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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออัลบ้ัม

น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน ใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน t test และ One-way ANOVA การทดสอบรายคู่วิธกีาร LSD 

กลุ่มผู้ตอบเบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 20 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้ต ่ากว่า 15,000บาท และมี

สถานภาพโสด ส่วนประสมทางการตลาดที่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญมาก

ที่สุดคือ ด้านราคา รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้านส่วน

ประสมทางการตลาด 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากลักษณะประชากรศาสตร์

ที่แตกต่างกนั ให้ความส าคัญกบัส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน  ทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ และการศึกษาต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วน

ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน และ อาชีพ รายได้และ สถานะแตกต่างกันให้ความส าคัญกับ

ส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกนั 
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1. บทน า 

ปัจจุบันกระแสความนิยมเกาหลี หรือ Korea Wave  ได้แพร่ขยายไปทั่วทั้งเอเชีย จากเดิม

ที่เกาหลีใต้เป็นเพียงประเทศเลก็ๆ ที่มีวัฒนธรรมที่ไม่โดดเด่น เทา่กบัประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง จีน 

หรือ ญ่ีปุ่นที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สูง แต่เกาหลีใต้ได้พยายามประชาสัมพันธ์ตัวเอง และ

เผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วเอเชีย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแปลงวัฒนธรรมที่

มีอยู่ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมผ่านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมที่ชัดเจน

และจริงจัง จนกลายเป็นแบรนด์สินค้าวัฒนธรรมที่มีศักยภาพอย่างย่ิงในการเจาะตลาดเอเชีย 

สร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล โดยหน่ึงในวิธีการเจาะตลาดเอเชียของเกาหลีใต้ที่จะต้อง

กล่าวถึงคือ กระแส K-POP เป็นที่ทราบกันดีว่าตลาดบันเทงิในยุคปัจจุบันเตม็ไปด้วยศิลปิน / 

นักร้องชาวเกาหลี (Idol) ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเด่ียวหรือกลุ่ม และเป็นที่นิยมอย่างถึงขีดสุดใน

ระยะเวลา 5 ถึง 10 ปีที่ผ่านมา  จัดเป็นผลผลิตช้ันยอดของเกาหลีใต้ที่ได้พัฒนาให้ศิลปินเหล่าน้ี

กลายเป็น “ แบรนด์ทางวัฒนธรรม”  การเข้ามาของวัฒนธรรมเกาหลีประเทศไทยเร่ิมจากการ

แพร่ภาพของซีรีย์เร่ืองลิขิตแห่งรัก ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 5 ในปี ค.ศ. 2000  ซ่ึงไม่ค่อยประสบ

ความส าเร็จเท่าใดนัก แต่กส็ร้างกลุ่มผู้ชมที่เป็นแฟนละครได้ระดับหน่ึงหลังจากน้ันไม่นานก็

ตามมาด้วยเร่ือง  รักน้ีช่ัวนิรันดร์ (Autumn in My Heart)  ถือว่าเป็นละครเกาหลีที่เป็นจุดเร่ิมต้น

ของกระแสความนิยมเกาหลี ซ่ึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมละครเป็นอย่างมาก ต่อมาในปี 

ค.ศ. 2006  ซีรีย์ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างมากในทุกเพศ ทุกวัย  คือเร่ือง แดจังกึม จอมนาง

แห่งวังหลวง (Daejanggum)  ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ได้สร้างช่ือเสียงให้แก่ดารา

น า และสร้างกระแสการรับประทานอาหารเกาหลีขึ้ นในสังคมไทย ในส่วนของทางดนตรี แม้ว่า

บริษัทโซน่ีและวอร์เนอร์น าเพลงเกาหลีเข้ามาจ าหน่าย แต่กไ็ม่แพร่หลายมากนัก  จนกระทั่งบริษัท

เพลงยักษ์ใหญ่อย่างแกรมม่ีเร่ิมน าผลงานของวงนักร้องหญิง Baby V.O.X. เข้ามาจ าหน่ายเมื่อปี 

ค.ศ. 2004 นับว่าเป็นปีที่เพลงเกาหลี หรือ K-POP เร่ิมเข้ามามีช่ือเสียงในประเทศไทย  จากที่

บริษัทอาร์เอสน าผลงานเพลงของ เซเว่น (Se7en) เข้ามา   และบริษัทแกรมม่ีถือเป็นค่ายเพลงใน

เมืองไทยรายแรกที่สนใจเปิดตลาดเพลงเกาหลีในไทยอย่างจริงจัง โดยเร่ิมจากการน าผลงานเพลง

ศิลปินเกาหลีอย่าง Baby V.O.X. และ เรน (Rain) เข้ามาสู่เมืองไทย จนถึงวันน้ี เอสเอมทรู (SM 

True)  เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการน าเข้าเพลงและสินค้าเกาหลีอย่างถูกต้องในเมืองไทย โดยได้

ร่วมลงทุน กับบริษัทช้ันน าของเกาหลีใต้ คือ SM entertainment (SMent) ได้ท าการเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการไปเมื่อปี ค.ศ. 2009  มีศิลปินในสังกัดทั้ง BoA, T.V.X.Q, Super Junior, Girls 

Generation, Shinee, EXO, F(x) and Red Velvet เป็นต้น การสร้างความส าเรจ็ของศิลปิน

เกาหลีในเมืองไทยนอกจากผลงานเพลงที่มีคุณภาพแล้ว ในด้านการสนับสนุนที่จะสร้างให้ศิลปิน

เป็นที่รู้จักมากข้ึนเป็นสิ่งส าคัญ เช่น  การมีผลงานภาพยนตร์ หรือละคร การได้รับความร่วมมือ

จากศิลปินเดินทางเข้ามาจัดกจิกรรมอย่างสม ่าเสมอ การแสดงคอนเสร์ิต หรือการเป็นพรีเซน็เตอร์ 

กจ็ะท าให้ศิลปินได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น 
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 2. วตัถุประสงคข์องการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ืออลับ้ัมเพลงน าเข้าจากประเทศ

เกาหลีใต้ของคนกรุงเทพมหานคร. 

  2. เพ่ือหาความสมัพันธร์ะหว่างคุณลักษณะประชากรศาสตร์กบัส่วนประสมทาง

การตลาดในการซ้ืออลับ้ัมเพลงข าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ของคนกรุงเทพมหานคร 

 

 3. สมมติฐานการวิจยั 

  สมมุติฐานการวิจยัที่ 1 ประชากรในเขตกรุงเทพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ต่างกนัมีส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ืออลับ้ัม

เพลงน าเข้าที่แตกต่าง 

  สมมติฐานการวิจยัที่ 2 ประชากรในเขตกรุงเทพฯที่มีคุณลักษณะ

ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ให้ความส าคัญต่อปัจจัยการตลาด  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ ์ ราคา 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกนั  

 

 4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1.   ท าให้ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกบัการซ้ืออลับ้ัมเพลง  

เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการวางแผน เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค 

  2.   ท าให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ืออลับ้ัมเพลงน าเข้าจาก

ประเทศ เกาหลีใต้ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมทั้งแนวทางการขยาย

ส่วนแบ่งทางการตลาดให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

 

 5.  ขอบเขตดา้นการศึกษา 

 ขอบเขตประชากร    คือ   กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ช่ืนชอบเพลงเกาหลี

ใต้ 

 ขอบเขตเนื้ อหา ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ืออัลบ้ัมเพลงน าเข้าจากประเทศ

เกาหลีใต้ 

ขอบเขตเวลา     ศึกษาในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  พ.ศ 2558 

 

 

 

 6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงได้ด าเนินการ

สร้างและได้ประยุกต์มาจากการประมวลเอกสารที่ได้ศึกษามาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับส่วน

ประสมทางการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

 ส่วนที่  1   แบบสอบถามที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานลักษณะทั่ วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ และสถานภาพ จ านวน 6 ข้อ 

 ส่วนที่  2  แบบสอบถามวิเคราะห์เกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก

ซ้ืออลับ้ัมเลงน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉล่ีย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยค าถามในส่วนที่ 2 จะเป็นค าถามประเภทปลายเปิดแบบ

เลือกตอบ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ

ของ Likert Scale ก าหนดระดับแรงจูงใจในการท างาน ในแต่ละช่วงได้ดังน้ี 

 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ให้ความส าคัญน้อยที่สดุ 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ให้ความส าคัญน้อย 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ให้ความส าคัญปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ให้ความส าคัญมาก 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ให้ความส าคัญมากที่สดุ 

 

 7.  ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรทตีอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

82.00 มีอายุต ่ากว่า 20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา่ คิดเป็นร้อยละ 46.80 มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.30 มีรายได้ต ่า

กว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.00 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 96.80 

ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออัลบ้ัมเพลงน าเข้าจากประเทศ

เกาหลีใต้  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออัลบ้ัมเพลงน าเข้าจาก

ประเทศเกาหลีใต้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากผลการศึกษาพบว่า 

ผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออัลบ้ัมเพลงน าเข้าจากประเทศ

เกาหลีใต้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ

ด้านราคามากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงใกล้เคียงกับด้านผลิตภัณฑ ์

ส่วนทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายห้ความส าคัญเป็นล าดับสุดท้าย  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเร่ือง ภาพพจน์และช่ือเสียงของศิลปิน 

มากที่สุด รองลงมา คือ ความนิยมของศิลปิน การออกแบบรูปแบบของอัลบ้ัม และเป็นอัลบ้ัม
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น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ตามล าดับ ในด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ การ

เปรียบเทยีบ ราคาการ เปิด Pre-Order กบับริษัทที่น าเข้า รองลงมา คือ ราคาของสินค้าเหมาะสม

กบัอลับ้ัมที่น าเข้ามาจัดจ าหน่าย และ มีป้าราคาก ากับแสดงให้เหน็อย่างชัดเจน ตามล าดับ ในด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ ในเร่ืองของ การเปิด Pre- Order ผ่านทาง 

Social Media รองลงมาคือ  สามารถที่จะหาซ้ือได้ตามร้าน มัลติมีเดีย ทั่วไป และ สามารถที่จะสั่ง

ผ่านทาง 7- Catalog ได้อีกช่องทางหน่ึงตามล าดับ  และในด้านของการส่งเสริมการตลาด กลุ่ม

ตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับ การที่บริษัทที่น าเข้า หรือ ตัวแทนที่น าเข้ามาจัดจ าหน่าย มีของ

สมนาคุณให้กบัทางลูกค้า (อาท ิเช่น โปสเตอร์ แทง่ไฟ ฯลฯ ) รองลงมาคือ บริษัทน าเข้า หรือ ตัว

แทนที่น าเข้ามามีการลดราคาให้กับลูกค้า  และมีการน าเสนอผ่านทาง สื่อโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น ทางด้าน ทวีี  Social Media และ มีการประชาสมัพันธ ์ทาง 7-11 ตามล าดับ 

ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกันอย่างที่มีระดับ

นัยส าคัญ 0.05  

ผู้บริโภคที่มีอายุ ต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่จัด

จ าหน่ายและ ด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีระดับที่นัยส าคัญ 0.05 โดยเม่ือน ามาทดสอบ 

ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ที่ ผู้บริโภคที่อายุต ่ากว่า 20 ปี กับผู้บริโภคที่มี

อายุ 21-  25 ปี และ ผู้บริโภคที่อายุ 21 – 25 ปี กบัผู้บริโภคที่มีอายุ 3 0ปี ข้ึนไป  

ส่วนการให้ความส าคัญด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ให้

ความส าคัญ ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีระดับที่นัยส าคัญ 0.05 

พบว่ามี 3 คู่ คู่ที่ 1 ผู้บริโภคที่อายุ ต ่ากว่า 20 ปี กับผู้บริโภคที่อายุ 21 – 25 ปี  คู่ที่ 2 ผู้บริโภค

ทีอายุต ่ากว่า 20 ปี กับผู้บริโภคที่อายุ 26  -30 และคู่ที่3 ผู้บริโภคที่อายุ ต ่ากว่า 20 ปี กับ

ผู้บริโภคที่อายุ 30 ปีข้ึนไป 

 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดอย่างมี

ระดับที่นัยส าคัญ 0.05 โดยเม่ือน ามาท าการทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย เป็น รายคู่ พบว่า  

มี 2 คู่ ที่ให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์และราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ 0.05  ได้แก่ 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับ ผู้บริโภคที่มี การศึกษาระดับปริญญาตรี  และ 

ผู้บริโภคทมีีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบัผู้บริโภคทมีีการศึกษาระดับ ปริญญาโท 

ส่วนการให้ความส าคัญด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ให้

ความส าคัญ ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีระดับที่นัยส าคัญ 0.05 

พบว่ามี 2 คู่ ได้แก่  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับ ผู้บริโภคที่มี การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  และ ผู้บริโภคทมีีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี กับผู้บริโภคทมีีการศึกษา

ระดับ ปริญญาโท 
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ผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่างกนั ให้ความส าคัญกบัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านไม่ว่า

จะเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและ ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่

แตกต่างกนัที่มีระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านไม่ว่า

จะเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและ ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่

แตกต่างกนัที่มีระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน

ไม่ว่าจะเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายและ ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่

แตกต่างกนัที่มีระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

 8.   อภิปรายผล 

ผลของการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ืออัลบ้ัม

น าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่าเป็นกลุ่มประชากรส่วน

ใหญ่อายุ ต ่ากว่า 20 ปี ซ่ึงอยู่ในวัยก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทยีบเท่า อยู่ในวัยช่วงที่มี

วุฒิภาวะในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท แสดงถึง

ความสามารถในการใช้จ่ายซ้ืออลับ้ัมน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ได้โยไม่กระทบการรายได้ที่ได้รับ

โดยเฉล่ียต่อเดือน และจากการศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครให้

ความสนใจกับการซ้ืออัลบ้ัมน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ โดยให้ความส าคัญทางด้านช่ือเสียงของ

ศิลปินและความนิยมของศิลปินเป็นสิ่งส าคัญ โดยการซ้ืออลับ้ัมน าเข้าจากต่างประเทศผ่านตัวแทน

น าเข้าในแต่ละคร้ัง ไม่เกนิ 500 บาท หรือ หากซ้ือผ่านทางบริษัทน าเข้ามาจัดจ าหน่ายจะมีการซ้ือ

ในแต่ละคร้ัง ไม่เกนิ 1,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความส าคัญ กับ รูปแบบของการออก

อัลบ้ัม และ เป็นอัลบ้ัมที่น าเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้โดยตรง และมีป้ายราคาบอกแน่ชัด 

สามารถหาซ้ือได้ตาม ร้านมัลติมีเดียทั่วไป หรือ ผ่านการ Pre-Order  และมีการให้ของสมนาคุณ

ให้แก่ลูกค้า 

 

 9.  ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ช่ืนชอบฟังเพลงเกาหลีใต้ ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปีและมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามี

รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ให้ความส าคัญทางด้านของราคามากกว่าด้านอื่นๆ ท า

ให้ บริษัทที่น าเข้า หรือตัวแทนการน าเข้าต้องค านึงถึงปัจจัยทางด้านราคามากย่ิงข้ึน เพราะ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ช่ืนชอบฟังเพลงเกาหลีใต้น้ัน หากจะท าการสั่งซ้ืออัลบ้ัมของ

ศิลปินที่ตนเองช่ืนชอบน้ัน จะต้องมีการเปรียบเทียบราคา ของแต่ละที่เพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะสม
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กับการจัดจ าหน่าย อีกทั้งควรมีราคา ก ากับอย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจราคาของ

อลับ้ัมเหมาะสมอกีทั้ง ราคายังเป็นการตอบกลุ่มผู้บริโภคที่ช่ืนชอบเพลงเกาหลีใต้  

 

 10.  กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาค้นคว้าเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ืออลับ้ัมน าเข้าจากประเทศ

เกาหลีใต้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบับน้ีส าเรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์เป็น

อย่างดีย่ิงจาก ผศ.ดร.ศิวะนันท ์ ศิวพิทกัษ์  อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล ที่ให้

ความเมตตาและสละเวลาให้ข้อแนะน าในการศึกษา ตลอดจนแนะแนวทางปรับปรุงข้อบกพร่องที่

เกดิขึ้น จนการศึกษาค้นคว้าฉบับน้ีเสรจ็สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ 

โอกาสน้ี  

 ขอขอบคุณ ครอบครัว ที่ให้ความเมตตาในการสนับสนุนการศึกษา ขอ ขอบคุณ 

บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ช่วยเหลือมา

ตลอดนับแต่ เร่ิมเรียน  และเพ่ือนกลุ่มแฟนคลับทุกคนที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลส าหรับการค้นคว้าในคร้ังน้ี 

 ในท้ายที่สุดน้ี ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ตลอดจน

ครอบครัวของผู้วิจัยที่คอยดูแล ให้ก าลังใจมาโดยตลอด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มิได้

กล่าวนามมา ณ ที่น้ี ที่ให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้งานค้นคว้าน้ีส าเรจ็สมบูรณ์ลงได้ด้วยดี  
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