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สารนิพนธ์ “การขยายธุรกิจของ Line Friends: กรณีศึกษา BT21”: มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาคุณลักษณะและประเภทของสินค้า BT21 กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและการตลาดของ BT21และ
แนวโน้มการต่อยอดธุรกิจของ LINE FRIENDS จากการขายสินค้า BT21 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากงานวิจัย บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับBT21 และ LINE FRIENDS 
เว็บไซต์ Official BT21 และ LINE Official รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา รวมถึงแนวโน้มใน
อนาคตของบริษัท LINE จากการตลาดในอดีตและปัจจุบัน โดยน าเสนอในรูปแบบตารางTimeline 
และการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ปี 2011 บริษัท LINE ปรับปรุงรูปแบบจากแอพพลิเคชั่น
ส่งข้อความระหว่างผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เมื่อได้รับความนิยม จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือมุ่งสู่
การเป็น Smart Portal เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  LINE ต้องการ
ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลกเพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้า และผลิตสินค้าใหม่ออกมา เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า LINE จึงสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ LINE เนื่องจากในอดีตกลุ่มลูกค้า
ส่วนมากจะเป็น Gen X แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีและความก้ามหน้าทางเครื่องมือสื่อสาร รวมถึง
อินเตอร์เน็ตนั้นพัฒนาอย่างก้าวไกล LINE มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ หรือ Gen Z เนื่องจาก ลูกค้าช่วง
อายุนี้ถือเป็นลูกค้าที่ใช้บริการของ LINE มากที่สุดในปัจจุบัน การตอบสนองความต้องการชองคนรุ่น
ใหม่ และความต้องการของสังคมในปัจจุบัน นับว่าเป็นความสามารถทางวางแผนการตลาด กลยุทธ์ที่
ดี สามารถต่อยอดธุรกิจให้เป็นที่นิยมต่อไปในปัจจุบันและอนาคต 

 

 

ค าส าคัญ : LINE FRIENDS BT21 กลยุทธ์ทางการตลาด และสินค้าวัฒนธรรม 
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กิตติกรรมประกาศ 

              ในการศึกษาเรื่อง การขยายธุรกิจของ Line Friends: กรณีศึกษา BT21 ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ขอขอบคุณในความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณที่ปรึกษางานวิจัยนี้ 
เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยสอน แนะน า และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานอย่างใส่ใจ ตั้งแต่เริ่มท า
งานวิจัยจนจบ เพื่อให้วิจัยนี้มีเนื้อหาสมบูรณ์ ครบถ้วน และส าเร็จได้ด้วยดี 

              ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่แสนดีของข้าพเจ้า ที่คอยหวังดี มอบความรัก สนับสนุนและ
ดูแลข้าพเจ้ามาตลอด มอบทุนทรัพย์ให้ข้าพเจ้าน าไปซื้อความสุขในสิ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ หวังว่าใน
อนาคตข้าพเจ้าจะได้ดูแลและตอบแทนทั้งสองท่านเป็นอย่างดีเหมือนกับที่ดูแลข้าพเจ้าเสมอมา 

             ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ที่รักทุกคนในช่วงชีวิตของข้าพเจ้า ที่คอยสนับสนุนให้ก าลังใจข้าพเจ้า 
เป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นทั้งเพ่ือนกินเพ่ือนนอน เพ่ือนเที่ยว ทั้งในเวลาสุขและในเวลาทุกข์ใจ คอยรับส่ง
และพาไปรับประทานอาหารอร่อย ๆ สร้างสีสันในชีวิตข้าพเจ้า สร้างความทรงจ าที่ดี และผ่าน
ช่วงเวลาที่ยากล าบากไปด้วยกัน ข้าพเจ้าหวังว่าในอนาคตกลุ่มของเราจะสามารถกลับมารวมตัวกัน
อย่างพร้อมหน้า หลังจากพ้นรั้วมหาวิทยาลัย และเข้าสู่ช่วงวัยท างานอันแสนยากล าบากก็หวังว่าเพ่ือน  
กับข้าพเจ้าจะยังรักษามิตรไมตรีและยังติดต่อกันอยู่เสมอเช่นเดิมอย่างที่ท าในตอนนี้ ขอให้ทุกคนมี
สุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วย ไม่ปวดหลัง จากการท างาน และสร้างความทรงจ าที่ดีด้วยกันต่อไปในอนาคต 

            ขอขอบคุณศิลปิน BTS และ GOT7 ส าหรับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในการท างาน และก้าว
ผ่านช่วงเวลาที่แสนยากล าบากในการใช้ชีวิตแต่ละวันของข้าพเจ้า บทเพลงอันไพเราะที่สร้างรอยยิ้ม 
ก าลังใจ และปลอบประโลมยามที่ข้าพเจ้าทุกข์ใจ รายการวาไรตี้ที่สร้างความบันเทิงและความ
ประทับใจมาครึ่งชีวิตของข้าพเจ้า ตั้งแต่สมัยมัธยมจนจบมหาวิทยาลัย เป็นความสุขที่ไม่อาจหาสิ่งใด
มาแทนได้ของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะตอนนี้และหลังจากนี้ต่อไป 

           สุดท้ายนี้บุคคลที่ส าคัญที่สุดก็คือตัวข้าพเจ้า ขอบคุณตัวข้าพเจ้าเองที่สามารถเติบโตและก้าว
ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประสบพบเจอในช่วงเวลาที่ต้องจากบ้านมาไกล ขอบคุณที่เข้มแข็งและดึงตัวเอง
ออกจากช่วงเวลาที่ยากล าบาก แม้จะมีช่วงเวลาที่ยากล าบากสักเพียงใดก็กลับมาสดใสและปลอบ
ประโลมตัวเองได้ นอกจากนี้ ขอขอบคุณเอนิเมชันทุกเรื่อง หนังสือการ์ตูน นิยาย เกมทุกเกม ผู้แต่ง
และผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ขอขอบคุณจากใจจริง 

     

        พรรณทิพา แสนบุญศิริ 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
     ทุกวันนี้โลกของการติดต่อสื่อสารนั้นพัฒนาไปไกลมาก หากย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับเมื่อ

ยุค10 ปีที่แล้ว ที่หากต้องการติดต่อกันอย่างเร่งด่วนที่สุดก็จ าเป็นต้องใช้มือถือโทรศัพท์เพ่ือพูดคุย
ติดต่อสื่อสารกัน หรือถ้าหากต้องการติดต่อกันเป็นค าพูดก็ต้องส่งทางข้อความ ซึ่งส่งครั้งหนึ่งกต็้องเสีย
เงิน หรือหากให้ล้ าสมัยขึ้นมาอีกขั้น ก็ต้องเป็นการส่งอีเมล์แต่การใช้งานจะต้องส่งผ่านคอมพิวเตอร์
เท่านั้น ทว่าในยุคนี้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ส าหรับการติดต่อสื่อสารก็มีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลาย
ประเภทอย่าง LINE Whatapps Facebook Chat เป็นต้น แต่ส าหรับในเมืองไทยแอพพลิเคชั่น
ส าหรับการติดต่อสื่อสารที่ดูแล้วได้รับความนิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้น LINE 

LINE ก็คือแอพพลิเคชั่นส าหรับการติดต่อสื่อสารประเภทหนึ่งที่คนไทยค่อนข้างนิยมใช้งาน
กันเป็นอย่างมาก โดยมีเหตุผลดังนี้ ประการแรกใช้ส าหรับโทร ไม่ว่าจะเป็นการโทรด้วยเสียงหรือการ
โทรด้วยวีดีโอ ข้อดีของการโทรด้วย LINE ก็คือ ไม่เสียค่าโทรศัพท์ เพราะการโทรผ่านไลน์ ใช้แพ็คเก็จ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้ประหยัดเงินเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศ สามารถโทรหากัน 
โดยไม่เสียค่าโทรศัพท์ทางไกล ประการที่สองสื่อสารผ่านทางข้อความ สามารถสนทนาเป็นรายบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลก็ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถ ส่งรูปภาพ หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ประเภทอ่ืนได้อีกด้วย 
จุดเด่นของ Line ในการสนทนา ผ่านทางข้อความได้แก่การส่งรูปภาพตัวการ์ตูนที่เรียกว่าสติ๊กเกอร์ซึ่ง
ช่วยให้ลดปริมาณการพิมพ์ข้อความลงได้มากและถือเป็นลูกเล่นที่ท าให้ LINEได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก ประการที่สามการโพสต์ข้อความบนTimelineของ LINE มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการ
โพสต์ข้อความบน Facebook ซึ่งเป็นการแสดงความรู้สึกหรืออยากแบ่งปันรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
เรื่องราวดี ๆ ให้กับเพ่ือนๆ  แบบไม่เฉพาะเจาะจง ประการที่สี่Line Keep ความสามารถใหม่ของ 
line ช่วยให้เราสามารถ เก็บไฟล์เอาไว้กับ LINE และสามารถแชร์ไปยัง application อ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ เรายังสามารถประยุกต์ใช้ Keep ในการส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ ไปสู่สมาร์ทโฟน หรือส่ง
ไฟล์จากสมาร์ทโฟน ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่ามีความสะดวกเป็นอย่างมาก ประการสุดท้าย
คือนอกจากความสามารถของ application line เองแล้วยังมี application อ่ืนที่พัฒนาขึ้นมาและ
สามารถน ามาใช้ร่วมกับรายได้อีกมากมายเช่น Line TV Line tool Line brush เป็นต้น จากที่ได้
กล่าวมาท้ังหมดนี้คือประโยชน์ของ line ที่คุณสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้การใช้
ไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (มนัสวี ,2563) 

LINE Application นั้นเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขี้นในช่วงกลางปี 2010 โดยการร่วมมือของ
บริษัท Naver Japan Corporation และบริษัท livedoor โดยมี NHN Japan เป็นผู้พัฒนาฟีเจอร์
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ต่าง ๆ ของไลน์ และในส่วนของการตลาดด้านธุรกิจนั้นยกให้บริษัทที่เกาหลี NHN Corporation 
จัดการ หลังจากที่เปิดตัวได้เพียงไม่นานก็ได้รับการตอบรับถึงหลายสิบล้านยูสเซอร์ในญี่ปุ่น ประเด็น
แรกที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมแชท LINE ขึ้นมาก็มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ภูมิภาค 
Tohoku เมื่อต้นปี 2011  ในตอนนั้นระบบการติดต่อทางการโทรศัพท์ล่มลง ท าให้ NHN Japan 
ตัดสินใจออกแบบ App ที่สามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือ บนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์พีซี ซึ่งจะท างาน
บนเครือข่ายข้อมูลที่สามารถส่งข้อความตอบโต้ได้รวดเร็วและต่อเนื่อง ด้วยความที่ไลน์มีคุณสมบัติ
ของโปรแกรมสนทนาครบถ้วน ตั้งแต่ ข้อความ ไฟล์รูป ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ระบบการค้นหาเพ่ือนด้วย 
QR Code หรือแม้กระทั่งเกม ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของแอพพลิเคชั่นนี้ก็ว่าได้ค่ะ นั่นก็
คือ “Sticker” นั่นเอง โดยมีตัวละครหลักคือ Moon เป็นสติกเกอร์หัวกลม ตัวสีขาว Cony กระต่าย
สีขาว Brown เป็นหมีสีน้ าตาล James เป็นสติกเกอร์หนุ่มเจ้าส าอาง และ Sally เป็ดสีเหลือง                

(ศิรินิภา คณทา,2563) 

เมื่อสติ๊กเกอร์ของตัวละครต่าง ๆ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทาง LINE FRIENDS จึงออก
สินค้าใหม่เป็นตุ๊กตาของแต่ละตัวละคร โดยตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้น คือ Brown เกิด
การร่วมงานกับสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมาย จนกลายเป็นสินค้าหลากหลายและได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากในหลายประเทศ และต่อมา ทาง LINE FRIENDS น าเสนอตัวละครใหม่ชื่อ Chocoออกมา ซึ่งเป็น
น้องสาวของ หมีBrown  หลังจาก Line friend  ได้สร้างคาแรคเตอร์ 11 ตัวขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นสติก
เกอร์ส าหรับแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ “LINE” ที่มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านคน โดยมี
คาแรคเตอร์เด่น ๆ เช่น Brown Choco และ Cony ทั้งยังได้ร่วมมือกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
เช่น LAMY L’Occitane Brompton ฯลฯ และปัจจุบัน LINE FRIENDS เปิดสโตร์ 87 สาขาทั่วโลก 
ใน 11 เมืองต่าง ๆ เช่น กรุงโซล ณ มหานครนิวยอร์ก เซี่ยงไฮ้ และโตเกียว 

“LINE FRIENDS”  เ ปิ ดตั ว คาแรค เตอร์ ใหม่  “BT21”  ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ากความร่ ว มมื อ
ระหว่าง “LINE FRIENDS” กับศิลปินบอยแบนด์เกาหลีที่เป็นที่นิยมอย่างมาก “BTS” เพ่ือสร้างสรรค์
คาแรคเตอร์ใหม่ ภายใต้โครงการ “FRIENDS CREATORS”  

“BTS” กลุ่มศิลปินชายจากเกาหลี มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก และเป็นกลุ่ม K-POP กลุ่มแรกที่
ชนะรางวัล Top Social Artist ของ Billboard Music Awards  “BTS” ย่อมาจาก บียอนด์เดอะซีน 
( อั ง กฤษ  :  Beyond The Scene)  ห รื อ  บั งทั นบอยส์  ( อั ง กฤษ  :  Bangtan Boys ฮั นกึ ล  : 

방탄소년단 ฮันจา : 防彈少年團 อ่านว่า : บังทันซอยอนดัน) มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ได้แก่ คิมนัม
จุน คิมซอกจิน มินยุนกิ จองโฮซอก ปาร์คจีมิน คิมแทฮยอง และจอนจองกุก  
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“BT21” เป็นผลงานแรกจากโครงการ “FRIENDS CREATORS” ของ LINE FRIENDS ซึ่ง
มุ่งเน้นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆ กับศิลปินระดับโลก 

“FRIENDS CREATORS” คือ กลยุทธ์ระยะยาวที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและสร้างสรรค์
ของ LINE FRIENDS ในการสร้างธุรกิจแบบใหม่ของ บริษัท โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
ระดับโลกจากหลากหลายสาขา BTS เป็นศิลปินกลุ่มแรกที่เข้าร่วมโครงการ FRIENDS CREATORS 
เนื่องจาก LINE FRIENDS มองว่าวง BTS เป็นกลุ่มศิลปินที่สามารถเล่าถึงเรื่องราวได้อย่างมีความ
น่าสนใจ และทันสมัย รวมถึงมีวิวัฒนาการในการสร้าง คาแรคเตอร์ในแต่ละตัวได้ ซึ่งสะท้อนถึง
ลักษณะจุดเด่นของบรรดาสมาชิกแต่ละคน 

สมาชิกท้ัง 7 คนของ BTS ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างทั้งหมด ซึ่งแต่ละคาแรคเตอร์จะ
มีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง เนื่องจากสมาชิกวงแต่ละคนเป็นคนร่างภาพวาด และรายละเอียดต่าง  
ๆ ของตัวคาแรคเตอร์นั้น ๆ รวมไปถึงคุณค่าของคาแรคเตอร์แต่ละตัวร่วมกับ LINE FRIENDS แทนที่
จะสร้างตัวละครที่หน้าคล้ายกับสมาชิกขึ้นมาเฉยๆ 

BT21 เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน ปี2017 ประกอบไปด้วย สมาชิก 8 ตัว ได้แก่ 
KOYA หมีโคอาล่า ออกแบบโดย คิมนัมจุนหัวหน้าวง BTS RJ อัลปาก้าสีขาวผูกผ้าพันคอสีแดง 
ออกแบบโดย คิมซอกจิน SHOOKY คุกกี้ ออกแบบโดย มินยุนกิ MANG ม้าใส่หน้ากาก ออกแบบโดย 
จองโฮซอก CHIMMY สุนัขสวมเสื้อฮู้ดสีเหลืองสดใส ออกแบบโดย ปาร์คจีมิน TATA มนุษย์ต่างดาว
ใบหน้ารูปหัวใจสีแดง ออกแบบโดย      คิมแทฮยอง  COOKYกระต่ายสีชมพู ออกแบบโดยจอนจอง
กุก และ VAN หุ่นยนต์ของ TATA ออกแบบโดย คิมนัมจุน  

ส าหรับเรื่องราวและคาแรคเตอร์แต่ละตัวของ “BT21”  TATA เป็นคาแรคเตอร์ที่อยากรู้ทุก
สิ่งทุกอย่างที่อยู่นอกจักรวาลของเขา เขาจึงตัดสินใจที่จะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์บนโลก หลังจากที่เขา
บังเอิญลงจอดยานพาหนะระหว่างการเดินทางของเขา เขาได้พบกับสมาชิกทั้งหกคือ RJ CHIMMY 
COOKY MANG SHOOKY และ KOYA ทั้ง 7 ตัวนี้ได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ซึ่งนี่ก็กลายเป็น
จุดเริ่มต้นของ BT21  

คาแรคเตอร์ “BT21” เริ่มจากท าในรูปแบบสติกเกอร์ก่อน โดยผู้ใช้งาน LINE สามารถดาวน์
โหลดผ่าน LINE STORE โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 230 ประเทศทั่วโลก หลังจากได้เปิดตัว
คาแรคเตอร์ BT21 ไป 10 วัน ก็มียอดการดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า 8 ล้านครั้ง และมีการเผยแพร่
ไปแล้วบน Twitter มากกว่า 71 ล้านครั้ง นอกจากนี้ช่องทางโซเชียลมีเดียส าหรับ BT21 รวมถึง 
Twitter (twitter.com/BT21_) Instagram และ YouTube มีผู้ติดตามกว่า 420,000 คน นอกจากน
นี้ยังขยายไปเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์และเกมอีกด้วย นอกจากนี้ได้น าเสนอวิดีโอเบื้องหลังรวม WP 
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ทั้งหมด 14 ตอน เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคาแรคเตอร์ของ BT21 ผ่านทาง YouTube 
(www.youtube.com/BT21_official) และเว็บไซต์ทางการ (www.bt21.com) ตอนแรกสามารถ
ดาวโหลดได้ที่ (https://www.youtube.com/watch?v=OCtCmgoP2RI) (brandbuffet , 2017) 

หลังจากที่ประกาศเปิดตัวตัวละครที่ออกแบบโดยBTSแล้ว BT21ก็ได้รับความนิยมทั้งใน
บรรดาแฟนคลับและคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับ และเกิดการขยายธุรกิจไปยัง Line Store สาขา
ต่างประเทศทั้งในประเทศญี่ปุ่น กับสหรัฐอเมริกา และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ต่อมามี
การร่วมมือระหว่าง BT21และสินค้าต่างแบรนด์อ่ืนอย่างมากมาย ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การขยายธุรกิจของ LINE FRIENDS หลังจากการน าเสนอสินค้าของ BT21 จากทั้งสาขาในประเทศ
เกาหลีและสาขาต่างประเทศ รวมทั้งการร่วมมือกันระหว่าง  BT21กับ สินค้าแบรนด์อ่ืน และ 
ผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบของ BT21  

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและประเภทของสินค้าBT21 
1.2.2 เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและการตลาดของ BT21 
1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวโน้มการต่อยอดธุรกิจของ LINE FRIENDS จากการขายสินค้า BT21 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและประเภทของสินค้าBT21 
     1.3.2 เพ่ือให้ทราบกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและการตลาดของ BT21 

     1.3.3 เพ่ือให้ทราบแนวโน้มการต่อยอดธุรกิจของ LINE FRIENDS จากการขายสินค้า BT21 

     1.3.4 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมและการตลาดส่งออก
สินค้า 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

      ช่วงที่น าเสนอสินค้า BT21 ในLine store ที่ประเทศเกาหลี ปี 2017-2019 
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บทที ่2  

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเรื่อง “การขยายธุรกิจของ LINE FRIENDS กรณีศึกษา BT21” ผู้วิจัยได้น าเอา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษาโดยในบทนี้จะ
กล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 ทางด้านภูมิศาสตร์ 

ภูมิประเทศ  คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย 
ประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
แผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนท าให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประเทศเกาหลีมี
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชาวเกาหลีเองได้เรียกผืนแผ่นดิน
แห่งนี้ว่า คึมซูกังซาน (Geumsugangsan) หรือ "ผืนพรมทองแห่งแม่น้ าและภูเขา" ความน่าพิศวงของ
ผืนแผ่นดินนี้ถ่ายทอดผ่านแต่ละช่วงฤดูกาลด้วยทัศนียภาพที่แตกต่างกันไป ภูมิอากาศของเกาหลีซึ่ง
แบ่งออกเป็นฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนั้นมีความแตกต่างกันมากทีเดียว คือช่วง
ฤดูหนาวโดยปกติจะยาวนาน ฤดูร้อนสั้น และฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงเป็นฤดูที่สั้นที่สุดและฤดูฝน 
          ชุดแต่งกายตามประเพณีของชาวเกาหลีคือ ฮันบก (Hanbok) ชุดที่ใช้แต่งกายในฤดูหนาวนั้น
ใช้ผ้าที่ทอจากฝ้ายและกางเกงยาวที่มีสายรัดที่ข้อเท้า ซึ่งช่วยในการเก็บความร้อนของร่างกาย ในขณะ
ที่ช่วงฤดูร้อนจะใช้ผ้าป่านลงแป้งแข็งหรือผ้ารามี ซึ่งช่วยในการซึมซับและการแผ่ซ่านของความร้อนใน
ร่างกาย           

อาหารเกาหลีก็ได้รับการพัฒนาเพ่ือตอบรับกับภูมิอากาศ ในภูมิภาคที่ฤดูหนาวกินเวลานาน 
เทคนิคการถนอมอาหารพิเศษได้ถูกวิวัฒน์ขึ้นเพ่ือเก็บรักษาวิตามินในสูตรอาหารประเภทผัก กิมจิเป็น
ตัวอย่างอันเป็นสัญลักษณ์ของอาหารหมักดอง ความจริงที่ว่ากิมจิจะมีรสเค็มขึ้นถ้าใครน ามันจากทาง
เหนือที่หนาวเย็นมาสู่ทางใต้ที่อบอุ่นกว่านั้นเป็นเกี่ยวข้องกันมากกับลักษณะของอากาศ  อิทธิพลของ
ภูมิอากาศยังบ่งบอกถึงสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันของ   บ้านแบบเกาหลีจะมี ออนดอล (Ondol) ซึ่ง
ท าปฏิกิริยาภายใต้พ้ืนเพ่ือช่วยเพ่ิมความร้อนฤดูหนาว และโดยทั่วไปบ้านจะมีหลังคาต่ า มีห้องเล็ก
และผนังหนา มีหน้าต่างและประตูเปิดสู่ภายน้อยซึ่งมักจะท าเป็นสองชั้น บ้านเกาหลีโบราณจะมีห้อง
โถงเปิดพ้ืนเป็นไม้ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะใช้เวลาส่วนใหญ่ที่นี่ในช่วงฤดูร้อน ห้องส าหรับอยู่อาศัยนั้น
โดยปกติจะอยู่กลางบ้านใหญ่ ห้องรับแขกจะอยู่อีกหลังต่างหาก ห้องครัวก็สร้างเป็นหลังต่างหากและ
ถูกออกแบบให้ใช้งานได้หลายอย่างนอกจากการปรุงอาหารเพียงอย่างเดียว เศรษฐกิจของเกาหลีได้ถูก
ปฏิรูปไปเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ปี 1960 เกาหลีได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นแบบ
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อุตสาหกรรมที่รุดหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการปฏิวัติแปรเปลี่ยนไป การส่งเสริมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  การต่อเรือ  การคมนาคม และยานยนต์ซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาประเทศไปทั่ว
โลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการคมนาคมและสารสนเทศนั้นเกาหลีในวันนี้อยู่ ระดับต้น ๆ ของโลก 
           ชาวเกาหลีได้สร้างวัฒนธรรมที่โดดเด่นผ่านช่วงประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกทาง
วัฒนธรรมอันเด่นเฉพาะตัวก็สามารถพบได้ตลอดคาบสมุทร ชาวเกาหลีให้คุณค่ากับการเรียนรู้และมี
ชื่อเสียงมากในการอุทิศตนและความอุตสาหะ บางทีอาจเป็นเพราะลักษณะเหล่านี้ก็ได้ที่ท าให้พวกเขา
สามารถใช้แรงกระตุ้นทางวัฒนธรรมซึ่ งน ามาประยุกต์อย่างถี่ถ้วนกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ (อาภรณ์ ทรงคาศรีม, 2563)   

ประเทศเกาหลีใต้ประสบความส าเร็จอย่างมากในการขับเคลื่อนผ่านทาง "สินค้าทาง
วัฒนธรรม” ไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงต่าง ๆ ภาพยนตร์ ดนตรี เสื้อผ้า อาหาร เครื่องส าอาง การ
ท่องเที่ยว ไปจนกระทั่งถัง การท าศลัยกรรม สไตล์เกาหลี เมื่อภาพยนตร์เรื่องแดจังกึมเข้ามาฉาย ได้ 
ท าให้อาหารเกาหลีเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยมากขึ้น มีร้านอาหารเกาหลีปิ้งย่างเกิดขึ้นในเมืองไทย 
กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีได้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลีใต้ไปแบบก้าวกระโดดจน
เป็นที่จับตามอง ของหลายประเทศทั่วโลก โดยการน าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ และขาย 
"วัฒนธรรม” เป็นสินค้า ส่งออกส าคัญของชาติ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2562) 

2.2เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจใหม่ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์  
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าทาง
สังคมการปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม จะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยยกระดับ
ความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการในลักษณะองค์รวม และสนับสนุนการวางแผนและ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยอาศัยแนวทางและเครื่องมือที่
หลากหลาย (คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ, 2563) 

2.3 กลยุทธ์ด้านการตลาด 

 อดุลย์ จาตุรงกุล (2545 ) เขียนหนังสือเรื่อง “กลยุทธ์การตลาด” กล่าวถึง กลยุทธ์การตลาด
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการวางแผนการตลาด ทั้งนี้เพราะไม่สามารถหลบหลีกการแข่งขันได้ การ
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แข่งขันท าให้ต้องมีสิ่งที่เสนอขายที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งโดยตลอดกลยุทธ์การตลาดทั่วไปคือ
เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาด Michael Porter ได้เสนอกลยุทธ์ของธุรกิจทั่วไปที่ บริษัท สามารถ
ตั้งต าแหน่งของตนเพ่ือให้เกิดผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจที่ตนท าและท าให้เกิดข้อได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันที่ยั่งยืนจนเกิดเป็นข้อได้เปรียบที่ถาวรในระยะยาวกลยุทธ์ทั่วไปของ Porter คือกลยุทธ์การ
แยกแยะให้เห็นความแตกต่าง (Differentiation) กลยุทธ์การมีต้นทุนต่ า (Low Cost) และกลยุทธ์มุ่ง
ตลาดบางส่วน (Focus) B.Mirrillees และคณะได้จัดท าการจัดพวกกลยุทธ์ทั่วไปเสียใหม่เรียกว่ากล
ยุทธ์การก าหนดจุดมุ่งสู่ตลาดด้านต่าง ๆ 4 ด้านคือตรายี่ห้อนวัตกรรมราคาหรือต้นทุนต่ าและการ
บริหารช่องทางการจ าหน่ายกลยุทธ์การมีจุดมุ่งที่ตลาด 4 ประเภทนั้นเน้นความส าคัญที่ส่วนหนึ่งของ 
4P's นั่นก็คือตรายี่ห้อมุ่งประเด็นที่การส่งเสริมตลาดนวัตกรรมมุ่งประเด็นที่ผลิตภัณฑ์ราคาหรือต้นทุน
ต่ ามุ่งประเด็นที่ราคาต่ าและการบริการช่องทางการจ าหน่ายมุ่งประเด็นที่การจัดจ าหน่าย (สถานที่) ซึ่ง
หลัก 4P's ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 

ภาวิณี กาญจนาภา (2553) เขียนหนังสือ“ หลักการตลาด "กล่าวถึงส่วนประสมการตลาด
โดยนักการตลาดจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความจ าเป็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
องค์กรธุรกิจส่วนประสมการตลาดนี้นับเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่องค์กรธุรกิจสามารถควบคุมได้ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ถึงแม้ว่าองค์กรธุรกิจจะถูกก่อตั้ งขึ้นเพ่ือกระท าหน้าที่ต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสามารถบรรลุเป้าหมายคือการท าก าไร แต่เป้าหมายพ้ืนฐานขององค์กรธุรกิจคือโดย
น าเสนอผลิตภัณฑ์บริการหรือความคิดเพ่ือตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า  

2. ราคา (Price)  ราคาของผลิตภัณฑ์จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่ งของส่วนประสมการตลาดที่มี
ความส าคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้านักการตลาดควรท าการก าหนดราคาโดย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อของลูกค้าที่มีต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง  ๆ และพิจารณา
ถึงความเต็มใจของลูกค้าที่จะจ่ายกาที่จะจ่ายเงินเพ่ือซื้อผลิตภัณฑ์ 

 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมต่าง  ๆ ที่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์ไปสู้ลูกค้าที่ถูกต้องและในเวลาที่ลูกค้าต้องการการจัดจ าหน่ายนี้จะเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) ซึ่งหมายถึงการประสานหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ที่
กระท าหน้าที่ในช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์บริการหรือความคิด
ให้กับลูกค้าเพ่ือส่งขอมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการการเชิญชวนและการเตือนใจผู้ที่เป็น
ลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าและก่อให้เกิดอิทธิพลต่อความคิดอันจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยเครื่องมือ 4 ประการดังนี้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising)  

4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 

4.3 การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling)  

4.4 การประชาสัมพันธ์ (Public relations)  

วิทวัส รุ่งเรืองผล (2553) ได้เขียนหนังสือ“ หลักการตลาด Principle of Marketing กล่าวถึง
การแบ่งส่วนตลาดหมายถึงกระบวนการในการแบ่งผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยจัดผู้บริโภคที่มี
ความต้องการในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกันมาอยู่รวมเป็นกลุ่มเดียวกันและแยกกลุ่มผู้บริโภค
ที่มีความต้องการแตกต่างกันออกมาจากกันมีเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด 4 ประการคือ 

 1. เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์จะแบ่งผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ  ตามลักษณะประชากรศาสตร์เช่น
เพศอายุอาชีพระดับการศึกษาและสถานะทางสังคมเป็นต้น 

 2. เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์นิยมปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้คือเขตพ้ืนที่ขนานเมืองเขตภูมิประเทศสภาพความ
เจริญ 

 3. เกณฑ์ด้านจิตวิทยาในการใช้เกณฑ์ด้านจิตวิทยาเพ่ือการแบ่งส่วนการตลาดสามารถด าเนินการได้
โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้บุคลิกภาพของมนุษย์และแผนการด าเนินชีวิต  

4. เกณฑ์ด้านพฤติกรรมสามารถใช้ประโยชน์ที่ผู้บริโภคต้องการจากสินค้าหรือบริการเป็นเกณฑ์ใน
กานจัดแบ่งได้ตลาดเป้าหมาย (Target Market หรือ Target Group) หมายถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือส่วน
ตลาดที่นักการตลาดเลือกที่จะเข้ามาด าเนินการทางตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
กลุ่มนั้นกลยุทธ์ในการเลือกตลาดเป้าหมายให้เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์และเป้าหมายของ
องค์กรนั้นมีกลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมาย 3 กลยุทธ์ดังนี้  

1. กลยุทธ์การตลาดรวมคือเลือกลูกค้าทั้งหมดในตลาดเป็นลูกค้าเป้าหมายโดยไม่แยกกลุ่มลูกค้า
ออกเป็นกลุ่มๆตามความต้องการที่แตกต่างกันกลยุทธ์นี่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับสินค้าหรือ
บริการขั้นพ้ืนฐานส าหรับการครองชีพของผู้บริโภค  
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2. กลยุทธ์การตลาดมุ่งเฉพาะส่วนตลาดเดียวคือการเลือกลูกค้าเป้าหมายขึ้นมาเพียงกลุ่มเดียวจาก
หลายกลุ่มทีไ่ด้จัดแบ่งส่วนตลาดไว้โดยวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว 

 3. กลยุทธ์การตลาดมุ่งหลายส่วนคือการเลือกลูกค้าเป้าหมายมากกว่า 1 กลุ่มจากหลายกลุ่มที่ได้
จัดแบ่งส่วนตลาดไว้เป็นกลยุทธ์ที่สามารถขยายตลาดไปได้อย่างกว้างขวางสู่ตลาดหลายส่วนและในแต่
ละส่วนนั้นยังจะได้รับการตอบการตอบสนองความต้องการที่ต่างกันได้ 

2.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์  

           การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพ่ือท า
ตามท่ีต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิด
สร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา  

การออกแบบมีการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ 

          1.ความคิดริเริ่ม 

          2.ความคล่องในการคิด 

          3.ความยืดหยุ่นในการคิด 

          4.ความคิดละเอียดลออ   

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึงอะไร 

           การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางด้านอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
เกี่ยวกับตลาดแล้วน ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือผลิตเป็นจ านวนมากให้อยู่ในความนิยมของตลาดใน
ราคาพอสมควร 

ปัจจัยที่เก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

          การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ประการคือ 

          1.การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

          2.การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต 

          3.การออกแบบที่สัมพันธ์กับคความต้องการของผู้บริโภค 

             3.1ความต้องการที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ 
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             3.2ความสอดคล้องกับสภาพเศรฐกิจ 

          4.การออกแบบที่มีคุณค่าทางความสวยงาม 

ความส าคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

          1. ความส าคัญ ในด้านคุณค่าทาง ศิลปะ งานออกแบบที่ดีท าให้ผลิตภัณฑ์ มีความงามดึงดูด
ใจ สามารถตอบสนอง รสนิยมของผู้บริโภคได้ 

          2. มีประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มีการเลือกวัสดุที่ดีเพ่ือน าเข้าสู่ กระบวน การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพลงทุนน้อย แต่มีปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน 

         3. มีคุณภาพทางการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดี มีการใช้วัสดุที่ดีมีกระบวนการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนและ มีความปลอดภัยในการใช้สอย 

         4. มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความงาม ความ คงทนและความ
ปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการของตลาดท าให้มียอดขายสูงสามารถแข่งขัน ทางการค้ากับผลิตภัณฑ์ชนิด
เดียวกันของบริษัทอ่ืน 

         5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อบริษัทมีก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบที่ดี 
บริษัทจะน าผลก าไรมาลงทุนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เดิม 

        6. มีศักยภาพในการรักษาลูกค้าเดิม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
เกี่ยวพันกันขึ้นด้วยการออกแบบที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ในขณะเดียวกัน
บริษัทยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ที่มีรสนิยมอย่างเดียวกันได้ด้วย 

        7. มีการพยากรณ์ที่ดี เป็นที่คาดหมายกันว่าสินค้าที่มีการออกแบบไม่ดี จะไม่ค่อยได้รับการ
ยอมรับของประชาชนในทางตรงกันข้ามสินค้าที่มีการออกแบบ ที่ดีจะได้รับการยอมรับ ท าให้การ
พยากรณ์เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค ์

        8. มีการรับรองคุณภาพตามระบบ ISO 9000 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับ ประกันคุณภาพ มี
การควบคุมการออกแบบกระบวนการผลิตการตรวจและการทดสอบลักษณะและคุณลักษณะโดยรวม
ของผลิตภัณฑ์และแสดงให้เห็นได้ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 

       9. มีการคิดค้นสิ่งใหม่ เมื่อมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มี
ความแปลกและแตกต่างไปจากเดิมตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับมาก เป็นต้นว่า บริษัทผลิตรถยนต์



11 
 

จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับรถยนต์รุ่นเดิมอยู่เสมอ เพ่ือให้กลายเป็นรถยนต์รุ่นใหม่พร้อมกับ
ราคาที่เพ่ิมสูงขึ้น 

       10. มีการพัฒนาทีมงานในการออกแบบ เป็นการท างานร่วมกันระหว่าง นักออกแบบด้วยกัน 
และท างานร่วมกับบุคลากรฝ่ายการตลาด วิศวกร ฝ่ายผลิต คนงานรวมทั้งผู้บริหารองค์การ ซึ่งท าให้มี 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ (อทิตติญากร  พลหงษ ์, 2559)           

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ พฤติกรรมของผู้บริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค จะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้ น ที่
ส าคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ในตลาดปัจจุบันถือว่าผู้บริโภคเป็นใหญ่ 
และมีความส าคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภค
ให้ละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจซื้อ ฯลฯ จะช่วยให้ผู้บริหาร
ทายใจหรือเดาใจกลุ่มผู้บริโภคของกิจการได้ถูกต้องว่ากลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้นต้องการอะไร มีพฤติกรรม
การซื้ออย่างไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคน ามาตัดสินใจซื้อคืออะไร 
รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด   
(ราช ศิริวัฒน์, 2563) 

    2.5.1 พฤติกรรมผู้บริโภค 

ภาวิณี กาญจนาภา (2558) เขียนหนังสือเรื่อง“ พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior 
กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อเมื่อบุคคลมีความพร้อมที่จะท าการซื้อสินค้าหรือบริการบุคคลมี
พฤติกรรมของการตัดสินใจซื้อโดยเริ่มตั้งแต่การตะหนักถึงความจ าเป็นหรือความต้องการในการซื้อ
สินค้าหรือบริการนั้นและสิ้นสุดลงด้วยการใช้และการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อสินค้าหรือ
บริการนั้นกระบวนการตัดสินใจซื้อสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

1. การตระหนักถึงความจ าเป็น (Need recognition) เป็นการที่บุคคลตระหนักถึงปัญหาหรือความ
จ าเป็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างฉับพลันหรืออย่างค่อยเป็นค่อยไปความจ าเป็นหรือความ
ต้องการนั้นอาจเป็นสิ่งพ้ืนฐานและอาจเกิดจากสาเหตุของแรงกระตุ้นภายในตัวบุคคลเช่นความหิว
ความกระหายหรืออาการปวดศีรษะที่บุคคลอาจจ าเป็นและต้องการยาสักเม็ดเพ่ือระงับอาการปวด
ศีรษะดังกล่าว  

2. การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information search) เป็นความพยายามของบุคคลในการเสาะแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยวิธีการต่าง ๆ เช่นการพูดคุยกับบุคคลอ่ืนการค้นหาข้อมูล
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ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจากแหล่งข่าวสารทางการตลาดพนักงานขายการจัดแสดง ณ จุด
ขายหรือสื่อต่าง ๆเป็นต้น 

3. การประเมินค่าทางเลือก (Evaluation of alternative) ภายหลังจากที่บุคคลมีการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารจนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอบุคคลจะท าการเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆโดยอาศัย
เกณฑ์ต่าง ๆเช่นการออกแบบราคาคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือความหน้าเชื่อถือของผู้จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เป็นต้น  

4. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใจซื่อ (Action and purchase decision) เป็นขั้นตอนที่บุคคลพร้อมที่
จะท าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งความไม่พร้อมของผู้ขายในด้านต่าง ๆ เช่นการไม่มีผลิตภัณฑ์หรือ
การหมดของผลิตภัณฑ์บนชั้นวางสินค้าการมีพนักงานขายภายในร้านค้าที่ไม่เอาใจใส่ลูกค้าหรือไม่
อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถสกัดกั้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบุคคล  

5. การประเมินผลภายหลังการซื้อ (Post-purchase evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่บุคคลอาจประสบกับประสบการณ์ของความกังวลภายหลังการซื้อ
ผลิตภัณฑ์และทางเลือกอ่ืนที่บุคคลมิได้ท าการเลือกก็มีความน่าดึงดูดใจนั่นคือบุคคลมีความไม่สมดุล
ทางความคิด (Cognitive dissonance) เกิดขึ้นระดับของความไม่สมดุลทางความคิดจะขึ้นอยู่กับ
ความส าคัญของการตัดสินใจของบุคคลว่าการตัดสินใจนั้นมีคุณค่าต่อบุคคลมากน้อยเพียงใดหากการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมีความส าคัญต่อบุคคลมากระดับความไม่สมดุลทางความคิดที่เกิดขึ้นจะอยู่
ในระดับที่มากกว่าในสถานการณ์ที่เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความส าคัญต่อบุคคลน้อย
นอกจากนี้ภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์บุคคลอาจค้นพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังบุคคลอาจ
ท าการร้องเรียนการขอคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยนไปซื้อผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อใหม่ในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในครั้งถัดไป 

    2.5.2 พฤติกรรมผู้บริโภคของGeneration Y  

นิตยสาร JCK (2016) กล่าวถึงกระแสโลกาภิวัฒน์ โลกได้เปิดกว้างมากขึ้น ท าให้ Millennials 
ได้เห็น เรียนรู้ และมีความคิด เป็นของตัวเองมากขึ้น ท าให้บุคคลเหล่านี้จะท าการบ้านหาข้อมูลสินค้า
อย่างดีก่อนที่จะซ้ือสินค้า คนกลุ่มนี้ต้องหาข้อมูลอย่างหนัก หรือลองจนตัวเองมั่นใจแล้วจึงตัดสินใจซื้อ 
ต้องการค าแนะน าจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมาก โดยช่องทางใน
การหาข้อมูลก็จะติดตามพวก Designers ที่มือชื่อเสียงตาม Instagram Yelp หรือนิตยสารต่าง ๆ 
รวมถึงการเข้าไปร้านค้าเพ่ือลองสินค้าด้วยตัวเอง ผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 41 ของคนกลุ่มนี้ หลังจาก
ศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีและจะไปดูสินค้าจริงในร้านก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มคนที่ชอบ
สินค้าท่ีมีความ Personalization มาก ช่องทางการตลาดที่ดีที่สุดส าหรับคนกลุ่มนี้คือ Social Media 
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โดยผ่านทาง Instagram Blogger Website ของผู้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ 
Gen M Adapt กลุ่มคนเหล่านี้ถูกยกย่องให้เป็น Smart Customer หลายคนต้องหาข้อมูลให้แน่ชัด
กับในสิ่งที่อยากได้ อาทิ เช่น สินค้ามีกี่แบบ ซื้อร้านไหนถึงจะถูกที่สุด สินค้าต้องมีคุณภาพที่สุดรวมถึง
เค้าอาจจะหารายได้เสริมเพื่อมีก าลังทุนในการซื้อ  

Collaborate สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น 
ทุก technology ที่ถูกพัฒนามาใหม่กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถเป็น
ผู้น าเทรนด์ในหลาย ๆ ด้านอีกด้วย 

    2.5.3 พฤติกรรมผู้บริโภคของGeneration Z  

นิตยสาร JCK ( 2016) กล่าวว่า Gen Z Generation  เป็นกลุ่มคนรุ่นหลังที่สุด คาดว่าเป็น
กลุ่มคนที่เกิดในปี 1995 ลงไป กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดมาพร้อมกับความสะดวกสบายมากมาย
ที่อยู่แวดล้อม และจะมีทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้สูงและรวดเร็ว บุคคลเหล่านี้จะแตกต่างจะ 
Millennials และกลุ่มอื่นโดยที่ เด็กเหล่านี้เกิดไม่ทัน ภาวะเศรษฐกิจโลก ท าให้ไม่มีความหวาดระแวง 
และความกลัวต่อความล้มเหลว ท าให้แรงผลักดันในด้านต่าง ๆ น้อยกว่ากลุ่ม Millennials การที่เด็ก
ยุคนี้ เป็นตัวของตังเอง เป็นสิ่งที่ดี นั้นสามารถบ่งบอกถึง เอกลักษณ์เฉพาะตัวเองเด็กเหล่านั้น สิ่งที่
ส าคัญที่สุดของเด็กยุคนี้ คือ การมีสไตล์ เอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการศึกษาพบว่าในขณะที่คนกลุ่ม 
Millennial ให้ความส าคัญกับค าว่า “เป็นอิสระ”เป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย “ฐานะและความมั่งคั่ง” 
แต่คนกลุ่ม Gen Z กลับไม่สนใจกับฐานะและความมั่งคั่งเลย การซื้อสินค้าของคนกลุ่มนี้ไม่ได้คิดถึง
ประโยชน์หรือความคุ้มค่าการใช้งาน แต่จะมุ่งเน้นถึงความสามารถในการขายต่อเพ่ือท าก าไร 

ดังนั้นช่องทางการเข้าตลาดของคนกลุ่มนี้คือ ความแปลกใหม่ สินค้าที่คนกลุ่มนี้ต้องการมาก
ที่สุดจะต้องมี เอกลักษณ์และสามารถอธิบายหรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ซื้อได้มากที่สุด วิธีการ
ท าการตลาดถึงคนกลุ่มนี้จึง ต้องสร้างประสบการณ์กับสินค้าให้กับผู้ใช้ ให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงสินค้า มีการ
โต้ตอบสื่อสารจากแบรนด์โดยตรงและรวดเร็ว มีความรู้สึกว่าตนใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ 
โดยร้อยละ 78 ของคนกลุ่มนี้ชอบข้อมูลที่ได้รับผ่าน Social Media ของสินค้านั้น ๆ  หรือผ่าน Brand 
Ambassador โดยตรง  

Social Media ถือเป็นช่องทางในการโฆษณาหลักของคนกลุ่มนี้ เพราะ Gen Z จะเป็นกลุ่มที่
ติด Social Media มาก ๆ โดยคนกลุ่มนี้ใช้ Snapchat ส าหรับในการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนสนิท 
ในขณะที่ Instagram ส าหรับสื่อสารกับคนรอบตัวที่กว้างออกไป และใช้ Facebook เครื่องมือในการ
ค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารทั่วไป จะเห็นได้ว่า แม้ในความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัยที่ได้กล่าวถึงเรายั ง
สามารถพบสิ่งที่คล้ายคลึงกันได้ในทุกวัย อาทิเช่น การซื้อขายออนไลน์สามารถเข้าถึงได้กลุ่มวัยรวมถึง 
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Baby boomers เพียงแต่วิธีการเข้าถึงตลาดในแต่ละวัยนั้น จะต่างกัน ตามความคิดและประสบการณ์ 
และทุกกลุ่มวัยต่างชอบสินค้าที่มีคุณภาพและมีเรื่องราวที่มาที่ไปประกอบด้วย   

2.6 นโยบายการผลิตสินค้าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ 

เกาหลีใต้เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความส าเร็จของกระแส K-Pop 
อาหารเกาหลี หรือละครชุดเกาหลี มิได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญแต่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกัน
ระดับประเทศในการยกระดับเกาหลีใต้ไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากละคร “แดจังกึม” ที่
มิได้โด่งดังแค่เพียงในประเทศไทย แต่ได้รับความนิยมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออก
เฉียงใต้ ด้วยการวิจัยแนวการท าละครหรือบทภาพยนต์ที่กลุ่มผู้บริโภคเอเชียส่วนใหญ่ชื่นชอบ หรือ
การหารสนิยมร่วมระดับภูมิภาค(Convergence Strategy) แล้วน ามาผนวกกับการเล่าเรื่องผ่านมรดก
ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเกาหลีใต้อย่างลง ตัวน่าสนใจ เช่น วัฒนการแต่งกาย การกิน หรือชีวิตในวัง 
เป็นต้น ด้วยความส าเร็จของการขายวัฒนธรรมผ่านละครที่ผู้คนชื่นชอบ ประทับใจ ตราสินค้าของ
เกาหลีจึงถูกสร้างขึ้น (Korean Branding) เพราะสามารถสร้างความรู้สึกผูกพันธ์ (Emotional 
relationships) ได้อย่างลงตัว เช่นเดียวกับความผูกพันความประทับใจใน ละครชุดเรื่องอ่ืน ๆ นักร้อง 
และนักแสดง ที่สนับสนุนและเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง มีผลท าให้ สินค้าและบริการต่าง ๆ ของ
เกาหลีใต้เกิดการยอมรับและมีความรู้สึกอันดี (Goodwill) จากผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น เทรนด์เสื้อผ้า-
เครื่องประดับ ทรงผม เครื่องส าอาง อาหารเกาหลี การแสดงคอนเสิร์ตและการท่องเที่ยว เป็นต้น และ
ในปัจจุบันนี้กระแสเกาหลีได้กระจายไปทั่วโลก (Global Market) ทั้งในยุโรป และอเมริกาเหนือ  

(ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ , 2553) 

2.7 Soft Power  

Soft Power เป็นแนวคิดที่ พัฒนาโดยศาสตราจารย์  Joseph Nye แห่งมหาวิทยาลัย        
ฮาร์วาร์ด คือการที่ทุกประเทศต่างมีความดีงามของตนเอง เลยใช้จุดเด่นนั้นชักจูงและดึงดูดความ
สนใจให้ผู้คนคล้อยตาม และปราศจากการบังคับขมขู่ว่าต้องชอบหรือต้องท าตาม จนสามารถ
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมผู้คนได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกประเทศใช้ผลักดันบ้านเมืองของ
ตัวเองให้ดีขึ้น โดย Soft Power นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย แต่ Joseph Nye ได้บอกไว้ว่า 3 สิ่ง
ส าคัญที่ท าให้Soft Powerท างาน ได้แก่ 

1. วัฒนธรรม เครื่องมือส าคัญที่เปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้อย่างแยบยล โดยถ้าวัฒนธรรมของประเทศ
หนึ่งตรงกับค่านิยมของประเทศอ่ืน ๆ ก็จะท าให้เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้น 
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2. ค่านิยมทางการเมือง เช่นเดียวกับด้านบน ถ้าค่านิยมทางการเมืองของประเทศหนึ่งสอดคล้องหรือ
ตรงกับประเทศอ่ืน ๆ จะเกิด Soft Power ขึ้นแน่นอน 

3. นโยบายต่างประเทศ ถ้าประเทศหนึ่งมีนโยบายต่างประเทศที่สร้างความเท่าเทียม เคารพในสิทธิ
มนุษยชน โอกาสที่จะสร้าง Soft Power ก็จะเกิดขึ้นสูงกว่าประเทศที่มีแต่ความรุนแรง การส่งออก 
Soft Power ด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้มีมาจากความดิ้นรนตั้งแต่ยุคที่ตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น 
บ้านเขาจริงจังถึงขนาดจัดตั้งหน่วยงาน Korea Culture and Content Agency (KOCCA) เพ่ือ
ส่งออกความเป็นเกาหลีสู่สายตาโลก รวมถึงใช้แนวคิด Copy and Develop ที่พัฒนาประเทศได้จริง    
อย่างวงไอดอลหรือมือถือซัมซุงที่เลียนแบบจุดเด่นจากศิลปินระดับโลกหรือแบรนด์ชื่อดัง แล้วน ามา
พัฒนาต่อให้โดดเด่นและสมบูรณ์แบบ  ยกตัวอย่างเช่น วง BTS บอยแบนด์ที่เปิดประตูสู่โลกตะวันตก 
และท าให้ทั่วโลกชื่นชมในความเป็นเกาหลี พวกเขาได้ใช้ความพยายามผ่านผลงานเพลงคุณภาพที่พูด
ถึงเรื่องชนชั้น ความรุนแรง ความเป็นชาติ ฯลฯ จนสามารถเป็นทูตการท่องเที่ยวกรุงโซล และสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวที Billboard Music Awards 
รวมถึงยังได้กล่าวสุนทรพจน์ที่องค์การสหประชาชาติ (UN) อีกด้วย (ปณัยกร วรศิลป์มนตรี, 2563) 

2.8 Hallyu 

“Hallyu” หรือ Korean Wave หรือก็คือ วัฒนธรรม K-pop ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก 
โดยเฉพาะละครและหนังเกาหลีที่ได้รับการยอมรับจากคนดูได้ทุกชาติทุกภาษา และสร้าง “ดีมานด์
สูง” อยู่ในตลาดโลก โดยเริ่มต้นจากชนชาติเอเชียด้วยกัน ข้ามฝั่งไประบาดยังฝั่งตะวันตกทั้งยุโรป 
และอเมริกา และไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศทางตะวันออกกลาง 

Korean Wave เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายยุค 90 โดยจีนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “Hallyu” ที่
ใช้หมายถึง ปรากฏการณ์ความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีที่มาจากอิทธิพลของสินค้าวัฒนธรรม K-pop ซ่ึง
ได้แก่ เพลง ละคร หนัง เกม นิยาย การ์ตูน แอนิเมชั่น ฯลฯ โดยเริ่มมาจากกิจกรรมของภาคเอกชนใน
การค้าขายทางวัฒนธรรมไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะหนัง ละคร และเพลงเกาหลี แต่กระแสที่
เกิดขึ้นและรายได้มหาศาลที่กลับเข้าสู่ประทศ ท าให้รัฐบาลเกาหลีต้องกลับมาพิจารณานโยบายเสีย
ใหม่ ส าหรับจุดขายของสินค้า Hallyu หรือสินค้าวัฒนธรรมเกาหลี โดยเฉพาะหนังละคร และเพลง
เกาหลีมาจากความสดใหม่ที่เป็นทางเลือกของตลาดโลก (พัฐรัศม์ิ ว่องไชยกุล,ศิริลักษณ์ หาพันธ์นา,ชา
นนท์ คล่องแคล่ว, 2549) 

 

 



16 
 

2.9 ประวัติ BTS  

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมBTS 

ที่มา : https://www.facebook.com/bangtan.official/ (2018) 

เว็บไซต์ pacocastrocreativos (2019) ได้กล่าวไว้ว่า BTSเป็นศิลปินชายกลุ่มแรกของค่าย 
BigHit Entertainment เดบิวต์วันที่ 13 มิถุนายน 2013 ด้วยอัลบั้ม 2 Cool 4 Skool ในวันที่ 9 
กรกฎาคม 2013 พวกเขาได้ประกาศชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการในชื่ อ ARMY (อาร์มี่) ย่อมา
จาก Adorable Representative M.C for Youth (ตัวแทนพิธีกรที่น่ารักส าหรับวัยรุ่น) สมาชิก
ทั้งหมด 7 คน ได้แก่ RM (Leader) JIN SUGA J-HOPE JIMIN V และ JUNGKOOK แฟนคลับของวง 
หรือก็คืออาร์มี่ (ARMY) นั่นเอง จุดเด่นของวงก็คือการที่สมาชิกแต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างกัน แรป
เปอร์ทั้งสามคน (อาร์เอ็ม ชูก้า เจโฮป) นั้นมีรูปแบบการแรปที่ต่างกัน แต่กลับสนับสนุนกันได้อย่างดี 
ไม่มีใครโดดเด่นไปกว่าใคร เพราะมีเอกลักษณ์ต่างกัน 

ในด้านการเต้น เจโฮป จะเป็นการเต้นแบบ street dance จีมิน จะเป็นแบบ contemporary 
รวมไปถึง จองกุก ที่มีความสามารถด้านการเต้นเช่นกัน ส าหรับโวคอลทั้งสี่คน (จิน  จีมิน วี จองกุก) 
นั้นต่างก็มีเสียงที่แตกต่างกัน ภาพลักษณ์ที่สื่อออกมา คาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนกัน และความต่างของ
แต่ละคนก็ช่วยสนับสนุนวงได้เป็นอย่างดี ไม่มีใครโดดเด่นไปกว่าใคร นอกจากสมาชิกแต่ ละคนแล้ว 
เอกลักษณ์อีกอย่างก็คือตัวผลงานนั่นเอง แรกเริ่มนั้นวงมีแนวเพลงแบบ Hip-Hop แต่เมื่อผ่านมาเรื่อย 
ๆ มีการขยายแนวเพลงออกไปมากขึ้น ส่วนเนื้อหานั้นก็ยังคงเกี่ยวกับการวิพากษ์สังคม การรักตัวเอง 
รวมไปถึงสุขภาพทางจิต ผลงานต่างยังมีการอ้างอิงถึงงานเขียนต่าง ๆ รวมทั้งเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วย 
นอกจากนี้ยังมีการผูกเรื่องราวไว้ในแต่เพลง แต่ละอัลบั้ม หรือที่เรียกว่า Bangtan Universe (BU) 
นั่นเอง 
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ส่วนการเดบิวท์นั้นได้น าเสนอเพลง No More Dream จากอัลบั้มแรก 2 Cool 4 Skool ออกมา แต่
ผลงานที่ท าให้มีชื่อของ Bangtan Sonyoendan ปรากฏบนชาร์ต U.S. Billboard 200 เป็นครั้งแรก
ก็คือ The Most Beautiful Moment in Life Part 2 (2015) ตามมาด้วย The Most Beautiful 
Moment in Life Young Forever (2016) และ Wings (2016) ที่ท าให้บีทีเอสเป็นที่รู้จักเพราะ
ผลงานมีการ concern เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆในสังคม ความสามารถของวงยังไม่หมดเท่านี้ ในทุก ๆ 
เพลง อัลบั้ม หรือผลงานต่าง ๆ ที่น าเสนอออกมา สมาชิกทุกคนจะมีส่วนร่วมด้วยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
การเขียนเนื้อ ท าดนตรี หรือแม้แต่เป็นโปรดิวเซอร์เองก็ตาม 

ในปี2017 ร่วมงานกับ UNICEF ในครั้งนี้ BTS และ Big Hit Entertainment จัดตั้งโครงการ ‘LOVE 
MYSELF’ และบริจาคเงินจ านวน 500 ล้านวอน ให้กับทางองค์กร UNICEF โดยแบ่งรายได้จาก
ยอดขายซีรีส์อัลบั้ม ‘LOVE YOURSELF’ เป็นจ านวน 3%  รวมถึงรายได้ทั้งหมดของการขายสินค้า
ออฟฟิเชียลของแคมเปญ และเงินบริจาคจากคนทั่วไปที่สนับสนุนแคมเปญ‘END Violence’ ของ
องค์กร  UNICEF 

ในปี 2017 บังทันก็กลายเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้รับการรับรองจาก Recording 
Industry Association of America (RIAA) จากเพลง Mic Drop ที่ฟีทเจอริ่งกับ Steve Aoki ดีเจชื่อ
ดังระดับโลกนั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังเป็นครั้งแรกท่ีนักร้องเกาหลีมีอัลบั้มข้ึนเป็นอันดับ 1 บนชาร์ต U.S. 
Billboard 200 ติดต่อกันทั้งหมด 3 อัลบั้ม (Love Yourself: Tear Love Yourself: Answer Map 
of the Soul: Persona) ภายในระยะเวลาไม่ถึงปี ซึ่งหลังจาก The Beatles ก็ไม่เคยมีใครท าได้เลย 
ในส่วนของเรื่องรางวัลนั้น วงได้รางวัลแดซัง (Artist of The Year) ครั้งแรกจากงาน MAMA (Mnet 
Asian Music Award) ในปี 2016 หรือก็คือหลังจากเดบิ้วท์แล้วสามปี ซึ่งพวกเขาท างานหนักกันมาก 
ละในปีถัดมา (2017) ความพยายามก็ส่งผลอีกครั้ง เพราะ Bangtan ได้รับรางวัลจาก BMA 
(Billboard Music Award) สาขา Social Artist ติดต่อกันทั้งหมดสามปีซ้อน (2017 2018 2019 
(Top Duo/Group)) ซึ่งเป็นศิลปินจากเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้รับรางวัลเช่นกัน  
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ภาพที่ 2 กล่าวสุนทรพจน์ ท่ี U.N.  

ที่มา https://www.google.com/search?q=AP+Photo/Craig+Ruttle+bts&tbm (2018) 

วันที่ 24 กันยายน 2018 บีทีเอสได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ที่ U.N. เพ่ือเป็นแรงผลักดัน แรง
บันดาลใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ออกมาพูดเพ่ือตัวเอง รักตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง ซึ่งท าให้กลายเป็น
ไวรัลทั่วอินเทอร์เน็ต และในปี 2019 ทางวงก็ยังได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวบนพรมแดงและประกาศ
รางวัลในงาน Grammy Awards ด้วย  ในส่วนของคอนเสิร์ต Love Yourself: World Tour ที่เป็นส
เตเดี้ยมทัวร์ นั่นก็คือการจัดคอนเสิร์ตใน สเตเดี้ยมต่าง ๆ เช่น อเมริกาก็มีจัดขึ้นที่ MetLife Citi Field 
หลังจากที่จบทัวร์ Love Yourself ที่ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถาน (Rajamangala 
National Stadium) เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นสนามกลางหรือสนาม
หลัก (Main Stadium) ภายในสนามกีฬาหัวหมาก ของการกีฬาแห่งประเทศไทย    และต่อมาเริ่ม
ทัวร์ Speak Yourself ต่อ ซึ่งโชว์ก็จะต่างจากเดิมโดยมีเพลงจากอัลบั้มล่าสุด Map of the Soul: 
Persona  

ปี 2020 นี้ BTS เปิดตัวโปรเจ็กต์ใหม่อีกแล้ว พวกเขาขยายขอบฟ้าของตัวเองไปไกลกว่าเดิม
ด้วยโปรเจ็กต์ CONNECT BTS เป็นโครงการระดับโลกที่เชื่อมโยง 5 เมืองใน 5 ประเทศ และศิลปิน 
22 คน ซึ่งแต่ละคนมีเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานน ามาจัดแสดงในโครงการนี้ 
เพ่ือสนับสนุนและต่อยอดปรัชญา-แนวคิดที่ BTS เสาะแสวงหาและเคยถ่ายทอดผ่านผลงานเพลง
มาแล้ว เช่น พลังบวกในความแตกต่าง ความปรารถนาต่อสิ่งเล็ก ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในจุดศูนย์กลาง 

“โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างนิยามใหม่ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับดนตรี สิ่งที่
จับต้องได้กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ศิลปินกับผู้ชม ศิลปินกับศิลปิน ทฤษฎีกับการปฏิบัติ” ในเว็บไซต์ของ
โปรเจ็กต์นี้กล่าวไว้อย่างนั้น ส่วน 5 เมืองที่โปรเจ็กต์ CONNECT BTS เลือกไปจัดแสดงผลงาน ได้แก่ 
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โซล ประเทศ
เกาหลีใต้ และนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (Lucy Reed, 2019) 
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เว็บไซต์ CANDYCLOVER.COM (2020) ได้ระบุไว้ว่า 1 มีนาคม ปี 2020 (ตามเวลาท้องถิ่น
อเมริกา) ในขณะที่นายบังชีฮยอก ผู้เป็นที่รู้จักในชื่อ ‘Hitman Bang’ ก าลังอ่านพาดหัวบทความใน
นิตยสารผู้เป็นผู้น าในวงการเพลงฝั่งอเมริกาอย่าง Billboard นายบังคุ้นเคยกับหัวข้อเหล่านี้ดี ตามจริง
แล้ ว  โปรดิว เซอร์ เพลงชาวเกาหลี รายนี้ เป็นผู้ ก่อตั้ งและผู้บริหารใหญ่ของสั งกัด  Big Hit 
Entertainment (ต่อจากนี้จะเรียกว่า ‘Big Hit’) สังกัดผู้อยู่เบื้องหลัง BTS อันเป็นชื่อย่อของ ‘บังทัน
โซนยอนดัน’ ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างคร่าวๆ ได้ว่า ‘Bulletproof Boy Scouts’ หรือ ‘Beyond 
The Scene’ BTS คือศิลปินกลุ่มที่ประกอบด้วยชายหนุ่ม 7 คนในวัยยี่สิบที่ประสบความส าเร็จอย่าง
ไม่มีผู้ใดเทียมไปทั่วโลก ครอบคลุมไปถึงอเมริกา เป็นความส าเร็จอันน่าทึ่งด้วยเหตุที่ว่าเกือบทุกผลงาน
เพลงของพวกเขาเป็นเพลงภาษาเกาหลี ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา BTS ได้กลายเป็นศิลปินเกาหลีราย
แรกท่ีขึ้นแสดงในงานประกาศรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดในวงการเพลงอย่างงาน Grammys  จากอัลบั้ม
ล่าสุดที่ผ่านมา พวกเขาท าสถิติอัลบั้มอันดับสูงสุดเป็นครั้งที่สี่ในอเมริกา โดยใช้เวลาไม่ถึงสองปี ซึ่ง
ศิลปินกลุ่มล่าสุดที่ท าอันดับ 1 สี่ครั้งได้รวดเร็วกว่า BTS ก็คือศิลปินวง The Beatles ในยุค 1960  

เมื่อถึงเดือนมีนาคมปี 2020 BTS ท าสถิติอีกครั้งผ่านผลงานอีกหนึ่งอัลบั้มอย่าง Map of the 
Soul: 7 สนับสนุนด้วยซิงเกิ้ลหลักอย่าง On ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่น าเสนออัลบั้มใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ Map of the Soul: 7 ก็ได้กลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ 
โดยท ายอดขายได้มากกว่า 4 ล้านก็อปปี้ ส่วนในฝั่งอเมริกาก็ท าอันดับสูงสุดบนชาร์ต Billboard 200 
ด้วยยอดขายรวมในสัปดาห์แรกมากกว่า 400,000 ก็อปปี้26 อัลบั้มวางจ าหน่ายออกมาจ านวน 4 
แพ็กเกจให้สะสม (ประกอบด้วยตัวอัลบั้ม  โฟโต้บุ๊ก โฟโต้การ์ด โปสเตอร์ และไอเท็มอ่ืน ๆ) โดย
เปิดตัวที่อันดับ 1 ในหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดาฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์  ญี่ปุ่น 
และสหราชอาณาจักร แม้พวกเขาจ าต้องเลื่อนเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ต Map of the Soul หลายแห่งใน
เอเชียออกไปเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ก็ยังมีตารางทัวร์อันน่าสะ
พรึงที่ก าลังใกล้เข้ามา ครอบคลุมสเตเดียมมากกว่า 30 แห่ง ในเกาหลีใต้ อเมริกา และยุโรป (ข้อมูล
ก่อนประกาศยกเลิกและเลื่อนการทัวร์บางแห่ง) 

อ านาจทางเศรษฐกิจของ BTS เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ อ้างอิงจากรายงานการศึกษาฉบับ
หนึ่งที่ทรงอิทธิพล BTS มีส่วนสนับสนุนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของเกาหลีใต้ถึง 4.9 
พันล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าสายการบินแห่งชาติของเกาหลีใต้อย่าง Korean Air เป็นที่คาดการณ์ว่า
ผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจตลอด 10 ปีจาก BTS จะพุ่งสูงเกือบถึง 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 
มากกว่าการแข่งขังกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว พย็องชัง ในปี 2018 รายงานเดียวกันนี้ยังคาดคะเนอีกว่า 1 
ใน 13 ของชาวต่างชาติเฉียด 800,000 ราย เดินทางมาเยือนเกาหลีใต้ทุก ๆ ปีเพราะ BTS27 ด้วย
พลังความโด่งดังของ BTS นี้ Big Hit ได้ท าข้อตกลงในการโฆษณาสินค้าจ านวนมากกับ BTS ได้แก่ 
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ผู้ผลิตยานตรกรรม Hyundai (รถยนต์รุ่น Palisade SUV หมดสต็อกเป็นเดือน ๆ หลังจากปรากฏ
ภาพ BTS กับรถยนต์รุ่นดังกล่าว) แบรนด์ชุดกีฬา FILA แบรนด์ผู้ผลิตของสะสม LINE FRIENDS แบ
รนด์เครื่องส าอางจากเกาหลีใต้ VT Cosmetics และ Mediheal และแบรนด์ผู้ผลิตของเล่น Mattel 
นอกนั้นพวกเขายังท ากิจกรรมส่งเสริมด้านมนุษยธรรมร่วมกับองค์การ UNICEF อีกด้วย 

 

 

      2.9.1 สมาชิกใน BTS 

 
ภาพที่ 3 RM 

ที่มา : https://www.facebook.com/bangtan.official/ (2020) 

ชื่อ: Kim Nam Joon (คิม นัมจุน) ชื่อในวงการ: RM (อาร์เอ็ม) ต าแหน่ง: แร็ปเปอร์ (หัวหน้าวง) 
วันเกิด: 12 กันยายน 1994  กรุ๊ปเลือด: A  สัญชาติ: เกาหลี 

RM มีนิสัยใจดี ฉลาด ชื่นชอบการอ่านหนังสือและงานศิลปะ  
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ภาพที่ 4 JIN  

ที่มา : https://www.facebook.com/bangtan.official/ (2020) 

ชื่อ: Kim Seok Jin (คิม ซอกจิน) ชื่อวงการ: JIN (จิน) ต าแหน่ง : ร้อง ภาพลักษณ์ของวง 
วันเกิด : 4 ธันวาคม 1992 กรุ๊ปเลือด : O  สัญชาติ: เกาหลี 

JIN พ่ีใหญ่ของวง ชื่นชอบการท าอาหารและชอบการรับประทานอาหาร ช่วงเวลาที่มาถ่ายทอดสด
ออนไลน์มักจะใช้ชื่อ ว่า “Eat JIN” ใจดี ร่าเริง และมีอารมณ์ขัน  

 
ภาพที่ 5 SUGA 

ที่มา : https://www.facebook.com/bangtan.official/ (2020) 
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ชื่อ: Min Yoon Gi (มินยุนกิ) ชื่อในวงการ : SUGA (ชูก้า)/ ชื่อโซโล่: Agust-D (อากัส-ดี) ต าแหน่ง: 
แร็ปเปอร์ 

วันเกิด: 09 มีนาคม 1993 กรุ๊ปเลือด: O สัญชาติ: เกาหล ี

SUGA มีบุคลิกภายนอกท่ีนิ่งเงียบ แต่เขาเป็นยิ้มง่าย ใจดี อบอุ่น สดใสและร่าเริง   

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 J-Hope 

ที่มา : https://www.facebook.com/bangtan.official/ (2020) 

ช่ือ: Jung Ho Seok (จอง โฮซอก) ช่ือในวงการ J-Hope ต าแหน่ง: เต้น แรปเปอร ์
วันเกิด: 18 กุมภาพันธ์ 1994 กรุ๊ปเลือด: A สัญชาติ: เกาหล ี

J-Hope มีนิสัย ใจดี ร่าเริง ชื่นชอบการเต้นโดยเฉพาะ แนวสตรีทและฮิบฮ็อป  
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ภาพที่ 7 Jimin  

ที่มา ที่มา : https://www.facebook.com/bangtan.official/ (2020) 

ชื่อจริง และชื่อในวงการ: Park Ji Min (ปาร์ค จีมิน) ต าแหน่ง: ร้อง เต้น 
วันเกิด: 13 ตุลาคม 1995 กรุ๊ปเลือด: A สัญชาติ: เกาหลี 

Jimin มีนิสัย ร่าเริง ใจดี อบอุ่น ชอบการถ่ายภาพ 

 
ภาพที่ 8 V 

 ที่มา : https://www.facebook.com/bangtan.official/ (2020) 

 

ชื่อ: Kim Tae Hyung (คิม แทฮยอง) ชื่อในวงการ: V ต าแหน่ง: ร้อง 

วันเกิด: 30 ธันวาคม 1995 กรุ๊ปเลือด: AB สัญชาติ: เกาหลี 

V มีหลายบุคลิก น่าค้นหา บางครั้งก็นิ่งเงียบ แต่ก็สดใส ร่าเริง อารมณ์ดี ซุกซน  
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ภาพที่ 9 Jungkook 

ทีม่า : https://www.facebook.com/bangtan.official/ (2020) 

ชื่อในวงการและชื่อจริง : Jeon Jung Kook (จอน จองกุก) ต าแหน่ง: ร้องหลัก เต้นหลัก   
วันเกิด: 1 กันยายน 1997 กรุ๊ปเลือด: A สัญชาติ: เกาหลี 

Jung Kook เป็นน้องเล็กสุดของวง มีความสามารถหลายด้าน เช่นกีฬา วาดรูป ร้องเพลง เล่นดนตรี 
ชื่นชอบการออกก าลังกาย ใจดี และร่าเริง 

2.10 BT21  

 
ภาพที่ 10 BT21  

ที่มา : https://cities.trueid.net/article/bt-21 (2020) 

BT21 เป็นการ์ตูนที่เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทเจ้าของแอปพลิเคชัน LINE ประเทศ
เกาหลี และวง BTS โดยให้สมาชิกในวงทั้ง 7 คน ออกไอเดียวาดการ์ตูนแทนคาแรคเตอร์ของสมาชิก
ในวง จึงได้ออกมาเป็นการ์ตูนทั้ง 7 ตัว ดังนี้  
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ภาพที่ 11 KOYA 

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

1. KOYA (โคย่า) ออกแบบโดยอาร์เอ็มหรือ คิมนัมจุน อัจฉริยะโคอาล่า เมื่อยามหลับก็ยังคงเต็มไป
ด้วยความคิด ความสามารถพิเศษ เมื่อตกใจหูทั้งสองข้างจะหลุดออกมา ชื่นชอบการนอนหลับและ
หนังสือ  เหมือนกับลักษณะนิสัยขิงคิมนัมจุน ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ และเป็นคนฉลาด  

 

 
ภาพที่ 12 RJ 

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

2. RJ (อาร์เจ) ออกแบบโดย คิดซอกจิน อัลปากาขนปุย ผู้ชื่นชอบการท าอาหารและการรับประทาน
อาหาร  

เนื่องจากจินชอบท าอาหารและรับประทานอาหาร ลักษณะนิสัยของ RJ จึงชื่นสิ่งเดียวกัน 
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ภาพที่ 13 SHOOKY  

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

3. SHOOKY (ชูกี้) ออกแบบโดยชูก้าหรือ มินยุนกิ คุกกี้ตัวเล็ก นักวางแผนจอมวุ่นวายและกลัวนม 
ออกแบบจากสุนัขของชูก้า ชื่อ ฮลลี่ เป็นสุนัขสีน้ าตาล พันธุ์พุดเดิ้ล  โดยทางทีมงาน LINE FRIENDS 
ได้ออกแบบต่อเดิมจากรูปที่ชูก้าออกแบบไว้ก่อนหน้านั้น  

 
ภาพที่ 14 MANG  

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

4. MANG (มัง) ออกแบบโดยเจโฮปหรือ จองโฮซอก ม้าใส่หน้ากาก ชื่นชอบการเต้นเป็นที่สุด 
MANG มีลักษณะนิสัยชื่นชอบการเต้นเหมือนกับเจโฮป 
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ภาพที่ 15 CHIMMY  

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

5. CHIMMY (ชิมม่ี) ออกแบบโดย พัคจีมิน สุนัขใส่ฮู้ดสีเหลือง ศูนย์รวมความน่ารักและชอบการ
ถ่ายภาพ 

โดยมีนิสัยชื่นชอบการถ่ายภาพเหมือนกับจีมิน 

 
ภาพที่ 16 TATA 

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

6. TATA (ทาท่า) ออกแบบโดย วีหรือ คิมแทฮยอง เจ้าชายจากนอกโลก (มนุษย์ต่างดาว) ผู้ลึกลับ
และ เชื่อในความรัก ซึ่งทาท่ามีลักษณะนิสัยที่ลึกลับเหมือนกับวี 
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ภาพที่ 17 COOKY 

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

7. COOKY (กุกกี้) ออกแบบโดย จอนจองกุก กระต่ายจอมพลัง ผู้ไฝ่ฝันอยากเป็นนักมวยกล้ามโต 
กุกกี้มีนิสัยชื่นชอบการออกก าลังกายเหมือนจองกุก 

 
ภาพที่ 18 VAN 

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

สมาชิกอีกตัวคือ VAN (แวน) หุ่นยนต์วิเศษของ TATA ที่ผ่านการออกแบบและคิดไอเดียร่วมระหว่าง
ทีมวาดการ์ตูนของ LINE และ BTS ซึ่งเป็นตัวแทนของแฟนคลับ BTS หรือ ARMY  
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2.11 สินค้าตัวอย่างของ BT21 

 สติกเกอร์ ตุ๊กตา เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องส าอาง วิตามินบ ารุง ขนม เครื่องประดับ ธุรกิจคาเฟ่
ของ LINE FRIENDS เซรามิก แบตส ารอง เคสโทรศัพท์ เคสใส่หูฟัง ของเล่นและของสะสม อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ พวงกุญแจ ชุดเครื่องนอน เครื่องเขียน เอนิเมชัน อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ า และผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิว เป็นต้น 

2.12 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 สุภาวดี จันทสิงห์ (2559) เขียนรายงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือกเข้าร้าน Sanrio 
Hello Kitty House Bangkok” โดยท าการศึกษากลยุทธ์การตลาดของร้าน Sanrio Hello Kitty 
House Bangkok ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือกเข้าร้านนี้ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดย
อาศัยข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาดของร้าน รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูล
จากผู้ที่เคยเข้าใช้บริการร้าน โดยการใช้แบบสอบถามจ านวน 100ชุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้ที่เคยเข้า
ใช้บริการร้าน จากผลการศึกษาพบว่า การตลาดของร้าน Sanrio Hello Kitty House Bangkok จะ
เน้นด้านผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่น่าจดจ าโดยน าตัวการ์ตูนคิตตี้มาเป็นจุดขายของร้าน 
และให้ความส าคัญกับช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยใช้เฟสบุ๊คเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
ช่องทางการส่งเสริมการตลาดของร้าน 

Kim Jinlee  (2016) เขียนรายงานวิจัยเรื่อง “A study of character product users’ 
lifestyle: focused on Kakao Friends character” เพ่ือศึกษาให้รู้สึกถึงความจ าเป็นในการขยาย
และการกระจายตัวของผู้บริโภคตัวละครในอนาคตและเพ่ือตรวจสอบลักษณะของผู้บริโภคที่เป็น
ผู้ใหญ่ ในการศึกษานี้ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวละครและจ าแนกประเภทของไลฟ์สไตล์
ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวละครและศึกษาลักษณะตามลักษณะเหล่านั้น ไลฟ์สไตล์มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คุณค่าของผู้บริโภค ค่านิยมได้รับการยกย่องว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ใน
หลายสาขาวิชา โดยใช้วิธีการส ารวจนี้ด าเนินการผ่านแบบสอบถามและจัดท าแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ ใช้แบบสอบถามทั้งหมด 212 ชุดส าหรับผลการส ารวจ จากผลการวิเคราะห์นี้คือ เอกลักษณ์
และไลฟ์สไตล์มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณค่าของผู้บริโภคค่านิยม และมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตและ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของมนุษย์จากผลการวิเคราะห์นี้พบว่าการมุ่งเน้นไปที่การก าหนดเป้าหมาย
หรือกลุ่มลูกค้า จะชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับตัวละครที่ตรงต่อไลฟ์สไตล์เป็นอย่างมาก 

Yang Dongah ( 2 0 2 0 )  เ ขี ย น ร า ย ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ The Effects of Character 
Characteristics and Consumption Value on Brand Attitude and Repurchase Intention: 
Focused on Kakao Friends”โดยท าการศึกษาคุณลักษณะประจ าตัวและซื้อคืนเนื้อหาของแบรนด์ 
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Kakao Friends ในกลุ่มคนเกาหลีอายุ 20 และ 30 ปี จากผลการส ารวจค้นพบว่า การยอมรับในเชิง
บวกของผู้บริโภคเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือความเหมือนความดึงดูดใจและความเป็นครอบครัวของ
ลักษณะตัวละคร Kakao Friends มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับแบรนด์ Kakao Friends นอกจากนี้ยัง
พบว่า ผู้สร้างตัวละครจ าเป็นต้องให้ความรู้สึกใกล้เคียงและใกล้ชิดกับผู้บริโภคเมื่อใช้ตัวละคร รวมถึง
ความผูกพันกับแบรนด์ Kakao Friends ส่งผลดีต่อความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ Kakao Friends 
ในขณะที่ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ Kakao Friends ยิ่งมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์มากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งสามารถ
แสดงถึงนิยมของ Kakao Friends ได้มากขึ้น  

Park Moung Ho (2018) เขียนรายงานวิจัยเรื่อง “Influences of character marketing 
on usage intention of internet-only banks :  case of Kakao bank”  โ ดยท า ก า รศึ ก ษ า
ผลกระทบของตราสินค้าอันเป็นสาเหตุของความแตกต่างของประสิทธิภาพและพิจารณาว่าตราสินค้า
นั้นเกิดขึ้นจากความพยายามทางการตลาด อินเทอร์เฟซผู้ใช้การใช้จ่ายโฆษณาโปรโมชั่นและลักษณะ
ของแบรนด์ถูกเลือกเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่จะตรวจสอบ การศึกษานี้ได้รวบรวมแบบส ารวจจาก
ผู้ใช้และวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม PLS 2.0 ผลการวิเคราะห์ให้ผลทาง
ทฤษฎีที่ส าคัญและผลกระทบในทางปฏิบัติ ประการแรกผลของตราสินค้าถูกตรวจสอบเฉพาะใน
โดเมนผลิตภัณฑ์และโดเมนบริการอย่างแคบ จากการศึกษานี้ได้ยืนยันผลของตราสินค้าในบริการที่
เปิดใช้งานไอทีแล้ว และยังพบว่าผลทางการตลาดของตัวละครแบรนด์ซึ่งมาจากสติกเกอร์ 
Messenger บนมือถือได้รับการตรวจสอบผ่านการศึกษานี้ รวมทั้งผู้จัดการธนาคารที่ใช้อินเทอร์เน็ต
เท่านั้นควรพิจารณาความเสมอภาคของแบรนด์เป็นปัจจัยส าคัญและควรมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของตราสินค้า 

Park So Eun (2020) เขียนรายงานวิจัยเรื่อง “Study of K-POP Storytelling -With a 
focus on Bangtan Sonyeondan” โดยท าการศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาของการเล่าเรื่องคือ 
วิเคราะห์จาก 2 ด้าน ได้แก่ การเล่าเรื่องผ่านอัลบั้มเพลง ทรานส์มีเดียและผ่านการแสดงละครและ
คอนเสิร์ต และมุมมองต่อโลกของBTSแชร์ผ่านการเล่าเรื่องผ่านสื่อ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการมองโลก
ของพวกเขา ซ่ึงเชิญชวนให้แฟน ๆ ของ BTSเชื่อมโยงกับพวกเขา ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแต่ละกลยุทธ์ที่
ใช้ส าหรับอัลบั้มและคอนเสิร์ตท าให้แฟน ๆ สนใจ มีการน าความคิดเห็นแฟน ๆ ไปตรวจสอบและ
วิเคราะห์ BTS ในอนาคต อัลบั้มและแนวคิดที่เอ้ือต่อการก่อตัวของแฟนดอม หลายรายการ วิธีการ
เล่าเรื่องรวมถึง BTS Universe และการจัดท าเอกสารอัลบั้ม และกลายเป็นกุญแจส าคัญส าหรับผู้ชม
จ านวนมากที่เก่ียวข้องกับ BTS 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษา การขยายธุรกิจของLINE FRIENDS กรณีศึกษา BT21 เป็น 

การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการด าเนินวิจัยออกเป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 

3. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังนี้ 

     3.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Primary Data)  

การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของBT21 สินค้า ข้อมูลของBTS  โดยการค้นหาข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ Official BT21  

     3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

     รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้จากการ ติดตาม LINE Official ของ BT21 และ 
ติดตามจากแฟนคลับBTS รวมถึงผู้คนที่ชื่นชอบ BT21 จากเว็บไซตเ์หล่านี้ คือ 

https://www.bt21.com/  https://www.bt21.com/product และข้อมูลของวง BTS จาก 
https://twitter.com/bts bighit 

3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 

     3.2.1 เพ่ิมการศึกษาคุณลักษณะ 

     3.2.2 ในการศึกษาการตลาดของBT21 จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากบทความบนเว็บไซต์ใน
อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดียได้แก่ Twitter LINE Official BT21 โดยน าเสนอในรูปแบบบรรยาย พร้อม
ใส่ภาพประกอบ จากนั้นท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และ Policy Achievement 

https://twitter.com/bts
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     3.2.3 วิเคราะห์ Time Line สินค้าชองLINE และ BT21 ตั้งแต่ปี2011-2019 เพ่ือศึกษากลยุทธ์
การตลาดของประเทศเกาหลี ที่ขายสินค้าทางวัฒนธรรม การตลาดและกลยุทธ์ทางการออกแบบ
สินค้าเพ่ือดึงดูดผู้บริโภค โดยศึกษาจากบทความเอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Official BT21 
และเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลของสินค้า BT21 รวมถึงเว็บไซต์และบทความที่แฟนคลับ BTS จัดท าขึ้น 
และน าเสนอผลของการศึกษาในรูปแบบการบรรยาย ประกอบกับรูปภาพ เพ่ืออธิบายกลยุทธ์ทาง
การตลาด การออกแบบสินค้า และการตลาดเป้าหมายของ BT21 และแนวโน้มการต่อยอดธุรกิจของ 
LINE FRIENDS จากการขายสินค้า BT21 

3.3 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

     3.4.1 Policy achievement 

     3.4.2 สถิติเชิงพรรณนา 

     3.4.3 การบรรยายเชิงพรรณนา 

3.4 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย  

     3.5.1 LINE Official BT21 

     3.5.2 เว็บไซต์ Official BT21 

     3.5.3 เว็บไซต์ Official BTS 

     3.5.4 Time Line สินค้า LINE และ BT21 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การขยายธุรกิจของ Line friends: กรณีศึกษา BT21”มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การศึกษาคุณลักษณะและประเภทของสินค้า กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและการตลาด และศึกษาแนวโน้ม
การต่อยอดธุรกิจของ Line Friends จากการขายสินค้าของ BT21 โดยการค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ 
Official BT21 โดยส ารวจกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ BT21 จากหมวดสินค้า 4 หมวด ได้แก่ เครื่อง
เขียน  ตุ๊กตา อุปกรณ์ไฟฟ้า สติ๊กเกอร์ในไลน์สโตร์ และข้อมูลจากTimeline สินคา้ของLINE FRIENDS 
ตั้งแต่เริ่มสร้างสรรค์สินค้า BT21 และน าข้อมูลจาก Timeline สินค้ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 คุณลักษณะและประเภทของสินค้าBT21 

Character แต่ละตัวละคร มีต้นแบบมาจากศิลปิน โดยBTS ได้ใส่ตัวตนและสร้างเรื่องราวให้ตัวละคร
ของตนเอง นิสัย งานอดิเรก จะสะท้อนถึงตัวตนของศิลปิน  

        4.1.1 KOYA ออกแบบโดย คิม นัมจุน อัจฉริยะโคอาล่า ชื่นชอบการนอนหลับและอ่านหนังสือ 
เหมือนกับลักษณะนิสัยของ คิม นัมจุนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ และเป็นคนฉลาด  

 

ภาพที่ 19 KOYA  

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 
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4.1.2 RJ ออกแบบโดย คิม ซอกจินที่ชื่นชอบการท าอาหารและชอบการรับประทานอาหาร ใจดี         
ร่าเริง และมีอารมณ์ขัน 

 

 

ภาพที่ 20 RJ 

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

 

       4.1.3 SHOOKYออกแบบโดย มิน ยุนกิ ที่มีบุคลิกภายนอกนิ่งเงียบ ใจดี ร่าเริง อบอุ่น และ
SHOOKY คุกกี้ตัวเล็ก นักวางแผนจอมวุ่นวายและกลัวนม ทั้งสองมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกันคือ ร่าเริง  

 

ภาพที่ 21 SHOOKY 

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 
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   4.1.4 MANG ออกแบบโดยเจโฮป ลักษณะนิสัยที่เหมือนกันของทั้งคู่คือชอบเต้น  

 

ภาพที่ 22 MANG 

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

  

      4.1.5 CHIMMY ออกแบบโดย พัคจีมิน สุนัขใส่ฮู้ดสีเหลือง ศูนย์รวมความน่ารักและชอบการเซล
ฟ่ี โดยมีภาพลักษณ์น่ารักเหมือนกับพัค จีมิน 

 

ภาพที่ 23 CHIMMY 

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 
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      4.1.6 TATA ออกแบบโดย วี เจ้าชายจากนอกโลก (มนุษย์ต่างดาว) ผู้ลึกลับและ เชื่อในความรัก 
ซึ่งทาท่ามีลักษณะนิสัยที่ลึกลับเหมือนกับวี  

 

ภาพที่ 24 TATA  

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

 

     4.1.7 COOKY ออกแบบโดย จอนจองกุก กระต่ายจอมพลัง ผู้ไฝ่ฝันอยากเป็นนักมวยกล้ามโต กุก
กี้มีนิสัยชื่นชอบการออกก าลังกายเหมือนจองกุก 

 

ภาพที่ 25 COOKY  

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 
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     4.1.8 สมาชิกอีกตัวคือ VAN หุ่นยนต์วิเศษของ TATA ที่ผ่านการออกแบบและคิดไอเดียร่วม
ระหว่างทีมวาดการ์ตูนของ LINE และ BTS ซึ่งเป็นตัวแทนของแฟนคลับ BTS หรือ ARMY 

 

ภาพที่ 26 VAN  

ที่มา : https://www.bt21.com/character (2020) 

 

4.2 กลุ่มลูกค้า 

     ตัวละครแต่ละตัวจมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ และกลุ่มลูกค้า
ทั่วไป 

     4.2.1 กลุ่มลูกค้าเฉพาะได้แก่ แฟนคลับ BTS แฟนคลับBTS มักจะซื้อสินค้าตามสมาชิกที่ตัวเอง
ชื่นชอบ 

     4.2.2 กลุ่มลูกค้าทั่วไปโดยส่วนมากจะซท้อสินค้าตามความชอบจากรูปลักษณ์ของตัวละคร โดย
แบ่งกลุ่ม  ลูกค้าออกตามช่วงอายุ และเพศ  

            4.2.2.1 กลุ่มลูกค้าแบ่งตามช่วงอายุ ได้แก่ Gen X วัยท างาน Gen Y วัยรุ่น และ Gen Z วัย
เรียน 

            1.Genสินค้าที่เป็นที่นิยมในวัยท างานส่วนมากจะชื่นชอบลวดลายที่เรียบง่ายและเหมาะสม
กับวัยท างาน กลุ่มตัวละครที่เป็นที่นิยม ได้แก่ KOYA RJ SHOOKY MANG VAN และ COOKY   

            2.Gen Y ทุกตัวละครที่เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้า Gen Y เนื่องจากวัยรุ่นนั้นอยู่ระหว่างวัย
เรียนที่ก าลัง เนื่องจากวัยรุ่นนั้นอยู่ระหว่างวัยเรียนที่ก าลังและวันที่ก าลังจะเข้าสู่วัยท างาน และยังคง
ตามกระแสความนิยมในยุคปัจจุบันมากท่ีสุด 
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            3.Gen Z ส่วนใหญ่จะอยู่ในวันเรียนและวัยเด็ก ตัวละครที่เป็นที่นิยมสาหรับวัยนี้ได้แก่ 
TATA COOKY CHIMMY และ MANG  

            4.2.2.2 กลุ่มลูกค้าแบ่งออกตามเพศ ได้แก่ เพศหญิงและเพศชาย  

            1.เพศหญิงจะชื่นชอบตัวละครที่ความน่ารัก ได้แก่ COOKY CHIMMY KOYA และ TATA  

            2.เพศชายจะชื่นชอบตัวละครที่ลักษณะสีสดไม่สดใสจนเกินไป ได้แก่ KOYA VAN MANG 
SHOOKY 

4.3 ประเภทของสินค้า (Type)  

ตัวอย่างสินค้าแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ เพศชาย และเพศหญิง ได้แก่ 

     4.3.1สติ๊กเกอร์ไลน์ของ BT21 

 

ภาพที่ 27 STIKER  

ที่มา : https://www.bt21.com/ (202) 

 

ในปัจจุบันผู้คนมักใช้สติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งแทนข้อความท่ีเราต้องการสื่อสาร เช่น อรุณสวัสดิ ์
ราตรีสวัสดิ์ ค าอวยพร ข้อความแสดงความขอบคุณ โดยตัวละครแต่ละตัวจะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่าง
กันและบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของตัวละครนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น โคย่า หมีโคอาล่าใจดี ที่มักจะง่วง
นอนอยู่ตลอดเวลา โดยสติกเกอร์โคย่ามักจะแสดงท่าทางง่วงหรือนอนหลับเป็นส่วนมาก  สติ๊กเกอร์
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ไลน์ของBT21สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั้ง Gen X Gen Y และGen Z เพราะนอกจากความน่ารัก
แล้ว ยังมีสติ๊กเกอร์ที่สามารถดาวน์โหลดใช้โดยไม่เสียเงิน และแบบเสียเงิน 

 

ภาพที ่28 STIKER Summer 

ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020 

 

BT21มักออกแบบสติ๊กเกอร์ตามฤดูกาลเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของวันส าคัญหรือ
เทศกาลส าคัญ เช่น ฤดูร้อน จะออกสติ๊กเกอร์ Summer Edition วันคริสต์มาส วันฮาโลวีน หรือ 
สติ๊กเกอร์ที่สามารถเติมค าลงในข้อความได้  

      4.3.2 ตุ๊กตาBT21 

              

               ภาพที่ 29 Baby Dolls                  ภาพที่ 30 Dolls 

ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020)                  ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020) 
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LINE FRIENDS ได้ออกแบบตุ๊กตาBT21 หลากหลายรูปแบบ มีทั้งขนาดเล็กที่สามารถท าเป็น
พวงกุญแจห้อยกระเป๋าไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สามารถน ามากอดเมื่อนอนหลับได้ เพื่อสร้างความ
หลากหลาย ความน่ารัก และความทันสมัยจึงมักดึงดูดลูกค้า Gen Y และ Gen Z โดยเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าเพศหญิง 

 

       

       ภาพที่  31 Hanbok edition                     ภาพที ่ 32 X-mas edition   

     ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020)             ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020) 

นอกจากนี้ BT21 ยังผลิตตุ๊กตาตามเทศกาล เช่น ตุ๊กตาคริสต์มาสคอลเล็คชั่น และตุ๊กตาสวม
ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลี เพ่ือเผยแพร่ความเป็นเกาหลีและแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสู่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

      4.3.3 เครื่องเขียน  

 

ภาพที่  33 Pen 

ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020)          
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เครื่องเขียนเป็นที่นิยมากในกลุ่มลูกค้า Gen Z เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในวัยเรียน เครื่อง
จึงถูกผลิตน ามาขายเพ่ือในกลุ่มลูกค้า Gen Z  

 

ภาพที ่ 34 Pencil case 

ที่มา : https://www.bt21.com/, 2020 

สาเหตุที่สินค้าประเภทเครื่องเขียนจะเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้า Gen Z เ ป ็ นส ่ วนมาก  โ ดย
ออกแบบลวดลายให้น่ารัก สีสันสดใจ จึงเหมาะสมและเป็นที่นิยมกับกลุ่มลูกค้าช่วงอายุนี้เป็นอย่าง
มาก โดยทางBT21ได้ออกแบบให้สามารถใช้ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 

 

      4.3.4 ชุดเครื่องนอน BT21 

 

ภาพที่  35 Cushions 

ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020) 

 LINE FRIENDS ผลิตหมอนBT21 ทั้งขนาดเล็กที่ใช้เป็นที่หมอนอิง ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่เป็น
หมอนส าหรับหนุนนอนหลับ โดยออกแบบลวดลายและสีต่างกันไปตามตัวละคร เช่นในภาพตัวอย่าง 
เป็นของRJ อัลปาก้าขนสีขาว สีของหมอนส่วนใหญ่จึงเป็นสีขาว โดยเครื่องนอนสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้ทั้ง Gen Y และ Gen Z แต่สินค้าประเภทนี้จะเป็นที่นิยมในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
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ภาพที่  36 Blanket 

ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020) 

 ผ้าห่มBT21 มีหลายขนาดตั้งแต่ใช้คลุ่มไหล่พกพาสะดวก ไปจนถึงห่มนอนเพ่ือให้ความอบอุ่น
ในระหว่างการใช้งาน มีหลายลวดลายและหลากสีสัน เป็นที่นิยมมากใน Gen Y และ Gen Z  

4.3.5 เคสโทรศัพท์ 

 

ภาพที ่ 37 Phone Case 

ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020) 

 

           สินค้าประเภทนี้ถูกออกมาแบบมาเพื่อกลุ่มลูกค้า Gen X เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีการใช้
โทรศัพท์มือถือสื่อสารและต้องการความน่ารักเพ่ือประดับตกแต่งของใช้ของตน เหมาะสมกับช่วงวัย 
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4.4 กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและการตลาดของ BT21 

 

ภาพที ่ 38 LINE Vision 

ที่มา : https://linecorp.com/th/company/mission/ (2020) 

4.5 MISSION 
CLOSING THE DISTANCE 

พันธกิจของบริษัท LINE คือ การเชื่อมต่อผู้ใช้ ข้อมูล และบริการให้ใกล้กันมากขึ้น 

LINE ถูกสร้างขึ้นเป็นแอพพลิเคชั่นส่งข้อความอย่างรวดเร็ว หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้ง
ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 

เพียงไม่กี ่เดือนหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริษัท LINE ตระหนักได้ว่าเครื ่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างและสานสัมพันธ์ของมนุษย์ เราจึงสร้าง LINE 
แอพพลิเคชั ่นส่งข้อความขึ ้นและเปิดให้ใช้บริการในเดือนมิถุนายน  LINE เติบโตเป็นโซเชียล
แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้บริการกว่าหลายร้อยล้านคนทั่วโลก โดยมุ่งมั่นท่ีจะขยายการบริการอย่างเร็วที่สุด
ซึ่งเน้นภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก 

บริษัท LINE เชื ่อว่าการเคารพและให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ คือ หัวใจส าคัญที่จะสานสัมพันธ์กับผู้ใช้และจะท าให้บริการของLINE 
เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริง 

LINE จึงกลายค าตอบที่ท าให้ผู ้ใช้ใกล้กันมากขึ้น พร้อมเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างราบรื่นในทุกที่ทุกเวลา 
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     LINE ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart Portal เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด LINE คือส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคน – พร้อมเชื่อมต่อโลกของคุณ
ในทุก ๆ วัน 

4.6 VISION 
Life on LINE 

วิสัยทัศน์ของบริษัท LINE คือการเป็น "Life Infrastructure” พร้อมเติมเต็มความต้องการของ
ผู้ใช้ทุกวันทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 

LINE เริ่มต้นจากแอพพลิเคชั่นส่งข้อความ LINE เพิ่มการให้บริการอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น Smart 
Portal เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในแต่ละวัน โดยเชื่อมต่อผู้ใช้ ข้อมูลและบริการต่าง ๆ ให้ใกล้
กันมากข้ึน 

ปัจจุบันวิสัยทัศน์ของLINE พัฒนาอีกขั้น คือการกลายเป็น "Life Infrastructure” ที่ช่วยตอบสนอง
ความต้องการในทุก ๆ ด้านของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังน า Fintech และเทคโนโลยี AI มาเชื่อมระหว่าง
ออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเหมาะกับความต้องการของแต่ละคน LINE มุ่งที่จะก้าว
ข้ามการเป็นแค่แอพพลิเคชั่นส่งข้อความ และพัฒนาสู่แพลตฟอร์มที่สามารถเป็นทั้งผู้ช่วยและเพื่อน
ของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ 

ตารางผลการตลาดของ LINE ปี 2011-2019 

Years Vision Policy Market Strategy Achievement 

2011 อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้
ในแอพพลิเคชั่น 

Life Infrastructure พัฒนาแพลตฟอร์มให้
ใช้ได้ทุกสถานการณ ์

แอพพลิเคชันไดร้ับ
ความนิยม 

2015 Creative Studio ระดับโลก 
พัฒนาจากแพลตฟอร์ม

เข้าสู่สินค้าส่งออก 
ตลาดโลก 

-เกม 
-เอนิเมชัน 
-โรงแรม 
-รีเทล 
-สินค้า 
-ลิขสิทธิ ์
 

เข้าสู่ตลาดสินค้าโลก 

2017 Collaboration with BTS 
ผลิต BT21 

 

 -ตุ๊กตา 
 -สินค้า 
 -เอนิเมขัน 

ขยายธุรกิจสู่กลุ่ม
ลูกค้าแบบเจาะจง 
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2019 ขยายตลาดไปยังประเทศ
อเมริกา  
ร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร ์
 
 
 

-PLAY LINE FRIENDS 
-LINE FRIENDS 
Online Store 
-LINE FRIENDS 
CREATOR 

-Retail Brand 
-Custom by 
customer 

เปิดสาขาในประเทศ
เกาหลีใต้ ฟิลปิปินส์ 

และสิงคโปร ์
 

ตารางที่ 1 

ที่มา: ผู้วิจัย (2564) 

 

ในเดือนตุลาคม 2011 หลังจากท่ี BROWN & FRIENDS น าทีมโดย BROWN หนุ่มหน้านิ่งแต่
เปี่ยมด้วยเสน่ห์ CONY แฟนสาวผู้สดใสและมีชีวิตชีวาของ BROWN MOON ผู้เป็นที่รักของทุกคน 
และ JAMES หนุ่มหล่อเจ้าส าอาง ปรากฏตัวครั้งแรกบนแอปพลิเคชัน LINE ในฐานะสติกเกอร์ที่มา
พร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่คือการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้พบเห็น BROWN & FRIENDS ได้รับ
กระแสตอบรับอย่างท่วมท้น จาก 4 ตัวละครหลักกลายมาเป็น 11 ตัวละครที่ครองใจผู้คนทั่วโลก
ในตอนนี้ ยอดผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นทวีคูณทุกวินาที จากสติกเกอร์ยอดนิยมก้าวสู่โมเดลธุรกิจระดับโลก 

        LINE FRIENDS เริ่มต้นจากการเป็นสติกเกอร์ใน LINE แอปพลิเคชัน โดยมี BROWN & 
FRIENDS เป็นตัวละครกลุ่มแรกที่เปิดตัว ความน่ารักของเหล่าตัวละคร BROWN & FRIENDS ทั้งสีหน้า
ท่าทางที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครราวกับพูดแทนความรู้สึกของผู้ใช้งาน  
        LINE FRIENDS เริม่ต้นธุรกิจรีเทลครั้งแรกจาก Pop-Up Store และหลังจากนั้นได้เปิด 
Permanent Store ภายใตช้ื่อ LINE FRIENDS STORE ซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ของการท าธุรกิจ 
Character Store ปัจจุบัน LINE FRIEND STORE มีสาขาอยู่ทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และ
เกาหลีใต้ 
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ภาพที่ 39 LINE FRIENDS POP-UP STORE @ LANGHAM PLACE 

ที่มา https://hklourson.com/2015/11/18/line-friends-pop-up-store-langham-place (2020) 

 
ภาพที่ 40 LINE  FRIENDS STORE 

ที่มา https://news.trueid.net/tag/line%20friends%20store (2020) 

 

    เส ้นทางการก้าวไปสู ่โมเดลธุรกิจระดับโลกค่อย  ๆ ชัดขึ ้น หลังจากจัดตั ้ง LINE FRIENDS 
Corporation อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2015 และประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะก้าวสู่
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การเป็น Creative Studio ระดับโลก สร้างสรรค์งานโดยน าเสนอเนื้อหาหลากหลายภายใต้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา IP (Intellectual Property) ไม่ว่าจะเป็น เกม แอนิเมชั่น รวมถึงขยายไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ 
เช่น คาเฟ่ รีเทล โรงแรม สินค้าต่าง ๆ และลิขสิทธิ์ 

       จากสติกเกอร์บน LINE สู่ปรากฏการณ์บนโลกความจริง ปัจจุบัน LINE FRIENDS เปิด Flagship 
Store และ Pop-Up Store ในเมืองใหญ่ชั ้นน าทั่วโลก ทั้ง นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โซล ฮ่องกง 
โตเกียว และเซี่ยงไฮ้ โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้น ลูกค้ากว่า 15,000 คนต่อแถวเพื่อเข้า 
LINE FRIENDS STORE สาขาฮาราจูกุในวันเปิดตัว ลูกค้ากว่า 1,000 คนต่อแถวรอเข้าร้านสาขา
ลอสแอนเจลิส ในขณะที่กว่า 18,000 คนเข้าไปเยี่ยมชมร้านในสุดสัปดาห์แรกของการเปิดตัว ทั้งนี้ 
LINE FRIENDS Store และ Pop-Up Store คือกลยุทธ์ที่แบรนด์สามารถเข้าถึงและเรียนรู้พฤติกรรม
ของกลุ่มมิลเลนเนียลและ Gen Z ได้โดยตรง และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับ
ลูกค้าได้ โดย LINE FRIENDS Store และ Pop-Up Store ทุกแห่งได้จัดโซนส าหรับถ่ายภาพ โดยแต่
ละโซนมีเรื่องราวเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตัวละครกับแฟนคลับ อาทิ การสร้างสรรค์ห้องตาม
เรื่องราวของตัวละครต่าง ๆ ทั้งยังเชื่อมต่อประสบการณ์ออฟไลน์กับออนไลน์ไว้ด้วยกัน ผ่านการ
ถ่ายรูปและแชร์บนสื่อโซเชียล 

       นอกจากนี้ยังได้เปิด PLAY LINE FRIENDS ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Retail Brand ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อ
เดือนตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นการขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้กับ
พาร์ตเนอร์ในแต่ละประเทศที่ต้องการท าธุรกิจมาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่  ๆ ให้กับลูกค้าและ
นักท่องเที่ยว โดยคอนเซปต์ของ PLAY LINE FRIENDS จะมีรูปแบบที่แตกต่างจาก LINE FRIENDS 
STORE  ในการตกแต่งร้าน โดยเลือกใช้สีหลักของคาแรคเตอร์อย่าง SALLY หรือสีเหลืองมาเป็น
จุดเด่น พร้อมทั้งเพ่ิมโซนถ่ายรูป และพ้ืนที่ส าหรับ hang out ในส่วนของคาเฟ่ อีกด้วย  โดยสาขาแรก
ได้เปิดตัวที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามด้วยการบุกตลาดอาเซียน เริ่มเปิด PLAY LINE 
FRIENDS สาขาฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์  ส าหรับในเมืองไทยก าลังเปิดรับนักลงทุนที่มีความสนใจใน
การเปิด Store โฉมใหม่นี้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยภายในร้านจะออกแบบให้มีพ้ืนที่ส าหรับถ่ายรูปและคา
เฟ่ ปัจจุบัน PLAY LINE FRIENDS เปิดสาขาแล้วในประเทศเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  
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ภาพที่ 41 PLAY LINE FRIENDS 

ที่มา https://www.facebook.com/PLAY-LINE-FRIENDS (2020) 

   LINE FRIENDS ยังคงตอบโจทย์ของเหล่ามิลเลนเนียลและ Gen Z ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย LINE 
FRIENDS ได้เปิด LINE FRIENDS Online Store เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าจากท่ัวโลกสามารถเข้าถึงสินค้าของ
เหล่าตัวละครที่พวกเขาหลงรักได้อีกด้วย นอกจากนี้ LINE FRIENDS ยังได้เปิด Online Store รูปแบบ
ใหม่ชื่อว่า LINE FRIENDS CREATOR ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของสาวก LINE FRIENDS ทั่วโลก โดยลูกค้า
สามารถออกแบบสินค้าด้วยตัวเองโดยใช้คาแรกเตอร์ LINE FRIENDS และธีมต่าง ๆ จากนั้น LINE 
FRIENDS จะผลิตสินค้าและส่งไปให้ถึงที่อยู่ของลูกค้า 

 
ภาพที่ 42 SALLY 

ที่มา https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F% (2020) 

        ต่อยอดความส าเร็จด้วยการจับมือกับแบรนด์ดังระดับโลก ครีเอตสินค้าคุณภาพ ครอบคลุมทุก
ไลฟ์สไตล์ 
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เมื่อเป้าหมายหลักของ LINE FRIENDS คือการน าคุณค่ามาสู่ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานในทุกวัน
ผ่านสินค้าต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของการจับมือกับแบรนด์ดังระดับโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ท าให้
ธุรกิจ   

LINE FRIENDS ประสบความส าเร็จไปทั่วโลก เพราะเน้นการสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพสูง ดีไซน์
ทันสมัย ตรงกับความต้องการ และเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับ  

      “LINE FRIENDS CREATOR” สร้างข้ึนเพ่ือตอบเทรนด์ Customization ส าหรับ LINE FRIENDS 
CREATOR เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปปรับแต่งลวดลายได้ตามความชื่นชอบ โดย
น าตัวละคร LINE FRIENDS ทั้ง Brown Cony Sally และผองเพื่อน ทั้งยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ให้
เลือกประดับลงบนสินค้าที ่ต ้องการ ซึ ่งมีทั ้งเสื ้อยืด เสื ้อฮู ้ด กระเป๋าผ้า และเคสสมาร์ทโฟน  
        สิ่งที่น่าสนใจคือ ที่ผ่านมามีแต่แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ Bang & Olufsen LEICA Repetto 
Converse LAMY Brompton และ Beats by Dr.  Dre ตบเท ้าเข ้าร ่วมจ ับม ือก ันผล ิตส ินค้าที่
ทรงคุณค่าน่าสะสม คุณภาพสูง สะท้อนเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์อย่างลงตัว อย่างตอนที่จับมือ
กับแบรนด์ Xiaomi เปิดตัวสมาร์ทโฟน Mi9 SE Brown Edition ที่ประเทศจีน เพียง 11 วินาทีที่เปิด
จองก็ขายหมดทันที 

        อีกหนึ่งปรากฏการณ์ของ LINE FRIENDS คือการจับมือกับศิลปินวง ‘BTS’ ภายใต้โปรเจกต์ 
FRIENDS CREATORS เพ่ือสร้างคาแรกเตอร์ใหม่ในชื่อ ‘BT21’ ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก  

 

 

ภาพที่ 43 LEICA X BT21 

ที่มา https://www.google.com/imgres?imgurl= (2020) 
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       LINE FRIENDS ต่อยอดไปสู่การซื้อลิขสิทธิ์ Running Man เพื่อผลิตแอนิเมชั่น และร่วมงานกับ
ผู้ผลิตเกมระดับโลกอย่าง SUPERCELL ออก IP ใหม่ล่าสุด Brawl Stars ภายในครึ่งปีมียอดดาวน์
โหลดเกมไปแล้วกว่า 100 ล้านดาวน์โหลด และ LINE FRIENDS ยังได้ประกาศตัวเป็นพาร์ตเนอร์กับ
เว็บไซต์สตรีมมิ่งบันเทิงชั้นน าระดับโลกอย่าง Netflix เพื่อท าแอนิเมชั่นซีรีส์ที่เป็น Netflix Original 
เรื่อง BROWN & FRIENDS ซึ่งจะท าให้ตัวละคร LINE FRIENDS ทั้ง 11 ตัวละครเป็นที่รู้จักของคนทั่ว
โลกได้มากขึ้น นอกจากนี้แบรนด์ชั้นน าในประเทศไทยหลายแบรนด์ก็เคยจับมือกับ LINE FRIENDS 
ออกสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟมากมายและมีจ าหน่ายที่เดียวในโลก อาทิ ร่วมกับแบรนด์ในกลุ่มสินค้าต่าง  ๆ 
ออกสินค้ารุ่น LINE FRIENDS เช่น แบรนด์เพชร Jubilee กระดาษช าระ Cellox หมากฝรั่ง Dentyne 
ลิปมัน LipIce และ Biore Pore Pack เป็นต้น 

 
ภาพที่ 44 BROWN & FRIENDS Netflix Original Animated Series  

ที่มา https://news.trueid.net/detail/APdvNKj9Ajxg (2020) 

เป้าหมาย LINE FRIENDS ประเทศไทย มองหาพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจเพ่ือขยายไลนส์ินค้าให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์
ของผู้ใช้งาน 

         การจับมือกันระหว่าง LINE FRIENDS กับแบรนด์ต่าง ๆ หากมองให้ดี นี่คือการขยายฐานลูกค้า
ของทั้งสองธุรกิจ LINE FRIENDS ได้ฐานลูกค้าใหม่จากกลุ่มแฟนคลับของแบรนด์นั้น ๆ ในขณะที่
ความแข็งแรงในตัวละคร LINE FRIENDS ก็ส่งพลังให้กับแบรนด์ที่ต้องการเจาะกลุ่มมิลเลนเนียลและ 
Gen Z หรือแบรนด์ที่ต้องการปรับภาพลักษณ์ให้ดูเด็กลงท าได้ง่ายขึ้น เพราะตัวละครของ LINE 
FRIENDS นั้นชัดเจนอยู่แล้ว เมื่อสินค้าเหล่านั้นถูกครีเอตให้กลายเป็นสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับ LINE 
FRIENDS ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน  

         หากถามถึงทิศทางของ LINE FRIENDS ประเทศไทย ในตอนนี ้พุ ่งเป้าไปที ่การมองหา
พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจที่มีแนวทางและกลยุทธ์ที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลธุรกิจของ LINE FRIENDS 
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สู่การขยายไลน์สินค้าให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานผ่านการขายลิขสิทธิ์ให้กับ Local Partner 
ในแต่ละประเทศ โดยไม่จ ากัดเฉพาะการผลิตสินค้า อาจจะออกมาในรูปแบบอีเวนต์ นิทรรศการ คา
เฟ่ หรือโรงแรมก็เป็นได้ อาศัยความเหนียวแน่นของกลุ่มแฟนคลับ LINE FRIENDS ในประเทศไทย 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ที่จะเข้าร่วมพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กลุ่มแฟนคลับ LINE FRIENDS 
เองยังคงเปิดกว้างส าหรับโอกาสทางธุรกิจเพ่ือร่วมงานกับพาร์ตเนอร์ที่สนใจท า PLAY LINE FRIENDS 
สร้างพื้นที่มอบประสบการณ์แปลกใหม่ที่กลุ่มเป้าหมาย หรือแม้แต่พาร์ตเนอร์ที่มองเรื ่องการท า 
Virtual Event ต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายในเมืองไทย  LINE FRIENDS 
ใช้เวลาไม่ถึง 10 ปี เริ่มต้นจาก LINE Sticker แต่สามารถครองใจเหล่ามิลเลนเนียลและ Gen Z ทั่ว
โลกได้ LINE FRIENDS ยังคงเติบโตต่อไปในยุคดิจิทัล ใช้ความทันสมัย ร่วมสมัย และมีเซนส์ของคนยุค
ดิจิทัลแทรกซึมในทุกตัวละคร การขยายโมเดลธุรกิจหรือการสร้างตัวละครที่หลากหลาย ส่วนหนึ่งก็
เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ เตรียมเปิดทางให้กับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจที่หลากหลายได้ค้นหาความ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์กับตัวละครของ LINE FRIENDS เพราะนั่นหมายถึงตลาด
ใหม่ ๆ ของธุรกิจเหล่านั้น ข้อดีคือ เมื่อ LINE FRIENDS ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่โมเดลธุรกิจแบบใดแบบ
หนึ่งเท่านั้น แต่ขยายธุรกิจไปในรูปแบบใหม ่ๆ ตลอดเวลา เท่ากับว่าแบรนด์ไหนที่มองเห็นโอกาสก่อน 
และเชื่อมั่นว่าความแข็งแรงของตัวละคร LINE FRIENDS จะท าให้คุณเข้าใกล้ความส าเร็จได้เร็วขึ้น 
และพร้อมจะเติบโตไปกับ LINE FRIENDS  

     ตั ้งแต่ป ี 2554 บริษัท LINE ปรับปรุงร ูปแบบจากแอพพลิเคชั ่นส่ งข้อความระหว่างผ ู ้ ใช้
แอพพลิเคชั่น เมื่อได้รับความนิยม จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Portal 
เพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ที ่เปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอด  LINE ต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่
ตลาดโลกเพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้า และผลิตสินค้าใหม่ เช่น เครื่องเขียน เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เครื่องดื่ม เป็น
ต้นและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า LINE จึงสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ LINE 
เนื่องจากในอดีตกลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็น Gen X แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีและความก้ามหน้าทาง
เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงอินเตอร์เน็ตนั้นพัฒนาอย่างก้าวไกล เพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้าให้มาก
ขึ้น LINE ไม่หยุดพัฒนาและมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ หรือ Gen Z เนื่องจาก ลูกค้าช่วงอายุนี้ถือเป็น
ลูกค้าท่ีใช้บริการของ LINE มากที่สุดในปัจจุบัน การตอบสนองความต้องการชองคนรุ่นใหม่ และความ
ต้องการของสังคมในปัจจุบัน นับว่าเป็นความสามารถทางวางแผนการตลาด กลยุทธ์ที่ดี สามารถต่อ
ยอดธุรกิจให้เป็นที่นิยมต่อไปในปัจจุบันและอนาคต 
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4.7 แนวโน้มการต่อยอดธุรกิจของ LINE FRIENDS จากการขายสินค้า BT21 

 จาก Timeline สินค้าของ LINE ในปี 2011 และ Timeline สินค้าของ BT21 แสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาสินค้าของบริษัท LINE FRIENDS 

 

Timeline สินค้าของ LINE 

 

 

Timeline สินค้าของ BT21 
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ตั ้งแต่ปี ค.ศ. 2011 จนถึงปี 2019 ธุรกิจของ LINE FRIENDS พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
เนื่องจากได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากทั้งในกลุ่มแฟนคลับ ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลกและสร้าง
ฐานแฟนคลับไปทั่วโลก (Global) ในปี 2017 การจับมือร่วมกันกับ BTS เพ่ือออกแบบตัวละคร สินค้า
ของ BT21 รวมถึงเอนิเมชันเรื่องราวของBT21 สามารถเพ่ิมฐานแฟนคลับได้มากขึ้น จากเดิมท่ีมีสินค้า
ของ LINE FRIENDS เช่น หมีBrown Cony Sally เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมมากทั่วโลก เมื่อน าเสนอ
สินค้าที่ออกแบบร่วมกับ วง K-pop ระดับโลกอย่าง BTS ที่มีก าลังสนับสนุนหลักจากแฟนคลับอย่าง 
ARMY LINE FRIENDS จึงสามารถขยายฐานแฟนคลับทั้งในประเทศเกาหลีและนอกประเทศได้มาก
ยิ่งขึ้น  หลังจากได้น าเสนอสินค้าของ BT21 สู่ตลาดโลกก็ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก  

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017-2019 จาก Timeline สินค้าของ BT21 จะเห็นได้ชัดว่า BT21 เป็นที่นิยม
อย่างมาก จนสามารถน าว่าผลิตเป็นสินค้าที่ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ของสะสม ของเล่น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังมีการร่วมมือกับสินค้าแบรนด์อ่ืน และออกเป็น Collection สินค้าตามฤดูการทั้ง
ในประเทศเกาหลีและต่างประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นและอเมริกา แนวโน้มธุรกิจในอนาคตมีโอกาส
เพิ่มยอดขายมากขึ้นและมีโอกาสพัฒนาสินค้าโดยการ Collaboration ร่วมกับสินค้าแบรนด์อื่น ซึ่ง
สามารถต่อยอดรายได้มหาศาลได้ เนื่องจากปัจจุบันความโด่งดังของ BT21 นั้น ไม่เพียงแต่แฟนคลับ
ของกลุ่มศิลปิน BTS จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก แต่ยังมีลูกค้า Gen Z ที ่LINE มุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้า Gen 
Z ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจและชื่นชอบการตลาดที่ตอบโจทย์ของ LINE FRIENDS เนื่องจากสังคม
ปัจจุบัน การขายสินค้านั้นไม่ได้มีเพียงตามหน้าร้าน แต่ยังมี Pop-Up Store และเว็ปไซต์สินค้า
ออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าจากเว็ปไซต์และมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านของลูกค้า มากกว่านั้น 
LINE FRIENDS ยังเปิดให้ลูกค้าสามารถออกแบบสินค้าด้วยตนเองได้ กลุ่มลูกค้า Gen Z จะชื่นชอบ
การใส่ไลฟ์สไตล์และตัวตนของตนเองลงไป กลุ่มลูกค้าช่วงอายุนี้ยังชื่นชอบการตามเทรนด์สินค้าที่เป็น
ที่นิยมในสังคมปัจจุบัน และชื่นชอบผสมผสานสไตล์ส่วนตัวลงไปด้วย นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นไปในทางเดียวกับการตลาดของ LINE FRIENDS นั่นเอง ในอนาคตข้างหน้า LINE FRIENDS จะ
จับมือกับสินค้าแบรนด์อ่ืนมากยิ่งขึ้นไปอีก สินค้าที่จะผลิตออกมาขายสู่ตลาดโลกนั้น จะต้องมีความ
ทันสมัยและมีสไตล์ที่หลากหลายแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพ่ือพัฒนาธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นการพัฒนาและออกแบบสินค้าตามกระแสสังคมและความนิยมของลูกค้าในรุ่นต่อไปจึงส าคัญ
มาก รวมถึงออกแบบสินค้าเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเดิมด้วย  

4.8. ตัวอย่างสินค้า 

      4.8.1 ด ้าน Media - Animation เร ื ่องราวของ BT21จะถ ูกพ ัฒนาต ่อไปในร ูปแบบอ่ืน
นอกเหนือจากการเล่าประวัติความเป็นมาของตัวละคร เพราะเรื่องราวของแต่ตัวละครอ้างอิงมาจาก 
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BTS โดย BTS นั้นได้สร้างและเขียนเรื่องราวด้วยตนเอง ดังนั้น เรื ่องราวของ BT21 จะมีต่ออย่าง
แน่นอน นอกเหนือจาก BTS ที่กล่าวได้ว่าได้รับการยกย่องให้เป็นเป็นศิลปินระดับโลกและเป็น
ประวัติศาสตร์ของวงการศิลปินอีกด้วย BT21ที ่ด าเนินรอยตามเรื ่องราวของ BTS ก็จะสร้าง
ประวัติศาสตร์ในอนาคตได้เช่นกัน 

 

 

ภาพที ่ 45 BT21 Anime 

ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020) 

 

      4.8.2 ด้าน Digital Technology – มีการร่วมมือหรือ Collaboration กับสินค้าแบรนด์อ่ืนในใน
ประเทศเกาหลี เพื ่อออกแบบสินค้าออกมาเป็น Collection ร่วมกับ BT21 เช่น หูฟัง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาในอนาคต  
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ภาพที่  46 Keyboard  

ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020) 

 

 

      4.8.3 ด้านสินค้าอ่ืน ๆ เช่น เครื่องดื่ม อาหาร ขนม ของเล่น ของสะสม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับกการนอนหลับ เสื้อผ้า เป็นต้น สินค้าเหล่านี้เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะ
เป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หลายช่วงอายุ แต่ลูกค้าหลักจะเป็นลูกค้า 
Gen Z ซึ่งในอนาคตกลุ่มลูกค้านี้ จะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยแห่งการท างาน รายได้การสนับสนุนและการซื้อ
สินค้าจะมากขึ้นกว่าตอนที่ยังอยู่ในวัยเรียน ท าให้รายได้ของ LINE FRIENDS นั้นอาจสูงขึ้นไปอีก
เท่าตัว รวมทั้งในอนาคตอีกหลายปีต่อจากนี้ หากBT21ยังคงเป็นที่นิยมและเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มลูกค้า
หลายประเทศ และบริษัท LINE ยังคงไม่หยุดพัฒนาสินค้า และออกแบบสินค้าใหม่ ๆ จากการส ารวจ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผู้วิจัยเชื่อว่าแนวโน้มการต่อยอดธุรกิจของ LINE FRIENDS นั้นจะเพ่ิมข้ึน
มหาศาลอย่างแน่นอน 
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ภาพที่  47 Tea  

ที่มา : https://www.bt21.com/ (2020) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “การขยายธุรกิจของ Line Friends: กรณีศึกษา BT21”มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การศึกษาคุณลักษณะและประเภทของสินค้า กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและการตลาด และศึกษาแนวโน้ม
การต่อยอดธุรกิจของ Line Friends จากการขายสินค้าของ BT21 โดยการค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ 
Official BT21 โดยส ารวจกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ BT21 จากหมวดสินค้า 4 หมวด ได้แก่ เครื่อง
เขียน  ตุ๊กตา อุปกรณ์ไฟฟ้า สติ๊กเกอร์ในไลน์สโตร์ และข้อมูลจากTimeline สินค้าของLINE FRIENDS 
ตั้งแต่เริ่มสร้างสรรค์สินค้า BT21 ซึ่งจากการการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจาก Timeline 
สามารถน ามาสรุปผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลได้ดังนี้  

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษากลยุทธ์การตลาดของ LINE FRIENDS ในการจ าหน่ายสินค้าของ BT21 

 5.1.1 คุณลักษณะและประเภทของสินค้า BT21 

การออกแบบ Characterเป็นสิ่งส าคัญ แต่ละตัวละครมีลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและมีเอกลักษณ์ของตน 
ต้นแบบมาจากศิลปิน โดยBTS ได้ใส่ตัวตนและสร้างเรื่องราวให้ตัวละครของตนเอง นิสัย งานอดิเรก 
จะสะท้อนถึงตัวตนของศิลปินในการสร้างตัวละครขึ้นมาแต่ละตัว และมุ่งเน้นการขายสินค้าไปยังกลุ่ม
ของแฟนคลับ ARMY  

5.1.2 กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและการตลาดของ BT21 

ตั้งแต่ปี 2011 บริษัท LINE ปรับปรุงรูปแบบจากแอพพลิเคชั่นส่งข้อความระหว่างผู้ใช้
แอพพลิเคชั่น เมื่อได้รับความนิยม จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart Portal 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  LINE ต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลก
เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้า และผลิตสินค้าใหม่ออกมา ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า LINE จึง
สร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ LINE เนื่องจากในอดีตกลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็น Gen X แต่ใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีและความก้ามหน้าทางเครื่องมือสื่อสาร รวมถึงอินเตอร์เน็ตนั้นพัฒนาอย่างก้าวไกล 
LINE มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ หรือ Gen Z เนื่องจาก ลูกค้าช่วงอายุนี้ถือเป็นลูกค้าที่ใช้บริการของ 
LINE มากที่สุดในปัจจุบัน การตอบสนองความต้องการชองคนรุ่นใหม่ และความต้องการของสังคมใน
ปัจจุบัน นับว่าเป็นความสามารถทางการวางแผนการตลาด กลยุทธ์ที่ดี สามารถต่อยอดธุรกิจให้เป็นที่
นิยมต่อไปในปัจจุบันและอนาคต 
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5.1.3 แนวโน้มการต่อยอดธุรกิจของ LINE FRIENDS จากการขายสินค้า BT21  

จากผลการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ปี  2017-2019 จาก Timeline สินค้าของ BT21 จะเห็นได้ชัด
ว่า BT21 เป็นที่นิยมอย่างมาก มีการร่วมมือกับสินค้าแบรนด์อ่ืน และออกเป็น Collection แนวโน้ม
ธุรกิจในอนาคตมีโอกาสเพ่ิมยอดขายมากขึ้นและมีโอกาสพัฒนาสินค้าโดยการ  Collaboration 
ร่วมกับสินค้าแบรนด์อื่น ซึ่งสามารถต่อยอดรายได้มหาศาลได้ เนื่องจากปัจจุบันความโด่งดังของ BT21 
นั้น ไม่เพียงแต่แฟนคลับของกลุ่มศิลปิน BTS จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก แต่ยังมีลูกค้า Gen Z ที่ LINE 
มุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้า Gen Z จะชื่นชอบการใส่ไลฟ์สไตล์และตัวตนของตนเองลงไป กลุ่มลูกค้าช่วง
อายุนี้ยังชื่นชอบการตามเทรนด์สินค้าที่เป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบัน หากแต่ก็ยังคงชื่นชอบผสมผสาน
สไตล์ส่วนตัวลงไปด้วย นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นไปในทางเดียวกับการตลาดของ LINE 
FRIENDS นั่นเอง  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเรื่อง “การขยายธุรกิจของ Line Friends: กรณีศึกษา BT21 ตั้งแต่ปี  2017-
2019 พบว่าการออกแบบสินค้าและการเจาะจงกลุ่มลูกค้านั้นเป็นสิ่งส าคัญ สินค้าต้องที่มีลักษณะ
พิเศษ จากการศึกษาคุณลักษณะและประเภทของสินค้า BT21และ กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและ
การตลาดของ BT21โดยBTS ได้ใส่ตัวตนและสร้างเรื่องราวให้ตัวละครของตนเอง สิ่งสะท้อนถึงตัวตน
ของศิลปินในการสร้างตัวละคร มุ่งเน้นการขายสินค้าไปยังกลุ่มของแฟนคลับ ARMY และกลุ่มลูกค้า
ส่วนมากจะเป็นกลุ่มลูกค้าทุกช่วงอายุ Gen X Gen Y และ Gen Z เมื่อเทียบกับการตลาดของ LINE 
จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า Gen Z ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจและชื่นชอบการตลาดที่ตอบโจทย์ของ LINE 
FRIENDS ในสังคมปัจจุบัน การขายสินค้านั้นไม่ได้มีเพียงตามหน้าร้าน แต่ยังมี Pop-Up Store 
และเว็ปไซต์สินค้าออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าจากเว็ปไซต์และมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านของ
ลูกค้า ก่อนที่จะน าเสนอสินค้า BT21 เพ่ือขยายฐานลูกค้า BT21 มีสินค้ามากมายและเป็นที่นิยม
ส าหรับลูกค้าทั้งเพศชายและเพศหญิง จากการศึกษาแนวโน้มการต่อยอดธุรกิจของ LINE FRIENDS 
จากTimeline สินค้าของ BT21 จะเห็นได้ชัดว่า BT21 เป็นที่นิยมอย่างมาก ผลิตเป็นสินค้าที่ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ของสะสม ของเล่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีการร่วมมือกับสินค้าแบรนด์อ่ืน และ
ออกเป็น Collection พิเศษ ในอนาคตแนวโน้มธุรกิจของ LINE มีโอกาสเพ่ิมยอดขายมากขึ้นและมี
โอกาสพัฒนาสินค้าโดยการ Collaboration ร่วมกับสินค้าแบรนด์อ่ืน สามารถต่อยอดรายได้มหาศาล
ได้ ปัจจุบันความโด่งดังของ BT21 นั้น ไม่เพียงแต่แฟนคลับของกลุ่มศิลปิน BTS จะเป็นกลุ่มลูกค้า
หลัก แต่ยังมีลูกค้า Gen Z ที่ LINE มุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้า Gen Z จะชื่นชอบการใส่ไลฟ์สไตล์และ
ตัวตนของตนเองลงไป กลุ่มลูกค้าช่วงอายุนี้ยังชื่นชอบการตามเทรนด์สินค้าที่เป็นที่นิยมในสังคม
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ปัจจุบัน หากแต่ก็ยังคงชื่นชอบผสมผสานสไตล์ส่วนตัวลงไปด้วย นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นไปในทางเดียวกับการตลาดของ LINE FRIENDS   

งานวิจัยของ สุภาวดี จันทสิงห์ (2559) เขียนรายงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ผู้บริโภคเลือกเข้า
ร้าน Sanrio Hello Kitty House Bangkok” จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดยอาศัยข้อมูลจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาดของร้าน รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยเข้าใช้
บริการร้านโดยการใช้แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้ที่เคยเข้าใช้บริการร้าน จาก
ผลการศึกษาพบว่า การตลาดของร้าน Sanrio Hello Kitty House Bangkok จะเน้นด้านผลิตภัณฑ์
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไลฟ์สไตล์ และ เป็นที่น่าจดจ าโดยน าตัวการ์ตูนคิตตี้มาเป็นจุดขายของร้าน 
และให้ความส าคัญกับช่องทางโซเชียล โดยใช้เฟสบุ๊คเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายและช่องทางการ
ส่งเสริมการตลาดของร้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim Jinlee (2016) เขียนรายงานวิจัยเรื่อง 
“A study of character product users’  lifestyle:  focused on Kakao Friends character” 
เพ่ือศึกษาให้รู้สึกถึงความจ าเป็นในการขยายและการกระจายตัวของผู้บริโภคตัวละครในอนาคตและ
เพ่ือตรวจสอบลักษณะของผู้บริโภคและจ าแนกประเภทของเอกลักษณ์และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ ตัวละครและศึกษาลักษณะตามของตัวละครพบว่าเอกลักษณ์และไลฟ์สไตล์มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคุณค่าของผู้บริโภคค่านิยม และมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของมนุษย์
จากผลการวิเคราะห์นี้พบว่าการมุ่งเน้นไปที่การก าหนดเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า จะชี้ให้เห็นว่า
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับตัวละครที่ตรงต่อไลฟ์สไตล์เป็นอย่างมาก 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโบาย 

 จากการศึกษาเรื่อง การขยายธุรกิจของ Line Friends: กรณีศึกษา BT21 ผู้วิจัยมีความเห็น
ดังนี้ส าหรับผู้ที่ต้องการน าเข้าสินค้า BT21 เพ่ือด าเนินธุรกิจส่วนตัว ควรส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค
ก่อน โดยการสังคมใช้โซเซียลให้เป็นประโยชน์ จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความต้องการของลูกค้า 
น าเข้าสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่สนใจใน BT21 ไม่ว่าจะเป็น ตัวละคร สินค้าที่สามารถใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เมื่อน าเข้าสินค้าเข้ามาให้สังเกตสินค้าที่
ขายดีและสินค้าใหม่ ๆ ที่เป็นที่สนใจในท้องตลาด เพ่ือท าการต่อยอดธุรกิจของตน 

ส าหรับค าแนะน าส าหรับผู้ประกอบการหากต้องการต่อยอดธุรกิจ LINE FRIENDS ควรเริ่ม
ผลิตสินค้าเพ่ือเจาะตลาดกลุ่มลูกค้า Gen Y ดีไซน์ สี และสินค้าที่เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าช่วงอายุนี้ 
เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อสินค้ามากกว่า Gen Z ในปัจจุบัน การขายสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยม
มากเพราะความสะดวกสบาย ไม่เพียงแต่กลุ่มลูกค้า Gen Z แต่กลุ่มลูกค้า Gen Y ก็ใช้บริการสั่งสินค้า
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ผ่านเว็บไซต์ หากสามารถออกแบบซื้อสินค้าที่สามารถเจาะกลุ่มลูกค้า Gen Yได้ จะสามารถขยาย
ตลาดได้มากยิ่งขึ้น  

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

จากการศึกษาเรื่อง การขยายธุรกิจของ Line Friends: กรณีศึกษา BT21 นอกจากกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นแฟนคลับ BTS แล้ว ยังมีกลุ่มลูกผู้บริโภคทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ชื่นชอบใน
รูปลักษณ์ของตัวละคร BT21 ในอนาคตหากสามรถพัฒนาสินค้าและเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป ไม่ว่าจะ
เป็นการขายสติ๊กเกอร์ใน LINE ของสะสม เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น อาจส่งผลต่อรายได้ในอนาคต 
และสามารถขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นอีกด้วย 

5.4 ข้อจ ากัดทางการศึกษา 

 ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาศึกษาและการท าวิจัย การเข้าถึงข้อมูลกลุ่มลูกค้า รวมถึง
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้านั้นท าให้ข้อมูลไม่ละเอียดมากพอ 
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