562)

	 จากความนยิม	และได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างดีจากแฟนเพลง	จึงท�าให้กระแสของวง	BNK48	

นั้นมากขึ้น	 ยอดขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์มากขึ้นตามความต้องการของเหล่าโอตะ	 หรือ	 กลุ่ม

แฟนคลบั	ทีต้่องการเก็บสะสม	หรอื	ซ้ือ	สนิค้าประเภทนีเ้ป็นทีนิ่ยมเหล่าโอตะ	หรอืกลุม่แฟนคลบั	เช่น	

เสือ้ยดื,	CD	เพลง,	โฟโต้เซต,	โฟโต้บุค๊,	สายรดัข้อมอื	(รสิแบรนด์),	โปสเตอร์เขม็กลดั,	หนงัสอืพมิพ์	/	

นติยสารทีส่มาชิกวง	BNK48	ทีข่ึน้ปก	เป็นต้น	ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า	วง	BNK48	น้ันรายได้ส่วนหนึง่	

มาจากการขายสินค้า	และผลิตภัณฑ์	ของสะสมต่าง	ๆ	มากกว่าการขายแผ่น	CD	และมีการแถมของ

สมนาคุณในแผ่น	 สินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสร้างรายได้และก�าไรให้กับต้นสังกัดเป็นอย่าง

มาก	มากกว่าการขายเพลง	ท�าให้วง	BNK	ต้องสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์กับลูกค้า	ด้วยการขาย

ภาพลกัษณ์ของวงทีเ่ข้าถึงง่าย	เป็นก�าลงัใจแก่ผู้คนทีท่�าเพลงขึน้มา	แล้วออกสนิค้าตามมา	และได้ความ

นิยมในช่วงหนึ่งจนกลายเป็นแนวเพลงประเภท	T-Pop	สิ่งเหล่านี้จึงท�าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจเลือก

กลุ่มแฟนคลับ	Gen	Y	ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ	20-37	ปี	 เป็นกลุ่มที่อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียน	และวัยท�างาน	

และการทียุ่คปัจจบุันเป็นยคุทีม่ีเทคโนโลยีเขา้มาเกี่ยวข้อง	ทีร่วมเอาความหลากหลายในการรบัข้อมูล

ข่าวสารจากเข้าไว้อย่างมากมาย	นั่นก็คือกลุ่มแฟนคลับ	BNK48	ขึ้นมาเพื่อท�าการศึกษาสื่อสารและ

การส่งเสรมิการตลาด	ผลติภัณฑ์แบรนด์สนิค้าของ	วง	BNK48	ทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้า	ของ

กลุ่มแฟนคลับ	วง	BNK48	เจนเนอเรชั่นวาย	(สุรกิตติ์	สิงห์แก้ว,	2556:	3;	Metalbridges,	2561)

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้ผู้วิจัยสนใจทีจ่ะศึกษา	เรือ่ง	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	และการสือ่สาร



130

◆ ภัทระ เครือคล้าย วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์ ◆

การตลาด	ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง	BNK48	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า	ของกลุ่มแฟน

คลับวง	BNK48	เจนเนอเรชั่นวาย	ในเขตกรุงเทพมหานคร	ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม

ของกลุม่แฟนคลบั	BNK48	ในด้านต่าง	ๆ 	ซ่ึงผลการวจัิยทีไ่ด้น้ีสามารถน�าไปสร้างสรรค์พฒันากลยุทธ์

ทางการตลาดที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปินของกลุ่มแฟนคลับ	และการจัดกิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มแฟนคลับของวง	BNK	48	ในประเทศไทย	อีกทั้งยังสามารถใช้เป็น

แนวทางเพื่อพัฒนางานด้านความบันเทิงของศิลปินวงไอดอลในประเทศไทยให้ประสบความส�าเร็จ

ต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์	 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้า

ของวง	BNK48	ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย	ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ	 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้า

ของวง	BNK48	ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย	ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 3.	เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แบรนด์

สินค้าของวง	BNK48	ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย	ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 4.	เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาด	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง	

BNK48	ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย	ในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 ในการศึกษาเรือ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	และการสือ่สารการตลาด	ผลติภัณฑ์	แบรนด์

สินค้าของวง	BNK48	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า	ของกลุ่มแฟนคลับวง	BNK48	เจนเนอเรชั่น

วาย	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 โดยผู้ศึกษาได้

ด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง	ๆ	ดังนี้

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 กลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรช่ันวาย	 ที่ติดตามและช่ืนชอบ

วง	BNK48	ในเขตกรุงเทพมหานคร	 เพราะคน	Gen	Y	จากท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ติดตามที่เป็น

สมาชิกเฟสบุ๊คกลุ่มแลกซ้ือขายสินค้า	 BNK48	 1	 กลุ่ม	 และเฟซบุ๊คแฟนเพจของกลุ่มแฟนคลับ	

ทั้ง	3	เพจ	โดยใช้วิธีการจับฉลาก	คือ
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ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

	 1.	BNK48	Marketplace	[ซื้อขาย	แลกเปลี่ยน	เทรด]	 มีผู้ติดตาม	27,700	คน	

	 2.	Aom	CGM48	Thailand	Fanclub	 มีผู้ติดตาม	9,608	คน

	 3.	Phukkhom	BNK48	Thailand	Fanclub	 มีผู้ติดตาม	35,060	คน

	 โดยเป็นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	และเป็นแบบสอบถามจาก	Google	Doc	โดยผู้วิจัยแจก

แบบสอบถามให้กับกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรช่ันวาย	 BNK	 48	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยจัดท�า

แบบสอบถามออนไลน์แจกผ่านสื่อโซเซียลมีเดียที่คนไทยนิยม	เช่น	Facebook	เพื่อน�าไปเก็บข้อมูล	

ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่านการหาค่าความตรงตามเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 การวิเคราะห์

แต่ละข้อ	 (Item	 Analysis)	 และความเที่ยงของแบบสอบถาม	 โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม	400	ชุด	ก่อนท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค�าตอบและน�าไปประมวลผล	

	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ก�าหนดการใช้สูตรของ	Taro	Yamane	กรณีที่ทราบ

จ�านวนประชากร	การก�าหนดกลุม่ตัวอย่างทีม่ค่ีาความน่าเช่ือถอืโดยก�าหนดความเช่ือมัน่	95%	ซ่ึงถอืว่า

มีความผิดพลาดมาตรฐานไม่เกิน	5%	หรือที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้

ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	 และการสื่อสารการตลาด	 ผลิตภัณฑ์	 แบรนด์สินค้าของ

วง	BNK48	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า	ของกลุ่มแฟนคลับวง	BNK48	เจนเนอเรชั่นวาย	ใน

เขตกรุงเทพมหานคร	ซึ่งลักษณะค�าถามทั้ง	5	ตอน	จะเป็นค�าถามแบบปลายปิด	(Closed	–	Ended	

Questionnaire)	ทั้งหมด

 สถิติที่ใช้ในงำนวิจัย

	 จากตัวแปรที่ก�าหนดและข้อมูลที่รวบรวมได้	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์เพื่อหาค�าตอบด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการวิเคราะห์	สถิติที่ใช้วิเคราะห์	มีดังนี้

	 1.	สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ใช้เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

โดยหาความถี่	 (Frequency)	 การกระจายอัตราส่วนร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

	 2.	สถติิเชิงอนมุาน	(Inferential	Statistics)	เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด	

และการสือ่สารการตลาดผลติภัณฑ์แบรนด์สนิค้าของวง	BNK48	ทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าของ

กลุม่แฟนคลบัวง	BNK48	เจนเนอเรช่ันวายในเขตกรงุเทพมหานคร	โดยเลอืกใช้สถติิในการวิเคราะห์
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เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลดังนี้

	 	 2.1	 ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์	และอมลูด้านพฤติกรรมพฤติกรรม

การเปิดรับสื่อ	 ของวง	 BNK48	 ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	

เจนเนอเรช่ันวาย	ในเขตกรงุเทพมหานคร	ในการทดสอบสมมติฐานเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง	

2	ตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกันด้วยสถิติแบบทดสอบ	T-test	 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร

มากกว่า	2	ตัวแปรโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	ด้วยสถิติแบบ

ทดสอบ	 F-test	 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจึงท�าการทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่ด้วยวิธี	LSD

	 	 2.2	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	และการสื่อสารการตลาด	ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	 เจนเนอเรช่ันวาย	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ในการทดสอบค่า

สหสมัพนัธ์ตามสมมติฐานการวจัิยหาความแตกต่างระหว่างตัวแปร	โดยใช้สถติิการวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)

สรุปผลกำรศึกษำ

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชำกรศำสตร์

	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 อายุระหว่าง	 19	 –	 23	 ปี	 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี	ประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา	โดยมีช่วงรายได้รวมของครอบครัวต�่ากว่า	15,000	

บาทต่อเดือน

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้ำนพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อ 

	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พฤติกรรมการเปิดรบัสือ่สนิค้าวง	BNK48	ในช่วงเวลา	18.01-

20.00	น.	โดยสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุด	คือ	อินเตอร์เน็ต	(อาทิเช่น	Facebook,	

Instagram,	Twitter,	YouTube	เป็นต้น)	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยติดตามวง	AKB48	

ก่อนจะมาติดตามวง	BNK48	โดยมกีารเข้าเว็บไซต์	1	-	2	ครัง้	นอกจากนียั้งมกีารเข้าร่วมงานกจิกรรม

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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ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าวง	BNK48	ส่วนสื่อ	Instagram	และสื่อ	Twitter	ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วน

ร่วมในการกด	 like	มากที่สุด	สุดท้ายคือสื่อ	Google	ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการค้นหาประวัติวง	

BNK48	มากที่สุด

 ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด 

	 ความคิดเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาด	พบว่า	ในภาพรวมส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผล

ต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าของกลุม่แฟนคลบัวง	BNK48	อยู่ในระดับมาก	(X	=	3.61)	เมือ่พจิารณาเป็น

รายด้านพบว่า	 ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ	 ด้านบรรจุภัณฑ์	 (หีบห่อ)	 หรือคุณภาพและ

ประสทิธภิาพม	ีมคีวามคิดเหน็อยูใ่นระดับมาก	(X	=	3.84)	รองลงมาคือ	ด้านผลติภัณฑ์และสนิค้าของ

วง	BNK48	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.72)	ด้านส่วนบุคคล	(ความชอบ)	มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดับมาก	(X	=	3.66)	ด้านการออกแบบสนิค้า	(รปูแบบ,	ลกัษณะของสนิค้า)	มคีวามคิดเหน็อยู่

ในระดับมาก	(X	=	3.61)	ด้านราคามรีะดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก	(X	=	3.59)	ด้านการใช้ข่าวสาร	

(บอกต่อ	แชร์)	และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.57)	

 ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำด 

	 ความคิดเห็นด้านการสื่อสารการตลาดในภาพรวมพบว่า	ด้านการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 3.61)	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ	 การส่งเสริมการขาย

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 (X	=	3.86)	 รองลงมาคือ	การประชาสัมพันธ์	 มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก	(X	=	3.77)	สือ่ดิจิทลั	มคีวามคิดเหน็อยู่ในระดับมาก	(X	=	3.72)	การจัดกิจกรรมทางการตลาด

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.57)	และสื่อบุคคล	มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	

(X	=	3.47)	ตามล�าดับ	

 ส่วนที่ 5 ควำมคิดเห็นด้ำนกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ 

	 ความคิดเห็นการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	 ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก	 (X	 =	 3.77)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ	 ตัดสินใจ

ซื้อสินค้าเพราะชื่นชอบสมาชิกวง	BNK48	และต้องการสินค้าเกี่ยวกับสมาชิกคนนั้นเพื่อมาเป็นของ

สะสม	มคีวามคิดเหน็อยู่ในระดับมากทีส่ดุ	(X	=	4.51)	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคือ	ความช่ืนชอบ

ในวง	BNK48	ท�าให้อยากซื้อสินค้ามาสะสมอีก	มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.33)
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สรุปผลกำรทดสอบบสมมติฐำน

ตำรำงที่ 1	สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐำน

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

Sig.

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

สมมติฐำนที่ 1	ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนั	ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลติภัณฑ์แบรนด์สนิค้า

ของวง	BNK48	ของกลุม่แฟนคลบัเจนเนอเรช่ันวาย	ในเขตกรงุเทพมหานคร

-	เพศ  0.10

-	อายุ  0.19

-	ระดับการศึกษา  	0.00*

-	อาชีพ  0.45

-	รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน  	0.01*

สมมติฐำนที่ 2	พฤติกรรมการเปิดรบัสือ่ทีแ่ตกต่างกนั	ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลติภัณฑ์แบรนด์สนิค้า

ของวง	BNK48	ของกลุม่แฟนคลบัเจนเนอเรช่ันวาย	ในเขตกรงุเทพมหานคร

-	ช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อ	  0.07

-	สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ	  0.28

-	การติดตาม	BNK48  0.37

-	การเข้าเว็บไซต์เพื่อไปดูสินค้าของวง	BNK48  0.32

-	การเข้าร่วมกิจกรรมของวง	BNK48  	0.01*

สมมติฐำนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั	ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลติภัณฑ์แบรนด์สนิค้า

ของวง	BNK48	ของกลุม่แฟนคลบัเจนเนอเรช่ันวาย	ในเขตกรงุเทพมหานคร

-	ผลิตภัณฑ์และสินค้า	  0.23

-	ราคา	  	0.00*

-	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	  0.13

-	บรรจุภัณฑ์	(หีบห่อ)	หรือ	คุณภาพและประสิทธิภาพ  	0.01*

-	ส่วนบุคคล	(ความชอบ)  0.26

-	การใช้ข่าวสาร	(บอกต่อ	แชร์)  0.87

-	การออกแบบสินค้า	(รูปแบบ,	ลักษณะของสินค้า)  0.60
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◆ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผล ◆

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐำนที่ 4 การสือ่สารการตลาดทีแ่ตกต่างกนั	ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลติภัณฑ์แบรนด์สนิค้าของวง	BNK48	

ของกลุม่แฟนคลบัเจนเนอเรช่ันวาย	ในเขตกรงุเทพมหานคร

-	ด้านการโฆษณา  0.62

-	ด้านการประชาสัมพันธ์  0.46

-	ด้านสื่อบุคคล  	0.00*

-	ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด  0.62

-	ด้านสื่อดิจิทัล  0.06

*	ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

 สมมติฐำนที ่1	ประชากรเจนเนอเรช่ันวายในเขตกรงุเทพมหานครทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์	

ประกอบด้วย	 ระดับการศึกษา	 และช่วงรายได้รวมของครอบครัวต่อเดือนต่างกัน	 ท�าให้การตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยมี

รายละเอียดดังนี้

	 ระดับการศึกษาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลติภัณฑ์แบรนด์สนิค้าของวง	BNK48	

ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรช่ันวายแตกต่างกัน	 โดยกลุ่มระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช.	 หรือต�่ากว่า	 และกลุ่มระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.	 มีการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่ม

แฟนคลับวง	BNK48	มากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี	และกลุ่มที่มีระดับการศึกษา

ตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 รายได้ครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของ

วง	 BNK48	 ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวายแตกต่างกัน	 โดยกลุ่มที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน	

45,001-55,000	 บาท	 จะมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	 น้อยกว่ากลุ่มที่มี

รายได้ครอบครัวต่อเดือน	 15,001-25,000	 บาท	 กลุ่มรายได้ครอบครัวต่อเดือน	 35,001-45,001	

และกลุม่ทีม่รีายได้ครอบต่อเดือน	55,001	บาทขึน้ไป	ส่วนกลุม่ทีม่รีายได้ครอบครวัต่อเดือน	25,001-

35,000	 บาท	 จะมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	 น้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้

ครอบครัวต่อเดือน	15,001-25,000	บาท	และกลุ่มที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน	55,001	บาทขึ้นไป	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

สมมติฐำน

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

Sig.

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ตำรำงที่ 1	สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน	(ต่อ)
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 สมมติฐำนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ	 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกัน	 ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง	BNK48	ของกลุ่มแฟนคลับเจนเนอเรชั่นวาย	ในเขต

กรงุเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.05	โดยกลุม่ทีม่พีฤติกรรมการเข้าร่วม

กิจกรรม	5	-	6	ครั้ง	มีการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	BNK48	มากกว่ากลุ่มที่เข้าร่วม

กิจกรรม	1	-	2	ครั้ง	กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม	3	-	4	ครั้ง	และกลุ่มที่เข้าร่วม	7	ครั้ง	ขึ้นไป	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

 สมมติฐำนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน	 ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลติภัณฑ์แบรนด์สนิค้าของวง	BNK48	ของกลุม่แฟนคลบัเจนเนอเรช่ันวาย	ในเขตกรงุเทพมหานคร	

พบว่า	ตัวแปรด้านราคา	(Beta	=	0.67)	และด้านบรรจุภัณฑ์	(หีบห่อ)	หรือคุณภาพและประสิทธิภาพ	

(Beta	=	0.19)	มีผลต่อการตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์แบรนด์สินค้าของวง	BNK48	อย่างมีนัยส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยทั้ง	 2	 ตัวแปรนี้สามารถท�านายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

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)

 สมมติฐำนที ่4	การสือ่สารการตลาดทีแ่ตกต่างกนั	ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือผลติภัณฑ์แบรนด์

สนิค้าของวง	BNK48	ของกลุม่แฟนคลบัเจนเนอเรช่ันวาย	ในเขตกรงุเทพมหานคร	พบว่า	ตัวแปรด้าน

สื่อบุคคล	 (Beta	 =	 0.50)	 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง	 BNK48	 อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	 โดยตัวแปรนี้สามารถท�านายปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง	BNK48	ในรูปของคะแนนดิบ	และคะแนนมาตรฐาน

ได้ดังนี้

	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

	 Y	=	0.96+	0.38
(ด้านสื่อบุคคล)

	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

	 Z	=	0.50
(ด้านสื่อบุคคล)
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◆ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผล ◆

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	และการสื่อสารการตลาด	ผลิตภัณฑ์แบรนด์

สินค้าของวง	BNK48	ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	BNK48	เจนเนอเรชั่น

วาย	ในเขตกรุงเทพมหานคร”	สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	

BNK48	เจนเนอเรช่ันวาย	ในเขตกรงุเทพมหานคร	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	 มีอายุระหว่าง	 19-23	 ปี	 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา	 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี	มีช่วงรายได้รวมของครอบครัวต�่ากว่า	15,000	บาทต่อเดือน	สอดคล้องกับงาน

วจัิยของจฑุารตัน์	ชุตินนัทกุล	(2560)	ศึกษารปูแบบสือ่ทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถเข้าถงึผู้รบัรบัสารได้

มากทีส่ดุ	และศึกษารปูแบบการท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์ขององค์การส่งเสรมิการท่องเทีย่วแห่งประเทศญ่ีปุ่น	

(Japan	National	Tourism	Organization)	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มอีายต้ัุงแต่	18	ปีขึน้ไป	มรีายได้

เฉลี่ยไม่เกิน	20,000	บาทต่อเดือนนอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชชา	ยงกิจเจริญ	 (2558)	

ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร	ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อศิลปินวง	EXO	ของกลุ่มแฟนคลับ	

EXO-L	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา	

ผลการวิจัยพบว่า	ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย	ระดับการศึกษาและช่วงรายได้รวมของ

ครอบครัวต่อเดือนแตกต่างกัน	 ส่งผลให้การตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	

เจนเนอเรช่ันวาย	 ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน	 ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของ	 ธัญญพัสส	์

เกตุประดิษฐ์	 และ	 อิทธิกร	 ข�าเดช	 (2554)	 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	 7	 ด้าน	 ได้แก	่

ปัจจัย	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 ด้านบุคลากร	

ด้านการน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	 และด้านกระบวนการ	 ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ	 เสื้อผ้า

จากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ ๊คและอินสตาแกรมของผู้บริโภค	 นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว่า	

ลักษณะทางประชากรศาสตร์	ได้แก่	เพศ	อายุ	และอาชีพแตกต่างกัน	ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้า

ของกลุ่มแฟนคลับวง	BNK48	 เจนเนอเรชั่นวาย	 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน	ขัดแย้งกับ

แนวความคิดของศิริวรรณ	เสรีรัตน์	(2560)	กล่าวว่า	ความแตกต่างทางเพศ	อายุ	รวมถึงอาชีพ	ส่งผล

ให้บุคคลมีพฤติกรรม	ความคิด	การตัดสินใจแตกต่างกัน	

	 2.	พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสินค้ามาก

ที่สุด	ได้แก่ช่วง	18.00-20.00	น.	สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ	สื่ออินเทอร์เน็ต	สอดคล้อง

กบัแนวคิดของ	Solomon	(2013)	กล่าวว่า	กลุม่เจนเนอเรช่ันวายเป็นกลุม่ทีเ่ช่ือมต่อกับโลกออนไลน์

ได้ตลอดเวลา	 สามารถรับข้อมูลได้ตามความสนใจ	 นอกจากนี้ยังสามารถรับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว	
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ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยติดตามวง	 AKB48	 ก่อนจะติดตามวง	 BNK48	 สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	Klapper	(1960)	กล่าวว่า	ผู้รับสารมีกระบวนการเลือกรับสารที่แตกต่างกัน	ไม่ว่าจะ

เป็นการเลือกเปิดรับสาร	การเลือกให้ความสนใจ	การเลือกรับรู้และการตีความหมาย	และการเลือก

จดจ�า	ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยติดตามวง	AKB48	มาก่อน	เลือกที่จะเปิดรับหรือให้ความ

สนใจเพื่อสนองความต้องการของตน	 นอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้ามาก

ทีส่ดุ	คือ	ดารา/นกัร้อง	สอดคล้องกบังานวจิยัของณัฏฐ์หทยั	เจิมแป้น	(2559)	ศึกษาถงึความมอิีทธพิลของ

การโฆษณาโดย	ใช้บคุคลท่ีมช่ืีอเสยีงทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ตราสนิค้า	ผลติภัณฑ์สก๊อตในสายตาของผู้บรโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร	ช่องทางสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกติดตามวง	BNK48	หรือสมาชิกในวง	

BNK48	มากทีส่ดุคือ	Instagram	สอดคล้องกบังานวิจยัของภัสสราณัฐ	รวยธนาสมบติั	(2558)	ศึกษา

พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความต้ังใจซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแต่ละ

เจเนอเรช่ันเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค	 พบว่า	 กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย	 นิยม

รับข่าวสารผ่านช่องทาง	Instagram	มากที่สุด

	 3.	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับ

วง	BNK48	เจนเนอเรช่ันวาย	ในเขตกรงุเทพมหานคร	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ปัจจัยด้านราคา	

ด้านบรรจุภัณฑ์	 (หีบห่อ)	 หรือคุณภาพและประสิทธิภาพ	 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่ม

แฟนคลับวง	BNK48	เจนเนอเรชั่นวาย	ในเขตกรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้เนื่องจากการก�าหนดราคาของ

สินค้าถือเป็นแผนทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบมากข้ึน	 โดยต้องค�านึงถึงสภาพการแข่งขัน

ของตลาดสนิค้าร่วมด้วย	เนือ่งจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกัเปรยีบเทยีบระหว่างราคาและคุณค่าของสนิค้า

ก่อนตัดสินใจซื้อ	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Armstrong	 และ	 Kotler	 (2009)	 กล่าวว่า	 ปัจจัย

ด้านราคาหมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน	โดยผู้บริโภคเปรียบเทียบระหว่างราคาที่ต้อง

จ่ายกับคุณค่าที่ได้รับกลับมาจากผลิตภัณฑ์นั้น	 หากคุณค่าสูงกว่าราคา	 ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณวิชญ์	 พยุหวรรธนะ	 (2559)	 ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อ	การตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม	พบว่า	ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า	 เนื่องจาก

ผู ้บริโภคให้ความส�าคัญในเรื่องของราคาที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า	

และนอกจากนี้สอดคล้องกับแนวคิดของนิตพิล	 ภูตะโชติ	 (2558)	 ส่วนประสมทางการตลาดของ

อุตสาหกรรมบริการ	 กล่าวว่า	 บรรจุภัณฑ์มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคอย่างมาก	

ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรค�านึงถึงความสวยงาม	 เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์	 มีความโดดเด่น

สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความสนใจ	

	 4.	การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48

เจนเนอเรช่ันวาย	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 สื่อสารการตลาดด้าน



139

◆ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผล ◆

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

สื่อบุคคล	 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	 เจนเนอเรช่ันวาย	 ในเขต

กรุงเทพมหานคร	สอดคล้องกับแนวคิดของสุณิสา	ตรงจิตร	 (2559)	กล่าวว่า	สื่อบุคคลถือเป็นการ

สื่อสารทางตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ	จึงสามารถรับรู้และประเมินผลตอบรับจากผู้ซื้อได้ทันที	ดังนั้น

สื่อบุคคลจึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ	 อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Lutz	

(1991)	 กล่าวว่า	 องค์ประกอบด้านการรับรู้เป็นความเช่ือด้านจิตใจระหว่างบุคคลกับคุณสมบัติของ

ตราสินค้า	ผลการวิจัยพบว่า	การเข้าร่วมกิจกรรมของวง	BNK48	แตกต่างกัน	มีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	 เจนเนอเรช่ันวาย	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	Kasperson	และ	Breitbank	(1974)	กล่าวว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชนน�าไปสู่การ

ตัดสินใจในสิ่งต่าง	ๆ	หากประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด	ๆ	แล้วเกิดความพึงพอใจ	ส่งผลให้เกิด

การตัดสินใจที่จะบริโภคสินค้าต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

	 ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่ามีประเด็นบางอย่างที่ส�าคัญจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

	 1.	จากการศึกษาพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเหน็ด้านส่วนประสมทางการตลาดเรือ่ง

การท�าโปรโมชั่น	(ลด	แลก	แจก	แถม)	น้อยที่สุด	ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรที่จะให้ความส�าคัญใน

การแจ้งเง่ือนไขการลดราคาสนิค้าต่าง	ๆ 	อย่างชัดเจน	เพือ่ให้ผู้บรโิภครบัรูก่้อนท�าการตัดสนิใจซ้ือสนิค้า	

รวมถึงการแจกของแถมไปกับสินค้า	เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้า	และตัดสินใจซื้อ

สินค้าเพิ่มมากขึ้น

	 2.	จากการศึกษาพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด

เรื่อง	บรรจุภัณฑ์	(หีบห่อ)	หรือคุณภาพและประสิทธิภาพ	มากที่สุด	ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะรักษา

มาตรฐานสินค้าหรือพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 รวมถึงการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตาม

รายการที่ได้มีการสั่งซ้ือ	 การจัดส่งสินค้าให้ไม่ได้รับความเสียหาย	 ตรงต่อเวลา	 และรับประกันสินค้า

หากสินค้าไม่ตรงตามแบบที่สั่งซื้อ	หรือเกิดความเสียหายเนื่องจากการจัดส่ง	เป็นต้น

	 3.	จากการศึกษาพบว่า	 การใช้สมาชิกวง	 BNK48	 เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า	 จะท�าให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามสนใจในสินค้านั้น	 ๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 ดังน้ันหากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้ัน	 ๆ	 มีสมาชิกวง	

BNK48	เป็นพรเีซ็นเตอร์	กจ็ะท�าให้ผู้บรโิภคเกดิความต้องการสนิค้า	และตัดสนิใจซ้ือสนิค้าเพิม่มากขึน้

	 4.	จากการศึกษาพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านการสื่อสารการตลาดเรื่องสื่อ

บคุคลน้อยทีส่ดุ	ดังนัน้ผู้ประกอบการจึงควรจัดอบรมพนกังานขายให้สามารถตอบค�าถามและให้ข้อมลู
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ลกูค้าได้อย่างถกูต้อง	ชัดเจน	เพือ่ให้ผู้บรโิภคเกดิความพงึพอใจ	แล้วน�าไปสูก่ารบอกต่อกันปากต่อปาก

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยก�าหนดตัวแปรตามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มแฟนคลับ

วง	BNK48	 เจนเนอเรชั่นวายในภาพรวม	 ไม่มีการศึกษาแยกแต่ละตัวแปร	ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา

ตัวแปรย่อยเพิ่มเติม	เช่น	การรับรู้	ค่านิยม	เป็นต้น	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	

	 2.	ควรมีการขยายขอบเขตของประชากรที่ท�าการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้น	 เช่น	 กลุ่ม

แฟนคลับวง	 BNK48	 ในต่างจังหวัด	 เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของผลการวิจัยต่อไป

	 3.	ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่ม

แฟนคลับวง	BNK48	 เจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร	 โดยท�าการวิจัยเชิงคุณภาพ	หาข้อมูลที่

เฉพาะเจาะจงถึงการตัดสินใจซ้ือสินค้าของกลุ่มแฟนคลับวง	 BNK48	 เพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนา

สินค้าวง	BNK48	ให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มแฟนคลับมากยิ่งขึ้น
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ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48 เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
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