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คุณค่ าตราสิ นค้ าทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ “ฮอนด้ า”
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
BRAND EQUITY INFLUENCING PURCHASE DECISION TOWARD
HONDA’S CAR OF CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLIS
ปั ทมพร จิระบุญมา1 ดร.สิ ริภกั ตร์ ศิริโท2
……………………………………………………..
บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องคุ ณค่าตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า”
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วน
บุ ค คลของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า ” 2) เพื่ อศึ ก ษาการรั บ รู ้ คุ ณ ค่า ตราสิ นค้า ของผูบ้ ริ โ ภคต่ อที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า” 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้า
และการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า ” กลุ่มประชากรที่ใ ช้ในการศึก ษาครั้ งนี้ คื อ
ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขต กรุ งเทพมหานคร อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีประสบการณ์ในการ
ใช้รถยนต์ฮอนด้า จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยทําการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวกซึ่ งใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อเก็บ ข้อมูลจากกลุ่ ม ตัวอย่างและการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบ Test t-Test F-test
(One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (MRA)
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จํานวน 228
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 อายุมากกว่า 25 - 30 ปี จํานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00
__________________________
1
นักศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์พิเศษ โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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สถานภาพโสด จํานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 สําเร็ จการศึกษาสู งสุ ดในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.80 มีอาชี พเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน จํา นวน 256คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 64 และ มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนระดับ
10,000 – 20,000 บาทจํานวน166 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.50
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพจะมีแตกต่าง จะมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า” แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ0.50ส่ วน
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านอื่นๆไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า” ปั จจัย
คุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า” ระดับปานกลาง
ในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ:คุณค่าตราสิ นค้า, การตัดสิ นใจซื้ อ,ผูบ้ ริ โภค
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

ในปั จจุบนั แต่ละธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากการนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาการผลิ ตสิ นค้า ให้มีป ระสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ น สามารถผลิ ตสิ นค้า ได้
ปริ มาณมากและสะดวกสบายมากขึ้น ทําให้มีผูส้ นใจทําธุ รกิจต่างๆเป็ นจํานวนมาก
ดังนั้นแต่ล ะบริ ษทั จะต้องหาวิธี สร้ า งคุ ณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกันแต่มี คุณภาพ
ทัด เที ย มกัน กับ บริ ษ ทั คู่ แข่ ง เพื่ อ สร้ า งความแตกต่า งให้ก ับ ตัว สิ น ค้า ในระยะแรก
สามารถสร้ างความแตกต่างให้กบั สิ นค้าได้แต่ก็จะถูกลอกเลี ยนแบบได้ง่ายในเวลา
ต่อมา จึงทําให้การสร้างความแตกต่างของสิ นค้ามีความยากมากขึ้น (Schultz,1998)
กลยุทธ์การสร้ างตราสิ นค้า(Brand )จึงมีบทบาทสําคัญในการสร้างความสําเร็ จทาง
การตลาดให้ก ับ หลายสิ น ค้า (Aaker,1991) เนื่ องจากกลยุท ธ์ ก ารสร้ า งตราสิ นค้า
สามารถสร้ า งความแตกต่า งและความได้เปรี ย บทางการแข่ง ขันให้ก ับ สิ นค้า หรื อ
บริ การ โดยเป็ นตัวกลางเชื่ อมโยงคุ ณค่า(Value)และเอกลักษณ์ (Uniqueness)เพิ่มเติม
เข้ากับประโยชน์ใช้สอยทัว่ ไปของสิ นค้าหรื อบริ การในการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะ
ช่ ว ยทํา ให้ ผูบ้ ริ โ ภคเห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งตัว สิ น ค้า ได้อ ย่า งชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะความแตกต่างในคุ ณสมบัติที่จบั ต้องไม่ได้(Intangible attributes)ที่มีคุณค่า
ในด้านความรู ้สึกและอารมณ์ของผูบ้ ริ โภค(Murphy,1990)
ด้วยสาเหตุดงั กล่าวนักการตลาดมีความเชื่ อว่า การใช้กลยุทธ์การสร้ างตรา
สิ นค้านัน่ สามารถสร้างคุ ณค่าเพิ่มขึ้นให้กบั สิ นค้าได้ (Added Value) (Aaker,1996)
ดังนั้นความสําคัญของการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบั ตัวสิ นค้าผ่านทางการสร้างตราสิ นค้า
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จึ งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่ งที่ การสร้ างตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ งนั่น ต้อง
อาศัยการลงทุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีเป้ าหมายในการสร้างคุ ณค่าตรา
สิ นค้า (Brand Equity) คุ ณค่าตราสิ นค้ามีความสําคัญต่อแบรนด์สินค้าอย่างมาก
เพราะคุณค่าตราสิ นค้าทําให้สินค้ามีคุณค่าในสายตาผูบ้ ริ โภคและเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ผูว้ ิจยั มีค วามสนใจที่จะศึ กษาว่า อิทธิ พลและความสัมพันธ์ ของคุ ณค่าตรา
สิ น ค้า กับ การตัดสิ น ใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า ” ซึ่ งเป็ นหนึ่ ง ในผูน้ ํา ตลาดถยนต์ใ น
ประเทศไทย โดยผู ้วิ จ ัย หวัง ว่ า กรณี ศึ ก ษานี้ จะสามารถนํา ไปใช้ เป็ นข้อ มู ล ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสร้ างคุ ณค่าตราสิ นค้า
และบริ หารคุ ณค่าตราสิ นค้า ที่ส่งผลดีต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทั้งในอุตสาหกรรม
รถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า”
(2) เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ต่อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า”
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสิ นค้าและการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์“ฮอนด้า”ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายได้
6. อาชีพ
1.
2.
3.
4.

คุณค่ าตราสิ นค้ าของฮอนด้ า
การตระหนักรู้ในตราสิ นค้าฮอนด้า
ความภักดีต่อตราสิ นค้าฮอนด้า
การรับรู ้คุณภาพตราสิ นค้าฮอนด้า
การเชื่อมโยงองค์ประกอบของตรา
สิ นค้าฮอนด้า

การตัดสิ นใจ
ซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า”

สมมติฐานการวิจัย
(1) ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โ ภคประกอบไปด้ว ย เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า” แตกต่างกัน
(2) ปั จ จัย คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า”
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนื้อหา ทําการศึกษาทฤษฎี และวรรณกรรมการและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพิ่มและวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) โดยการวิจยั แบบสํารวจ
(survey research) ในการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire)
ขอบเขตด้ านตัวแปร ตัวแปรอิสระได้แก่ 1)ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ 2) คุณ
ค่ตราสิ นค้าในด้านการตระหนักรู ้ในตราสิ นค้าฮอนด้า ความภักดีต่อตราสิ นค้าฮอนด้า
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การรั บ รู้ คุ ณ ภาพตราสิ นค้า ฮอนด้า และการเชื่ อ มโยงองค์ป ระกอบของตราสิ นค้า
ฮอนด้า โดยที่ตวั แปรตามได้แก่ การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า”
ขอบเขตด้ านประชากร คื อ ผู ้ บ ริ โภคชาวไทย ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้รถยนต์“ฮอนด้า” อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขต กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านเวลา ระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
(1) ผลการศึ ก ษาสามารถสร้ า งองค์ค วามรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ทฤษฎี ก ารสร้ า งตรา
สิ นค้าและคุณค่าตราสิ นค้าได้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
(2) ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภค ด้วยการส่ งเสริ มการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าของรถยนต์ “ฮอนด้า”ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
(3) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาดและการ
สร้างตราสิ นค้า ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความสนใจการสร้างตราสิ นค้าให้เข้าถึง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่ าตราสิ นค้ า
Aaker (1996) กล่าวว่าคุณค่าตราสิ นค้า เป็ นกลุ่มของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ซึ่ ง
เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ตราหรื อ สั ญ ลัก ษณ์ ข องสิ น ค้า ซึ่ งสามารถเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ สิ น ค้า ได้
นอกเหนื อจากคุณค่าที่แท้จริ งของสิ นค้านั้น คุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 2 ส่ ว น คื อ การรั บ รู้ ข องผูบ้ ริ โ ภค และพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภค โดยแนวคิดที่สอดคล้องและครอบคลุม มุมมองของผูบ้ ริ โภคทั้งด้านการรับรู ้
ของผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซิ้ อ นั้นคือแนวคิดของ Aaker ซึ่ งจําแนกคุณค่าตรา
สิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคออกได้เป็ น 5 องค์ประกอบ คื อ1)การรู ้ จกั ตราสิ นค้า
(Brand Awareness) 2) การรั บรู ้ คุณภาพตราสิ นค้า (Perceive Quality) 3) ความ
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เชื่ อมโยงของตราสิ นค้า (Brand Associations) 4)ความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand
Image)
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ า ตราสิ นค้ า ข้ า งต้น ได้ ส ะท้ อ นถึ ง รู ป แบบในการ
ตรวจสอบคุณค่าของตราสิ นค้า ซึ่ งหากตราสิ นค้าใดมีคุณค่าตราสิ นค้าในทัศนคติของ
ผูบ้ ริ โ ภคสู ง ย่อ มมี โ อกาสได้รั บ การยอมรั บ จากผูบ้ ริ โ ภคสู ง และสามารถครอง
ตําแหน่งทางจิตใจของผูบ้ ริ โภคได้ ในงานวิจยั นี้ จึงได้นาํ แนวคิดด้านคุณค่าตราสิ นค้า
มาเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า”
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูซ้ ้ือนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ อันจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อดังภาพ

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมีองค์ประกอบหลักคือ
การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลังการซื้ อ (Post Purchase
Behavior) ซึ่ งตัวแบบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเกิ ดจากอิทธิ พลจากภายนอก เช่ น
ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมและอิทธิ พลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้
ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Schiffman & Kanuk, 1994)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
หรรษา เมฆกุลวิโรจน์ (2552) ศึกษาเรื่ อง คุณค่าตราสิ นค้า “คริ สตัล” ที่มีผล
ต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
อาชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ัท เอกชน มี ร ายได้เ ฉลี่ ย เดื อ น 10,001-20,000 บาท โดย
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั ตราสิ นค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก รับรู้คุณภาพมีความสัมพันธ์กบั ตรา
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สิ นค้าโดยรวม และภักดี ต่อตราสิ นค้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อนํ้าดื่มตราสิ งห์ โดยซื้ อที่ร้านสะดวกซื้ อ เช่น 7-11 แฟมิลี่มาร์ ท มาก
ที่สุด มีความถี่ในการซื้ อเดือนละครั้งมากที่สุด ส่ วนใหญ่ซ้ือจํานวน 1-2 ขวด/ครั้ง โดย
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ด้านขนาดของนํ้าดื่มที่ซ้ื อมีความสัมพันธ์กบั อาชี พ และ
คุณภาพที่รับรู ้
สุ มศัทนา อุตะมะ ศึกษาเรื่ อง การวัดคุณค่าตราสิ นค้าอีซูซุในจังหวัดเชียงราย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-30 ปี ระดับ
การศึกษาส่ วนใหญ่อยู่ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่
ในสถานภาพสมรสแล้วมีบุตร 1-2 คน ในด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง/พนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท โดยกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรถยนต์ใช้อยู่แล้วจํานวน 1 คัน โดยส่ วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างเคยเห็นโลโก้ของตราอีซุซุ ในด้านความรู้จกั อีซูซุกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่รู้จกั อีซูซุจากครอบครัวหรื อคนรู ้ จกั โดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างยังไม่เคยได้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของอีซูซุ และส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเคยนัง่ รถอีซูซุและทดลองขับรถ
อี ซู ซุ ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามเห็ น ด้ว ยต่ อ ระดับ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า อี ซู ซุ ด้า นการตระหนัก รู้
เกี่ยวกับตราสิ นค้า(Brand name Awareness) โดยเห็นด้วยว่าเมือพูดถึงรถกระบะแล้ว
นึกถึง “อีซูซุ”ก่อนยีห่ อ้ อื่นอันดับแรกและรองลงมาคือเห็นด้วยรู้จกั และคุน้ เคยกับยี่ห้อ
“อีซูซุ” มากกว่ายี่ห้ออื่น ส่ วนด้านความเข้าใจถึงคุณภาพของตราสิ นค้า(Perceived
Quality) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยต่อ ระดับคุณค่าตราสิ นค้า ด้านนี้ โดยเห็น
ด้ว ยอย่า งยิ่ง ว่า อี ซู ซุ เ ป็ นรถกระบะที่ ป ระหยัด นํ้า มัน กว่า ยี่ ห้ อ อื่ น เป็ นอัน ดับ แรก
รองลงมาคื อ อี ซู ซุ เป็ นรถของญี่ ปุ่ นที่ มี คุณภาพและได้ม าตรฐาน ส่ วนผลของการ
ทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จ จัย เรื่ อ งของเพศและช่ ว งอายุที่ แตกต่า งกัน ของกลุ่ ม
ตัว อย่า งให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อคุ ณ ค่ า ตราสิ นค้า อี ซู ซุ โ ดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ส่ วนปั จจัยเรื่ องอาชี พของกลุ่ มตัวอย่างให้ความคิดเห็ นต่อคุ ณค่า
ตราสิ นค้าอีซูซุโดยรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง (Population and Sampling Procedures)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ประชากรชาวไทย ที่ อาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้รถยนต์“ฮอนด้า” อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบด้วย
1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ปั จจัยคุ ณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ การตระหนักรู้ ในตราสิ นค้าฮอนด้า,
ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า ฮอนด้า, การรั บ รู้ คุณภาพตราสิ นค้าฮอนด้า , การเชื่ อมโยง
องค์ประกอบของตราสิ นค้าฮอนด้า
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้า
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นคําถาม
ชนิ ดเลื อ กตอบ ซึ่ ง ผูว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ น เองจากการรวบรวมข้อ มูล ที่ ไ ด้จากทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องแล้วนํามาทําการประยุกต์เป็ นคําถามในแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล มี การจัดข้อมูลแบบนาม
บัญญัติ (Check List) จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ, สถานภาพ และ อาชีพ โดยที่มีการจัด
ข้อมูลแบบเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale) จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ ระดับอายุ, ระดับการศึกษา,
ระดับเงินเดือน ของผูต้ อบ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า
ฮอนด้า” จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ 1. การตระหนักรู้ในตราสิ นค้า (Brand Awareness )2.
ความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) 3. การรับรู้คุณภาพตราสิ นค้า (Perceived
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Quality) 4. การเชื่ อมโยงองค์ประกอบของตราสิ นค้า (Brand Associations) โดยเป็ น
คําถามแบบปลายปิ ดโดยเป็ นลักษณะแสดงความคิดเห็น
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ “ฮอนด้า” โดย
เป็ นคําถามแบบปลายปิ ดโดยเป็ นลักษณะแสดงความคิดเห็น
โดยมาตราวัดระดับ คําถามแบบปลายปิ ด ใช้รูป แบบค่า คะแนนน (Likert
Scale) มีระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ตามหลักเกณฑ์การ
ให้คะแนน 7 ระดับ ดังนี้
1
หมายถึง เห็นด้วย อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับน้อย
3
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
4
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับปานกลาง
5
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
6
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับมาก
7
หมายถึงเห็นด้วย อยูใ่ นระดับมากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง (ร้ อ ยละ
46.00)อายุมากกว่า 25 - 30 ปี (ร้อยละ 46.00) สถานภาพโสด (ร้อยละ 64.50) สําเร็ จ
การศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า (ร้อยละ62.80) มีอาชีพเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน(ร้อยละ 64) และ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนระดับ 10,000 – 20,000 บาท
(ร้อยละ 41.50)
ปัจจัยคุณค่ าตราสิ นค้ า
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้คุณค่า
ตราสิ นค้าของรถยนต์ “ฮอนด้า” โดยรวม อยูใ่ นระดับดี ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.14 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านการรับรู ้คุณค่าตราสิ นค้ามีดงั นี้ 1. การตระหนักรู้ในชื่อเสี ยงของ
ฮอนด้า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.93 2. ความภักดีต่อแบรนด์ฮอนด้า อยู่ใน
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ระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.10 3. การรับรู ้คุณภาพแบรนด์ฮอนด้า อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 1.06
4.การเชื่อมโยงองค์ประกอบของแบรนด์ฮอนด้า มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.01
ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ “ฮอนด้ า”
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์“ฮอนด้า”โดยรวม อยูใ่ นระดับดี ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.04 พิจารณา
เป็ นรายด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้รถยนต์ฮอนด้ามีดงั นี้ 1. เมื่อท่านต้องการซื้ อรถยนต์
ท่านจะเลือกรถยนต์ฮอนด้าเป็ นอันดับแรกอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.32 2. ท่าน
เลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้าเสมอถึ งแม้จะมี รถยนต์ยี่ห้อหรื อรุ่ นอื่นที่คล้ายคลึงกันอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.28 3.ท่านจะแนะนําให้ผอู้ ื่นเลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้าอยูใ่ น
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.33 4.ท่านมีความยินดีที่จะใช้รถยนต์ฮอนด้าต่อไปในอนาคต
อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.31
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ พ บว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี อ าชี พ
แตกต่าง
กันมีการตัดสิ นใจซื้ อ รถยนต์“ฮอนด้า” แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.50 ส่ วน
ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ด้ า นอื่ น ๆไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อรถยนต์ “ฮอนด้ า ”
นอกจากนี้ พบว่าปั จจัยด้านคุณค่าตราสิ นค้ามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
“ฮอนด้า” ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับปานกลาง โดยที่ การตระหนักรู ้ในชื่ อเสี ยงของ
ฮอนด้า มี ร ะดับ ความสั ม พัน ธ์ 0.001 ความภัก ดี ต่ อแบรนด์ฮ อนด้า มี ร ะดับ
ความสัมพันธ์ 0.000 การรับรู ้คุณภาพแบรนด์ฮอนด้า มีระดับความสัมพันธ์ 0.000
และการเชื่อมโยงองค์ประกอบของแบรนด์ฮอนด้า มีระดับความสัมพันธ์ 0.000
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่ างกันมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
รถยนต์ “ฮอนด้ า” แตกต่ างกัน
เพศ
T-test
0.455
ปฎิเสธ
อายุ

F-test

0.690

ปฎิเสธ

สถานภาพ

F-test

0.290

ปฎิเสธ

ระดับการศึกษา

F-test

0.480

ปฎิเสธ

อาชีพ

F-test

0.043

ยอมรับ

รายได้เฉลี่ย

F-test

0.430

ปฎิเสธ

สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้ านการรั บรู้ คุณค่ าตราสิ นค้ ามีความสั มพันธ์ กับการตัดสิ นใจ
ซื้อ รถยนต์ ฮอนด้ า
การตระหนักรู ้ในชื่ อเสี ยงของฮอนด้า

MRA

0.001

ยอมรับ

ความภักดีต่อแบรนด์ฮอนด้า

MRA

0.000

ยอมรับ

การรับรู้คุณภาพแบรนด์ฮอนด้า

MRA

0.000

ยอมรับ

การเชื่อมโยงองค์ประกอบของ
แบรนด์ฮอนด้า

MRA

0.000

ยอมรับ

อภิปรายผล
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครมี ก ารรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตรา
สิ นค้าของรถยนต์”ฮอนด้า” โดยรวม อยู่ในระดับดี โดยทางด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
รถยนต์ “ฮอนด้า” พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความยินดีที่จะใช้รถยนต์ฮอนด้าต่อไปในอนาคตมี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุดคือ 5.18 รองลงมาคือเมื่อมีความต้องการรถยนต์ท่านจะเลือกรถยนต์
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ฮอนด้าเป็ นอันดับแรก เลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้าเสมอถึงแม้จะมีรถยนต์ยี่ห้อหรื อรุ่ นอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน และการแนะนําให้ผอู ้ ื่นเลือกซื้ อรถยนต์ฮอนด้า
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ และ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ฮอนด้าที่แตกต่าง ยกเว้นอาชี พของ
ผูบ้ ริ โภค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ฮอนด้าที่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ม ศัท นา อุ ตะมะ ที่ ศึก ษาเรื่ องการวัด
คุณค่าตราสิ นค้าอีซูซุในจังหวัดเชียงราย
ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์
“ฮอนด้า” ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับปานกลาง โดยที่ การตระหนักรู้ในชื่อเสี ยงของ
ฮอนด้า มี ร ะดับ ความสั ม พัน ธ์ 0.001 ความภัก ดี ต่ อ แบรนด์ ฮ อนด้ า มี ร ะดับ
ความสัมพันธ์ 0.000 การรับรู ้คุณภาพแบรนด์ฮอนด้า มีระดับความสัมพันธ์ 0.000
และการเชื่อมโยงองค์ประกอบของแบรนด์ฮอนด้า มีระดับความสัมพันธ์ 0.178
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ผลการศึ ก ษาพบว่า ความเห็ น ต่ อ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ของ “ฮอนด้า ” มี
ความสัมพันธ์กบั ในการตัดสิ นใจซื้ อ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ดังนั้นทาง
องค์กรควรมุ่งเน้นในการเสริ มสร้ างการรับรู้คุณค่าตราสิ นค้าของ “ฮอนด้า”ให้มาก
ยิง่ ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก าร
ตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์ “ฮอนด้า” ได้ ซึ่ งจากสมการความสัมพันธ์ที่ได้แสดงถึงระดับ
อิทธิ พลของตัวแปรต้นแต่ละตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตามในระดับที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดควรมีการพิจารณาความสัมพันธ์น้ ี ประกอบด้วย
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและประหยัดค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นได้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. สําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาดําเนินการศึกษาในเชิงคุณภาพ
ประกอบด้ว ยเพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ รู ป แบบการรั บ รู้ ที่ ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วาม
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ต้องการ ซึ่ ง จะทํา ให้องค์ก รสามารถดําเนิ นการสร้ า งภาพลัก ษณ์ และทัศ นคติ ที่ พึง
ประสงค์ได้รวดเร็ วขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเพิ่มปั จจัยส่ วนผสมการตลาดเข้ามาร่ วม
ในการวิ เ คราะห์ ด้ว ย โดยการเปรี ย บเที ย บระดับ ความสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ประกอบการ
ตัดสิ นใจดําเนินกลยุธ์การตลาดตามลําดับความสําคัญได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ควรศึกษาการรับรู ้ตราสิ นค้าและการตัดสิ นใจเลือกใช้รถยนต์ของผูบ้ ริ โภค
ในลักษณะการทําเปรี ยบเทียบกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่เป็ นคู่แข่ง เพื่อนําผลการศึกษามา
เปรี ยบเทียบกัน
4.ควรศึ กษาถึ งความพึงพอใจ ความคาดหวัง ปั ญหาและความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อให้การตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆ เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุ งด้าน
วัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานยิง่ ขึ้น
5. ควรศึกษาถึงผูบ้ ริ โภคในพื้นที่อื่นๆ เพื่อหาความแตกต่าง ซึ่ งอาจเป็ นความ
แตกต่างในด้านประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของกลุ่ ม เป้ าหมายในทุ ก ๆพื้ นที่ ไ ด้อ ย่า ง
ถูกต้อง
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