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บทคดัย่อ 

 

งานวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั หมายถงึ ผูท้ีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 คนั ทัง้นี้ต้องเป็นผูท้ีม่อีายุ 20 ปีขึน้ไปทีบ่รรลุนิตภิาวะมใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์
และเป็นผูส้ามารถท าสญัญาซือ้ขายรถยนตไ์ดต้ามกฎหมาย จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วาม
แตกต่างใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การหาความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ การทดสอบ
ความสมัพนัธโ์ดยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
1. ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภครถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมาก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง            

มอีายุระหว่าง 30-34 ปี สถานภาพ โสดและหย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า/
ปรญิญาตร ีอาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป 

2. ผูบ้รโิภคซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มาก มจี านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มาก เท่ากบั 
634,300.00 บาทต่อคนั 

3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีระดบัแรงจูงใจเกี่ยวกบัแรงจูงใจโดยรวมในด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ อยู่ใน                
ระดบัมาก 

4. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มรีะดบัการรบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้าโดยรวมในด้าน
คุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลกิภาพ อยู่ในระดบัด ีและระดบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์
ตราสนิคา้ดา้นผูใ้ช ้อยู่ในระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
1. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
2. แรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากใน

ดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลที่รูจ้กัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
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3.ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าในด้านคุณสมบตัิ และด้านวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์
ญีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้คุณสมบตัิในดา้นอะไหล่และวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้
กบัรถยนต ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่
ขนาดเลก็มาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางตรงกนัขา้มกนั 
 ภาพลักษณ์ตราสินค้าในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์  ด้านคุณค่า และด้านบุคลิกภาพ                          
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากในด้านการแนะน าบุคคลใกล้ชดิหรอืบุคคลที่รู้จกัซื้อ
รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ในดา้นวฒันธรรม และดา้นผูใ้ช ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็
มากในดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลที่รูจ้กัซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 
0.05 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: ปจัจยั พฤตกิรรมการซือ้ รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มาก 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the factors relating to consumers’ buying behavior on sub-
compact Japanese cars in Bangkok metropolis. The sample size in this research is a group of 400 customers 
The sample group contains customers who have met the legal age, have a driving license, and are able to 
used/bought at least one Japanese car in Bangkok metropolis according to contract law. This research is 
conducted using questionnaires as a tool to collect the statistical data for data analysis. The analysis includes 
percentage, average, standard deviation, and the analysis of variance by using One-way analysis of variance, 
Least significant difference, and Pearson product moment correlation coefficient. 

The results are analyzed as follows: 
1. The majority of demographic characteristic in this sample group are female, aged between 30-34 

years whose level of education is lower than or equal Bachelor’s degree, single and divorce. They are office 
workers with the monthly average revenue of over Baht 50,000. 

2. The customers have bought the sub-compact Japanese car with an average spending amount of 
Baht 634,300 per car. 

3. Regarding to motivation factors, the customers have rational and emotional motives aspects at 
high level. 

4. Regarding to brand Image factors, the customers have the perception of brand Image towards the 
attributes, benefits, value, culture and personality aspects at good level. Users aspect, on the other hand, is 
perceived at moderate level. 

The results of hypotheses testing are as follows: 
1. The customers with different the monthly average revenue have different buying behavior on sub-

compact Japanese cars in Bangkok metropolis at a statistically significant levels of 0.05. 
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2. Rational and emotional motives have low positively related with buying behavior on sub-compact 

Japanese cars in Bangkok metropolis in term of providing opportunities to persuade close contacts to 

purchase a car with statistically significant levels of 0.01. 

3.Brand Image factors in term of attributes and culture have very low positively related with buying 
behavior on sub-compact Japanese cars in Bangkok metropolis in terms of an average spending with 
statistically significant levels of 0.05. However, Brand Image factors in term of attributes with spare parts and 
materials category have very low negatively related with buying behavior on sub-compact Japanese cars in 
Bangkok metropolis in terms of an average spending with statistically significant levels of 0.05. 

Brand Image factors in term of attributes, benefits, value and personality have low positively related 
with buying behavior on sub-compact Japanese cars in Bangkok metropolis in term of providing opportunities 
to persuade close contacts to purchase a car with statistically significant levels of 0.01. 

Brand Image factors in term of culture and users have very low positively related with buying 
behavior on sub-compact Japanese cars in Bangkok metropolis in term of providing opportunities to persuade 
close contacts to purchase a car with statistically significant levels of 0.05. 

 
Keywords: Factors, Buying Behavior, Sub-Compact Japanese Cars 
 
บทน า 

ในสภาวะสงัคมปจัจุบนัทุกวนัน้ี  คนไทยมคีวามต้องการในหลายปจัจยั เพื่อการด ารงชวีติอยู่รอด และปจัจยั
หนึ่งทีม่คีวามส าคญัมากนอกเหนือจากความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทางร่างกายของมนุษย ์นัน่คอื รถยนต์ ถอืว่าเป็นปจัจยั
หนึ่งที่มีความส าคัญมากในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ นอกจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์  4 ประการ 
ประกอบดว้ย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค ในทุกๆวนั มนุษยต์้องเดนิทางจากทีห่นึ่งไปยงัสถานที่
หนึ่ง ซึ่งรถยนต์นัน้กเ็ป็นพาหนะที่มนุษย์ได้เลอืกน ามาใชม้ากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมเมอืงทีม่กีารขยายตวั
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ขนส่งมวลชนทัง้ของภาครัฐบาลและเอกชนมีไม่พอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภค                
จงึกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้คีวามตอ้งการรถยนตส์ว่นตวัเพิม่มากขึน้ ซึง่จะเหน็ไดจ้าก ธุรกจิอุตสาหกรรม
รถยนตข์องประเทศซึง่เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งทีม่บีทบาทส าคญักบัระบบเศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างมาก ดว้ยอตัรา
การเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2555 จากนโยบายสนับสนุนจากภาครฐัใน
โครงการรถยนตค์นัแรก และปรมิาณความตอ้งการสะสมอนัเป็นผลเน่ืองมาจากผลกระทบภยัธรรมชาตใินปี 2554 สง่ผล
ใหย้อดการผลติภายในประเทศและยอดจ าหน่ายรถยนต์มกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ ดว้ยก าลงัการซือ้ของผูบ้รโิภคทีม่ี
ความต้องการเพิม่สงูขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั เหล่าผูป้ระกอบการรถยนต์ จงึไดม้กีารพฒันาทางดา้นต่างๆ  โดยเฉพาะดา้น
สมรรถนะ เครื่องยนต์ทีด่ขี ึน้ มอีตัราสิน้เปลอืงน ้ามนัลดลง รวมถงึการออกแบบรูปทรงทัง้ภายนอกและภายในรถยนต ์
ใหม้คีวามสวยงาม ทนัสมยั ทัง้ยงัรวมถงึการรกัษาสิง่แวดลอ้มอกีด้วย เพื่อใหต้รงกบัความต้องการและตอบสนองต่อ
รปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัใหม้ากทีส่ดุ  

ทางเลอืกหนึ่งของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล จงึปรากฎไปอยู่ทีร่ถยนต์ญี่ปุ่นนัง่ขนาดเลก็
มาก หรอืเรยีกว่ารถยนต์ประเภทซบัคอมแพกต์ (ขนาดเครื่องยนต์ 1500-1800 ซซี)ี ซึ่งจดัเป็นรถยนต์ที่มสีมรรถนะ
เครื่องยนต์ด ีและมอีตัราการสิน้เปลอืงลดลง จากสถิตปีิ 2555 ดงักล่าว ในตลาดรถยนต์ญี่ปุ่นนัง่ส่วนบุคคล โตโยต้า 
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ฮอนดา้ และนิสสนั มสี่วนแบ่งทางการตลาดถงึ 33.4% 24.3% และ 15.4% ตามล าดบั (ทีม่า: ประชาชาตธิุรกจิ 23 
มกราคม 2555) ซึง่สูงมากในตลาด อกีทัง้ด้วยก าลงัการซื้อของผู้บรโิภคทีม่คีวามต้องการเพิม่สูงขึน้อย่างเหน็ได้ชดั 
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นรถยนตข์นาดเลก็เหมาะกบัการขบัขีใ่นเมอืงและประหยดัน ้ามนัในปจัจุบนั  
 จากขอ้มลูดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์
ญีปุ่น่ขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าขอ้มลูต่างๆทีไ่ดจ้ากการวจิยัมาเป็นแนวทางใหส้ าหรบั
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ด าเนินธุรกิจ ได้น าข้อมูลไปวางแผน และพฒันากลยุทธ์ด้านต่างๆ ให้มี
ประสทิธภิาพเพื่อสามารถเขา้ถึงความต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคในการสร้างแรงจูงใจ และการสรา้งภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ของผูบ้รโิภค และเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการแข่งขนัทีจ่ะทวคีวามรุณแรงจากคู่แข่งในสถานการณ์ปจัจุบนัและ
อนาคต อกีทัง้เพื่อใหส้ามารถเพิม่ส่วนแบ่งตลาดให้สงูขึน้ และยงัเป็นขอ้มูลส าหรบัผู้บรโิภคทีจ่ะน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากใหต้รงกบัความต้องการของตนเอง อนัจะท าใหผู้้บรโิภคไดร้บัความพงึพอใจสูงสุด            
ไดอ้กีดว้ย 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถงึพฤติกรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนก
ตามลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2. เพื่อศกึษาถงึแรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาถงึภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

 แรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ แรงจูงใจด้านเหตุผลและดา้น
อารมณ์ 

 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ไดแ้ก่ คุณสมบตั ิคุณประโยชน์ คุณค่า วฒันธรรม บุคลกิภาพ และผูใ้ช ้
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 พฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานในการวิจยั 
1.ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

2.แรงจงูใจ ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผลและอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



5 
 

3.ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ได้แก่ คุณสมบตัิ คุณประโยชน์ คุณค่า วฒันธรรม บุคลิกภาพ และผู้ใช ้               
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. (2550: 57-59) กล่าวว่า
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบด้วยอายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา 
เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้อง
ประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมายได ้ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรม์ลีกัษณะทีส่ าคญัดงันี้ 

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง
นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศกึษาศาสตร์ทีแ่ตกต่างของส่วนตลาดนักการตลาดได้
คน้หาความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญัเช่นกนันักการตลาดควรต้องศกึษาตวัแปรนี้อย่าง
รอบคอบเพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรทางดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤติกรรมการบรโิภคการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
อาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรที างานมมีากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของการ
ใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในส่วนทีเ่กีย่วกับหน่วยผูบ้รโิภคนักการตลาดจะ
สนใจจ านวน และลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหนึ่งและยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาด
ใหเ้หมาะสม 
 4. รายได ้การศกึษา อาชพี และสถานภาพ (Income Education Occupation and Status) เป็นตวัแปร              
ที่ส าคัญ ในการก าหนดส่วนของตลาดโดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร ่ารวยแต่อย่างไรก็ตาม 
ครอบครวัทีม่รีายได้ปานกลาง และมรีายได้ต ่าจะเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ ปญัหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือ
เกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบการด ารงชวีติ รสนิยมค่านิยม อาชพี การศกึษาฯ 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจ พบิูล ทปีะปาล (2545: 179-182) กล่าวว่า พฤตกิรรมของคนเริ่มต้น
จากแรงจงูใจ ดงันัน้การศกึษาเรื่องพฤตกิรรมในการซือ้ของผูบ้รโิภคควรทีจ่ะต้องทราบถงึมูลเหตุจูงใจหรอืแรงกระตุ้น 
ในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคเสยีก่อน นกัการตลาดไดจ้ าแนกแรงจงูใจในการซือ้ทีส่ าคญัไว ้ดงันี้ 

แรงจงูใจทีเ่กดิจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจงูใจทีเ่กดิจากการพจิารณาของผูซ้ือ้อย่างมี
เหตุผลก่อนว่าท าไมจงึซือ้สนิคา้ชนิดนัน้ ไดแ้ก่ ความประหยดั ความมปีระสทิธภิาพและสมรรถภาพในการใช้ ความ
เชื่อถอืได ้ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใช ้ 

แรงจูงใจทีเ่กดิจากอารมณ์ (Emotional Buying Motives) เป็นแรงจูงใจทีม่ผีลผลกัดนัใหผู้ซ้ือ้ตดัสนิใจซือ้
สนิค้ามาจากอารมณ์มหีลายประการ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ความต้องการเอาอย่างแข่งดกีนั 
ตอ้งการจุดเด่นเป็นเอกเทศ ตอ้งการความสะดวกสบาย ตอ้งการความส าราญเพลดิเพลนิ และตอ้งการทะเยอทะยานมกั
ใหญ่ใฝส่งู  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า ฟิลปิ คอตเลอร ์(ธนวรรณ แสงสวุรรณ; และคณะ. 2548: 
538; อา้งองิจาก Philip Kotler. 2003) ไดอ้ธบิายความหมายของตราสนิคา้ไวว้่า การสรา้งตราสนิคา้เป็นเรื่องส าคญัใน
กลยุทธผ์ลติภณัฑต์ราสนิค้าทีรู่จ้กัแพร่หลาย ท าใหก้ าหนดราคาสนิคา้ไดส้งู เพื่อใชร้ะบุว่าสนิคา้หรอืบรกิารเป็นของ
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ผูข้ายหรอืกลุ่มผูข้ายรายใด และเพื่อแสดงความแตกต่างจากคู่แขง่ขนั ดงันัน้ ตราสนิคา้จงึบ่งบอกถงึตวัผูข้ายหรอืผูผ้ลติ 
ภายใตก้ฎหมายเครื่องหมายการคา้ ซึง่เป็นค ามัน่สญัญาของผูข้ายทีจ่ะส่งมอบลกัษณะผลประโยชน์และบรกิารไปยงัผู้
ซือ้ ตลอดจนการรบัประกนัคุณภาพ ตราสนิคา้เป็นสญัลกัษณ์ทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น สามารถสื่อความหมายได้ 6 ดา้น 
ดงันี้ 

1.คุณสมบตั ิ(Attributes) คุณลกัษณะทีแ่น่ชดัของผลติภณัฑ ์ 
2.คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบตัติ้องแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ตามหน้าที่ (Functional benefit) 

และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ (Emotional benefit)  
3.คุณค่า (Value) ตราสนิคา้บ่งบอกบางสิง่บางอย่างเกีย่วกบัคุณค่าของผูผ้ลติ  
4.วฒันธรรม (Culture) ตราสนิคา้อาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรม  
5.บุคลกิภาพ (Personality) แสดงถงึรปูลกัษณะความหรหูราสง่างามของผูซ้ือ้ 
6.ผูใ้ช ้(User) ตราสนิคา้ชีใ้หเ้หน็ถงึประเภทของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืใชผ้ลติภณัฑ์  

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ. (2546: 193-194) การ
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค(Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หา หรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ และ
การใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซือ้ ซึง่ไดส้รุปค าถามที่ใชค้้นหาลกัษณะ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ 
How? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7Os ซึง่ประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, 
Occasions, Outlets และ Operations ภาพแสดงการใชค้ าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค 
  
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรของการวจิยัครัง้นี้ หมายถึง ผู้ทีซ่ื้อหรอืเคยซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็
มากในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 คนั ทัง้นี้ต้องเป็นผูท้ี่มอีายุ 20 ปีขึน้ไปทีบ่รรลุนิติภาวะ มใีบอนุญาตขบัขี่
รถยนตแ์ละเป็นผูส้ามารถท าสญัญาซือ้ขายรถยนตไ์ดต้ามกฎหมาย ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่ ผูท้ีซ่ือ้หรอืเคยซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างน้อย 1 คนั ทัง้นี้ต้องเป็นผู้ทีม่อีายุ 20 ปีขึน้ไปที่บรรลุนิติภาวะ มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์และเป็นผู้สามารถท า
สญัญาซือ้ขายรถยนตไ์ดต้ามกฎหมาย เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิกีารค านวณหาขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างตามสตูรของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2545: 26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 5% 
ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างเพื่อท าการศกึษาในการวจิยัครัง้นี้  กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง เพิม่กลุ่มตวัอย่าง 4% รวม
จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ที ่ 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยการเลอืกกลุ่มผูม้อี านาจในการซือ้

รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก ในกรุงเทพมหานครมทีัง้หมด 50 เขต โดยการสุ่มจบัฉลากขึน้มา 5 เขต ได้แก่ เขต
คลองเตย เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตวฒันา และเขตลาดกระบงั 

ขัน้ที ่2 การสุม่ตวัอย่างโดยการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) ตามจ านวนของเขตในกรุงเทพมหานคร
ทีจ่บัสลากไดข้ ัน้ที่ 1 ดว้ยการก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน จะไดส้ดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
80 คน ต่อเขต จ านวนเท่าๆ กนั 



7 
 

ขัน้ที ่3 การสุ่มตวัอย่างโดยการเลอืกแหล่งขอ้มูลในเขตต่างๆ (Purposive Sampling) ในย่านธุรกจิชัน้น า 
และย่านศนูยก์ารคา้ทีม่กีารจราจรค่อนขา้งแออดั ซึง่มกีารใชร้ถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มาก 

เขตคลองเตย เลอืกแหล่งขอ้มลูที ่เทสโกโ้ลตสั สาขาพระราม 4 และศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์
เขตประเวศ  เลอืกแหล่งขอ้มลูที ่พาราไดซ ์พารค์ ซคีอนสแควร ์และสวนหลวง ร.9 
เขตสวนหลวง  เลอืกแหล่งขอ้มลูที ่แมก็ซแ์วลพูฒันาการ และบิก๊ซ ีสาขาอ่อนนุช  
เขตวฒันา  เลอืกแหล่งขอ้มลูที ่เอม็โพเรยีม เทอมนิอล 21และถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) 
เขตลาดกระบงั เลอืกแหล่งขอ้มลูที ่เดอะพาซโิอ และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
ขัน้ที่ 4 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วย

แบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวน้ าไปเกบ็ขอ้มลูกลุ่มเป้าหมายทีส่ะดวกและยนิดใีหข้อ้มลูทีจ่บัสลากไดใ้นขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2  
 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็
มากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิด (Close-ended Questions) แบบค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices Questions) จ านวน 6 ขอ้ โดยแต่ละขอ้
ค าถามจะมรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทพรอ้มทัง้รายละเอยีดต่างๆ ดงันี้ มาแจกแจงค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละ ไดแ้ก่ 
 ขอ้ที ่1 เพศ ใชม้าตรวดันามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
 ขอ้ที ่2 อาย ุใชม้าตรวดัเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ขอ้ที ่3 สถานภาพ ใชม้าตรวดันามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่4 ระดบัการศกึษา ใชม้าตรวดัเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  
 ขอ้ที ่5 อาชพี ใชม้าตรวดันามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

ขอ้ที ่6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ใชม้าตรวดัเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามดา้นแรงจงูใจของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้น

เหตุผลและอารมณ์ ซึง่ใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questions) ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) และเป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตรา
สนิคา้แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ คุณสมบตั ิคุณประโยชน์ คุณค่า วฒันธรรม บุคลกิภาพ และผูใ้ช ้ซึง่ใชแ้บบสอบถาม
แบบปลายปิด (Close-ended Questions) ประเภทมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) และเป็นระดบัการวดัขอ้มูล
แบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จ านวน 18 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบค าตอบ
หลายตวัเลอืก (Multiple Choices Questions) ลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questions) จ านวน 6 
ขอ้และค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเตมิตวัเลขตามความเป็นจรงิจ านวน 1 
ขอ้และค าถามปลายปิดแบบใช้มาตราวดัแบบเป็นค าถามความหมายทีต่รงกนัขา้ม (Semantic Differential Scale) 
จ านวน 1 ขอ้ เป็นค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงตวัเลอืกเดยีวโดยแต่ละขอ้ค าถามจะมรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทพรอ้ม
ทัง้รายละเอยีดต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากยีห่อ้และรุ่นเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
2. ระดบัราคาโดยเฉลี่ยต่อคันที่ตัดสนิใจซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมากเป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภท

อตัราสว่น (Ratio Scale) 
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3. วธิใีนการช าระเงนิเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) 
4. คุณเลอืกซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากเมื่อใดเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ (Nominal 

Scale) 
5. คุณเลอืกซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากจากแหล่งใดมากทีสุ่ดเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ 

(Nominal Scale) 
6. เหตุผลส าคญัที่สุดที่มผีลในการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภท

นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
7. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมากเป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทนาม

บญัญตั ิ(Nominal Scale)  
8. การแนะน าหรอืบอกต่อ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 

 
การวิเคราะหข้์อมลู  
 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  

แบบสอบถามส่วนที ่ 1 เป็นแบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบ้การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน โดยแสดงผลเป็นค่าความถี ่และรอ้ยละ (Percentage) 

แบบสอบถามส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามดา้นแรงจูงใจของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
แรงจงูใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ โดยแสดงผลเป็นค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม การรบัรู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ คุณสมบตั ิคุณประโยชน์ คุณค่า วฒันธรรม บุคลกิภาพ และผูใ้ช ้โดย
แสดงผลเป็นค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที ่ 4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแสดงผล 
เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวจิยั             
เพื่อแสดงถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ 

ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 1   ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระด้บ
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื t-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม และใช้
การวเิคราะห ์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ในกรณีทีเ่ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติจิงึท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิี
ทดสอบแบบ Least Significant (LSD) หรอื Dunnett’s T3 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มประชากร 

ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 แรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผลและอารมณ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient ส าหรบัหาความสมัพนัธร์ะหว่าง 2 ตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 

ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ได้แก่ คุณสมบตัิ คุณประโยชน์ คุณค่า วฒันธรรม 
บุคลิกภาพ และผู้ใช้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมากของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื Pearson Product Moment Correlation Coefficient ส าหรบัหาความสมัพนัธ์
ระหว่าง 2 ตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
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 ผลการวิจยั 
1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภครถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ

ระหว่าง 30-34 ปี สถานภาพ โสดและหย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า/ปรญิญาตร ี
อาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป 

2. ผูบ้รโิภคซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก มจี านวนเงนิโดยเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก 
เท่ากบั 634,300.00 บาทต่อคนั 

3. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มรีะดบัแรงจงูใจเกีย่วกบัแรงจงูใจโดยรวมในดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ อยู่ในระดบั
มาก 
 4. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มรีะดบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิค้าเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้าโดยรวมในดา้น
คุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลกิภาพ อยู่ในระดบัด ีและระดบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์
ตราสนิคา้ดา้นผูใ้ช ้อยู่ในระดบัปานกลาง  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

1. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. แรงจงูใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากใน
ดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลที่รูจ้กัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

3. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ในดา้นคุณสมบตัิ และดา้นวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์
ญีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้คุณสมบตัิในดา้นอะไหล่และวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้
กบัรถยนต ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่
ขนาดเลก็มาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก ในทศิทางตรงกนัขา้มกนั 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ในดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และดา้นบุคลกิภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาด
เลก็มาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธค์่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั และภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ในดา้นวฒันธรรม และดา้นผูใ้ช ้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นการแนะน า
บุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั  
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากในดา้นราคาโดยเฉลีย่และ
ดา้นโอกาสการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่้จกัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้50,000 บาทขึน้ไป จะมพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากทีสุ่ด 
เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายทีท่ าการวจิยั ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายได ้50,000 บาทขึน้ไป มรีูปแบบการท างานในสงัคม
เมอืง ซึง่รถยนตข์นาดเลก็มคีวามเหมาะสมกบัการขบัขีใ่นเมอืง และประหยดัน ้ามนัในปจัจุบนั ซึง่ตรงกบัความต้องการ
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และตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคในปจัจุบนัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ชรนิทร ์
วจิติรแพทย์. (2546) ไดศ้กึษาถึง ส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดกลางของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดกลาง 
ดา้นราคารถยนต์คนัปจัจุบนั แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จากผลการวจิยั พบว่า มแีนวโน้มว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนสงูจะมกีารตดัสนิใจซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดกลางทีม่รีาคาสงูขึน้ตามไปดว้ย 

2. แรงจงูใจ ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผลและอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แรงจูงใจด้านเหตุผล มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากในด้านการแนะน า
บุคคลใกล้ชดิหรอืบุคคลที่รู้จกัซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก ทัง้นี้แรงจูงใจด้านเหตุผลในด้านสมรรถนะของรถยนต์
ญีปุ่น่เมื่อเทยีบกบัรถยนตป์ระเทศอื่นๆ ดา้นราคาของรถยนตญ์ีปุ่น่ และดา้นรถยนตญ์ีปุ่น่สามารถขายต่อไดใ้นราคาด ีมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทัง้นี้เนื่องมาจากรถยนต์
ญี่ปุ่น มรีะบบเบรกของรถยนต์ ก าลงัแรงมา้ของเครื่องยนต์มปีระสทิธภิาพมาตรฐานด ีมคีวามแขง็แรงทนทาน และมี
ราคาทีเ่หมาะสม จงึท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมในดา้นโอกาสการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลที่รูจ้กัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่น
ขนาดเลก็มากเพิม่มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ภิรมนวล ภกัดศีรศีกัดา. (2555) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง 
ความรูค้วามเขา้ใจ แรงจงูใจและทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อแนวโน้วพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนัแก๊ส
โซฮอล ์E85 ของผูข้บัขีร่ถยนต์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัและมคีวามเหน็ดว้ยอย่าง
ยิง่กบัเหตุผลทีด่ใีนการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E85 มากกว่าใชอ้ารมณ์ในการเตมิน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E85 และสอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ เอกชยั พนัธุลี. (2553) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อ
รถยนตเ์ชฟโรเลต อาวโีอของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนต์
เชฟโรเลต อาวโีอมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจทัง้ดา้นอารมณ์และดา้นเหตุผลกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ ซือ้รถยนต์
เชฟโรเลต อาวโีออยู่ในระดบัต ่าถงึปานกลาง 

แรงจงูใจดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นการแนะน าบุคคล
ใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่้จกัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก ทัง้นี้แรงจูงใจดา้นอารมณ์ในดา้นมีความภาคภูมใิจเมื่อไดข้บัขี ่
ดา้นมคีวามสุขทุกครัง้เมื่อได้ขบัขี ่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.01 และแรงจูงใจด้านอารมณ์ในด้านความทนัสมยัและตามกระแสสงัคมปจัจุบนั มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้เนื่องมาจากรถยนต์ญี่ปุ่นมกีารออกแบบสวยงาม 
ทนัสมยั มคีวามโดดเด่น ท าให้ผู้ขบัขีรู่้สกึถึงความต้องการขบัขี ่และมคีวามภาคภูมใิจ มคีวามสุขเมื่อได้ขบัขี ่อกีทัง้
ตอบสนองตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค จงึท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมในดา้นโอกาสการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอื
บุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากเพิม่มากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ นิโลบล ตรเีสน่หจ์ติ. (2553) 
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุงผ้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจงูใจของผูบ้รโิภคในดา้นเหตุผลและอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้ทีใ่ชถุ้งผา้ในแต่
ละเดอืน อยู่ในระดบัมาก  

3. ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ได้แก่ คุณสมบตัิ คุณประโยชน์ คุณค่า วฒันธรรม บุคลกิภาพ และผู้ใช้ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตั ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้น
ราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมาก มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้เน่ืองมาจากภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตั ิมสีมรรถนะของเครื่องยนต์สงู ซึง่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคจึงไว้วางใจในการเลือกซื้อมาขบัขี่ ภาพลกัษณ์ตราสินค้าด้าน
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วฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่
ขนาดเล็กมาก มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัง้นี้
เนื่องมาจากภาพลกัษณ์ตราสนิค้าดา้นวฒันธรรม บุคลากรที่ท างานในองคก์รญี่ปุ่นมคีวามรู ้ ความสามารถ มคีวาม
ช านาญ จงึท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากเพิม่มากขึน้  

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตั ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้น
ราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนั ในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้เน่ืองมาจากภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตั ิมอีะไหล่และวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชก้บั
รถยนตท์ีม่คีุณภาพสงู ประสทิธภิาพสงู และหาซือ้ไดง้่ายเพิม่มากขึน้ สง่ผลใหร้าคาอะไหล่และวสัดุอุปกรณ์ในทอ้งตลาด 
มรีาคาทีส่งูขึน้ ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนต์
ญี่ปุ่นขนาดเล็กมากลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศันสนีย์ บุญเผือก . (2555) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ภาพลกัษณ์องค์กร และคุณภาพการให้บริการกบัพฤติกรรมการในการตัดสนิใจใช้
ผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขามาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบว่า 
ภาพลกัษณ์ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารทางการเงนิ
ประเภทบริการฝาก-ถอน ช าระค่าบรกิาร บริการเงินฝากทัว่ไป บริการบตัรเครดติ บริการประกนัชีวติ และบรกิาร
กองทุนรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการตดัสนิใจใช้บรกิารทางการเงนิ ประเภท
อนิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้และแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในระดบัต ่า ในทศิทางตรงขา้ม โดยผลการวจิยั แสดงใหเ้หน็ว่า
ภาพลกัษณ์ และคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารทางการเงนิ
ของธนาคาร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตั ิมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากในดา้น
การแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า
มาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณประโยชน์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมากในด้านการแนะน าบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จ ักซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมาก                
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้
ดา้นคุณค่า มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลที่
รูจ้กัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.01 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากใน
ดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนต์ญีปุ่น่ขนาดเลก็มาก มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นบุคลกิภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมากในด้านการแนะน าบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่รู้จ ักซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมาก               
มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า
ดา้นผู้ใช้ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากในดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคล             
ทีรู่้จกัซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ทัง้นี้เนื่องมาจากด้านคุณสมบตัิ รถยนต์มสีมรรถนะของเครื่องยนต์สูง อะไหล่และวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้กบั
รถยนต์ญี่ปุ่นมคุีณภาพ ได้รบัมาตรฐานผ่านการรบัรองและตรวจสอบจากองคก์รตรวจสอบคุณภาพ ที่มปีระสทิธภิาพ 
และหาซื้อได้ง่าย อีกทัง้ราคาของรถยนต์ญี่ปุ่นมคีวามเหมาะสม ผู้บริโภคจึงไว้วางใจในการเลือกซื้อมาขบัขี่ ด้าน
คุณประโยชน์ รถยนตม์กีารออกแบบเพื่อเน้นประโยชน์ใชส้อยของพืน้ทีร่ถอย่างเตม็ที่ และมอีตัราการประหยดัน ้ามนัสงู
เนื่องจากเป็นรถยนต์ขนาดเลก็มาก ซึ่งในปจัจุบนัน ้ามนัมรีาคาแพง จงึท าให้ผู้บรโิภคต้องหาวธิทีางในการประหยดั
น ้ามนัมากทีสุ่ด ดา้นคุณค่า สรา้งความประทบัใจในการใชง้าน ดว้ยขนาดทีก่ะทดัรดัเหมาะกบัขบัขีใ่นสงัคมเมอืง และ 
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ใหค้วามรูส้กึว่าคุณภาพทีไ่ดคุ้ม้กบัราคาทีต่อ้งจ่ายไป ดา้นวฒันธรรม  องคก์รญี่ปุ่นด าเนินการอย่างมจีรยิธรรม มคีวาม
รบัผดิชอบ ท าคุณประโยชน์แก่สงัคม และดว้ยศกัยภาพของบุคลากรขององคก์รญีปุ่น่ท าใหส้ามารถผลติรถยนตญ์ีปุ่น่ได้
ดมีปีระสทิธภิาพ จงึท าให้ผูบ้รโิภคไว้วางใจในการเลอืกซื้อมาขบัขี ่ด้านบุคลกิภาพ แสดงถึงความเป็นผูเ้ชีย่วชาญใน
ด้านความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ีมคีวามน่าไว้วางใจและน่าเชื่อถือ  รูปลกัษณ์ของรถยนต์มคีวามโดดเด่น และมี
เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปจัจุบัน ด้านผู้ใช้ คนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
ภาพลกัษณ์ของผู้บรโิภค ทีดู่ทนัสมยัและแสดงถงึความเป็นตวัตนของผูข้บัขีไ่ด้ จงึท าให้ผูบ้รโิภคมพีฤติกรรมในดา้น
โอกาสการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนต์ญีปุ่น่ขนาดเลก็มากเพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั
ของ เสกสรรค ์โอสถติยพ์ร. (2551) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ระหว่างรถยนต์ยีห่อ้โตโยต้า
และฮอนดา้ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตั ิมคีวามแตกต่างกนัในทางสถติ ิ
โดยผูบ้รโิภครบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ระหว่างรถยนต์ยี่หอ้โตโยต้าว่า บรษิัทมคีวามก้าวหน้า มกีารผลติที่ยอดเยีย่ม           
มีชื่อเสียงเป็นไปในทางที่ดี และเป็นที่รู้จ ักอย่างกว้างขวาง มากกว่ายี่ห้อฮอนด้า ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้าน
คุณประโยชน์ มคีวามแตกต่างกนัในทางสถติ ิโดยผูบ้รโิภครบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ของรถยนตย์ีห่อ้โตโยต้าเหนือกว่า
ฮอนด้าในทุกๆ ดา้น ในเรื่องการใช้สอยพื้นที่รถอย่างเต็มที่ การประหยดัน ้ามนั และเป็นรถที่ทนทานในการใช้งาน
มากกว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นผูใ้ช ้มคีวามแตกต่างกนัในทางสถติ ิโดยผูบ้รโิภครับรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิค้า ยีห่้อ
ฮอนดา้มภีาพลกัษณ์ด้านผู้ใช้ โดยรวมที่ดกีว่าโตโยต้า และสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ นิศานาถ สมภกัดี. (2552) 
ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์และภาพลกัษณ์ตราสนิค้าที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้ในปจัจุบนัและใน
อนาคตของคอมพวิเตอร์พกพา MacBook ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
ประโยชน์หลกั ดา้นรปูลกัษณ์ ดา้นศกัยภาพผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นคุณสมบตั ิและดา้น
วฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชใ้นปจัจุบนัและในอนาคตของคอมพวิเตอรพ์กพา MacBook ดา้นการซือ้
ซ ้าและการบอกต่อ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุงพฒันาพฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป โดยการน าเสนอรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กที่มีรูปแบบ
หลากหลายมากขึน้ ซึง่รถยนตข์นาดเลก็ควรมคีวามเหมาะสมกบัการท างานในสงัคมเมอืง การขบัขี ่และประหยดัน ้ามนั
ในปจัจุบนั เน่ืองจากว่า ปจัจุบนัภาวะน ้ามนัมรีาคาแพง ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะแพงขึน้อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ผู้ประกอบการ
ควรท าการจดัรายการส่งเสรมิการขายต่างๆ เพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก 
เช่น เสนอการผ่อนดาวน์ 0% หรอืระยะเวลาในการผ่อนช าระทีม่ยีาวนานยิง่ขึน้ การแจกคูปองเตมิน ้ามนัฟรี เป็นต้น 
รปูแบบการน าเสนอต่างๆเหล่านี้เพื่อใหต้รงกบัความต้องการและตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคใน
ปจัจุบนัมากทีสุ่ด เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาด
เลก็มากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. ผู้ประกอบการควรจดัให้มศีูนยบ์รกิารทีท่ ัว่ถงึ ครอบคลุมทัว่ทุกพื้นที ่จดัอบรมพนักงานให้สามารถให้
ค าแนะน าผูบ้รโิภคไดใ้นทุกเรื่องเพื่อแกป้ญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการขบัขี ่ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึไดว้่ารถยนต์ญี่ปุ่นขนาด
เลก็มาก มสีมรรถนะของรถยนต์ญี่ปุ่นดเีมื่อเทียบกบัรถยนต์ประเทศอื่นๆ อกีทัง้มบีรกิารที่ดคีรอบคลุมทัว่ทุกพื้นที่            
จะท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึปลอดภยัเมื่อไดข้บัขี ่และมรีาคาทีเ่หมาะสม  สามารถขายต่อไดใ้นราคาดี เพื่อโอกาสในดา้นการ
แนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากเพิม่ขึน้ เนื่องจากผลการวจิยั พบว่าแรงจูงใจดา้น
เหตุผลและด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมากของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ในด้านการแนะน าบุคคลใกล้ชดิหรอืบุคคลที่รู้จกัซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มาก มคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า 

3. ผูป้ระกอบการควรมกีลยุทธใ์นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยแกไ้ขภาพลกัษณ์ดา้นทีด่อ้ยกว่าคู่แข่งขนัและ
พยายามรกัษาจุดเด่นของเรา และเพิม่เติมเสรมิภาพลกัษณ์ที่ดอียู่แล้วใหแ้ขง็แกร่งขึน้ไปอกี โดยจุดใดที่เป็นจุดอ่อน  
ควรเร่งรีบแก้ไข ให้ภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีหมดไป และเนื่องจากผู้บรโิภคมีการรบัรู้ภาพลกัษณ์ที่แตกต่างกนัไป ดงันัน้
ผูป้ระกอบการที่ดจีงึควรจะต้องมกีารประชาสมัพนัธ์ ใหข้อ้มูลข่าวสารทีถู่กต้อง เพื่อใหผู้้บรโิภคสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
โดยการใชก้ลยุทธด์า้นการส่งเสรมิทางการตลาดเป็นเครื่องมอืส าคญั เพื่อท าใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ทีด่ใีนดา้น
ต่างๆ ใหม้ากยิง่ขึน้ไป  

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นคุณสมบตั ิผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการจ าหน่ายอะไหล่ วสัดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ทีใ่ชก้บัรถยนตใ์นทอ้งตลาด โดยการควบคุมการตัง้ราคาสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามทีผู่ป้ระกอบการระบุไวอ้ย่างถูกต้อง 
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการซือ้ของผูบ้รโิภคในปจัจุบนั 

ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าดา้นคุณประโยชน์ รถยนต์ญี่ปุ่นควรเน้นการออกแบบใหม้ปีระโยชน์ใชส้อยของพืน้ที่
รถอย่างเตม็ที ่อกีทัง้ในปจัจุบนัน ้ามนัมรีาคาแพงขึน้อย่างต่อเนื่อง ผูป้ระกอบการทีด่ีจงึต้องหาวธิทีางในการประหยดั
น ้ามนัมากทีส่ดุ โดยการผลติรถยนตท์ีใ่ชพ้ลงังานอื่นทดแทน เป็นตน้ 

ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าดา้นคุณค่า ผูป้ระกอบการควรสรา้งความประทบัใจในการใชง้านใหก้บัผูข้บัขีร่ถยนต์
ญีปุ่น่ ควรมกีารดแูลรกัษาความปลอดภยั ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึมัน่คงปลอดภยัเมื่อไดข้บัขี ่และใหค้วามรูส้กึว่า
คุณภาพทีไ่ดคุ้ม้กบัราคาทีต่อ้งจ่ายไป เพื่อโอกาสในดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนต์ญีปุ่น่ขนาด
เลก็มากเพิม่ขึน้ 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นวฒันธรรม องคก์รญีปุ่น่ควรจดัใหม้รีะเบยีบองคก์รทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ ด าเนินการ
อย่างมีจรยิธรรม มคีวามรบัผิดชอบ ท าคุณประโยชน์แก่สงัคม เพราะองค์กรญี่ปุ่นที่ดี จะท าให้บุคลากรที่ท างานใน
องคก์รสามารถผลติรถยนตญ์ีปุ่น่ไดด้มีปีระสทิธภิาพ และท าใหผู้บ้รโิภคไวว้างใจในการเลอืกซือ้มาขบัขีม่ากยิง่ขึน้ 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ดา้นบุคลกิภาพ ผูป้ระกอบการควรแสดงถงึความเป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นความกา้วหน้า
ด้านเทคโนโลยี ให้ผู้บริโภคมีความน่าไว้วางใจและน่าเชื่อถือในการเลือกซื้อมาขบัขี่  ด้วยการสร้างรูปลกัษณ์ของ
รถยนตใ์หม้เีอกลกัษณ์เฉพาะ โดยการมุ่งเน้นการพฒันาสนิคา้ใหม้คีวามโดดเด่น ในตลาด และคู่แข่งขนัรายอื่นๆ ท าให้
ผูบ้รโิภครูส้กึถงึความเป็นมติรและความเป็นกนัเองระหว่างผูป้ระกอบการรถยนตญ์ีปุ่น่และผูบ้รโิภคเป็นส าคญั 

ภาพลักษณ์ตราสนิค้าด้านผู้ใช้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เลือกซื้อและขบัขี่รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมาก            
ซึ่งสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ขบัขีไ่ด้เป็นอย่างดี ดงันัน้ผู้ประกอบการควรศกึษาถึงรสนิยมของผู้ขบัขีเ่ป็นส าคญั           
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการซือ้ของผูบ้รโิภคในปจัจุบนั   

เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ในดา้นคุณสมบตั ิและดา้นวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ ปุ่นขนาดเล็กมากในด้านราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อรถยนต์ญี่ ปุ่นขนาดเล็กมาก                   
มคีวามสมัพนัธ ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามากและภาพลกัษณ์ตราสนิคา้คุณสมบตั ิในดา้นอะไหล่และวสัดุอุปกรณ์
ทีใ่ชก้บัรถยนต์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร         
ในดา้นราคาโดยเฉลีย่ในการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มาก มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนั ในระดบัต ่ามาก  

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ในดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า และดา้นบุคลกิภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มากในดา้นการแนะน าบุคคลใกลช้ดิหรอืบุคคลทีรู่จ้กัซือ้รถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็
มาก มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ในดา้นวฒันธรรม และดา้นผูใ้ช ้
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเลก็มากในด้านการแนะน าบุคคลใกล้ชดิหรอืบุคคลที่รู้จกัซื้อ
รถยนตญ์ีปุ่น่ขนาดเลก็มาก มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาของอาจารย์ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ อาจารย ์ที่

ปรกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาและค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลอื อกีทัง้ยงัดแูลตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
ในงานวจิยัฉบบันี้จนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์   

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีก่รุณาเป็น
กรรมการสอบสารนิพนธแ์ละใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์และกรุณาใหค้วาม
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื และใหค้ าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้  

ขอขอบคุณ ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองรถยนต์ญี่ปุ่นขนาดเล็กมาก ทุกท่านที่อนุญาตให้เก็บ
แบบสอบถาม พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืและเอือ้เฟ้ือในดา้นขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่องานวจิยั ผูว้จิยัจงึขอ 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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