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คุณค่าตราสินค้าทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์“ฮอนด้า” 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

BRAND EQUITY INFLUENCING PURCHASE DECISION TOWARD 

HONDA’S CAR OF CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLIS 

ปัทมพร จิระบุญมา1   ดร.สิริภกัตร์ ศิริโท2    

…………………………………………………….. 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ รถยนต์“ฮอนดา้” 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค1์) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

บุคคลของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ รถยนต์

“ฮอนด้า”  2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผูบ้ริโภคต่อท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ รถยนต์“ฮอนดา้”   3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้

และการตดัสินใจซ้ือ รถยนต์“ฮอนด้า”  กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขต กรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปี ข้ึนไป ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ใช้รถยนต์ฮอนด้า จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยทาํการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกซ่ึงใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างและการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบ Test t-Test  F-test 

(One-Way ANOVA) และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (MRA) 

 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 228 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 อายมุากกวา่ 25 - 30 ปี จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00  

__________________________ 
1นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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สถานภาพโสด จาํนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 สําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดบั

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 256คน คิดเป็นร้อยละ 64 และ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระดับ 

10,000 – 20,000 บาทจาํนวน166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพจะมีแตกต่าง จะมีการ

ตดัสินใจซ้ือ รถยนต์“ฮอนดา้” แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.50ส่วน

ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอ่ืนๆไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์“ฮอนด้า” ปัจจยั

คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนดา้” ระดบัปานกลาง

ในทิศทางเดียวกนั ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ:คุณค่าตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ,ผูบ้ริโภค 

 

Abstract 

The study of brand equity influencing purchase decision toward Honda’s 

car of consumer in Bangkok metropolis  aimed 1) To investigate the factors of the 

consumers in Bangkok affecting buying decision toward Honda’s car.2) To 

investigate the perceived value of brand equity influencing purchase decision 

toward Honda’s car 3) To study the relationship between brand equity and purchase 

decision toward Honda’s car. The sample group was 400 Thai people, who live in 

the area. Bangkok aged over 18 years with experience with Honda’s car . The 

convenience sampling method was applied for the sample group. The instrument 

used in the study was questionnaire and used frequency, percentage, mean, and 

standard deviation, t- Test ,F-test (One-Way ANOVA), and multiple regression 

analysis (MRA). 

The study found that most respondents were female(228 persons 46.00%) , 

Age 25 - 30 years Old (184 persons 46.00%), Status Single( 258 persons 64.50%) 

highest graduated in bachelor’s degree or the equivalent  (251 persons 62.80%) 
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,were business employees (256 persons, 64 %)  and the average salary 10,000 - 

20,000 THB per month.(166 persons or 41.50%) 

Outcome of hypothesis testing shows the factor of demography affected 

purchase decision toward Honda’s car with the efficiency at Significant level of 

0.05. Brand equity directly related to purchase decision toward Honda’s car with the 

efficiency at Significant level of  0.05 

KEYWORDS: Brand equity, purchase decision, Consumer 

 บทนํา 

ในปัจจุบนัแต่ละธุรกิจมีการแข่งขนัมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากการนาํเทคโนโลยี

ใหม่ๆเข้ามาพฒันาการผลิตสินคา้ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถผลิตสินคา้ได้

ปริมาณมากและสะดวกสบายมากข้ึน ทาํให้มีผูส้นใจทาํธุรกิจต่างๆเป็นจาํนวนมาก 

ดงันั้นแต่ละบริษทัจะตอ้งหาวิธีสร้างคุณสมบติัทางกายภาพท่ีต่างกนัแต่มีคุณภาพ

ทดัเทียมกันกับบริษทัคู่แข่งเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ในระยะแรก

สามารถสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้ไดแ้ต่ก็จะถูกลอกเลียนแบบไดง่้ายในเวลา

ต่อมา จึงทาํให้การสร้างความแตกต่างของสินคา้มีความยากมากข้ึน (Schultz,1998) 

กลยุทธ์การสร้างตราสินคา้(Brand )จึงมีบทบาทสําคญัในการสร้างความสําเร็จทาง

การตลาดให้กับหลายสินค้า(Aaker,1991) เน่ืองจากกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า

สามารถสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้กับสินค้าหรือ

บริการ โดยเป็นตวักลางเช่ือมโยงคุณค่า(Value)และเอกลกัษณ์(Uniqueness)เพิ่มเติม

เขา้กบัประโยชน์ใช้สอยทัว่ไปของสินคา้หรือบริการในการรับรู้ของผูบ้ริโภคซ่ึงจะ

ช่วยทาํให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างระหว่างตัวสินค้าได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะความแตกต่างในคุณสมบติัท่ีจบัตอ้งไม่ได(้Intangible attributes)ท่ีมีคุณค่า

ในดา้นความรู้สึกและอารมณ์ของผูบ้ริโภค(Murphy,1990) 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าวนักการตลาดมีความเช่ือว่า การใช้กลยุทธ์การสร้างตรา

สินคา้นัน่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มข้ึนให้กบัสินคา้ได ้(Added Value) (Aaker,1996) 

ดงันั้นความสาํคญัของการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัตวัสินคา้ผา่นทางการสร้างตราสินคา้
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จึงได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงท่ีการสร้างตราสินคา้ให้แข็งแกร่งนั่น ตอ้ง

อาศยัการลงทุนและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าตรา

สินคา้  (Brand Equity)  คุณค่าตราสินคา้มีความสําคญัต่อแบรนด์สินคา้อย่างมาก

เพราะคุณค่าตราสินคา้ทาํใหสิ้นคา้มีคุณค่าในสายตาผูบ้ริโภคและเป็นส่วนหน่ึงในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้   

ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าอิทธิพลและความสัมพนัธ์ ของคุณค่าตรา

สินค้า กับ การตัดสินใจซ้ือ รถยนต์“ฮอนด้า” ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ําตลาดถยนต์ใน

ประเทศไทย โดยผู ้วิจ ัยหวงัว่ากรณีศึกษาน้ีจะสามารถนําไปใช้ เป็นข้อมูลซ่ึง

ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสร้างคุณค่าตราสินค้า 

และบริหารคุณค่าตราสินคา้ ท่ีส่งผลดีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทั้งในอุตสาหกรรม

รถยนตแ์ละอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ รถยนต“์ฮอนดา้”  

(2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่อท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ รถยนต“์ฮอนดา้”    

(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าตราสินคา้และการตดัสินใจซ้ือ 

รถยนต“์ฮอนดา้”ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

      1. เพศ                     2. อาย ุ

      3. การศึกษา            4. สถานภาพ 

      5. รายได ้                6. อาชีพ 

                                         

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

(1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ

การศึกษา สถานภาพ รายได ้ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ รถยนต์

“ฮอนดา้” แตกต่างกนั 

(2) ปัจจัยคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์

“ฮอนดา้”  

ขอบเขตการวจัิย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ทาํการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมการและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพิ่มและวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการวิจยัแบบสํารวจ 

(survey research) ในการรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) 

 ขอบเขตด้านตัวแปร ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 1)ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2) คุณ

ค่ตราสินคา้ในดา้นการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ฮอนดา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ฮอนดา้ 

คุณค่าตราสินค้าของฮอนด้า 

1. การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ฮอนดา้ 

2. ความภกัดีต่อตราสินคา้ฮอนดา้ 

3. การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ฮอนดา้ 

4. การเช่ือมโยงองคป์ระกอบของตรา

สินคา้ฮอนดา้ 

 

การตดัสินใจ

ซ้ือ รถยนต์

“ฮอนดา้” 
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การรับรู้คุณภาพตราสินค้าฮอนด้า และการเช่ือมโยงองค์ประกอบของตราสินค้า

ฮอนดา้   โดยท่ีตวัแปรตามไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนดา้” 

 ข อ บ เ ข ต ด้ า น ป ร ะ ช า ก ร  คื อ  ผู ้บ ริ โ ภ ค ช า ว ไ ท ย  ท่ี อ า ศัย อ ยู่ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการใชร้ถยนต“์ฮอนดา้” อาย ุ18 ปี ข้ึนไป 

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขต กรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาศึกษาระหวา่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง

พฤษภาคม  พ.ศ. 2556        

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) ผลการศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีส่งเสริมทฤษฎีการสร้างตรา

สินคา้และคุณค่าตราสินคา้ได ้และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) ผลการวิจยัสามารถนาํไปใชป้ระกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภค ดว้ยการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของรถยนต ์“ฮอนดา้”ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

(3) ผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและการ

สร้างตราสินคา้ ในอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์มีความสนใจการสร้างตราสินคา้ให้เขา้ถึง

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณค่าตราสินค้า 

 Aaker (1996) กล่าววา่คุณค่าตราสินคา้ เป็นกลุ่มของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกับตราหรือสัญลักษณ์ของสินค้า ซ่ึงสามารถเพิ่มคุณค่าให้สินค้าได้

นอกเหนือจากคุณค่าท่ีแทจ้ริงของสินคา้นั้น คุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภค

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การรับรู้ของผูบ้ริโภค และพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค โดยแนวคิดท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุม มุมมองของผูบ้ริโภคทั้งดา้นการรับรู้

ของผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ิอ นั้นคือแนวคิดของ Aaker ซ่ึงจาํแนกคุณค่าตรา

สินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคออกได้เป็น 5 องค์ประกอบ คือ1)การรู้จกัตราสินค้า 

(Brand Awareness) 2) การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perceive Quality) 3) ความ
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เช่ือมโยงของตราสินคา้ (Brand Associations) 4)ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 

Image) 

 แนวคิดเ ก่ียวกับคุณค่าตราสินค้าข้างต้นได้สะท้อนถึงรูปแบบในการ

ตรวจสอบคุณค่าของตราสินคา้ ซ่ึงหากตราสินคา้ใดมีคุณค่าตราสินคา้ในทศันคติของ

ผูบ้ริโภคสูง ย่อมมีโอกาสได้รับการยอมรับจากผูบ้ริโภคสูงและสามารถครอง

ตาํแหน่งทางจิตใจของผูบ้ริโภคได ้ ในงานวิจยัน้ีจึงไดน้าํแนวคิดดา้นคุณค่าตราสินคา้

มาเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนดา้” 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ไดก้ล่าวแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของ

ผูซ้ื้อนั้นประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ อนัจะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือดงัภาพ  

 

 

 

 

 

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่ากระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อมีองค์ประกอบหลกัคือ

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase 

Behavior) ซ่ึงตวัแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากอิทธิพลจากภายนอก เช่น 

ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมและอิทธิพลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 

ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Schiffman & Kanuk, 1994) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

หรรษา เมฆกุลวิโรจน์ (2552) ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ “คริสตลั” ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียเดือน 10,001-20,000 บาท โดย

ผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก รับรู้คุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัตรา
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สินคา้โดยรวม และภกัดีต่อตราสินคา้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่เลือกซ้ือนํ้าด่ืมตราสิงห์ โดยซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 แฟมิล่ีมาร์ท มาก

ท่ีสุด มีความถ่ีในการซ้ือเดือนละคร้ังมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ซ้ือจาํนวน 1-2 ขวด/คร้ัง โดย

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ดา้นขนาดของนํ้ าด่ืมท่ีซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัอาชีพ และ

คุณภาพท่ีรับรู้ 

สุมศัทนา อุตะมะ ศึกษาเร่ือง การวดัคุณค่าตราสินคา้อีซูซุในจงัหวดัเชียงราย

ผลการวิจย ัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-30 ปีระดบั

การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่

ในสถานภาพสมรสแลว้มีบุตร 1-2 คน ในดา้นอาชีพกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพรับจา้ง/พนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั

10,000 บาท โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรถยนต์ใช้อยู่แล้วจาํนวน 1 คนั โดยส่วน

ใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเคยเห็นโลโกข้องตราอีซุซุ ในดา้นความรู้จกัอีซูซุกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่รู้จกัอีซูซุจากครอบครัวหรือคนรู้จกัโดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างยงัไม่เคยไดร่้วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของอีซูซุ และส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเคยนัง่รถอีซูซุและทดลองขบัรถ

อีซูซุผูบ้ริโภคมีความเห็นด้วยต่อระดับคุณค่าตราสินค้าอีซูซุด้านการตระหนักรู้

เก่ียวกบัตราสินคา้(Brand name Awareness) โดยเห็นดว้ยวา่เมือพูดถึงรถกระบะแลว้

นึกถึง “อีซูซุ”ก่อนยีห่อ้อ่ืนอนัดบัแรกและรองลงมาคือเห็นดว้ยรู้จกัและคุน้เคยกบัยี่ห้อ 

“อีซูซุ” มากกว่ายี่ห้ออ่ืน ส่วนด้านความเขา้ใจถึงคุณภาพของตราสินคา้(Perceived 

Quality) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยต่อ ระดบัคุณค่าตราสินคา้ ดา้นน้ีโดยเห็น

ด้วยอย่างยิ่งว่า อีซูซุเป็นรถกระบะท่ีประหยดันํ้ ามันกว่ายี่ห้ออ่ืนเป็นอันดับแรก

รองลงมาคือ อีซูซุเป็นรถของญ่ีปุ่นท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่วนผลของการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัเร่ืองของเพศและช่วงอายุท่ีแตกต่างกันของกลุ่ม

ตวัอย่างให้ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าอีซูซุโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัเร่ืองอาชีพของกลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นต่อคุณค่า

ตราสินคา้อีซูซุโดยรวมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sampling Procedures) 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรชาวไทย ท่ีอาศยัอยู่ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการใช้รถยนต์“ฮอนดา้” อายุ 18 ปี ข้ึนไป 

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 

1.  ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดว้ย 

1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

1.2 ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ได้แก่ การตระหนักรู้ในตราสินคา้ฮอนด้า, 

ความภกัดีต่อตราสินค้าฮอนด้า, การรับรู้คุณภาพตราสินค้าฮอนด้า, การเช่ือมโยง

องคป์ระกอบของตราสินคา้ฮอนดา้ 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นคาํถาม

ชนิดเลือกตอบ ซ่ึงผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนเองจากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากทฤษฎี และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมาทาํการประยุกต์เป็นคาํถามในแบบสอบถาม โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล มีการจดัขอ้มูลแบบนาม

บญัญติั (Check List) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ, สถานภาพ และ อาชีพ โดยท่ีมีการจดั

ขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ระดบัอาย,ุ ระดบัการศึกษา, 

ระดบัเงินเดือน ของผูต้อบ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

ฮอนดา้” จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่  1. การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness )2. 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 3. การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Perceived 
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Quality) 4. การเช่ือมโยงองคป์ระกอบของตราสินคา้ (Brand Associations) โดยเป็น

คาํถามแบบปลายปิดโดยเป็นลกัษณะแสดงความคิดเห็น 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์ “ฮอนดา้” โดย

เป็นคาํถามแบบปลายปิดโดยเป็นลกัษณะแสดงความคิดเห็น 

 โดยมาตราวดัระดับคาํถามแบบปลายปิด ใช้รูปแบบค่าคะแนนน (Likert 

Scale) มีระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ตามหลกัเกณฑ์การ

ใหค้ะแนน 7 ระดบั ดงัน้ี 

1          หมายถึง  เห็นดว้ย อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

2 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบันอ้ย 

3 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

4 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัปานกลาง 

5 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 

6 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมาก 

7 หมายถึง เห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 

46.00)อายุมากกวา่ 25 - 30 ปี (ร้อยละ 46.00) สถานภาพโสด (ร้อยละ 64.50)  สําเร็จ

การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ62.80) มีอาชีพเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน(ร้อยละ 64)  และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระดบั 10,000 – 20,000 บาท 

(ร้อยละ 41.50) 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้คุณค่า

ตราสินคา้ของรถยนต ์“ฮอนดา้” โดยรวม อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.14 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นการรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีดงัน้ี 1. การตระหนกัรู้ในช่ือเสียงของ

ฮอนดา้ อยู่ในระดบัดี  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.93  2. ความภกัดีต่อแบรนด์ฮอนดา้ อยู่ใน
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ระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.10 3. การรับรู้คุณภาพแบรนดฮ์อนดา้ อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 1.06 

4.การเช่ือมโยงองคป์ระกอบของแบรนดฮ์อนดา้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.01 

 

ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือรถยนต์“ฮอนด้า” 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต“์ฮอนดา้”โดยรวม อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.04 พิจารณา

เป็นรายดา้นการตดัสินใจเลือกใชร้ถยนตฮ์อนดา้มีดงัน้ี 1. เม่ือท่านตอ้งการซ้ือรถยนต์

ท่านจะเลือกรถยนต์ฮอนดา้เป็นอนัดบัแรกอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.32 2. ท่าน

เลือกซ้ือรถยนต์ฮอนด้าเสมอถึงแมจ้ะมีรถยนต์ยี่ห้อหรือรุ่นอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.28   3.ท่านจะแนะนาํให้ผูอ่ื้นเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้อยูใ่น

ระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.33   4.ท่านมีความยนิดีท่ีจะใชร้ถยนตฮ์อนดา้ต่อไปในอนาคต

อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.31 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการทดสอบปัจจัยทางประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพ

แตกต่าง 

กนัมีการตดัสินใจซ้ือ รถยนต“์ฮอนดา้” แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.50 ส่วน

ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอ่ืนๆไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์“ฮอนด้า” 

นอกจากน้ีพบวา่ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

“ฮอนดา้” ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัปานกลาง โดยท่ี การตระหนกัรู้ในช่ือเสียงของ

ฮอนด้า มีระดับความสัมพนัธ์ 0.001 ความภักดีต่อแบรนด์ฮอนด้า มีระดับ

ความสัมพนัธ์ 0.000   การรับรู้คุณภาพแบรนด์ฮอนดา้ มีระดบัความสัมพนัธ์ 0.000 

และการเช่ือมโยงองคป์ระกอบของแบรนดฮ์อนดา้ มีระดบัความสัมพนัธ์ 0.000   
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ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

รถยนต์“ฮอนด้า” แตกต่างกนั 

เพศ T-test 0.455 ปฎิเสธ 

อาย ุ F-test 0.690 ปฎิเสธ 

สถานภาพ F-test 0.290 ปฎิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.480 ปฎิเสธ 

อาชีพ F-test 0.043 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ีย F-test 0.430 ปฎิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซ้ือ รถยนต์ ฮอนด้า 

การตระหนกัรู้ในช่ือเสียงของฮอนดา้ MRA 0.001 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อแบรนด์ฮอนดา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

การรับรู้คุณภาพแบรนดฮ์อนดา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

การเช่ือมโยงองคป์ระกอบของ 

แบรนดฮ์อนดา้ 
MRA 0.000 ยอมรับ 

อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้คุณค่าตรา

สินคา้ของรถยนต์”ฮอนด้า” โดยรวม อยู่ในระดบัดี โดยทางดา้นการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต ์“ฮอนดา้” พบวา่ผูบ้ริโภคมีความยินดีท่ีจะใชร้ถยนตฮ์อนดา้ต่อไปในอนาคตมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 5.18 รองลงมาคือเม่ือมีความตอ้งการรถยนต์ท่านจะเลือกรถยนต์
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ฮอนดา้เป็นอนัดบัแรก เลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้เสมอถึงแมจ้ะมีรถยนตย์ี่ห้อหรือรุ่นอ่ืน

ท่ีคลา้ยคลึงกนั และการแนะนาํใหผู้อ่ื้นเลือกซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ 

 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนดา้ท่ีแตกต่าง ยกเวน้อาชีพของ

ผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุมศทันา อุตะมะ ท่ีศึกษาเร่ืองการวดั

คุณค่าตราสินคา้อีซูซุในจงัหวดัเชียงราย 

ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์

“ฮอนดา้” ในทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบัปานกลาง โดยท่ี การตระหนกัรู้ในช่ือเสียงของ

ฮอนด้า มีระดับความสัมพันธ์ 0.001 ความภักดีต่อแบรนด์ฮอนด้า มีระดับ

ความสัมพนัธ์ 0.000  การรับรู้คุณภาพแบรนด์ฮอนดา้ มีระดบัความสัมพนัธ์ 0.000 

และการเช่ือมโยงองคป์ระกอบของแบรนดฮ์อนดา้ มีระดบัความสัมพนัธ์ 0.178 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี ้

 ผลการศึกษาพบว่าความเห็นต่อคุณค่าตราสินค้าของ “ฮอนด้า” มี

ความสัมพนัธ์กบัในการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ดงันั้นทาง

องค์กรควรมุ่งเน้นในการเสริมสร้างการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของ “ฮอนดา้”ให้มาก

ยิง่ข้ึน เพื่อตอบสนองต่อการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์การ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ “ฮอนดา้” ได้ ซ่ึงจากสมการความสัมพนัธ์ท่ีไดแ้สดงถึงระดบั

อิทธิพลของตวัแปรตน้แต่ละตวัท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามในระดบัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น

ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดควรมีการพิจารณาความสัมพนัธ์น้ีประกอบดว้ย

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยดัค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีไม่จาํเป็นได ้

 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. สําหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาดาํเนินการศึกษาในเชิงคุณภาพ

ประกอบด้วยเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับรูปแบบการรับรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีความ
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ตอ้งการ ซ่ึงจะทาํให้องค์กรสามารถดาํเนินการสร้างภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีพึง

ประสงคไ์ดร้วดเร็วข้ึน 

 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเพิ่มปัจจยัส่วนผสมการตลาดเขา้มาร่วม

ในการวิเคราะห์ด้วย โดยการเปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจดาํเนินกลยธ์ุการตลาดตามลาํดบัความสาํคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ควรศึกษาการรับรู้ตราสินคา้และการตดัสินใจเลือกใชร้ถยนตข์องผูบ้ริโภค

ในลกัษณะการทาํเปรียบเทียบกบัรถยนต์ยี่ห้ออ่ืนท่ีเป็นคู่แข่ง เพื่อนาํผลการศึกษามา

เปรียบเทียบกนั 

 4.ควรศึกษาถึงความพึงพอใจ ความคาดหวงั ปัญหาและความตอ้งการของ

ลูกคา้เพื่อใหก้ารตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นต่างๆ เพื่อนาไปพฒันาปรับปรุงดา้น

วตัถุดิบและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานยิง่ข้ึน 

 5. ควรศึกษาถึงผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อหาความแตกต่าง ซ่ึงอาจเป็นความ

แตกต่างในดา้นประชากรศาสตร์หรือปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํผลท่ีไดม้าพฒันา

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกๆพื้นท่ีได้อย่าง

ถูกตอ้ง 

บรรณานุกรม   

เบญจมาภรณ์ แกว้เล่ือนมา (2551) ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ GE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด) 

สุวรรณา วิบูลย์เวชวาณิชย์. (2546) ศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินค้า “ฮอนด้า” และ

เคร่ืองมือการตลาดของรถยนต์ฮอนด้าซีวิคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

รถยนต์ฮอนด้าซีวิคของผู้ซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทร์วโิรฒ สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจดัการ). 

หรรษา  เมฆกุลวิโรจน์(2552)   ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินค้า “คริสตัล” ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด) 



296 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of a 

Brand Name. New York, NY. : The Free Press. 

 ------------. (1996). Building strong brands. New York, NY. : The Free Press. 

Schultz, D.E. (1998) Determining how brand communication works in the short 

and long terms. International Journal of Advertising, 

Murphy, J. (1990), Brand Strategy, A Director  Book, London. 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1994). Consumer behavior. (5th ed.). 

Englewood Cliffs,N. J. : Prentice-Hall 

กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนประชากร คน้เม่ือ22 

มีนาคม 2556 จาก http://www.dopa.go.th 

สุมทัศนา อุตะมะ  ศึกษาเร่ืองการวัดคุณค่าตราสินค้าอีซูซุในจังหวัดเชียงราย 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  คน้เม่ือ 30 มีนาคม 2556 จาก 

http://www.mfu.ac.th/school/management/research_th.html 


