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ท่ามกลางตลาดเคป็อปซึ่งมีเพียงศิลปินไอดอลที่มาจากค่ายยักษ์ใหญ่ใน 

ประเทศเกาหลใีตเ้ทา่นัน้ทีไ่ดค้รอบครองตลาด และตลาดเพลงฝัง่ตะวนัตก 

ที่นิยมเพียงศิลปินฝั่งตะวันตกด้วยกัน มีเพียง BTS ที่เป็นเหมือนแสงแห่ง 

ความหวัง ผู้ฟันฝ่าม่านหมอกแห่งอคติจนเฉิดฉายไปได้ทั่วโลก ทลาย 

กำแพงภาษาและวัฒนธรรมให้ดนตรีของ  BTS กลายเป็นศูนย์รวมที่ 

เชื่อมต่อคนได้ทั้งหมด เหตุใด BTS ผู้มาจากค่ายเพลงขนาดเล็กและ 

ในช่วงแรก ๆ ก็ไม่ได้โดดเด่นในประเทศบ้านเกิดนัก ถึงสร้างปรากฏการณ์ 

ได้ขนาดนี ้

เบื้องหลังความสำเร็จที่ใครหลายคนเชื่อว่าเกิดจากความพยายาม  

ความจริงใจ ความสามารถ คุณภาพผลงานเพลง และพลังยามแสดง 

บนเวที แม้ทั้งหมดจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คนทั่วโลกชื่นชมพวกเขา  

แต่เบื้องหลังในแง่ของธุรกิจกลับมีกลยุทธ์ที่มากกว่านั้น นั่นคือพลังแห่ง 

การตลาด ว่าทำอย่างไรจึงจะให้คนทั้งโลกเห็นความดีงามของ  BTS  

ทั้งหมดทุกด้าน และเกิดความรู้สึกร่วมได้โดยไม่มีภาษาหรือวัฒนธรรม 

มาปดิกัน้ รวมถงึทำอยา่งไรจงึจะจดุกระแสใหเ้ดก็หนุม่จากเอเชยีกลายเปน็ 

ผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มหนึ่งของโลกได้

คํานําสํานักพิมพ์
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หนังสือเล่มนี้เป็นยิ่งกว่าการบอกเล่าความสำเร็จของ BTS แต่ยัง 

ถอดบทเรียนเกี่ยวกับพลังของการตลาดซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักทั้ง BTS 

และเส้นทางสู่ความสำเร็จในตลาดโลกมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะ 

ทั้งสำหรับแฟนคลับผู้ชื่นชอบ BTS หรืออาร์มี่ แฟนคลับที่ชื่นชอบเคป็อป 

หรือวัฒนธรรมเกาหลี ผู้บริหาร เจ้าของกิจการไม่ว่าจะขนาดเล็กใหญ่ 

เพียงใดก็ตาม นักการตลาด และทุก  ๆ  คนที่อยากเห็นโอกาสสู่ความ 

สำเร็จในตลาดแห่งการเชื่อมต่อยุคปัจจุบัน
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BTS ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

“ไอดอลแห่งชาติ” หมายถึง BTS วงบอยแบนด์ชาวเกาหลีใต้ที่มีสมาชิก  

7 คน ดูเหมือนว่าคำชื่นชมที่สวยงามเพียงใดก็ไม่อาจอธิบายความสำเร็จ 

อันแสนน่าทึ่งของพวกเขาได้ ความนิยมในตัวพวกเขาเป็นที่ประจักษ์ชัด  

ทั้งจากในปี 2018 ที่อัลบั้มของ BTS ขึ้นสู่อันดับหนึ่งในชาร์ต Billboard 

2001 และเป็นชาวเกาหลีกลุ่มแรกที่มีผู้ติดตามทวิตเตอร์ถึง 10 ล้านคน2 

ทั้งยังไต่ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของการค้นหาในกูเกิล ความโด่งดังของ BTS  

ไม่ได้เป็นเพียงความโด่งดังระยะสั้นหรือจำกัดอยู่ในประเทศเกาหลีเท่านั้น 

เมื่อเดือนสิงหาคม  2018 พวกเขาออกอัลบั้มใหม่พร้อมจัดคอนเสิร์ต 

เวิลด์ทัวร์ “Love Yourself” โดยเริ่มจากกรุงโซล และทัวร์คอนเสิร์ต 

ต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชียจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019 จาก 

เหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่า  BTS มีกระแสต่อเนื่อง 

ยาวนานและขยายอิทธิพลไปทั่วโลกแล้ว

BTS ได้รับการวิเคราะห์ว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า  1  

ล้านล้านวอน อีกทั้งมูลค่าตลาดของบริษัทที่เกี่ยวข้องยังเพิ่มขึ้นหลาย 

แสนล้านวอน นอกจากราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับ BTS จะพุ่งสูงขึ้น 

แลว้ ราคาหุน้ของธรุกจิบนัเทงิในประเทศเกาหลยีงัปรบัตวัสงูขึน้ไปพรอ้ม ๆ  

กัน มีการประเมินว่ามูลค่าองค์กรของบิ๊กฮิตเอนเตอร์เทนเมนต์ (Big Hit 

คำนำนักเขียน

1 การจัดอันดับรายสัปดาห์ โดยวัดจากอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุด 200 อันดับแรกในสหรัฐฯ
2 ปี 2022 มีผู้ติดตามประมาณ 47 ล้านคน
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Entertainment) ต้นสังกัดของ BTS นั้นสูงถึง 2 ล้านล้านวอนจากความ 

นิยมทั่วโลกของศิลปิน ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 

ในอุตสาหกรรมบันเทิง

หากจะประเมินค่าของ BTS ให้ถูกต้อง จำเป็นต้องให้ความสนใจ 

กับกระบวนการที่ทำให้พวกเขามาถึงจุดนี้ มากกว่าอันดับชาร์ตบิลบอร์ด 

ที่มองเห็นหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่  “2 ล้านล้านวอน”  ของพวกเขา  

เพราะเบื้องหลังความสำเร็จของ BTS คือกระแสสังคมและวัฒนธรรม 

ยุคปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสูตร 

สำเร็จของบริษัทสมัยใหม่ด้วย แม้ว่า BTS จะมาจากบริษัทบันเทิงขนาด 

เล็ก แต่พวกเขาก็เติบโตขึ้นมาเป็นบอยแบนด์ระดับโลกที่เอาชนะคู่แข่ง 

จากบริษัทบันเทิงรายใหญ่ได้ ผู้บริหารที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจในสังคมแห่ง 

การเชื่อมต่อ3 สมัยใหม่และใฝ่ฝันจะมุ่งสู่ตลาดโลก จึงควรทำความเข้าใจ 

เคล็ดลับความสำเร็จและหลักการทางธุรกิจของ BTS อย่างยิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนวินิจฉัยเคล็ดลับความสำเร็จของ BTS ว่าเป็น  

“ความจริงใจ”  ที่คนอื่นมักมองข้าม ทั้งยังกล่าวว่าคนอื่น  ๆ  ควรมุ่งความ 

สนใจไปที่ “ความพยายาม” ของ BTS ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังให้มากขึ้น

เป็นที่รู้กันว่าสมาชิกของ BTS “ปรับปรุงข้อบกพร่อง” เสมอมาตั้งแต่ 

ก่อนเดบิวต์ อีกทั้งยังมีความจริงใจไม่เปลี่ยนแปลง แม้ตอนนี้จะกลาย 

เป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วก็ตาม แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากความ 

จริงใจและการทำงานหนักเท่านั้นจริงหรือ แน่นอนว่า BTS ทำงานหนัก  

สิ่งนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่ไม่ใช่แค่ BTS เท่านั้นที่ทำเช่นนี้ เพราะ 

ยังมีเด็กฝึกอีกหลายคนที่ต้องทำงานหนักนานหลายปี

ข้อความและทัศนคติเกี่ยวกับสังคมที่ BTS ส่งถึงคนกลุ่มเล็ก ๆ ก็เป็น 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญมากเช่นกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอดีต มีเพลง 

3 Hyper-connected Society คือ สังคมที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรือมีการออนไลน์ 

อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกับการทำงาน การเรียน ดูหนัง ฟังเพลง พูดคุยกับเพื่อน หรือแชร์เรื่องราว 

ของตนเองผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ
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มากมายในวงการเพลงเกาหลีใต้ที่มีข้อความทางสังคมเกี่ยวกับความ 

รุนแรงในโรงเรียนและเจตจำนงเพื่อสังคมที่ยุติธรรม มีเนื้อเพลงมากมาย 

ที่สอดคล้องกับชีวิตของวัยรุ่นและการสื่อสารกับแฟนเพลง บางเพลง 

ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่หลังจากไอดอลรุ่นแรก เช่น ซอแทจี 

แอนด์บอยส์ (Seo Taiji and Boys) และ H.O.T เทรนด์นี้ก็ได้สิ้นสุด 

ลง แล้วอะไรกันล่ะที่ทำให้ BTS แตกต่าง

ความหลงใหลและพลังงานความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งยังเป็น 

ปัจจัยความสำเร็จสำคัญที่ยากจะบรรลุได้ ทว่าหากเราเข้าใจเคล็ดลับ 

ของความสำเร็จของ BTS ด้วยแนวคิดผิวเผิน เช่น ความจริงใจและ 

ความพยายาม คงไม่สามารถพูดได้ว่านั่นเป็นการตัดสินที่ครบถ้วนนัก  

นอกจากนี้ หากคุณพยายามนำเอารูปแบบความสำเร็จของพวกเขาไปใช้ 

กับธุรกิจที่ต้องลงทุนเงินและเวลาจำนวนมากก็จะมีความเสี่ยงสูงทีเดียว  

แทนที่จะใช้วิธีการแบบผิวเผินเช่น “ความจริงใจ”  หรือ  “ความพยายาม”  

คุณจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยความสำเร็จที่เฉพาะเจาะจงและมีเหตุผล 

มากยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้มีสตาร์ตอัปเกิดใหม่จำนวนมาก พวกเขาต่างบ่นว่าสภาพ 

แวดล้อมของธุรกิจสมัยใหม่นั้นอยู่ยาก เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่ 

ครอบครองตลาดไปหมดแล้ว สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้ กรณี 

ตัวอย่างของ BTS จึงเป็นเหมือนฝนที่ตกในฤดูแล้ง เพราะ BTS เอาชนะ 

บรรดาบริษัทใหญ่  ๆ  ที่กำประเทศแคบ  ๆ  ไว้ราวกับกำปั้นเหล็ก อีกทั้ง 

พวกเขายังทำสิ่งที่เหมือนฝันด้วยการเข้าถึงและครอบครองตลาดโลก 

ได้สำเร็จ

BTS บรรลุความสำเร็จผ่านการค้นหาสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรง เพียร 

พยายามอย่างเต็มที่ และบรรลุความฝันผ่านการสื่อสารและการเอาใจใส ่

ลูกค้าที่เป็นดั่งความปรารถนาของบรรดาสตาร์ตอัปทั้งหลาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมองตลาดอย่างเป็นกลาง มีธุรกิจที่มีความจริงใจ 

เช่นนี้เพียงหนึ่งหรือสองในร้อยธุรกิจเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ เช่นนั้น 
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แล้วแสดงว่าบริษัทอื่น  ๆ  ที่ล้มเหลวไม่ได้ทำงานหนักหรือทุ่มเทกับสิ่งที่ 

พวกเขาต้องการอย่างนั้นหรือ ในการเริ่มต้นธุรกิจสักหนึ่งธุรกิจจำเป็น 

ต้องใช้เงินและเวลาไม่น้อย ต้องใช้ความมุ่งมั่น ความจริงใจ และความ 

พยายามอย่างมาก จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจมา 

มากกว่าทศวรรษ ทำให้ผมรู้ว่าไม่มีบริษัทใดที่ไม่จริงใจในการทำธุรกิจ  

และไม่มีผู้ประกอบการคนไหนที่ไม่ทำงานหนัก ทุกคนต่างมีปรัชญาและ 

เรื่องราวของตัวเอง ต่างอุทิศชีวิตให้กับธุรกิจ รวมทั้งมีความหลงใหล 

ร้อนแรงพอ ๆ กับ BTS

ในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่ ถ้าคุณอยากทำตามความฝัน ก็ต้อง 

อดทนรับความยากลำบากให้ได้ แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ทำเงินก็ตาม ความคิด 

ที่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จจากการทำในสิ่งที่รักนั้นอาจไม่ใช่ความจริง 

เสมอไป แม้แต่  BTS ก็ไม่อาจประสบความสำเร็จด้วยอุดมคติเพียง 

ข้อเดียว หลังจากการลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วน ผลจากการทำงาน 

หนักและโชคจึงได้รวมตัวกันเป็นความสำเร็จในปัจจุบันของพวกเขา  

ผมขอเตือนว่าการที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเช่นเดียวกับบิ๊กฮิต 

เอนเตอร์เทนเมนต์ ต้นสังกัดของ BTS จะมุ่งทำธุรกิจด้วยความจริงใจ 

และความตั้งใจที่ไม่ชัดเจนพอเป็นสิ่งที่อันตราย เพราะผมได้เห็นความ 

ยากลำบากของคนที่พยายามไล่ตามเป้าหมายในอุดมคติด้วยความคิดว่า 

“สักวันหนึ่ง ลูกค้าจะต้องรับรู้” มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว

ก่อนอื่น จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ต่าง  ๆ  ของ BTS จากมุมมองทางธุรกิจ กำหนดปัจจัยความสำเร็จของ 

ตนเองให้ชัดเจน และตระหนักถึงหลักการขับเคลื่อนที่สำคัญซึ่งจะนำไป 

ใช้กับธุรกิจของคุณได้

ในหนังสือเล่มนี้ได้วิ เคราะห์กระบวนการเติบโตของ  BTS จาก 

มุมมองทางธุรกิจโดยละเอียด รวมถึงปัจจัยและหลักการแห่งความสำเร็จ 

จากนั้นจึงนำเสนอวิธีการที่สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริงผ่านกรอบ 

การจัดการและตัวอย่าง นอกจากนี้ยังสรุปให้ว่าสังคมแห่งการเชื่อมต่อ 
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สมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเรียกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  

นั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ต้องจดจำและแก้ไข 

เพื่อความสำเร็จขององค์กร

มุมมองในหนังสือเล่มนี้จึ งไม่ได้จำกัดอยู่แค่อุตสาหกรรมเชิง 

วัฒนธรรมที่แสดงออกผ่าน BTS เท่านั้น แต่เพื่อให้ประเทศเกาหลีใต้ 

ได้ก้าวจากการเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งเคป็อป4 ไปสู่การเป็นประเทศ 

มหาอำนาจทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)  

บรรดาบริษัทผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการของความ 

สำเร็จอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับที่ BTS เปิดประตูเคป็อปในสหรัฐฯซึ่ง 

เป็นตลาดเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ทุกอุตสาหกรรมกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอำนาจไปสู่การ 

เชื่อมต่อระดับชาติ ดังนั้นถ้าเราไม่ก้าวออกไป คู่แข่งก็จะก้าวเข้ามา  

บริษัทระดับโลกมากมายที่มีความสามารถกำลังตรวจสอบตลาดภายใน 

ประเทศของเรา เราจึงจำเป็นต้องสร้างธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

โดยเข้าถึงตลาดโลกในวงกว้างมากกว่าที่จะเป็นกบในกะลา

เป็นการยากที่จะสร้างความท้าทายด้วยความปรารถนาในอุดมคติ 

เท่านั้น ฉะนั้นเรามามองสภาพแวดล้อมของธุรกิจสมัยใหม่ให้ชัดเจน  

ไตร่ตรอง แล้วสร้างความเข้าใจหลักการแห่งความสำเร็จกันเถอะครับ  

ถึงจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก แต่ถ้าอ่านกระแสของตลาดสมัยใหม่และ 

เข้าถึงลูกค้าได้ ก็จะเอาชนะคู่แข่งและเติบโตเป็นบริษัทระดับโลกที่ 

ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน และนี่คงเป็นความหมายแท้จริงที่ BTS  

ศิลปินกลุ่มระดับโลกมอบให้แก่พวกเรา

 พัคฮยองจุน

4 K-pop หมายถึง เพลงป็อปที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ แต่โดยมากมักใช้เหมารวมเพลง 

ทุกแนวที่มาจากประเทศเกาหลีใต้
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หากคุณดูสารคดีเรื่อง How the Beatles Rocked the Kremlin (2009) 

ที่สร้างโดยสถานีโทรทัศน์  BBC คุณจะได้รู้ว่าเพลงของวงร็อคอย่าง 

เดอะบีเทิลส์สร้างอิทธิพลล้มล้างลัทธิคอมมิวนิสต์ได้อย่างไร คนหนุ่มสาว 

ต่างไว้ผมยาวขณะฟังเพลงของเดอะบีเทิลส์ เมื่อทหารโซเวียต (ปัจจุบัน 

คือรัสเซีย) เดินทางไปต่างประเทศก็แอบนำเพลงกลับมาเพื่อเยาะเย้ย 

รัฐบาลโซเวียต จนเกิดคำว่า “Beatles BTS Revolution” (BTS ในที่นี้ 

ย่อมาจาก The Beatles) ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นี้กระแสที่เดอะบีเทิลส์ 

เป็นผู้ริเริ่มกำลังจะถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งด้วยฝีมือของวง BTS จาก 

เกาหลีใต้

ต้นกำเนิดของ BTS ซินโดรมอยู่ที่ต่างประเทศ

ในเดือนพฤศจิกายน  2017 BTS ขึ้นเวทีในฐานะ  “นักแสดง”  ที่งาน  

American Music Awards ซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลที่มีความยิ่งใหญ่ติด 

สามอันดับแรกของสหรัฐฯ อีกทั้งยังได้ขึ้นเวที Billboard Music Awards  

หนึ่งในพิธีมอบรางวัลที่ดีที่สุดในสหรัฐฯเป็นเวลาสองปีติดต่อกันตั้งแต่ 

ปี 2017 ถึง 2018 นับเป็นประวัติศาสตร์ของศิลปินเกาหลีใต้ที่ได้แสดง 

B T S M A R K E T I N G
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บนเวทีใหญ่ระดับโลก ผู้ชมร่วมกัน “ร้อง” เพลงใหม่ในตอนนั้นตามศิลปิน 

เปน็ภาษาเกาหลี นัน่คอืเพลง Fake Love ของ BTS ทำใหเ้วท ี Billboard  

Music Awards กลายเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตของ BTS ไปเลยทีเดียว

ตลาดเพลงป็อปของสหรัฐฯเป็นกำแพงที่นักร้องเอเชียยากจะเอาชนะ  

อุปสรรคในการเจาะตลาดนั้นสูงมาก และเป็นเรื่องยากที่ศิลปินจาก 

ต่างประเทศจะได้รับรางวัลจาก Billboard Music Awards เว้นแต่จะมา 

จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเช่นยูโรป็อป แนวเพลงซึ่งเป็น 

ที่นิยมมากที่สุดในตลาดเพลงป็อปของสหรัฐฯในช่วงปี 1980 ถึง 1990  

ส่วนใหญ่ก็มีเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษ แม้แต่นักร้องดังของเกาหลีใต้ 

อย่างวันเดอร์เกิร์ลส์ (Wonder Girls) และโบอา (BoA) ซึ่งเป็นที่รู้จัก 

ในสหรัฐฯก็ยังต้องทำการแสดงเป็นภาษาอังกฤษ ถึงอย่างนั้นผลลัพธ์ 

ที่ได้ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร 

หากไม่นับเพลงแนวลาตินป็อป ก็แทบไม่มีเพลงภาษาต่างประเทศ 

ได้รับความนิยมในตลาดเพลงป็อปของสหรัฐฯอีกเลย แม้ในปี  2012  

ไซผู้สร้างปรากฏการณ์ Gangnam Style ขึ้นในขณะนั้น ก็ยังได้รับความ 

นิยมจากท่อนคอรัสที่ติดหูและท่าเต้นควบม้าในเพลงเท่านั้น ซึ่งนับเป็น 

เทรนด์วัฒนธรรมคลาสบี แต่ในทางกลับกัน เพลงของ BTS กลับตบเท้า 

เข้าสู่ชาร์ตบิลบอร์ดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 และในที่สุดก็ทะยาน 

ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของชาร์ตด้วยเพลงที่มีเนื้อร้องภาษาเกาหลี

ความสำเร็จของ BTS ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ทั่วโลก สื่อ 

อเมริกันอย่างนิตยสาร  โรลลิ่งสโตน กล่าวว่า “BTS ได้พิชิตตลาดอเมริกา 

อย่างเป็นทางการแล้ว” ด้านแกรมมีกล่าวถึงพวกเขาว่า “ซูเปอร์สตาร์ 

กลุ่มนี้เพิ่งครองชาร์ตอเมริกาเหนือ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะของเคป็อป 

ทั่วโลก” หนังสือพิมพ์  เดอะการ์เดียน  ให้ความสนใจ  BTS อย่างมาก  

โดยพูดถึงความสำเร็จของ BTS ควบคู่ไปกับหัวข้อ  “การประชุมสุดยอด 

ผู้นำของเกาหลี Korea’s Other Summit” นอกจากนี้ BBC ยังประเมิน 

ว่า BTS เป็น “สินค้าส่งออกทางดนตรีที่ดีที่สุดของเกาหลีใต้” อีกด้วย
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อดีตประธานาธิบดีมุนแจอินกล่าวแสดงความยินดีกับ BTS เมื่อวันที่ 

28 พฤษภาคม 2018 ว่า “เราสนับสนุนความฝันของ BTS ที่ต้องการ 

จะเป็นนักร้องผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ให้ติดชาร์ต Billboard Hot 1001 

และคว้ารางวัลแกรมมีมาให้ได้”

ต่อจากนั้นในเดือนกันยายน พวกเขาได้รับเชิญให้ไปที่พิพิธภัณฑ์ 

แกรมมีซึ่งมีชื่อเสียงเก่าแก่ยาวนาน และได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปิน 

ที่ยอดเยี่ยมสมคำร่ำลือ

“Record Boys” ผู้ทำลายสถิติมากมาย

BTS ได้รับฉายาว่า “Record Boys” เนื่องจากทำลายสถิติของตัวเอง 

ได้ทุกครั้งที่ออกอัลบั้มใหม่ เมื่อดูจากชาร์ตที่วัดความนิยมจากยอดขาย 

อัลบั้มในเกาหลีใต้อย่างชาร์ตฮันทอ (Hanteo Chart) อัลบั้มที่สามของ  

BTS มียอดสั่งซื้อล่วงหน้ามากกว่า 1.5 ล้านชุด และขายได้อีก 1 ล้าน 

อัลบั้มหลังจากคัมแบ็กเพียงหนึ่งสัปดาห์ มิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงไตเติล 

ของอัลบั้มที่สามอย่าง Fake Love ก็มียอดชมบนยูทูบถึง 10 ล้านครั้ง 

ในเวลา 4 ชัว่โมง 55 นาท ี (ถอืเปน็ระยะเวลาทีส่ัน้ทีส่ดุในโลก ณ ตอนนัน้)  

และมียอดชมถึง 100 ล้านครั้งในเวลาประมาณ 8 วัน 9 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ มิวสิกวิดีโอเพลงต่อมาอย่าง IDOL ที่ปล่อยออกมาใน 

เดือนสิงหาคม 2018 ยังมียอดเข้าชมมากกว่า 100 ล้านครั้งในเวลาเพียง  

4 วัน 23 ชั่วโมงหลังจากเปิดตัว สร้างสถิติยอดเข้าชมมากกว่า 100  

ล้านครั้งด้วยเวลาที่สั้นที่สุดของศิลปินเกาหล ี

จำนวนผู้ติดตามทวิตเตอร์ของ  BTS ก็มีมากถึง  11 ล้านคน2 ใน 

1 ชาร์ตอันดับเพลง 100 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมในสหรัฐฯแต่ละสัปดาห์
2 ปี 2022 มีประมาณ 47 ล้านคน
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เดือนธันวาคม  2017 บลูมเบิร์ก สำนักข่าวอเมริกันที่เชี่ยวชาญด้าน 

เศรษฐศาสตร์ระบุว่า จำนวน  “ไลก์”  และ  “รีทวีต”  บนทวิตเตอร์ของ BTS  

มีจำนวนมากกว่า 502 ล้าน เป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าจัสติน บีเบอร์ ซึ่ง 

มี 22 ล้านและโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมี 213 ล้าน

เหนือสิ่งอื่นใด BTS ประสบความสำเร็จด้วยพลังของคอนเทนต์บน 

ยูทูบ อิทธิพลของ BTS บนยูทูบนั้นน่าทึ่งมาก มีมิวสิกวิดีโอมากกว่า 13 

รายการซึ่งมีการดูมากกว่า 100 ล้านครั้ง3 โดยเฉพาะมิวสิกวิดีโอเพลง  

DNA  ซึ่งเป็นเพลงไตเติลของอัลบั้ม  Love Yourself 承  Her  มีผู้ชม 

มากกวา่ 400 ลา้นครัง้4 หากรวม 10 เพลงฮติของ BTS เขา้ดว้ยกนั ยอด 

เข้าชมทั้งหมดจะมากกว่า 3 พันล้านครั้ง5 นอกจากนี้ แฟน ๆ BTS ต่าง 

หลั่งไหลกันเข้ามาสร้าง  “คอนเทนต์ใหม่  ๆ” เกี่ยวกับ BTS กันเป็นจำนวน 

มาก จนกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยม ทั้งวิดีโอใหม่  ๆ  ที่สร้างขึ้น 

โดยแฟนคลับของ BTS ซึ่งก็คืออาร์มี่6 และวิดีโอรีแอ็กชั่น7 ของยูทูเบอร์ 

จากทั่วโลก ต่างก็ได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรงเช่นกัน

ด้วยความนิยมนี้ BTS ผู้กำลังเข้าสู่ตลาดเพลงของสหรัฐฯจึงได้รับ 

เลือกจากนิตยสาร  ไทม์ นิตยสารรายสัปดาห์ของสหรัฐฯให้เป็นหนึ่งใน  

“25 ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดบนอินเทอร์เน็ต”  ถือเป็นชาวเกาหลีกลุ่มเดียวที่ได้ 

รับเลือก ทั้งยังถูกจัดอันดับโดย  นิวยอร์กไทม์ ให้อยู่ในลำดับที่ 44 หมวด  

“ศิลปินที่ชาวอเมริกันรักที่สุด” (ถือเป็นศิลปินชาวเอเชียเพียงหนึ่งเดียว 

ที่ได้รับเลือกในปีนั้น) นอกจากนี้ BBC ยังกล่าวอีกว่า “BTS สร้างสถิติ 

ใหม่สองรายการในบันทึกสถิติโลกกินเนสส์เมื่อปี 2019” อันเนื่องมาจาก 

3 ป ี 2022 มมีวิสกิวดิโีอมากกวา่ 20 เพลง และมหีลายเพลงทีย่อดผูช้มมากกวา่ 1 พนัลา้นครัง้
4 ปี 2022 มียอดเข้าชมมากกว่า 1.4 พันล้านครั้ง
5 ปี 2022 มากกว่า 1 หมื่นล้านครั้ง
6 อาร์มี่  ARMY หรือ  A.R.M.Y คือชื่อแฟนคลับของ  BTS ซึ่งย่อมาจาก  Adorable  

Representative M.C. for Youth หรืออีกนัยหนึ่งยังหมายถึงกองทัพของ BTS อีกด้วย
7 การถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อถ่ายทอดปฏิกิริยาของตนเองหรือคนอื่น  ๆ  เมื่อได้ดูมิวสิกวิดีโอหรือ 

คอนเทนต์ใด ๆ เป็นครั้งแรก
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ความนิยมบนทวิตเตอร์ที่มากเป็นประวัติการณ์และยอดชมสูงสุดบนยูทูบ 

ใน 24 ชั่วโมงอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น BTS ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อหลายอุตสาหกรรม 

ที่รายล้อม หนังสือ  เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ  (Into The  

Magic Shop) ซึง่รูก้นัดวีา่เปน็หนงัสอืที ่ BTS อา่นและไดร้บัแรงบนัดาลใจ 

ในการแต่งเพลงในอัลบั้มเต็มชุดที่สาม Love Yourself 轉 Tear ก็สร้าง 

สถิติพิมพ์ซ้ำมหาศาลภายในสองปีหลังจากการตีพิมพ์ ทั้งยังติดอันดับ 

หนังสือขายดีประจำสัปดาห์ ดังนั้นราคาหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจกับ BTS 

บริษัทที่ถือหุ้น และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเคป็อปจึงต่างก็ปรับตัวสูงขึ้น 

พร้อมกัน

“ไอดอลผู้ไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทอง”
ปาฏิหาริย์ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

BTS ถูกสร้างขึ้นโดยบังชีฮยอก นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ที่มีผลงาน 

เพลงฮิตมากมาย ในตอนนั้นพวกเขาไม่ต่างจากวงไอดอล  “ทั่ว  ๆ  ไป”  

มีชื่อวงเป็นภาษาเกาหลีว่า “บังทันโซนยอนดัน” (방탄소년단) หรือเรียก 

สั้น  ๆ  ว่า “บังทัน” หมายถึงเสื้อเกราะกันกระสุน เพื่อสื่อสารกับวัยรุ่น 

ช่วงวัย  10 -  20 ปี ว่าพวกเขาจะป้องกันการกดขี่และอคติทางสังคม  

ด้วยดนตรีและค่านิยมของพวกเขา

แม้ปัจจุบันเพลงของ BTS จะมุ่งเน้นไปที่ความคิด ชีวิต ความรัก  

และความฝนัของวยัรุน่รวมถงึคนหนุม่สาว แตใ่นชว่งเริม่ตน้ของการเดบวิต ์ 

พวกเขามีคอนเซปต์ว่าจะเป็นกลุ่มฮิปฮ็อปแท้ ๆ RM ผู้เป็นหัวหน้าวง BTS  

กล่าวว่า เดิมทีพวกเขามีแผนจะเป็นวงฮิปฮ็อปหนัก  ๆ  แทนที่จะเป็น 

ไอดอลอย่างทุกวันนี้ การฝึกจึงมุ่งเน้นไปที่การร้องเพลงและการแรป 

มากกว่าการเต้น
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บิ๊กฮิตเอนเตอร์เทนเมนต์ ต้นสังกัดของ BTS เป็นค่ายเพลงขนาดเล็ก  

ไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมบันเทิง จึงมีข้อจำกัด  

เช่น หากโปรโมตเพลงชนกับคู่แข่งที่มีเงินทุนและอิทธิพลในการแพร่ภาพ 

มากกว่า  ก็เป็นการยากที่จะได้ออกทีวีและเปิดเผยตัวต่อหน้าผู้ชม  

จากนั้นก็จะตกสู่วงจรความนิยมลดน้อยลง โอกาสในการออกอากาศ  

ขึน้คอนเสริต์ และไดร้บังานโฆษณากจ็ะลดลงตามไปดว้ย ในชว่งแรกของ 

การเดบิวต์ BTS ประสบกับข้อจำกัดเหล่านี้อย่างชัดเจน เมื่อไม่ได้ออก- 

อากาศในสื่อหลัก ไม่มีงานแสดง ไม่มีงานโฆษณา ย่อมกำไรได้ยาก  

ด้วยเหตุนี้ BTS จึงถูกเรียกว่า “ไอดอลผู้ไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทอง”  

ว่ากันว่าตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอ พวกเขาไม่สามารถจ้างนักแสดงได้เพราะ 

มีงบประมาณไม่เพียงพอ ผู้จัดการจึงต้องทำหน้าที่เหล่านี้แทนด้วย

สิ่งเดียวที่พอจะคาดหวังได้คือความสามารถในการผลิตของซีอีโอ 

บังชีฮยอก ผู้แต่งเพลงฮิตมาแล้วมากมาย แต่ในความเป็นจริง แม้จะ 

มีเพลงดี ๆ ก็ยังล้มเหลวได้ เนื่องจากมีคอนเซปต์ที่เน้นความเป็นฮิปฮ็อป 

มากเกินไป ทำนองและเนื้อเพลงจึงไม่ได้รับความนิยม อัลบั้ม No More 

Dream ซึ่งเปิดตัวในปี 2013 ขายได้เพียง 30,000 ชุด เพลงไตเติลของ 

อัลบั้มเต็มชุดแรก Danger ก็หลุดชาร์ตหลังจากปล่อยเพลงออกมาได้ 

ไม่นาน ด้วยเหตุนี้ในช่วงเดบิวต์แรก  ๆ BTS จึงมีโอกาสออกอากาศเพียง 

เล็กน้อยเท่านั้น ทำให้เหมือนว่าพวกเขาจะถูกลืม เพราะไม่สามารถ 

ดึงดูดความสนใจได้มากไปกว่าการเป็น “กลุ่มไอดอลที่สร้างโดยบังชีฮยอก 

นักแต่งเพลงชื่อดัง”

ทว่านับแต่นั้นเป็นต้นมา อัลบั้มอย่างเช่น The Most Beautiful  

Moment in Life, Part 1 (2015) และ The Most Beautiful Moment  

in Life, Part 2 (2015) ก็ประสบความสำเร็จและเข้าสู่ชาร์ต Billboard  

200 ซึ่งเป็นชาร์ตหลักของสหรัฐฯได้เป็นครั้งแรก และอัลบั้มรีแพ็กเกจ  

The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016) ก็ 

ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน รวมแล้วภายในปี  2017 ซีรีส์ The  
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Most Beautiful Moment in Life มียอดขายอัลบั้มถึง 1.05 ล้านชุด  

ส่งผลให้ BTS ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลยอดนิยมอันดับต้น  ๆ  ของโลก 

ได้สำเร็จ

Wings (2016) อัลบั้มเต็มชุดที่สองที่ปล่อยออกมาในรอบสองปี ก็ 

สร้างสถิติในต่างประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในฐานะกลุ่มไอดอล 

เคปอ็ปทีก่า้วเขา้สูก่ารเปน็ไอดอลชัน้นำ อลับัม้นีเ้ขา้สูช่ารต์ Billboard 200  

ในอันดับที่ 26 และกลายเป็นนักร้องเกาหลีกลุ่มแรกที่เข้าสู่ชาร์ต UK  

Official Albums (อันดับที่ 62) และขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ต Billboard  

World Albums ยาวนานเป็นเวลา 18 สัปดาห์ติดต่อกัน นอกจากนี้ใน 

เดือนธันวาคม 2016 พวกเขายังได้รับรางวัลศิลปินแห่งปีจากงานประกาศ 

รางวัล Mnet Asian Music Awards และรางวัลอัลบั้มแห่งปีจากงาน  

Melon Music Awards จึงไต่ขึ้นสู่การเป็นศิลปินเบอร์ต้น  ๆ  ของวงการ 

เพลงเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อย

หลังจากนั้น BTS ได้รับรางวัล Top Social Artist Award จากงาน 

Billboard Music Awards ในปี 2017 และ 20188 สร้างสถิติต่าง  ๆ  

และก้าวสู่เวทีโลกอย่างจริงจัง นับตั้งแต่เดบิวต์  BTS ถึงปี  2018 มี 

ยอดขายอัลบั้มทั่วโลกมากกว่า 5 ล้านอัลบั้ม พวกเขาจึงได้ก้าวขึ้นมา 

เป็นวงไอดอลระดับโลก

BTS เป็นกลุ่มที่มักเรียกกันว่า “ปาฏิหาริย์ของธุรกิจขนาดเล็กและ 

ขนาดกลาง” ในอุตสาหกรรมบันเทิง ไอดอลจากต้นสังกัดขนาดเล็ก ต่าง 

จากต้นสังกัดใหญ่  ๆ พวกเขาเริ่มต้นโดยปราศจากกระแสใด  ๆ  เนื่องจาก 

มีเงินทุนไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถทำการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก 

ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ พวกเขาสว่นใหญจ่งึกำหนดเปา้หมายไปยงักลุม่ตลาดเฉพาะ  

แต่ถึงแม้จะโชคดีจับตลาดในประเทศได้ การไปสู่ตลาดต่างประเทศนั้น 

8 ปัจจุบัน BTS ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันทั้งหมด 5 ปีติดต่อกันเท่านั้น เพราะงาน Billboard  

Music Awards ยกเลิกรางวัลนี้ไปเสียก่อน
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ยากยิง่กวา่ ในกรณขีองบรษิทับนัเทงิขนาดใหญ ่ พวกเขาไดร้บัการยอมรบั 

จากหมู่แฟนเพลงเคป็อปในต่างประเทศระดับหน่ึงอยู่แล้ว จึงมีฐานแฟนคลับ 

ต่างชาติและมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศมากมาย เท่ากับ 

อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในตลาดต่างประเทศด้วย ทว่าไม่ใช่เรื่องง่าย 

สำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่จะทำตามได้แบบนั้น แต่ BTS  

กลับสามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเหล่านี้มาได้ หลังจาก 

ทำงานหนักมาเป็นเวลายาวนาน พวกเขาก็สามารถบรรลุความสำเร็จอัน 

น่าตื่นเต้นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ในที่สุด

ทำไม BTS ถึงได้รับการยกย่องอย่างสูง

นักปรัชญาประวัติศาสตร์ชาวอิตาลี เบเนเดตโต โครเช (Benedetto  

Croce) เน้นย้ำข้อสำคัญประการหนึ่งของประวัติศาสตร์ว่า “ประวัติ- 

ศาสตร์ทั้งหมดเป็นประวัติศาสตร์ของปัจจุบัน”  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 

ประวัติศาสตร์ถูกประมวลผลและบันทึกตามมุมมองของผู้ชนะที่ได้ครอง 

อำนาจในทา้ยทีส่ดุ ขอ้เทจ็จรงิทีเ่หน็เดน่ชดัไมส่ำคญันกั ซึง่ประวตัศิาสตร ์

ของ BTS ซึง่เปน็ผูช้นะในตลาดธรุกจิบนัเทงิจงึถกูเขยีนไวร้าวกบัวา่ ความ 

สำเร็จของ BTS ในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้มาจากการวางแผนอย่างสมบูรณ์- 

แบบ จนทำให้คุณมองไม่เห็นข้อบกพร่องที่มีอยู่ และการลองผิดลองถูก 

ที่ผ่านมามากมาย 

แน่นอนว่าความสำเร็จของ  BTS เกิดขึ้นจากความพยายามและ 

ความอุตสาหะนับครั้งไม่ถ้วน ผมจะไม่มองข้ามสิ่งนี้แน่นอน ทว่าความ 

พยายามทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จเป็นการ 

วิเคราะห์จากผลลัพธ์ในทุกวันนี้ แต่ในตอนนั้นกลับไม่มีใครเลยที่มองว่า 

สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ตรงกันข้ามผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ 

วิพากษ์วิจารณ์ว่าพวกเขาดูน่าเป็นกังวล เช่นนั้นแล้วหากมองในปัจจุบัน 
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อะไรกันที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของพวกเขา

โดยทั่วไปแล้วปัจจัยแห่งความสำเร็จของ BTS แบ่งออกได้เป็นสาม 

ประการ

ประการแรกคือทักษะของ BTS ได้แก่ การร้องเพลง การเต้น และ 

รูปลักษณ์ที่ดึงดูดในตลาดโลก ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกล่าวว่าดนตรีของ  

BTS เป็นเหมือนเพลงสากลมากกว่า “เคป็อป” ฮวังซอนอ็อบ นักวิจารณ ์

เพลงกล่าวว่า เพลงของ BTS เป็น “เพลงสากลที่ไร้สัญชาติซึ่งผสมผสาน 

แนวเพลงต่าง  ๆ เช่น เร็กเก้ อิเล็กทรอนิกส์ และเพลงลาตินอเมริกัน 

โดยมีพื้นฐานมาจากฮิปฮ็อป” และแม้จะมีเนื้อร้องภาษาเกาหลี แต่ 

ดูเหมือนว่าเพลงของพวกเขาจะเป็นที่ยอมรับในตลาดอเมริกาเหนือ 

อย่างมาก เนื่องจากเป็นเพลงที่ปลุกกระแสโลกทั้งในด้านเสียงและสไตล ์

นอกจากนี้ เขายังเสริมว่าพลังงานที่  BTS ใช้ในการแสดงบนเวทีก็ 

ยอดเยี่ยมมาก พวกเขามีจังหวะที่แข็งแรง และเพลงก็แบ่งสัดส่วนได้ 

อย่างลงตัว เมื่อรวมกับท่าเต้นก็ยิ่งทำให้รู้สึกถึงไดนามิกมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า “เพลงของ BTS ได้รับการยอมรับจากแฟน  ๆ  

ในต่างประเทศอย่างไม่ต้องสงสัย ต้องขอบคุณความจริงที่ว่าพวกเขาลบ 

ภาพของแนวเพลงเคป็อปที่ถูกตีกรอบออกไป จึงทำให้เพลงของตนเอง 

เข้ากับกระแสตลาดโลกได้” เนื่องจากแฟน  ๆ  ในต่างประเทศไม่เข้าใจ 

ภาษาเกาหลี ในตอนแรกจึงเน้นไปที่การหลอมรวมท่วงทำนอง การ 

ออกแบบท่าเต้น และเอฟเฟ็กต์ภาพในมิวสิกวิดีโอ ในเวลาเดียวกันนั้น  

BTS ก็ตีตลาดโลกด้วยกลยุทธ์ของการนำแนวคิดต่าง  ๆ  มาใช้ เช่น ให้ 

สมาชิกมีส่วนร่วมในอัลบั้มมากขึ้น และดึงดูดผู้คนด้วยเนื้อเพลงที่สร้าง 

ความรู้สึกร่วมไปกับศิลปิน

ประการที่สองคือข้อความที่จริงใจ วงไอดอลส่วนใหญ่ในเกาหลี 

ฝากชีวิตไว้กับ  “การเต้นที่ซับซ้อนเพื่อดึงดูดความสนใจ” และมุ่งมั่นร้อง 

ตามเพลงที่  “ได้รับมา” ทว่าสิ่งที่ซีอีโอบังชีฮยอกเรียกร้องจาก BTS คือ  

“คณุตอ้งพฒันาความสามารถในการสรา้งเรือ่งราวของคณุเองใหเ้ปน็เพลง”  
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ดังนั้น BTS จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในขณะที่เป็นเด็กฝึกหัดไปกับการค้นหา 

เรื่องราวในชีวิตประจำวันและแต่งออกมาเป็นเพลง สมาชิกได้แลกเปลี่ยน 

และเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยปราศจากความช่วยเหลือจากนักแต่งเพลง 

ชื่อดัง เป็นผลให้สมาชิกทั้งหมดสามารถแต่งเพลงและเขียนเนื้อเพลง 

เองได้ เมื่อสมาชิกมีส่วนร่วมในอัลบั้มโดยตรง ความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ 

ที่แท้จริงจึงปรากฏขึ้น นับตั้งแต่เดบิวต์ BTS มีส่วนร่วมในการผลิตอัลบั้ม 

และบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาเอง ข้อความที่ส่งต่อจึงเป็นข้อความที่ 

แฟน ๆ สามารถเข้าถึงและรู้สึกร่วมไปด้วยกันได้ เช่น ความรัก ความฝัน 

มิตรภาพ ความเยาว์วัย และการหลงทาง

จุดเริ่มต้นที่ทำให ้ BTS ได้รับความสนใจทั้งในและต่างประเทศเริ่มต้น 

จากการเปิดตัวอัลบั้ม  The Most Beautiful Moment in Life โดย 

อัลบั้มนี้ได้ถ่ายทอดความวิตกกังวล ความปวดร้าว ความขัดแย้ง ทั้งยัง 

แสดงความเจ็บปวดและความรักของวัยรุ่นช่วงอายุ  10 -  20 ปีผ่าน 

บทเพลง มิวสิกวิดีโอเองก็สร้างความแตกต่างเช่นกัน สมาชิกแต่ละคน 

จะได้รับการออกแบบคาแรกเตอร์จากมุมมองย่อย  ๆ เพื่อถ่ายทอดให้เพลง 

และข้อความมีความเชื่อมโยงและขยายเรื่องต่อไปได้ เพิ่มความคาดหวัง 

ให้แฟน  ๆ  ติดตามมิวสิกวิดีโอตัวต่อ  ๆ  ไป จนประสบความสำเร็จในการ 

สร้างความแตกต่างเชิงเนื้อหา

ประการที่สามคือ การสื่อสารที่ไม่เหมือนใคร BTS โชว์ผลงานของ 

พวกเขาผ่านโซเชียลมีเดีย แสดงเรื่องราวการทำดนตรีที่เรียบง่าย ไป 

จนถึงตัวตนบุคลิกที่ซ่อนอยู่ พวกเขาเผยให้เห็นทุกการเคลื่อนไหวเพื่อ 

แสวงหา “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” กับแฟน ๆ 

สิ่งนี้ได้มาจากแนวคิดเรื่องไรโซม (Rhizome9) ของฌียส์ เดอเลอซ์  

(Gilles Deleuze) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส หมายถึงโครงสร้างเครือข่าย 

ที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์กันโดยไม่คำนึงถึงลำดับชั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง 

9 แปลตามรากศัพท์ว่า เหง้า
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BTS และแฟนคลบั “อารม์ี”่ กเ็ปน็ลกัษณะนีเ้ชน่กนั โดยที ่ BTS จะเปดิเผย 

ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้แฟน ๆ ได้รับรู้อยู่เสมอ

BTS สื่อสารกับแฟน ๆ ผ่านทวิตเตอร์และบล็อกมาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ 

ทั้งยังเผยแพร่คอนเทนต์จำนวนมากผ่านยูทูบ ต้นสังกัดเองก็อัปโหลด 

เนื้อหาส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนไปยังบล็อกหรือทวิตเตอร์ของต้นสังกัด 

ด้วย ความพยายามเหล่านี้เป็นโอกาสในการดึงดูดแฟน  ๆ  ทั้งในและ 

ต่างประเทศทีละน้อย ด้วยวิธีเหล่านี้ แฟน  ๆ  จึงได้รับรู้คุณค่าที่แท้จริง 

ซึ่งซ่อนอยู่ในตัวพวกเขา เนื้อเพลงภาษาเกาหลีก็ค่อย ๆ ได้รับการแปลบน 

โซเชียลมีเดียต่าง  ๆ ชาวต่างชาติจึงได้รู้ใจความของบทเพลงเช่นกัน จน 

ในที่สุด BTS ก็กลายเป็นวงระดับโลกที่อยู่เหนือเชื้อชาติและวัฒนธรรม  

ทั้งยังมีธีมหลักของความเป็นหนุ่มสาวซึ่งเป็นสากล

ด้วยวิธีเหล่านี้ BTS จึงสามารถก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลชั้นนำได้อย่าง 

มั่นใจ และกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดโลกโดยใช้จุดแข็งของพวกเขา 

เป็นอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชื่นชม BTS และต้นสังกัดที่เพียรพยายาม 

เพื่อความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง และย้ำว่าหลายบริษัทควรเรียนรู้จาก 

สิ่งเหล่านี้ เพื่อที่ประเทศเกาหลีใต้จะได้ถือกำเนิดใหม่ในฐานะประเทศ 

มหาอำนาจทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

คังแทกยู  นักวิจารณ์เพลงยอดนิยมกล่าวชื่นชมเกี่ยวกับ  BTS  

Syndrome ว่า “ถึงพวกเขาจะสนใจตลาดในประเทศอย่างมาก แต่ก็ 

ประเมินว่าคอนเทนต์ของตนเองมีศักยภาพในต่างประเทศและฝึกฝนที่จะ 

มองด้วยมุมมองระดับโลกด้วย”

ความเข้าใจผิดและความจริงเกี่ยวกับตำนานของ BTS

เช่นนั้นแล้วความสำเร็จของ  BTS เกิดจากการวางแผนเอาไว้ทั้งหมด 

หรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่า BTS เป็นกลุ่มที่วางแผนโดยกำหนด 
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เป้าหมายไปยังตลาดโลกไว้ตั้งแต่ต้น และทุกสิ่งเป็นผลจากกลยุทธ์ระยะ 

ยาวที่นำปัจจัยความสำเร็จมาปฏิบัติจริง แม้ปัจจัยความสำเร็จที่อธิบาย 

ไว้ข้างต้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้  BTS เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

ทว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกวางแผนมาตั้งแต่ต้นและไม่ได้ดำเนินการเป็นขั้น 

เป็นตอนเช่นนั้น

 BTS ถูกสร้างขึ้นเพื่อมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศตั้งแต่ต้นหรือไม่
ซีอีโอบังชีฮยอกกล่าวว่า “เราไม่ได้ตั้งใจจะเจาะตลาดต่างประเทศ 

ตั้งแต่แรก ตอนที่ผมเจอพวกเขา บอกตรง  ๆ  ว่าผมไม่ได้ฝันถึงอนาคต 

เหมือนตอนนี้ ผมไม่เคยตั้งเป้าหมายที่จะดูแลศิลปินชั้นนำระดับโลกมา 

ก่อนเลย” อันที่จริง BTS ก็เหมือนกับไอดอลอีกหลาย ๆ วงที่ไม่มีสมาชิก 

ต่างชาติ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่แม้แต่จะฝันว่าจะได้ก้าวไปในระดับโลก  

ซีอีโอบังชีฮยอกกล่าวเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จของ BTS ไว้ว่า “กุญแจ 

สำคัญของเคป็อปในความคิดของผมคือ ภาพลักษณ์ที่สวยงาม ใช้ดนตรี 

ทำหน้าที่เป็นแพ็กเกจโดยรวม และสร้างการแสดงบนเวทีที่ยอดเยี่ยม”  

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทักษะเป็นปัจจัยสำคัญก็จริง แต่พวกเขาไม่ได้มุ่งเป้าไป 

ที่ตลาดต่างประเทศหรือมุ่งปรับทักษะให้เข้ากับเวทีโลก อันที่จริงแม้แต่ 

ในตอนนี้ยอดเข้าชมมิวสิกวิดีโอเพลงแรก  ๆ  ของพวกเขาในยูทูบก็ยังไม่ 

สูงนัก  (เมื่อเทียบกับเพลงอื่นของพวกเขาเอง) แม้จะมีแฟนต่างชาติ 

มากมายแล้วก็ตาม

ผู้ เชี่ยวชาญบางคนชี้ให้เห็นว่าตลาดเพลงในสหรัฐฯตระหนักถึง 

คณุคา่ความเปน็สากลของ BTS และใหค้วามสนใจพวกเขามาตัง้แตเ่นิน่ ๆ  

แต่เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ตลาดเพลงในสหรัฐฯเป็นสุสานของนักดนตรี 

ต่างชาติ ศิลปินเคป็อป ที่โด่งดังที่สุด เช่น เกิร์ลส์เจเนอเรชั่น (Girls’ 

Generation) คาร่า (Kara) เรน (Rain) วันเดอร์เกิร์ลส์ โบอา และ 

ทูเอนี่วัน (2NE1) ซึ่งพยายามเข้าสู่ตลาดเพลงป็อปของสหรัฐฯมาตั้งแต่ 

ปี 2008 ล้วนล้มเหลวในการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของบิลบอร์ดชาร์ต ยกเว้น 
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ไซที่โด่งดังด้วยความตลกในมิวสิกวิดีโอ ตลาดเพลงในสหรัฐฯจึงไม่ได้ 

คาดหวงัอะไรจาก BTS มากมายนกั ยิง่ไปกวา่นัน้ โอกาสทีศ่ลิปนิเคปอ็ป 

จะได้ปรากฏตัวทางรายการทีวีของสหรัฐฯนั้นก็แทบไม่มีเลย จะมีก็เพียง 

แต่การแนะนำให้สหรัฐฯรู้จักพวกเขาผ่านเคเบิลทีวีในเอเชียเท่านั้น

 BTS ตั้งใจสื่อสารกับแฟน ๆ 
 เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์นำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่

ในตลาดธุรกิจบันเทิง มีเพียงต้นสังกัดขนาดใหญ่จำนวนน้อยนิด 

เทา่นัน้ทีไ่ดค้รอบครองผลติภณัฑ์ เพลง และชอ่งทางออกอากาศสว่นใหญ่ 

เอาไว้ กลุ่มศิลปินที่พวกเขาดูแลจึงได้โปรโมตในพื้นที่เมือง เช่น โซล 

และคยองกี ในทางกลับกัน ต้นสังกัดขนาดเล็กและขนาดกลางได้ 

ครอบครองพื้นที่ในตลาดเพียงน้อยนิดเท่านั้น  เมื่อ  BTS ถูกจำกัด 

ช่องทางการออกอากาศผ่านสื่อในประเทศ พวกเขาจึงย้ายฐานกิจกรรม 

ไปในอินเทอร์เน็ต และมุ่งผลิตคอนเทนต์ที่มีต้นทุนต่ำจำนวนมากเพื่อ 

เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแทน

ด้วยข้อจำกัดนี้ BTS จึงได้สื่อสารกับแฟน ๆ ทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต 

ข้อจำกัดของต้นสังกัดขนาดเล็กและขนาดกลางกลับกลายเป็นโอกาส 

ในการสื่อสารกับแฟน ๆ ในต่างประเทศ ต้นสังกัดขนาดใหญ่มักอ่อนไหว 

เรื่องลิขสิทธิ์ ดังนั้นแฟน  ๆ  จึงถูกจำกัดการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ 

ศิลปินที่ชื่นชอบอย่างเข้มงวด ในทางกลับกันบิ๊กฮิตเอนเตอร์เทนเมนต์ 

ได้ยกเลิกข้อจำกัดเหล่านี้ทั้งหมด ทำให้แฟน  ๆ  สามารถมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ เป็นผลให้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับ BTS  

หลั่งไหลออกมาจำนวนมาก และทำให้แฟน  ๆ  ตกลงไปในห้วงของ BTS  

จนไม่สามารถออกไปไหนได้ ซีอีโอบังชีฮยอกกล่าวว่า “ตั้งแต่เริ่มเดบิวต์  

สมาชิกได้แบ่งปันความคิดของตนเองที่มีต่อยุคสมัยผ่านช่องทางออนไลน ์

อย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าสิ่งที่สื่อผ่านดิจิทัลจะส่งอิทธิพลต่อแฟน ๆ  

ทั่วโลก”
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 พวกเขากำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นคนหนุ่มสาว
  โดยใช้ข้อความที่จริงใจใช่หรือไม่

ปกติแล้วเพลงของไอดอลจากบริษัทใหญ่จะครองอันดับต้น ๆ ในชาร์ต 

ทันทีที่เดบิวต์ และหลังจากที่เดบิวต์ก็มีงานกิจกรรมและได้ออกอากาศ 

มากมาย ทว่าการเดบิวต์ของ BTS ไม่สดใสเช่นนั้น กลยุทธ์เริ่มต้นของ 

พวกเขาคือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่ตลาดเฉพาะกลุ่ม ในตอนที่  

BTS เดบิวต์ พวกเขาเปิดตัวด้วยคอนเซปต์ฮิปฮ็อปหนัก  ๆ  ตามวัฒน- 

ธรรมของฮิปฮ็อป โดยเริ่มต้นด้วยสื่อสารข้อความเกี่ยวกับสังคมที่แสดง 

ถึงการกบฏและจุดยืนของวัยรุ่น ในมินิอัลบั้มแรก O!RUL8,2? เต็มไป 

ด้วยสีสันของการต่อต้านและการวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นจริงที่มากเกินไป  

อย่างเช่น “ฉันอยากเที่ยวเล่นแล้วก็กิน ฉันอยากฉีกชุดนักเรียนของฉัน  

Make money good money ฉันมีจุดยืนของฉัน” หรือ  “Oh oh my  

haters ด่าฉันอีกหน่อยสิ” หรือ “ไอ้พวกเนิร์ดตัวจริง ตัวตลก น่าสมเพช 

จริง ๆ”

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นแทนที่จะมุ่งเป้าไปที่ตลาดขนาดใหญ ่

เพื่อเพิ่มความนิยมและนำเสนอข้อความที่จริงใจ เนื้อเพลงของพวกเขา 

กลับเน้นไปที่การก่อกบฏของวัยรุ่น เนื้อเพลงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความ 

รุนแรงในโรงเรียน ข้อกล่าวหาทางสังคม และการต่อต้าน พวกเขา 

แสดงออกรุนแรงมากเกินไปและเน้นถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งการกบฏ  

โดยเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าข้อความที่จริงใจซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชน สิ่งนี้ 

มีจุดประสงค์เพื่อสร้างกระแสในตลาดเฉพาะกลุ่ม จึงจงใจสื่อสารให้ดู 

ยิ่งใหญ่เกินจริง อย่างไรก็ตาม กระแสตอบรับจากวงการและแฟน ๆ กลับ 

ไม่ค่อยดีนัก ตั้งแต่ไอดอลรุ่นแรกในทศวรรษ 1990 แนวคิดเหล่านี้เรียก 

ความนิยมจากมวลชนได้ไม่มากพอ และเนื่องจากเป็นแนวคิดที่ไม่มีใคร 

ทำ จึงไม่ถือเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักที่จะได้รับความนิยมล้นหลาม  

คอนเซปต์ฮิปฮ็อปแบบดุดันนี้ทำให้ BTS ยังคงล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว คอนเซปต์ 
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กเ็ปลีย่นแปลงไป ความคดิ ชวีติ ความรกั และความฝนัของคนหนุม่สาว 

จึงได้กลายมาเป็นคอนเซปต์หลักของพวกเขาแทน

BTS ผู้เปิดโลกสู่พลังแห่งความถูกต้องและการสื่อสาร

ความสำเร็จของ BTS เป็นผลลัพธ์ที่ล้ำค่าเกินกว่าจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่อง 

บังเอิญ โดยเฉพาะในยุคแห่งการผูกขาดที่บริษัทขนาดใหญ่ผู้มีอำนาจ 

ทุนมหาศาลกำลังครองอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เอาไว้อย่างเข้มแข็งดังเช่น 

เหล็กกล้า ความลับที่ทำให้ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมผู้ประสบ 

ปัญหาขาดทุนและมีแรงกดดันเรื่องผลกำไรสามารถเอาชนะบริษัทใหญ่ได ้

จากช่องว่างที่มีนั้น จึงน่าหยิบยกขึ้นมาอธิบายอย่างยิ่ง 

ความสำเร็จในตลาดโลกอันน่าตื่นตาตื่นใจที่แม้แต่บริษัทขนาดใหญ่ 

ก็ยังไม่สามารถทำได้เช่นนี้ ทำให้บริษัทต่าง  ๆ  ในเกาหลีใต้ต้องยึดถือมา 

เป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมายในตลาดโลก 

สมัยใหม่ เพราะการที่ BTS เอาชนะอุปสรรคที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้และ 

ประสบความสำเร็จมาถึงระดับนี้นับเป็นปาฏิหาริย์อย่างแท้จริง เราต้อง 

วิเคราะห์ความอัศจรรย์นี้อย่างละเอียดและหลอมแผนปฏิบัติการขึ้นมา 

ใหม่ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้นำไปดำเนินการในธุรกิจได้จริง ไม่ใช่เป็น 

เพียงแนวคิดเลื่อนลอย

ศาสตราจารย์อิมอิล อาจารย์ด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยยอนเซ 

เน้นย้ำว่า บริษัทต่าง ๆ ควรเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จของ BTS โดยกล่าว 

ว่า “BTS ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพียงเพราะใช้โซเชียลมีเดียเท่านั้น  

เนื่องจากในทางเทคนิคพวกเขาแค่สื่อสารกับแฟน ๆ  ด้วยความจริงใจบน 

โซเชียลมีเดีย” 

RM หัวหน้าวง BTS ให้ความสนใจกับทัศนคติของแฟน  ๆ  หลังจาก 

ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขียนเนื้อเพลงเหยียดผู้หญิง  เขาจึงโพสต์ภาพ 
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ขณะกำลังอ่านหนังสือแนวสตรีนิยมลงบนโซเชียลมีเดีย ด้วยการสื่อสาร 

ทีจ่รงิใจ เขาจงึครองใจแฟน ๆ ไดส้ำเรจ็ และยิง่ไปกวา่นัน้ ยงัทำใหแ้ฟน ๆ  

กลายเป็น  “กองทัพ”  ที่จงรักภักดีอย่างที่สุดอีกด้วย ศาสตราจารย์อิม 

ยังเน้นย้ำอีกว่า ไม่ว่าจะสื่อสารมากแค่ไหน แต่หากไม่มีทักษะในการ 

สือ่สาร BTS กค็งไมอ่าจประสบความสำเรจ็ได ้ เขาจงึเนน้ยำ้วา่ “ผูบ้รโิภค 

จะตอบสนองก็ต่อเมื่อธุรกิจมีพื้นฐานมาจากการสื่อสารที่จริงใจเท่านั้น”

CNBC สื่ออเมริกันรายงานว่า ข้อแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดซึ่งทำให้   

BTS ต่างจากกลุ่มเคป็อปอื่น ๆ คือ “ความจริงใจ” และการสร้างความรู้สึก 

ประทับใจ ให้แฟน ๆ รับรู้ว่าพวกเขาเป็นศิลปินมากกว่ากลุ่มที่สร้างขึ้นเช่น 

กลุ่มอื่น ๆ ซึ่งความสามารถในการถ่ายทอดความจริงใจนี้เอง ที่เป็นปัจจัย 

สำคัญในการเพิ่มฐานแฟนคลับในสหรัฐฯ

แล้วความจริงใจเหล่านี้มาจากไหน นี่คือปัจจัยที่แท้จริงของความ 

สำเร็จใช่หรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ใครก็ตามที่ทำดนตรี แสดงอย่าง 

จริงใจ และดูแลบรรดาแฟนคลับอย่างดีจะประสบความสำเร็จจริงหรือ

หากคุณปล่อยให้ความยิ่งใหญ่ของ BTS ทำให้คุณตาบอดจนพลาด 

หลักการทางธุรกิจ รวมทั้งแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แฝงอยู ่

เบื้องหลัง คุณจะไม่มีวันรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่แท้จริงเลย

เมื่อพิจารณาว่า  BTS เป็นบริษัทขนาดเล็ก เราจำเป็นต้องรู้ว่า 

พวกเขามีความสามารถอะไรบ้างถึงก่อตั้งธุรกิจสำเร็จท่ามกลางการ 

แข่งขันที่รุนแรง แล้วพวกเขาขยายจากเวทีในประเทศไปสู่เวทีระดับโลก 

ได้อย่างไร อะไรคือหลักการของความสำเร็จทางธุรกิจนี้ จากนี้ไปเราจะ 

ดูการเตรียมตัวและกระบวนการของ BTS จากมุมมองทางธุรกิจ ตั้งแต่ 

เดบิวต์ ไม่เป็นที่รู้จัก จนกระทั่งความนิยมเพิ่มขึ้นและพิชิตโลกได้ มา 

สังเกตความหมายจากมุมมองทางธุรกิจและระบุปัจจัยสำคัญแห่งความ 

สำเร็จทีละประเด็นกันครับ 
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จากมุมมองทางธุรกิจ หลักการแห่งความสำเร็จของ BTS สามารถแบ่ง 

ออกกว้าง  ๆ  ได้เป็นสี่ประการ คือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม (Timing) กลุ่ม 

เป้าหมาย (Targeting) สินค้าที่สมบูรณ์ (Whole Product) และกระเเส 

ในสังคม (Viral) 

ประการแรก ชว่งเวลาทีเ่หมาะสม คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ตลาด  

กล่าวคือ ต่อให้เข้าสู่ตลาดด้วยความสามารถและกลยุทธ์ที่เหมือนกัน  

ก็อาจมีทั้งช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จและช่วงเวลาที่ล้มเหลว เพราะ 

ต้องขึ้นอยู่กับภาพรวมของตลาดซึ่งมีกระแสการเปลี่ยนแปลงและวงจร 

ของมันเองด้วย 

ในอดีตความสำเร็จหรือความล้มเหลวของบริษัทส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ 

แนวโน้มเหล่านี้ เมื่อตลาดอยู่ในระยะเติบโต ต่อให้เป็นผู้ประกอบการ 

ทั่ว  ๆ  ไปก็อาจประสบความสำเร็จได้ แต่เมื่อตลาดอยู่ในระยะซบเซา  

แม้แต่ผู้ประกอบการที่โดดเด่นที่สุดก็อาจพบกับความล้มเหลว ช่วงเวลา 

ที่ BTS ก้าวเข้าสู่ตลาดคือช่วงที่วงการไอดอลกำลังเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของ 

การเติบโตในตลาดโลก ในช่วงปี 2000 ตลาดโลกเริ่มร้อนแรงขึ้นจาก 

ความพยายามของผู้บุกเบิกจำนวนมากและการเปิดตัวศิลปินเคป็อปอย่าง 

ต่อเนื่อง ศิลปินเคป็อปส่วนใหญ่ที่เปิดตัวในยุคแรกต่างยอมแพ้หลังจาก 

สัมผัสความขมขื่นทั้งที่ลงทุนลงแรงไปมากมาย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า 

B T S M A R K E T I N G
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ช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาความสำเร็จ 

หรือความล้มเหลวของธุรกิจ ซึ่งผมจะขยายความระยะการเติบโตของ 

ตลาดนี้ในบทต่อไป

ประการที่สอง กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มลูกค้าที่เรามุ่งเจาะกลุ่มด้วย 

สินค้าและบริการของเรา ในสังคมแห่งการเชื่อมต่อเช่นปัจจุบัน กลุ่ม 

เป้าหมายยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าทุกคนมีอิทธิพลซึ่งกัน 

และกัน เชื่อมต่อกันเหมือนโดมิโน และปรากฏการณ์นี้ก็ยิ่งมีความลึกซึ้ง 

มากขึ้นในกลุ่มเครือข่ายของแฟนคลับ ราวกับการแยกตัวของนิวเคลียส  

ที่เมื่อนิวเคลียสของอะตอมหนึ่งถูกกระตุ้น จะเกิดการกระจายตัวไปสู่ 

นิวเคลียสของอะตอมอื่นต่อไปเรื่อย ๆ 

ธุรกิจจำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างของเครือข่ายนี้ และนำมาใช้กำหนด 

กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้พลังระเบิดข้างต้นกระจายตัวได้หลายสิบครั้ง  

หลังจากที่บริษัทเข้าใจจุดแข็งของตนและกำหนดตลาดโดยรวมเพื่อให้ 

สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จึงค่อยจำลองเครือข่าย 

ขึ้นมาเพื่อตีตลาด หลังจากนั้นจึงเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะจุดประกายให้ 

เกิดกระแส (Tipping Point) ในกรณีของ BTS เพื่อให้ความนิยมขยาย 

ไปสู่คนหนุ่มสาวในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ พวกเขาเริ่มต้นจาก 

การมุ่งเน้นไปที่คนกลุ่มเล็ก  ๆ  ซึ่งมีเครือข่ายแข็งแกร่งก่อน แล้วดึงให้คน 

เหลา่นัน้ใชเ้วลาและความทุม่เทไปกบั BTS ผูก้ลายเปน็ไอดอลของพวกเขา  

สิ่งเหล่านี้เองที่สร้างรากฐานอันแข็งแกร่ง จนทำให้ BTS ขยายความนิยม 

ไปทั่วโลกได้ในภายหลัง

ประการที่สาม ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ คือผลิตภัณฑ์ยอดฮิตที่จะ 

กระจายไปสู่ตลาด คอนเซปต์ฮิปฮ็อปหนัก  ๆ  ที่ BTS ใช้โปรโมตในช่วง 

แรกนั้นดีสำหรับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ชมหรือตลาดเฉพาะ 

กลุ่มก็จริง แต่ไม่ได้สร้างเทรนด์ระดับโลก เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีจำกัด 

ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ของ BTS คือผลิตภัณฑ์ที่ครองใจผู้คนดังเช่นอัลบั้ม  

The Most Beautiful Moment in Life : Young Forever ซึง่มคีอนเซปต ์
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เกี่ยวกับอารมณ์ โดยถ่ายทอดเชื่อมโยงกับเรื่องราวอันแข็งแกร่ง ด้วย 

ทำนอง การแสดง มิวสิกวิดีโอ เพลง และเนื้อเพลงของในอัลบั้มนี้  

ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 

ขึ้นมา

ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์นั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบไปเสีย 

ทุกอย่าง คงบอกได้ยากว่า BTS เป็นวงที่ดีที่สุดในเคป็อปทั้งหมด เพียง 

แต่ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของ BTS ตรงกับระดับที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ 

ทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าในสหรัฐฯที่ยังใหม่กับ 

แนวเพลงเคป็อป คุณภาพที่แตกต่างกันเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ 

ขอเพียงภาพรวมทำให้ลูกค้าพอใจได้ กระแสก็จะแพร่กระจายออกไป

สุดท้าย กระเเสในสังคม คือการส่งต่อข้อมูลเพื่อให้สินค้าเกิดการ 

พูดถึงและบอกต่ออย่างรวดเร็วในหมู่ลูกค้า เมื่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ 

ตอบสนองต่อสินค้าในกรอบวงจรการยอมรับของลูกค้าแล้ว คุณต้อง 

เตรียมข้อมูลสำหรับส่งต่อไปยังลูกค้ากลุ่มอื่น  ๆ  และขยายผลต่อไป ซึ่ง  

BTS ใช้ความพยายามอย่างมากในการเผยแพร่กระแสเช่นนี้

BTS ได้เผยแพร่คอนเทนต์ประเภทต่าง  ๆ เพื่อสร้างกระแสทางสังคม 

พวกเขาพยายามสื่อสารอย่างเต็มที่ให้บรรดาแฟนคลับมีส่วนร่วมใน 

คอนเทนต์ได้อย่างอิสระ แม้จะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของการสร้างพื้นที่ใน 

สื่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก แต่หลังจากความ 

พยายามอย่างหนัก BTS ก็ประสบความสำเร็จล้นหลาม เพราะแม้ว่า 

คุณจะมีปัจจัยแห่งความสำเร็จสามข้อแรกแล้ว  ได้แก่  ช่วงเวลาที่ 

เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย และสินค้าที่เสร็จสมบูรณ์ แต่หากไม่สร้าง 

กระแสทางสังคมขึ้นมา ธุรกิจก็จะหยุดเติบโต 

บริษัทส่วนใหญ่เมื่อได้ลงทุนไปแล้ว พวกเขาจะหันมาจับธุรกิจทำ 

เงินประเภทต่าง ๆ เพื่อหากำไร จึงไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า 

เอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง การแพร่กระจายของสินค้าก็จะสิ้นสุดลงตรงนั้น  

เพื่อที่จะครองตลาดของกลุ่มเป้าหมายตามที่วางแผนไว้ในตอนแรก จึง 
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จำเป็นต้องสร้างกระแสทางสังคมอย่างต่อเนื่อง BTS สื่อสารกับบรรดา 

แฟนคลับมายาวนาน และสร้างการเติบโตไปด้วยกันในทิศทางที่สร้าง- 

สรรค์ จากความพยายามเหล่านี้ คอนเทนต์ต่าง  ๆ  จึงเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง และคอนเทนต์ที่ทำซ้ำหรือตัดต่อใหม่ด้วยฝีมือแฟน ๆ ก็หลั่งไหล 

เข้ามา ส่งผลให้เนื้อหาถูกผลิตมาเร็วกว่าการบริโภค สร้างโอกาสการ 

เกิดวงจรที่ดี อาณาจักรของ BTS จึงทำหน้าที่เสมือนเป็นแพลตฟอร์ม 

ขนาดยักษ์ เมื่อกิจกรรมของแฟนคลับเพิ่มขึ้น ขนาดของแพลตฟอร์มก็ 

เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเช่นกัน

จากมุมมองทางธุรกิจ เราสามารถทำความเข้าใจความสำเร็จของ  

BTS ได้จากปัจจัยสี่ประการข้างต้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจปัจจัยทั้งสี่นี้ 

โดยละเอียด เราจะมาทำความเข้าใจกิจกรรมของ  BTS ในเชิงธุรกิจ  

โดยยกตัวอย่างธุรกิจและหลักการต่าง  ๆ  รวมถึงศึกษาวิธีประยุกต์ใช้ 

ในการจัดการองค์กรจริง ๆ กันครับ

ตัว
อย
่าง



ตัว
อย
่าง
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