ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ ออัลบั้มเพลงนาเข้าจากประเทศ
เกาหลีใต้ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จุฑามาศ แก้วแดง*
ผศ. ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออัลบั้ม
นาเข้ าจากประเทศเกาหลีใต้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ใช้ โปรแกรม
ส าเร็จ รู ป ทางสถิ ติ ค่ า สถิ ติ ท่ีใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน t test และ One-way ANOVA การทดสอบรายคู่วิธกี าร LSD
กลุ่มผู้ตอบเบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ากว่า 20 ปี ระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี หรื อ เทียบเท่า มีอ าชี พเป็ นนั กเรี ยนนักศึ กษา มีรายได้ ต่ า กว่ า 15,000บาท และมี
สถานภาพโสด ส่วนประสมทางการตลาดที่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครให้ ความสาคัญมาก
ที่สุดคือ ด้ า นราคา รองลงมา คื อ ด้ า นผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ า นช่ อ งทางการจั ดจาหน่ า ย และ ด้ านส่วน
ประสมทางการตลาด
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากลักษณะประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกัน ให้ ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ทดสอบสมมติฐานพบว่า
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี เพศ อายุ และการศึ กษาต่ างกัน ให้ ความสาคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน และ อาชีพ รายได้ และ สถานะแตกต่างกันให้ ความสาคัญกับ
ส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดกร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษางานค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลหลัก
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1. บทนา
ปัจจุบันกระแสความนิยมเกาหลี หรือ Korea Wave ได้ แพร่ขยายไปทั่วทั้งเอเชีย จากเดิม
ที่เกาหลีใต้ เป็ นเพียงประเทศเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมที่ไม่โดดเด่น เท่ากับประเทศเพื่อนบ้ านอย่าง จีน
หรื อ ญี่ ปุ่ นที่มีต้ น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมที่สู ง แต่ เ กาหลี ใ ต้ ได้ พ ยายามประชาสั มพั น ธ์ตัว เอง และ
เผยแพร่วัฒนธรรมให้ เป็ นที่ร้ ูจักแพร่ หลายไปทั่วเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงวัฒนธรรมที่
มีอยู่ให้ เป็ นสินค้ าทางวัฒนธรรมผ่านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีการเตรี ยมความพร้ อมที่ชัดเจน
และจริ งจั ง จนกลายเป็ นแบรนด์สินค้ าวั ฒนธรรมที่มีศักยภาพอย่ างยิ่งในการเจาะตลาดเอเชี ย
สร้ างรายได้ เข้ าประเทศได้ อย่างมหาศาล โดยหนึ่งในวิธีการเจาะตลาดเอเชียของเกาหลีใต้ ท่จี ะต้ อง
กล่าวถึงคือ กระแส K-POP เป็ นที่ทราบกันดีว่าตลาดบันเทิงในยุคปั จจุ บันเต็มไปด้ วยศิลปิ น /
นักร้ องชาวเกาหลี (Idol) ไม่ว่าจะเป็ นศิ ลปิ นเดี่ยวหรื อกลุ่ ม และเป็ นที่นิยมอย่ างถึงขีดสุดใน
ระยะเวลา 5 ถึง 10 ปี ที่ผ่านมา จัดเป็ นผลผลิตชั้นยอดของเกาหลีใต้ ท่ไี ด้ พัฒนาให้ ศิลปิ นเหล่านี้
กลายเป็ น “ แบรนด์ทางวัฒนธรรม” การเข้ ามาของวัฒนธรรมเกาหลีประเทศไทยเริ่ มจากการ
แพร่ภาพของซีรีย์เรื่องลิขิตแห่งรัก ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ในปี ค.ศ. 2000 ซึ่งไม่ค่อยประสบ
ความสาเร็จ เท่า ใดนั ก แต่ ก ส็ ร้ า งกลุ่ มผู้ ช มที่เป็ นแฟนละครได้ ร ะดั บ หนึ่ งหลั งจากนั้ น ไม่ น านก็
ตามมาด้ วยเรื่อง รักนี้ช่ัวนิรันดร์ (Autumn in My Heart) ถือว่าเป็ นละครเกาหลีท่เี ป็ นจุ ดเริ่มต้ น
ของกระแสความนิยมเกาหลี ซึ่งสร้ างความประทับใจให้ กับผู้ชมละครเป็ นอย่างมาก ต่อมาในปี
ค.ศ. 2006 ซีรีย์ท่ไี ด้ รับกระแสตอบรับอย่างมากในทุกเพศ ทุกวัย คือเรื่อง แดจังกึม จอมนาง
แห่งวังหลวง (Daejanggum) ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้ สร้ างชื่อเสียงให้ แก่ดารา
นา และสร้ างกระแสการรับประทานอาหารเกาหลีข้ ึนในสังคมไทย ในส่วนของทางดนตรี แม้ ว่า
บริษัทโซนี่และวอร์เนอร์นาเพลงเกาหลีเข้ ามาจาหน่าย แต่กไ็ ม่แพร่หลายมากนัก จนกระทั่งบริษัท
เพลงยักษ์ใหญ่อย่างแกรมมี่เริ่มนาผลงานของวงนักร้ องหญิง Baby V.O.X. เข้ ามาจาหน่ายเมื่อปี
ค.ศ. 2004 นับว่าเป็ นปี ที่เพลงเกาหลี หรือ K-POP เริ่มเข้ ามามีช่ือเสียงในประเทศไทย จากที่
บริษัทอาร์เอสนาผลงานเพลงของ เซเว่น (Se7en) เข้ ามา และบริษัทแกรมมี่ถือเป็ นค่ายเพลงใน
เมืองไทยรายแรกที่สนใจเปิ ดตลาดเพลงเกาหลีในไทยอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการนาผลงานเพลง
ศิลปิ นเกาหลีอย่าง Baby V.O.X. และ เรน (Rain) เข้ ามาสู่เมืองไทย จนถึงวันนี้ เอสเอมทรู (SM
True) เป็ นบริษัทที่ประกอบกิจการนาเข้ าเพลงและสินค้ าเกาหลีอย่างถูกต้ องในเมืองไทย โดยได้
ร่วมลงทุน กับบริษัทชั้นนาของเกาหลีใต้ คือ SM entertainment (SMent) ได้ ทาการเปิ ดตัวอย่าง
เป็ นทางการไปเมื่อปี ค.ศ. 2009 มีศิลปิ นในสังกัดทั้ง BoA, T.V.X.Q, Super Junior, Girls
Generation, Shinee, EXO, F(x) and Red Velvet เป็ นต้ น การสร้ างความสาเร็จของศิลปิ น
เกาหลีในเมืองไทยนอกจากผลงานเพลงที่มีคุณภาพแล้ ว ในด้ านการสนับสนุ นที่จะสร้ างให้ ศิลปิ น
เป็ นที่ร้ ูจักมากขึ้นเป็ นสิ่งสาคัญ เช่ น การมีผลงานภาพยนตร์ หรื อละคร การได้ รับความร่ วมมือ
จากศิลปิ นเดินทางเข้ ามาจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ การแสดงคอนเสิร์ต หรือการเป็ นพรีเซ็นเตอร์
ก็จะทาให้ ศิลปิ นได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการซื้ออัลบั้มเพลงนาเข้ าจากประเทศ
เกาหลีใต้ ของคนกรุงเทพมหานคร.
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากรศาสตร์กบั ส่วนประสมทาง
การตลาดในการซื้ออัลบั้มเพลงขาเข้ าจากประเทศเกาหลีใต้ ของคนกรุงเทพมหานคร
3. สมมติฐานการวิจยั
สมมุติฐานการวิจยั ที่ 1 ประชากรในเขตกรุงเทพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ต่างกันมีส่วนประสมทางการตลาดในการซื้ออัลบั้ม
เพลงนาเข้ าที่แตกต่าง
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2
ประชากรในเขตกรุงเทพฯที่มีคุณลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ให้ ความสาคัญต่อปัจจัยการตลาด ประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทาให้ ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตร์และข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้ออัลบั้มเพลง
เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ รับมาใช้ ในการวางแผน เพื่อสนองความต้ องการของผู้บริโภค
2. ทาให้ ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดในการซื้ออัลบั้มเพลงนาเข้ าจาก
ประเทศ เกาหลีใต้ เพื่อเป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด พร้ อมทั้งแนวทางการขยาย
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ขอบเขตด้านการศึกษา
ขอบเขตประชากร คือ กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ช่ ืนชอบเพลงเกาหลี
ใต้
ขอบเขตเนื้ อหา ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการซื้ออัลบั้มเพลงนาเข้ าจากประเทศ
เกาหลีใต้
ขอบเขตเวลา

ศึกษาในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ 2558

6. ระเบียบวิธีวิจยั
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้ ดาเนินการ
สร้ างและได้ ประยุกต์มาจากการประมวลเอกสารที่ได้ ศึกษามาจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง กับส่วน
ประสมทางการตลาด เพื่อเป็ นแนวทางโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ข้ อมู ล พื้ นฐานลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ จานวน 6 ข้ อ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทางการตลาดในการเลื อ ก
ซื้ออลับ้ัมเลงนาเข้ าจากประเทศเกาหลีใต้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉลี่ย
และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยคาถามในส่ วนที่ 2 จะเป็ นคาถามประเภทปลายเปิ ดแบบ
เลือกตอบ โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนเป็ นมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของ Likert Scale กาหนดระดับแรงจูงใจในการทางาน ในแต่ละช่วงได้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ให้ ความสาคัญน้ อยที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ให้ ความสาคัญน้ อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ให้ ความสาคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ให้ ความสาคัญมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ให้ ความสาคัญมากที่สดุ
7. ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ
82.00 มีอ ายุ ต่ ากว่ า 20 ปี มากที่สุด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 44.00 ระดับ การศึ กษาปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า คิดเป็ นร้ อยละ 46.80 มีอาชีพเป็ นนักเรียน นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 61.30 มีรายได้ ต่า
กว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 65.00 และมีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 96.80
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออัลบั้มเพลงนาเข้ าจากประเทศ
เกาหลีใต้ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออัลบั้มเพลงนาเข้ าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากผลการศึกษาพบว่า
ผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออัลบั้มเพลงนาเข้ าจากประเทศ
เกาหลีใต้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญ
ด้ านราคามากที่สุด รองลงมาเป็ นด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งใกล้ เคียงกับด้ านผลิตภัณฑ์
ส่วนทางด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายห้ ความสาคัญเป็ นลาดับสุดท้ าย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่ าในด้ านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญกับเรื่ อง ภาพพจน์และชื่อเสียงของศิลปิ น
มากที่สุด รองลงมา คือ ความนิยมของศิลปิ น การออกแบบรูปแบบของอัลบั้ม และเป็ นอัลบั้ม
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น าเข้ า จากประเทศเกาหลี ใ ต้ ตามล าดั บ ในด้ า นราคา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ กับ การ
เปรียบเทียบ ราคาการ เปิ ด Pre-Order กับบริษัทที่นาเข้ า รองลงมา คือ ราคาของสินค้ าเหมาะสม
กับอัลบั้มที่นาเข้ ามาจัดจาหน่าย และ มีป้าราคากากับแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจน ตามลาดับ ในด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญ ในเรื่องของ การเปิ ด Pre- Order ผ่านทาง
Social Media รองลงมาคือ สามารถที่จะหาซื้อได้ ตามร้ าน มัลติมีเดีย ทั่วไป และ สามารถที่จะสั่ง
ผ่านทาง 7- Catalog ได้ อีกช่องทางหนึ่งตามลาดับ และในด้ านของการส่งเสริมการตลาด กลุ่ม
ตัวอย่ า งได้ ให้ ความสาคั ญกับ การที่บริ ษัทที่นาเข้ า หรื อ ตั วแทนที่นาเข้ า มาจั ดจ าหน่ าย มี ของ
สมนาคุณให้ กบั ทางลูกค้ า (อาทิ เช่น โปสเตอร์ แท่งไฟ ฯลฯ ) รองลงมาคือ บริษัทนาเข้ า หรือ ตัว
แทนที่นาเข้ ามามีการลดราคาให้ กับลูกค้ า และมีการนาเสนอผ่านทาง สื่อโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น ทางด้ าน ทีวี Social Media และ มีการประชาสัมพันธ์ ทาง 7-11 ตามลาดับ
ผู้บริ โภคที่มีเพศต่างกัน ให้ ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกันอย่างที่มีระดับ
นัยสาคัญ 0.05
ผู้ บ ริ โภคที่มีอายุ ต่ า งกัน ให้ ความสาคั ญ กับ ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นสถานที่จั ด
จาหน่ ายและ ด้ านการส่ งเสริ มการตลาดอย่ างมีระดับ ที่นัยสาคั ญ 0.05 โดยเมื่อ นามาทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เป็ นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ท่ี ผู้บริโภคที่อายุต่ากว่า 20 ปี กับผู้บริโภคที่มี
อายุ 21- 25 ปี และ ผู้บริโภคที่อายุ 21 – 25 ปี กับผู้บริโภคที่มีอายุ 3 0ปี ขึ้นไป
ส่วนการให้ ความสาคัญด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ายและ ด้ านการส่งเสริมการตลาด ที่ให้
ความสาคัญ ด้ านสถานที่จัดจาหน่ายและด้ านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีระดับที่นัยสาคัญ 0.05
พบว่ามี 3 คู่ คู่ท่ี 1 ผู้บริโภคที่อายุ ต่ากว่า 20 ปี กับผู้บริโภคที่อายุ 21 – 25 ปี คู่ท่ี 2 ผู้บริโภค
ทีอ ายุ ต่ า กว่ า 20 ปี กับผู้ บ ริ โภคที่อ ายุ 26 -30 และคู่ ท่ี3 ผู้ บ ริ โภคที่อ ายุ ต่ า กว่ า 20 ปี กับ
ผู้บริโภคที่อายุ 30 ปี ขึ้นไป
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดอย่างมี
ระดับที่นัยสาคัญ 0.05 โดยเมื่อนามาทาการทดสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เป็ น รายคู่ พบว่า
มี 2 คู่ ที่ให้ ความสาคั ญด้ านผลิ ตภั ณฑ์และราคาแตกต่ า งกันอย่ า งมี นัยสาคัญ ที่ 0.05 ได้ แ ก่
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี กับ ผู้บริโภคที่มี การศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ผู้บริโภคทีมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี กับผู้บริโภคทีมีการศึกษาระดับ ปริญญาโท
ส่วนการให้ ความสาคัญด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายและ ด้ านการส่งเสริมการตลาด ที่ให้
ความสาคัญ ด้ านสถานที่จัดจาหน่ายและด้ านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีระดับที่นัยสาคัญ 0.05
พบว่ ามี 2 คู่ ได้ แก่ ผู้ บริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ าปริ ญญาตรี กับ ผู้บริ โภคที่มี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ ผู้บริโภคทีมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี กับผู้ บริโภคทีมีการศึกษา
ระดับ ปริญญาโท

27

ผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่างกัน ให้ ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้ านไม่ว่า
จะเป็ น ด้ า นผลิ ตภั ณฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นสถานที่จัดจ าหน่ า ยและ ด้ า นการส่ งเสริ มการตลาด ไม่
แตกต่างกันที่มีระดับนัยสาคัญ 0.05
ผู้บริ โภคที่มีอาชีพต่างกันให้ ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้ านไม่ว่า
จะเป็ น ด้ า นผลิ ตภั ณฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นสถานที่จัดจ าหน่ า ยและ ด้ า นการส่ งเสริ มการตลาด ไม่
แตกต่างกันที่มีระดับนัยสาคัญ 0.05
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกัน ให้ ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้ าน
ไม่ว่าจะเป็ น ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที่จัดจาหน่ายและ ด้ านการส่งเสริมการตลาด ไม่
แตกต่างกันที่มีระดับนัยสาคัญ 0.05
8. อภิปรายผล
ผลของการศึกษาค้ นคว้ าอิสระเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้ ออัลบั้ ม
นาเข้ าจากประเทศเกาหลีใต้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่าเป็ นกลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่อายุ ต่ากว่า 20 ปี ซึ่งอยู่ในวัยกาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อยู่ในวัยช่วงที่มี
วุฒิภาวะในการตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ จ่ายซื้ออัลบั้มนาเข้ าจากประเทศเกาหลีใต้ ไ ด้ โยไม่กระทบการรายได้ ท่ไี ด้ รับ
โดยเฉลี่ ยต่ อเดือน และจากการศึ กษาค้ นคว้ าอิสระพบว่ า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความสนใจกับการซื้ออัลบั้มนาเข้ าจากประเทศเกาหลีใต้ โดยให้ ความสาคัญทางด้ านชื่อเสียงของ
ศิลปิ นและความนิยมของศิลปิ นเป็ นสิ่งสาคัญ โดยการซื้ออัลบั้มนาเข้ าจากต่างประเทศผ่านตัวแทน
นาเข้ าในแต่ละครั้ง ไม่เกิน 500 บาท หรือ หากซื้อผ่านทางบริษัทนาเข้ ามาจัดจาหน่ายจะมีการซื้อ
ในแต่ละครั้ง ไม่เกิน 1,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างมีการให้ ความสาคัญ กับ รูปแบบของการออก
อัลบั้ ม และ เป็ นอัลบั้ มที่น าเข้ า มาจากประเทศเกาหลี ใต้ โดยตรง และมีป้ ายราคาบอกแน่ ชั ด
สามารถหาซื้อได้ ตาม ร้ านมัลติมีเดียทั่วไป หรือ ผ่านการ Pre-Order และมีการให้ ของสมนาคุณ
ให้ แก่ลูกค้ า
9. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่ า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ช่ ืนชอบฟั งเพลงเกาหลีใต้ ส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ งที่มีอายุ ต่ ากว่ า 20 ปี และมีการศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ให้ ความสาคัญทางด้ านของราคามากกว่าด้ านอื่นๆ ทา
ให้ บริ ษั ทที่น าเข้ า หรื อ ตั ว แทนการน าเข้ า ต้ อ งคานึ งถึ งปั จ จั ยทางด้ า นราคามากยิ่ งขึ้ น เพราะ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ช่ ืนชอบฟั งเพลงเกาหลีใต้ น้ัน หากจะทาการสั่งซื้ออัลบั้มของ
ศิลปิ นที่ตนเองชื่นชอบนั้น จะต้ องมีการเปรียบเทียบราคา ของแต่ละที่เพื่ อให้ ได้ ราคาที่เหมาะสม
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กับการจัดจาหน่ าย อีกทั้งควรมีราคา กากับอย่า งชัดเจนเพื่ อให้ ผ้ ู บริ โภคได้ ตัดสินใจราคาของ
อัลบั้มเหมาะสมอีกทั้ง ราคายังเป็ นการตอบกลุ่มผู้บริโภคที่ช่ ืนชอบเพลงเกาหลีใต้
10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในการซื้ออัลบั้มนาเข้ าจากประเทศ
เกาหลีใต้ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความอนุเคราะห์เป็ น
อย่างดีย่งิ จาก ผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ อาจารย์ท่ปี รึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล ที่ให้
ความเมตตาและสละเวลาให้ ข้อแนะนาในการศึกษา ตลอดจนแนะแนวทางปรับปรุงข้ อบกพร่องที่
เกิดขึ้น จนการศึกษาค้ นคว้ าฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ ครอบครั ว ที่ใ ห้ ความเมตตาในการสนั บ สนุ น การศึ กษา ขอ ขอบคุ ณ
บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด ที่ช่วยเหลือมา
ตลอดนั บ แต่ เริ่ มเรี ยน และเพื่ อ นกลุ่ มแฟนคลั บทุ ก คนที่ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลสาหรับการค้ นคว้ าในครั้งนี้
ในท้ ายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุ ณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ ถ่ายทอดวิชาความรู้ ตลอดจน
ครอบครั วของผู้ วิจัยที่คอยดู แล ให้ กาลั งใจมาโดยตลอด และผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้ องทุ กท่านที่มิได้
กล่าวนามมา ณ ที่น้ ี ที่ให้ ความช่วยเหลือเพื่อให้ งานค้ นคว้ านี้สาเร็จสมบูรณ์ลงได้ ด้วยดี
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