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การศึกษาปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญี่ปุ่ น) ทีม่ีผลต่อการ    

ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

A STUDYING FACTOR IMAGE OF THE CARS BRAND (JAPAN)  

THAT EFFECT DECISION MAKING PURCHASING OF CONSUMER IN 

BANGKOK AND PERIMETER 

อรอุษา ขนอนกุล1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

                _________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) และเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล  จาํนวน 400 คน และใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลไปทาํการประมวลผล โดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน แบบการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA), t-test, f-test และ Multiple 

Regression Analysis (MRA)โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05  

ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน โดยมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั

ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้และอาชีพมีความแตกต่างต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์(ค่ายญ่ีปุ่น) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ   มี

ความแตกต่างต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต(์ค่ายญ่ีปุ่น) 

--------------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต  
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คําสําคัญ : รถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น), การตดัสินใจซ้ือ 

Abstract 

 The purpose of this study was to study factor image of the cars brand 

(Japan) that effect decision making purchasing of consumer in Bangkok and 

perimeter, by defining the factors suppose to have connection decision making 

purchasing a cars (Japan) .Includes induvidual factors , marketing mix and  other 

factor. The samples for this research were  400 consumer in Bangkok and perimeter. 

The instrument of the study is the questionnaires technique analyzing by using 

SPSS program to analyze both statistic and descriptive to describe percentage 

standard deviation and chi-square with significance of statistic at 0.05 level.  

Most of consumers were female, aged 31-40 years old, there highest 

education was bachelor degree , their occupation was employees of private 

companues and their average monthly salary was 20,001 – 30,000 baht 

 The result of the study found that the individual factor like sex age 

education salary occupation, marketing mix and other factor  these are all affecting 

to the decision making purchasing a cars. 

KEYWORDS : THE CARS BRAND (JAPAN), PURCHASING DECISION 

MAKING          

 1.บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างสูง ทั้งในเร่ืองของเทคโนโลยีและ

การแข่งขนั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ ผูบ้ริโภคมีความ

คาดหวงัต่อคุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีสูงข้ึนในราคาท่ีถูกลง มีความตอ้งการ

แบบเฉพาะบุคคลท่ีมากข้ึนผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้และบริการมากข้ึน  

เพราะสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางตามส่ือต่างๆ ไม่วา่จะเป็นหนงัสือพิมพ ์

โทรทศัน์วิทย ุ หรือ อินเตอร์เน็ต ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงน้ี ธุรกิจจาํนวนมากได้
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ใช ้“ภาพลกัษณ์องคก์ร” (corporate Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ี

มีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง และยงัรวมไปถึงดา้นการบริการหรือ

การจดัการ (management) ของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และยงัหมายรวมไปถึงสินคา้ 

ผลิตภณัฑ์ (product) และบริการ (service) ภาพลกัษณ์องคก์ร เขา้มาช่วยสร้างความ

แตกต่างให้กบัสินคา้หรือบริการของตนเอง เพราะการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นการเพิ่ม

ทรัพยสิ์นใหแ้ก่องคก์ร (อภิสิทธิฉตัรทนานนท,์ 2548) 

ในยุคปัจจุบนัน้ี รถยนต ์ถือวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัอยา่งมากในการ

ดาํเนินชีวติของผูค้นมากข้ึน เพราะในทุกๆวนั ผูค้นตอ้งมีการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงั

อีกท่ีหน่ึง ซ่ึงรถยนตน์ั้นก็เป็นพาหนะท่ีถูกเลือกนาํมาใชม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในสังคมเมืองใหญ่ท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและสภาพปัญหาการจราจรท่ีติดขดั

ในกรุงเทพมหานคร  ในขณะท่ีการบริการขนส่งมวลชนของภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน ยงัไม่สามารถรองรับความตอ้งการของประชาชนในกรุงเทพมหานครได ้

อีกทั้งรัฐบาลยงัมีนโยบายซ้ือรถยนต์คนัแรกจะได้คืนภาษี 100,000 บาทด้วย จึง

ก่อให้เกิดเป็นการกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครให้ตอ้งการ

ซ้ือรถยนตเ์พื่อใชส่้วนตวัเพิ่มมากข้ึน  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตค์่ายญ่ีปุ่น 

2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตค์่ายญ่ีปุ่น 

3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ค่ายญ่ีปุ่น 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ,อายุ,สถานภาพ,การศึกษา,อาชีพ

รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) 
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2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์

(product),ปัจจัยด้านราคา (price),ปัจจัยด้านการจัดจาํหน่าย (place),ปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

ค่ายญ่ีปุ่น 

3.ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้ (brand image),ความภกัดี

ต่อสินคา้ (brand loyalty),ความไวว้างใจ (trust) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มประชาชนท่ีมีอํานาจในการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในกรณีน้ีไม่ทราบจํานวน

ประชากรท่ีแน่นอนจึงคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 

2549: 14) ได้จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

ผดิพลาดไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต ์

             2. ตวัแปรอิสระ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ และปัจจยัอ่ืนๆ 

3. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือรถยนตค์่ายญ่ีปุ่น 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

            1.ทาํให้ทราบถึงภาพลกัษณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือ

รถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจ

รถยนตต่์อไป 

            2.ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น)และปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น)ในสถานการณ์ปัจจุบนั 
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               3. เพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น)และปรับ

กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.แนวคิด ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

           ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร บทความ และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

            1.  ความหมายของพฤติกรรมการบริโภค 

            2.  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

            3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

            4.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาด 

            5.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดี 

            6.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจ 

            7.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

            8.  ทฤษฎีลูกคา้สัมพนัธ์ 

            9.  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิดในการศึกษา ดังนี ้

                แครียา  ภู่พฒัน์    (2551 : บทคดัยอ่) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือก 

ซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ นิว วอีอส ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีมี

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ นิว วิ

ออส ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชร้ถยนต ์โตโยตา้ นิว วิออส จาํนวน 385 คน โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน   ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 27 - 35 ปี มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-

20,000 บาท มีสถานภาพโสด โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมซ้ือรถยนต ์โตโยตา้ นิว วิ
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ออส รุ่น 1.5 E เกียร์อตัโนมติั สีท่ีนิยมท่ีสุด คือ สีดาํและซ้ือโดยการผอ่นชาํระและมกั

มีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

2.79 เดือน และจาํนวนโชวรู์มท่ีเขา้เยี่ยมชมเพื่อศึกษาและเก็บขอ้มูล มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

2.82 โชวรู์ม ลูกคา้ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการ

เดินทาง สําหรับเหตุผลสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ นิว วิออส 

เป็นเพราะว่าเห็นประโยชน์จากการประหยดันํ้ ามนัและสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคโดยรวมท่ีมีต่อรถยนตโ์ตโยตา้ นิว วิออส อยูใ่นระดบัสูง

และมีแนวโนม้ท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อบุคคลอ่ืน ให้เลือกซ้ือรถยนต ์ โตโยตา้ นิว วิ

ออส ในระดบัสูง โดยผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี อายุ สถานภาพ และระดบั

การศึกษา ต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์ โตโยตา้ นิว วิออส ใน

ดา้นโอกาสท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อบุคคลอ่ืน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ รถยนต ์โตโยตา้ นิว วิออส ของผูบ้ริโภคในดา้น

โอกาสท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อบุคคลอ่ืนและดา้นความพึงพอใจโดยรวม อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั

ค่อนขา้งตํ่า 

จากงานวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์โตโยตา้ นิว วี

ออส ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย นิยมซ้ือรถยนต์โตโยตา้รุ่น 1.5 E เกียร์อตัโนมติั สีดาํ ซ้ือโดยการผอ่นชาํระ 

ตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง ซ้ือเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง เห็น

ประโยชน์จากการประหยดันํ้ามนัและสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์ ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
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รถยนต์โตโยตา้อยู่ในระดบัสูง และมีแนวโน้มท่ีจะแนะนาํหรือบอกต่อบุคคลอ่ืนให้

เลือกซ้ือ 

ไพรินทร์ ปราศอาพาธ (2546) ไดท้าํการวิจยัหัวขอ้เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช ้ รถยนตรุ่์นซีวิค มากท่ีสุด รองลงมา คือ รถยนตรุ่์นซิต้ี 

และในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนดา้ท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด 

คือ การออกแบบห้องโดยสารกวา้ง สะดวกสบายและปลอดภยั ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ มากท่ีสุด คือ ในเร่ืองราคารถยนตเ์ป็น

ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของรถ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ มากท่ีสุดในเร่ืองศูนยบ์ริการมีหลายสาขา อยูใ่น

ทาํเลท่ีติดต่อโดยสะดวก และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือ รถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้มากท่ีสุด คือ การจดัรายการพิเศษ และให้ส่วนลดใน

เทศกาลต่าง ๆ สําหรับโอกาสการซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนดา้ในอนาคตของผูบ้ริโภค ท่ี

ตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ท่ีตอบแแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ซ้ือแน่นอน 

จากงานวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชร้ถยนตรุ่์นซีวิค  และปัจจยั

ในดา้นส่วนผสมทางการตลาด  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ การออกแบบห้องโดยสาร

กวา้ง สะดวกสบายและปลอดภยั ดา้นราคา เป็นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของรถ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีศูนยบ์ริการหลายสาขา อยูใ่นทาํเลท่ีติดต่อสะดวก ดา้น

การส่งเสริมการตลาด มีการจดัรายการพิเศษ  และให้ส่วนลดในเทศกาลต่าง ๆ  ใน

อนาคตมีการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้แน่นอน 

สฤษดิ์พงษ์ เพ่งเล็งผล (2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก

ซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั

ทัว่ไปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของกลุ่มนกัศึกษาปริญญา
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โท คือ ระดบัรายได ้ ระดบัฐานะทางครอบครัวและรูปแบบการดาํเนินชีวิต สําหรับ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของ

กลุ่มนกัศึกษาปริญญาโท คือ คุณภาพ ระดบัราคา ระดบัความปลอดภยัและยงัพบวา่ 

รถยนตมี์ความจาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนั ในหน่ึงครอบครัวควรมีจาํนวนรถยนต ์ 2 คนั 

และราคารถยนต์คนัแรกของชีวิตท่ีเหมาะสม คือ 500,001-600,000 บาท จากการ

ทดสอบ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า ระดบัรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในเร่ืองราคาของรถยนต์คนัแรก 

และเพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัดา้นส่วนลดเงินสดและของ

แถม 

จากงานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของกลุ่ม

นกัศึกษาปริญญาโท ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

คือ รายได้ ฐานะทางครอบครัวและรูปแบบการดาํเนินชีวิต  ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ

รถยนต ์คือ คุณภาพ ราคา ความปลอดภยั ระดบัรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็น

ในเร่ืองราคาของรถยนตค์นัแรก 

3.วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของยีห่อ้รถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง

สาํรวจ (survey research) เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มประชากรท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั มีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 
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               1. คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของการคาํนวณกาํหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน (infinite population) โดย

กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรของ 

W.G. Cochran (1953) 

               2. ทาํการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเจาะจงเก็บ

ตวัอยา่งผูบ้ริโภคท่ีซ้ือรถยนตค์่ายญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

               3. ทาํการสุ่มขนาดตวัอย่างแบบกาํหนดโควตา้ (quota sampling) เพื่อ

คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งใน 8 พื้นท่ี ท่ีสุ่มเลือกจากจาํนวนประชากรท่ีอาศยัรวมทั้ง 8 

พื้นท่ี ต่อจาํนวนประชากรท่ีอาศยัแต่ละพื้นท่ี จะไดข้นาดตวัอยา่ง 

   4. ทาํการสุ่มแบบตามสะดวก (convenience sampling) ให้ไดข้นาดตวัอยา่ง

ในแต่ละพื้นท่ีตามท่ีกาํหนดไว ้จนครบจาํนวนแบบสอบถาม 400 ชุด 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

              เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม

(questionnaire) สํารวจ ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาขอ้มูล 

ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

             ส่วนท่ี1ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน

ภาพลกัษณ์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

             ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วยภาพลกัษณ์สินคา้ 

ความภกัดีต่อสินคา้ ความไวว้างใจ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต(์ค่ายญ่ีปุ่น) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

รถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ท่ีกาํหนดไวจ้นครบตามจาํนวน โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการ 

ดงัน้ี 

1.1 ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

1.2 นาํขอ้มูลท่ีได ้มาวเิคราะห์ และแปรผลขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ี

มีผูร้วบรวมไวท้ั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ดงัน้ี 

2.1 หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ 

2.2 ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

2.3 หนงัสือทางวชิาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

              ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป และดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) 

1.1 ตวัแปรเชิงคุณภาพ จะใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อย

ละ (percentage) อธิบายลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.2 ตวัแปรเชิงปริมาณ จะใช้ค่าเฉล่ีย (means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) ค่าสูงสุด (max) และค่าตํ่าสุด (min) แสดงระดบัความสําคญัของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัอ่ืนๆ กรณีศึกษา รถยนต์(ค่ายญ่ีปุ่น) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



323 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา 

รายได ้สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์(ค่ายญ่ีปุ่น)ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั ใชส้ถิติ T-Test ในกรณีตวัแปรอิสระ

เพศ และใชส้ถิติ F-Test (ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ 

2.2 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(product), ราคา (price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) และ

การส่งเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต(์ค่าย

ญ่ีปุ่น)  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

(multiple regression analysis) 

2.3 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ (brand 

image), ความภกัดีต่อสินคา้ (brand loyalty), ความไวว้างใจ (trust), มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต(์ค่ายญ่ีปุ่น)  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชก้าร

วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล / บทสรุป 

ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.50 และเป็นเพศชาย จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 

 อายุ  กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 172 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43 และนอ้ยท่ีสุดมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมุติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมุติฐาน 

เพศ 0.05 /   

อาย ุ 0.000 / 

 ระดบัการศึกษา 0.000 / 

 อาชีพ 0.001 / 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.000 / 

 สถานภาพสมรส 0.000  / 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.973   / 

ดา้นราคา 0.011   / 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.000  / 

 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.658 

 

 / 

ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ 0.000 /   

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ 0.577 

 

/ 

ดา้นความไวว้างใจ 0.685 

 

/ 
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ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 และนอ้ยท่ีสุดมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 

อาชีพ  กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภค มากท่ีสุดมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 

130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50  รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 120 

คน คิดเป็นร้อยละ 30 และนอ้ยท่ีสุด คืออาชีพอ่ืนๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ี ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน  20,001-30,000บาท จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และน้อยท่ีสุดมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 

              สถานภาพสมรส  กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  จาํนวน 206 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมามีสถานภาพโสด จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 

และน้อยท่ีสุดมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 

ตามลาํดบั 

การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

1. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ในดา้นตวัถงัรถ

มีความแขง็แกร่ง (ค่าเฉล่ีย 9.12) 

2. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นราคา ในดา้นราคามีความ

เป็นมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 9.15) 

3. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย ในด้าน

จาํนวนสาขาท่ีมากพอ (ค่าเฉล่ีย 9.02) 

4. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

ในดา้นการใหบ้ริการ บาํรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด (ค่าเฉล่ีย 8.92) 

การวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ความ

ภกัดีของสินคา้ และความไวว้างใจ   มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัภาพลกัษณ์ของสินคา้ ในดา้นการมี

ช่ือเสียงของสินคา้  (ค่าเฉล่ีย 9.14) 

2. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัความภกัดีของสินค้า ในด้านการ

แนะนาํสินคา้นั้นๆใหแ้ก่เพื่อนๆ (ค่าเฉล่ีย 9.18) 

3. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัความไวว้างใจ ในดา้นความรวดเร็ว

และถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 8.81) 

การวเิคราะห์การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ (ค่ายญีปุ่่ น) 

            ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ไดแ้ก่ การยอมรับจาก

บุคคลทัว่ไป ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ ความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ ความเช่ือมัน่ต่อ Brand 

สินค้าและการดูแลเอาใจใส่ของผู ้แทนจําหน่าย จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดในดา้นความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 9.10) 
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ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 และสมมติฐานที ่3 

ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณ (enter 

multiplier regression analysis) 

ตวัแปร B SEb ß t Sig 

(Constant) 2.013 .637 
 

3.162 .002 

ดา้นผลิตภณัฑ(์x1) -.002 .060 -.001 -.033 .973 

ดา้นราคา (x2) -.123 .048 -.127 2.550 .011 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (x3) .407 .057 .400 7.158 .000* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด(x4) -.021 .047 -.021 -.442 .658 

ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้(x5) .484 .057 .511 8.467 .000* 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้(x6) .010 .018 .020 .558 .577 

ดา้นความไวว้างใจ (x7) .023 .057 .021 .405 .685 

R          =        0.78 F    = 84.28 

   R2         =        0.60                                           Sig   =   0.00* 

 SEE      =       0.41 

     

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์(product),ปัจจยัดา้นราคา (price),ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย (place),ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (promotion) มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆท่ีประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของสินค้า (brand 

image),ความภกัดีของสินคา้ (barnd loyalty),ความไวว้างใจ (trust) มีความสัมพนัธ์ต่อ
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การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

ผลการวเิคราะห์เพื่อคน้หาตวัพยากรณ์ ท่ีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้

การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (enter multiplier regression analysis) พบวา่ การตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น)ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัตวัแปร 2  ตวัแปร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ตวั

แปรด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (x3 )และตวัแปรด้านภาพลักษณ์ของสินค้า(x5 ) 

ตามลาํดบั ตวัแปรทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์

(ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ ร้อยละ 60.14

  ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ประกอบดว้ยตวัแปรดา้นผลิตภณัฑ์ (x1), ตวัแปรดา้นราคา 

(x2),ตวัแปรดา้นการส่งเสริมการตลาด (x4) ,ตวัแปรดา้นความภกัดีของสินคา้ (x6) 

และตวัแปรดา้นความไวว้างใจ (x7) พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนต ์(ค่ายญ่ีปุ่น) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. บริษทัควรมีการศึกษา ภาพลกัษณ์ของบริษทัถึงกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีอตัราการ

ใชบ้ริการนอ้ยหรือไม่เคยมาใชบ้ริการเลย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ ใช้ในการ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อท่ีจะเพิ่มจาํนวนกลุ่มลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ให้มา

ใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 

2. บริษทัควรศึกษาเปรียบเทียบภาพลกัษณ์ของบริษทั กบั บริษทัอ่ืน ๆ ท่ีมี

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มเดียวกนัเพิ่มเติม เพื่อจะได้ ศึกษาถึงความแตกต่างของ

ภาพลกัษณ์บริษทัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์บริษทั เพื่อให้ผูบ้ริโภค

เกิดความไวว้างใจ และจงรักภกัดีกบับริษทัตลอดไป 
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3. ควรศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อรถยนตแ์ละการบริการของ

บริษทั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารถยนตแ์ละการบริการบริษทั ให้ตรงกบัความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของผูบ้ริโภคทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

4. ควรมีกลยุทธ์ในการหาท่ีตั้งท่ีอาํนวยความสะดวกต่อผูม้าให้บริการ  มีการ

ประดบัตกแต่ง อาคารสถานท่ีให้สวยงาม  เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ เช่น อยูใ่นทาํเลท่ี

มีการจราจรไม่ติดขดั  มีสถานท่ีจอดรถและพนกังานรักษาความปลอดภยัไวใ้ห้บริการ  

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  และมีท่ีพกัผอ่นสะดวกสบาย เป็นตน้ 

5. ควรมีการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาหรือแนะนาํสินคา้ของตนผา่น

เวบ็ไซด ์และการออกงานแสดงสินคา้  เน่ืองจากเป็นกระบอกเสียงท่ีดีของการส่ือสาร  

คือการบอกปากต่อปาก จะทาํใ หลู้กคา้จาํสินคา้ของเราไดดี้อีกทางหน่ึง 

6. ควรมีพนักงานขายท่ีมีบุคลิกภาพ  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มีความสามารถ

และมีความรอบรู้ในเร่ืองการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 

7. ควรพิจารณาและปรับกลยุทธ์ทางดา้นราคา  เพื่อสร้างความเขา้ใจในราคา

ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้  อีกทั้ งควรกําหนดราคาให้เป็น
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