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บทคัดย่อ
งานวิจัยจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของความแข็งแกร่งระหว่างตรา
สินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า
ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ
ของตราสินค้า ฐานะทางสังคม และการเป็นเจ้าของรถยนต์ ที่มีต่อความตั้งใจที่จะซื้อ ด้วยแบบสอบถาม
จากผู้บริโภคที่เคยซื้อรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร จานวน 300 ชุด ช่วงเดือน ธันวาคม 2559 และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ประมาณ 50,001 ขึ้นไป อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือรับราชการ
รถยนต์ที่เลือกซื้อคือยี่ห้อโตโยต้า มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์ระยะภายในเวลามากกว่า 1 ปี โดยราคาเฉลี่ย
ที่ต้องการคือ 600,001 - 700,000 บาท ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์คือครอบครัว แหล่งข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์คือตัวแทนจาหน่าย และเหตุผลหลักของการตั้งใจซื้อรถยนต์คือเพื่อขับ
ไปทางาน และพบว่ามีเพียงปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (β =
0.355) และปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง (β = 0.355) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซือ้
รถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ถึงร้อยละ 72.9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ: ควำมแข็งแกร่งระหว่ำงตรำสินค้ำกับควำมพึงพอใจในตรำสินค้ำ, ควำมสอดคล้องกับตนเอง,
ควำมตั้งใจที่จะซื้อ
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the positive influence of brand
relationship strength in terms of brand satisfaction, brand relationship strength in
terms of brand trust, self-congruity, brand awareness, brand associations, brand
perceived quality, social status, and car ownership towards the purchase intention.
The questionnaire was used to collect data in December 2016 from 300 consumers
who intended to buy cars in Bangkok. The data was analyzed using Multiple
Regression Analysis. The researcher found that the respondents were singles,
females, with 26-30 years of ages. They completed bachelors’ degrees, earned
average incomes over 50,001 baht, and worked for state enterprises or government.
They tended to buy cars over a period of more than one year. The average price
should be around 600,001 - 700,000 bath. The influential person in buying cars were
family members. The source for buying a car was the dealer and the main reason for
buying cars was to drive to work. Moreover, brand relationship strength in terms of
brand satisfaction (β = 0.355), and self-congruity (β = 0.355) had positive explanatory
power of 72.9% towards intention to purchase Cars A of Consumers in Bangkok at a
.01 level of significance.
Keywords: Brand relationship strength in terms of brand satisfaction, Self-congruity,
Purchase intention

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาจาก อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.
เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ที่ได้ให้คาแนะนาคาปรึกษา และเป็นกาลังใจเป็นอย่างดี ตลอดจนได้ให้คาแนะนา
ในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งอธิบายข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจใน
ขั้นตอนและความถูกต้องของเนื้อหางานวิจัยมากขึ้น ทาให้งานวิจัยการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย์ประจาวิชา
และอาจารย์พิเศษทุกท่านที่ได้ประสาทความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนให้คาแนะนา
และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมหลักสูตรที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็นกาลังใจ และให้คาปรึกษาตลอด
ระยะเวลาที่ได้ศึกษา
ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม อันเป็นที่มาของข้อมูลในการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทุกคนในครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่ให้การสนับสนุน
การศึกษาครั้งนี้ และกาลังใจสาคัญจากบุคคลรอบตัวทุกท่าน ที่มีส่วนสาคัญที่สุดในการศึกษาครั้งนี้
ทีค่ อยให้กาลังใจ จนกระทั่งได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนี้
สิ่งสาคัญคือ คุณค่า และประโยชน์ของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ทีผ่ ู้วิจัยจะนาไปประยุกต์ใช้
ในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่
ผู้ประกอบการรายเล็ก รายใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
อนาคตต่อไป
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บทที่1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปี 2559 ที่ผ่านมาคาดว่าประเทศไทยน่าจะสามารถผลิตรถยนต์ได้สูงเป็นลาดับที่ 12 ของโลก
และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน สร้างมูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบได้
สูงถึงกว่า 9.2 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยทั้งหมดและจากการ
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและมีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ มีซัพพลายเชน (Supply chain) ที่
แข็งแกร่ง ผนวกกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน ทาให้ไทยดึงดูดให้ค่ายรถยนต์ชั้นนาของโลกขยาย
กาลังการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งมีปริมาณการผลิตและยอดขายรถยนต์คิดเป็น
สัดส่วนกว่า 75% ของตลาด ได้วางตาแหน่งให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถปิกอัพ 1 ตัน และรถอีโคคาร์เพื่อ
ส่งออก นอกจากนี้ค่ายรถยนต์จีนและยุโรปยังให้ ความสาคัญกับการผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่และรถยนต์หรู
ในไทยมากขึ้น โดยในปี 2558 การผลิตรถยนต์ในไทยมีจานวน 1.92 ล้านคัน เป็นอันดับ 12 ของ โลก
จากกาลังการผลิตรถยนต์ ประมาณ 3.66 ล้านคัน โดยมีรถปิกอัพขนาด 1 ตัน ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนการผลิต
50-55% ของยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด ถือเป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งของไทย และมีค่ายรถสาคัญเข้ามา
ลงทุนในไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกได้แก่ Toyota, Mitsubishi, Isuzu, GM, Ford และ
Nissan เป็นต้น ในขณะที่รถยนต์นั่ง ปัจจุบันมีสัดส่วนการผลิต 45-50% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด โดย
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตโดดเด่น คือ รถอีโคคาร์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ส่วนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ
ประกอบด้วย รถบรรทุก รถโดยสาร และรถตู้มีสัดส่วน 1-2% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด อุตสาหกรรม
รถยนต์ของไทยพึ่งพาตลาดส่งออกมากขึ้นเป็นลาดับ และนับจากปี 2551 ตลาดส่งออกเริ่มมีบทบาทสูง
กว่าตลาดในประเทศ โดยมีตลาดส่งออกสาคัญอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียง อาทิ อาเซียน ออสเตรเลีย และ
ตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างตลาดของรถยนต์ที่ผลิตในไทยมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ประเภท โดย รถยนต์นั่งมีการส่งออกประมาณ 50-60% ของปริมาณการผลิต รถปิกอัพ 1 ตันมีสัดส่วน
ส่งออก 55-65% ส่วนรถเพื่อการพาณิชย์อื่นๆ มีสัดส่วนส่งออกเพียง 35-40% (วรรณา ยงพิศาลภพ,
2559)
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ภาพที่ 1.1: จานวนผลิตรถยนต์ในอุตสาหกรรมโลก พ.ศ. 2559

ทีม่ า: กรุงศรีดอทคอม. (2559). อุตสาหกรรมรถยนต์.สืบค้นจากhttps://www.krungsri.com/bank/
getmedia/e6a3eaff-a3e9-4618-90be-bd964eac9d5b/IO_Automobile_2016_TH.aspx
และในปี 2560 คาดว่าการส่งออกรถยนต์ไทยอาจขยายตัวได้ร้อยละ 1 ถึง 6 หรือคิดเป็นยอด
ส่งออกทั้งสิ้น 1,200,000 ถึง 1,260,000 ท่ามกลางความเสี่ยงจากทิศทางเศรษฐกิจจีน ความไม่แน่นอน
ทางแนวนโยบาย และแนวโน้มการปกป้องทางการค้าภายหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ขึ้นเป็น
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ รวมถึงความเสี่ยงทางการเมืองกรณีอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป และความไม่สงบ
ในหลายประเทศ โดยหากพิจารณาให้ลึกเฉพาะประเทศคู่ค้าการส่งออกรถยนต์ของไทยมีมุมมองใน
เบื้องต้นว่า เอเชีย และโอเชียเนีย จะยังคงเป็นตลาดหลักที่สาคัญของรถยนต์ที่ส่งออกจากไทยอยู่ และมี
ทิศทางจะขยายตัวได้ในปี 2560 โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่งจะทยอยลดภาษีนาเข้ารถยนต์ลงเรื่อยๆ โดยในปี
2560 นี้จะเหลือภาษีนาเข้าจากไทยร้อยละ 30 และลดลงเหลือร้อยละ 0 ในปี 2561 ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ
ซึง่ เติบโตสูงมากในปีทผ่ี า่ นมา คาดว่าจะยังมีโอกาสเติบโตได้ตอ่ อีก จากสภาพเศรษฐกิจที่มแี นวโน้ม
ขยายตัว และความต้องการซื้อรถใหม่เพื่อแทนรถยนต์คันเก่า ทว่าประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
ในอนาคต คือ ความเสี่ยงจากแนวคิดนโยบายกีดกันการค้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เน้นการปฏิรูปภาษี
เพื่อสนับสนุนการลงทุนผลิตสินค้าเพื่อขายภายในประเทศและเพื่อส่งออก ลดการนาเข้าจากต่างประเทศ
ส่วนการส่งออกรถยนต์ไปตะวันออกกลาง แม้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาค แต่ก็ได้ปัจจัยบวก

3

จากราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้น ทาให้โอกาสนาเข้ารถยนต์จากไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกที่ยังคงมี
ความท้าทายอยู่ในปี 2560 นี้ ได้แก่ ยุโรป อเมริกากลางและใต้ รวมถึงแอฟริกา จากภาวะเศรษฐกิจที่มี
ความไม่แน่นอน ความนิยมของผู้บริโภคในตลาดรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลง การเผชิญกับการลงทุนผลิต
รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค และการนาเข้าจากประเทศคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น (กสิกรรีเสิร์ชดอทคอม, 2560)
ขณะที่ปัจจุบันเกิดค่านิยมการมีรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น เนื่องมาจากการใช้รถยนต์ในปัจจุบันนั้นเป็น
ปัจจัยสาคัญต่อการใช้ชีวิตประจาวัน สถานการณ์โลกทุกวันนี้มีการพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการใช้รถ
พฤติกรรมการซื้อรถของคนได้เปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะกับคนวัยหนุ่มสาวเริ่มต้นชีวิต นักวิชาการได้ทาการ
วิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดกลุ่มประชากรในวัยดังกล่าวถึงได้ขับรถกันน้อยลง และแม้จะขับก็มักหันไปใช้รถ
ขนาดเล็กกันมากกว่า พบว่าคนวัยหนุ่มสาวจะย้ายกลับมาอยู่ในเมืองกันมากขึ้นหากต้องการรถสักคันก็มัก
เป็นขนาดไม่ใหญ่ คล่องตัว คนไทยจานวนมากเห็นว่ารถยนต์เป็นเครื่องประดับหรือสมบัติอย่างหนึ่ง
แทนที่จะเป็นพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทาง จึงทาให้เกิดความต้องการซื้อรถยนต์ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งในผู้
ที่ยังไม่เคยมีรถยนต์ส่วนตัวมาก่อนและผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัวอยู่แล้ว (ชลิตา สุดโต, พรพรรณ นาคสุวรรณ,
พรพิมล บุญประสพ,วรันธร นาคทอง และวิภาดา สุลีสถิระ, 2556)
โดยตลาดรถยนต์ในประเทศเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น หลังยอดขายรถยนต์ปี 2559 ปิดตัวเลขที่
770,423 คัน หดตัวร้อยละ 3.7 น้อยกว่าที่คาดกันในตลาดค่อนข้างมากสาเหตุจากผลของโครงการ
รถยนต์คันแรก และการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตที่มีลดความต้องการซื้อรถยนต์ไปแล้วบางส่วน ภาระหนี้
การมีครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ราคาสินค้า เกษตรตกต่าและปัญหาภัยแล้ง และ สถาบันการเงินเข้มงวด
ในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2560-2561 จะมีการ
ขยายตัว 3-5% และ 5-8% ตามลาดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรถยนต์ที่ซื้อในช่วงโครงการรถยนต์คันแรกมี
อายุ 5 ปี จะพ้นกาหนดห้ามซื้อขายตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ซึ่งอาจมีผลให้ผู้บริโภคบางส่วนตัดสินใจ
เปลี่ยนรถใหม่ รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ และการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากหลายค่าย
รถยนต์ กอปรกับคาดว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้นตามลาดับ (วรรณา ยงพิศาลภพ, 2559)
ด้านปัจจัยสาคัญที่ผู้บริโภคจะพิจารณาก่อนการซื้อรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลนั้นนอกจาก
ผู้บริโภคจะพิจารณาด้านราคา รูปลักษณ์ และประโยชน์ใช้สอยแล้ว ผู้บริโภคยังพิจารณาถึงการบริการ
หลังการขายของตัวแทนจาหน่ายแต่ละรายอีกด้วย ซึ่งจากบริษัทที่มียอดจาหน่ายรวมสูงสุดในประเทศไทย
ปี 2559 คือ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ มียอดจาหน่ายรวม 245,087 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดได้
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32.3% และยังเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทจาหน่ายรถยนต์ที่มีคะแนนความพึงพอใจในด้านบริการหลังการ
ขายที่สูงที่สุด โดย J.D. Power Asia Pacific 2015 Thailand Customer Service Index (SCI) Study'
มีการสารวจใน 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเริ่มต้นให้บริการการให้คาปรึกษาบริการสิ่งอานวยความสะดวก
การรับรถ และคุณภาพในการให้บริการ พบว่าจากคะแนนเต็มทั้งหมด 1,000 คะแนน อันดับที่ 1 เป็นของ
Toyota ที่มีคะแนนอยู่ 873 คะแนน ตามด้วย Honda ที่มี 864 คะแนน และ Chevrolet 832 คะแนน
ตามลาดับ ขณะที่ค่าเฉลี่ยของค่ายรถทั้งหมดอยู่ที่ 865 คะแนน จึงทาให้รถยนต์จากบริษัทโตโยต้า
มอเตอร์เป็นที่นิยมและมียอดจาหน่ายสูงสุดในประเทศไทย (สนุกดอทคอม, 2559) และคาดว่าแนวโน้ม
ตลาดรถยนต์ปี 2560 มีโอกาสกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งหลังจากหดตัวต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน โดยคาดว่า
ยอดขายรถยนต์อาจกลับขึ้นไปแตะระดับ 800,000 คัน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 6 เนื่องจาก
ผลกระทบจากนโยบายรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลงประกอบกับทิศทางเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น จึงเป็นปัจจัย
บวกสาหรับตลาดรถยนต์ที่จะเกิดขึ้น (ท็อปปิคซ่าดอทคอม, 2016) ผู้ประกอบการจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องปรับและใช้กลยุทธ์สาหรับรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ นอกจากจะเป็นการปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วยังมีส่วนสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจยาน
ยนต์ของตนเอง โดยพิจารณาแนวทางการปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดได้จากการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ที่เป็นรายหลักในตลาดทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทโตโยต้า
มอเตอร์ บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล และบริษัทเชฟโรเลต เซลส์ เนื่องจากมีสัดส่วนทางการตลาดมากที่สุด
ซึ่งสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคของการดาเนินธุรกิจยานยนต์ ได้ดังนี้
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ตารางที่ 1.1: จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์
จุดแข็ง

จุดอ่อน

– โตโยต้ามีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพที่
เรียกว่า Toyota Evaluation Quality Audit
เป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากทุกสายการผลิต
ทั่วโลก

– ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรระดับสูงในด้าน
การผลิตและการออกแบบในอุตสาหกรรมรถยนต์
รวมถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม
รถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ในประเทศไทยยังอยู่
ในระดับต่า

– มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่รถยนต์ระดับ
หรู (Luxury) มาจนถึงกลุ่มรถขนาดประหยัด
(Economy Car) รถเพื่อการพาณิชย์ในกลุ่มรถ
ปิกอัพ

– ประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิต และ
การออกแบบรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เป็นของ
ตนเอง

– ด้านราคามีราคาที่ไม่สูงมากซึ่งถ้าเปรียบเทียบ – ประเทศไทยยังให้ความสาคัญกับการวิจัยและ
กับคู่แข่งแล้วมีราคาที่ต่ากว่า ทาให้กลุ่มเป้าหมาย พัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
มีการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น
ไม่มากเพียงพอ
- การออกแบบที่มีประสิทธิภาพ เลือกใช้วัสดุ
น้าหนักเบา ทาให้รถมีน้าหนักเบา มีความ
คล่องตัวสูง และลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันลง
ที่มา: บิสเนสคาเฟ่ดอทคอม. (2015).ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT Analysis สาหรับธุรกิจ SME. สืบค้น
จากhttp://bisnescafe.com/forum/view.php?id=69
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ตารางที่ 1.2: จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล
จุดแข็ง

จุดอ่อน

– รถยนต์ฮอนด้าเป็นรถยนต์มีคุณภาพ รูปลักษณ์ – ฮอนด้ามีโชว์รูมรถยนต์ทั้งหมด160แห่ง เป็น
สวยงาม
จานวนน้อยเมื่อเทียบกับโตโยต้า
– ฮอนด้าใช้อะไหล่แท้ในการให้บริการลูกค้ามี
ระบบการจัดการด้านอะไหล่ที่สมบูรณ์และการ
จัดส่งที่รวดเร็ว

– ส่วนแบ่งของฮอนด้าในต่างจังหวัดมีน้อย

– โรงงานของฮอนด้ามีเทคโนโลยีการผลิตตาม
– การทาวิจัย พัฒนา และการทานวัตกรรมมีน้อย
มาตราฐานสิ่งแวดล้อมและการออกแบบสายผลิต
ที่เหมาะสมกับการทางานของพนักงาน
ที่มา: ณัฐวุฒิ ศรีวงศ์. (2015). บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล. สืบค้นจาก https://prezi.com/wfnax5hnx40/presentation/
ตารางที่ 1.3: จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทเชฟโรเลต เซลส์
จุดแข็ง

จุดอ่อน

– ใช้เวลาในการออกรถน้อยเนื่องจากมีสินค้าที่ดีล – ภาพลักษณ์ของเชฟโรเลตยังขาดกลยุทธ์
เลอร์
การตลาดที่ชัดเจน
– มีผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทุกขนาด

– ภาพลักษณ์ศูนย์บริการของบริษัทไม่ดีใน
สายตาลูกค้า

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 1.3 (ต่อ): จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทเชฟโรเลต เซลส์
จุดแข็ง

จุดอ่อน

– สมรรถนะช่วงล่างหนักแน่นกว่ารถญี่ปุ่น

- รูปแบบของสินค้ายังไม่ตรงใจลูกค้าหากเทียบ
กับคู่แข่ง

– สินค้าของบริษัทตั้งราคาในระดับปานกลาง
(Medium-Value) โดยการตั้งราคาให้ต่ากว่ารถ
ในกลุ่มเดียวกัน

- ราคาอะไหล่บางรายการมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง

ที่มา: กัลยลักษณ์ เอี่ยมรักษา. (2552). การศึกษาปัญหาและการกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการ
ในธุรกิจรถยนต์นั่ง กรณีศึกษา บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด. สืบค้นจาก
http://eprints.utcc.ac.th/4302/1/222526.pdf
ตารางที่ 1.4: โอกาสและอุปสรรคของทั้ง 3 แบรนด์ ได้แก่บริษัทโตโยต้า มอเตอร์บริษัทฮอนด้า ออโตโม
บิล และบริษัทเชฟโรเลต เซลส์
โอกำส
- การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ามัน ทาให้คนหัน
มาใส่ใจในการประหยัดน้ามัน

อุปสรรค
- ตัวแทนจาหน่ายมีอยู่จานวนมากแต่
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน

- ผู้คนให้ความสนใจในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน - อัตราดอกเบี้ยในตลาดเช่าซื้อที่ปรับขึ้น
และการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- รัฐบาลและประชาชนหันมาสนใจในการ
แก้ปัญหามลภาวะ โดยรัฐบาลอเมริกาเป็นผู้
ผลักดันในการควบคุมปัญหามลภาวะอากาศ

- การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาให้มีตุ้นทุนสูงขึ้น
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จากตารางข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าปัจจัยบวกต่างๆเข้ามาหนุนอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย
มากขึ้นตั้งแต่ปี 2560 โดยรวมแล้วน่าจะเป็นโอกาสอันดีสาหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมนี้ ทว่าโลก
ยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแนวทางล่าสุดคือการมุ่งเน้นไปสู่การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวให้มากขึ้น หลายอุตสาหกรรมของไทยจึงมุ่งไปสู่
การพัฒนาในทิศทางทีส่ อดรับกับทิศทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่เน้นให้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนมากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์นับว่าเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรม นาร่องของไทยและเมื่อประกอบกับแนวโน้มความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของตลาดโลกด้วยแล้วทาให้การผลิตยานยนต์แบบเดิมๆ อาจไม่สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจึงต้องมีการพัฒนาขึ้นเป็นยานยนต์สมัยใหม่ที่ต้องการการ
ออกแบบและคิดค้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนไทย จึงจาเป็นที่ผู้ประกอบการ
SMEsจะต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบรับทิศทางดังกล่าวรวมถึง
เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้กับทั้งคู่แข่งในประเทศและคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาลงทุนในไทยหรือคู่แข่งที่อยู่ใน
ต่างประเทศ ในยุคที่ตลาดเปิดเสรีอย่างเช่นในปัจจุบัน (กสิกรแบงค์ดอทคอม, 2560)
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่มีผู้วิจัยได้ทาการวิจัยกันมาในอดีต พบว่าปัจจัยความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand Relationship Strength in terms of
Brand Satisfaction) หมายถึง ความสัมพันธ์ต่อตราสินค้า และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีผลต่อการ
แนะนาบอกต่อของโฆษณาภายในเครือข่ายสังคมทางออนไลน์ (SNSs) และความสัมพันธ์ต่อตราสินค้า จะ
มีปฏิสัมพันธ์กับการแบ่งปันแรงจูงใจ ที่ส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ต่อ
ตราสินค้าจะนาไปสู่การทาให้แน่ใจว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างตอบแทนในการแลกเปลี่ยน (Hayes,
King & Ramirez, 2016) ในที่นี้ยังหมายถึง การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ส่วนปัจจัยความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Relationship Strength in terms of
Brand Trust) หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไปพึ่งพาอาศัยกันหรือความมั่นใจในสถานการณ์
บางอย่างร่วมกันจนก่อเกิดเป็นความคาดหวังทางบวกหากเปรียบเทียบกับการซื้อสินค้าหรือบริการ พบว่า
เมือ่ ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในตัวสินค้าและผู้ขายจะส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
มากขึ้น (Golembiewski & McConkie, 1975) ส่วนปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity)
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หมายถึง ความสอดคล้องระหว่างสินค้าและผู้บริโภคเป็นปัจจัยสาคัญซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติผู้บริโภค
ที่มีต่อตัวแทนจาหน่ายและความตั้งใจซื้อสินค้า (Das, 2014) ส่วนปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้า
(Brand Awareness) หมายถึงการตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยวัดการรู้จักตราสินค้าของ
ผู้บริโภคและช่วยในการระลึกถึงตราสินค้ารวมถึงวัดตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภคได้ ดังนั้น การวัดการรู้จัก
และการระลึกในตราสินค้ามีความสาคัญที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าของ
ผู้บริโภค (Aaker, 1996) ส่วนปัจจัยความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations) หมายถึง การ
เชื่อมโยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งของสินค้าเช่น คุณลักษณะ คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็น
สินค้าประเภทใด (ภานุพงศ์ เหรียญกนกกุล, 2555) ส่วนปัจจัยการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand
Perceived Quality) หมายถึง การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพโดยรวมซึ่งสามารถวัดได้จาก
ความรู้สึกโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้านั้นๆ และคุณภาพที่ถูกรับรู้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
สินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้าจะทาให้สินค้านั้นๆ แตกต่างจากคู่แข่งและทาให้เกิดการกระจายสินค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557) ส่วนปัจจัยฐานะทางสังคม (Social Status) หมายถึง
ความสัมพันธทางสังคมมอบมิตรภาพและแรงสนับสนุนดานสังคม สรางความเชื่อใจ และเพิ่มความ
น่าเชื่อถือ (Furlong, 1989 และ Hiltz & Wellman, 1997) ในที่นี้ยังหมายถึงการเป็นเจ้าของรถยนต์จะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวก ส่วนปัจจัยการเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car
Ownership) หมายถึงการเป็นเจ้าของรถยนต์มีแนวโน้มพบจากในครอบครัวที่มีรถยนต์อยู่ก่อนแล้ว
มากกว่าครอบครัวที่ไม่เคยมีรถยนต์มาก่อนและไม่จาเป็นต้องซื้อรถยนต์ ถ้าทางานใกล้บ้านและมีระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ดีมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสาหรับการใช้จักรยาน (Verma, Manoj & Verma, 2016) และ
ปัจจัยความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) หมายถึง ความตระหนักของผู้บริโภคต่อการบริโภค
สินค้าส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อ (Hwang, Lee, Diddi & Karpova, 2016) ดังนั้นผูทาวิจัยจึง
ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้เจ้าของธุรกิจยานยนต์ที่ต้องการทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกในความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A
ไดรับประโยชนจากการศึกษาในครั้งนี้ รับรูถึงความสาคัญของปัจจัยตางๆ สามารถนาไปใชในการ
ปรับปรุง แกไข กลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีตอผูบริโภค ที่จะไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการของตนและส่งผลดีต่อเจาของธุรกิจเชนกัน
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย
1.3.1 ศึกษาอิทธิพลเชิงบวกที่มีต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A โดยอาศัยความสัมพันธ์แปรต้น
ได้แก่
1.3.1.1 ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Satisfaction)
1.3.1.2 ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Trust)
1.3.1.3 ความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity)
1.3.1.4 การตระหนักรูใ้ นตราสินค้า (Brand Awareness)
1.3.1.5 ความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations)
1.3.1.6 การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
1.3.1.7 ฐานะทางสังคม (Social Status)
1.3.1.8 การเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership)
1.3.2 ศึกษาโดยเก็บตัวอย่างข้อมูลจากผู้บริโภคที่เคยซื้อรถยนต์ในกรุงเทพมหานครโดยเก็บ
ตัวอย่างจากด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) และกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม G*Power ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977) ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจานวนมาก (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 288 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างสารองรวมทั้งสิ้นเป็น 300 ตัวอย่าง
1.4 คำถำมของงำนวิจัย
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand Relationship
Strength in terms of Brand Satisfaction) ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตรา
สินค้า (Brand Relationship Strength in terms of Brand Trust) ความสอดคล้องกับตนเอง (SelfCongruity) การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand
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Associations) การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality) ฐานะทางสังคม (Social
Status) การเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership) มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase
Intention) รถยนต์ A ของผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1 ผลของการวิจัยในครั้งนี้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาดเพื่อการ
พัฒนาการส่งเสริมการขายรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ของลูกค้าได้
1.5.2 ทาให้ทราบรายละเอียดของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค
1.5.3 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการขยายองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งระหว่างตรา
สินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand Relationship Strength in terms of Brand
Satisfaction) ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Relationship
Strength in terms of Brand Trust) ความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity) การตระหนักรู้ในตรา
สินค้า (Brand Awareness) ความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations) การรับรู้คุณภาพของ
ตราสินค้า (Brand Perceived Quality) ฐานะทางสังคม (Social Status) การเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car
Ownership) เพื่อเป็นพื้นฐานของงานวิจัยในอนาคต
1.6 คำนิยำมศัพท์เฉพำะ
1.6.1. ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand Relationship
Strength in terms of Brand Satisfaction) หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติหรือความรู้สึกเชิงบวกต่อ
ตราสินค้าซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้จากสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังของ
ผู้บริโภค
1.6.2. ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Relationship
Strength in terms of Brand Trust) หมายถึง เมื่อผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ ในตัวสินค้าและผู้ขายจะ
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคและยังเป็นผลสะท้อนให้เกิดความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อ คุณลักษณะและความสามารถของตราสินค้าอีกด้วย
1.6.3. ความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity) หมายถึง ตราสินค้าที่มีความสอดคล้องกับ
ผู้บริโภคในด้านบุคลิกภาพโดยคนเราจะซื้อสินค้าหรือบริการที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของตนเอง
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1.6.4. การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) หมายถึง ระดับที่ลูกค้าสามารถระลึกชื่อ
หรือตราผลิตภัณฑ์เมื่อถูกถามถึงได้เป็นผลมาจากการรับรู้ส่วนบุคคลและมีบทบาทสาคัญในกระบวนการ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
1.6.5. ความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations) หมายถึง การเชื่อมโยงทุกสิ่งทุก
อย่างของสินค้าทั้งด้านบวกและลบเข้าสู่ความทรงจาของผู้บริโภค เปรียบเหมือนเครื่องมือที่ทาให้ตรา
สินค้าเกิดความแตกต่างส่งผลต่อการพบเห็นของผู้บริโภคเมื่อได้พบเจอตราสินค้านั้นผู้บริโภคจะนึกถึงภาพ
ของสินค้านั้นทันที
1.6.6. การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality) หมายถึง การรับรู้ของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพโดยรวมซึ่งสามารถวัดได้จากความรู้สึกโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้ารวมถึง
ภาพรวมที่ลูกค้าประเมินออกมาจากตัวสินค้าหรือบริการ โดยคุณภาพที่ถูกรับรู้จะไม่เปลี่ยนตามความพึง
พอใจในคุณค่าเสมอไป
1.6.7. ฐานะทางสังคม (Social Status) หมายถึง การที่บุคคลมีฐานะทางสังคมจะเป็นที่ยอมรับ
ในสังคมได้มากกว่าคนที่มีฐานะทางสังคมที่ด้อยกว่าดังนั้นการเป็นเจ้าของรถยนต์สามารถแสดงถึงฐานะ
สังคมที่ดีทาให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น
1.6.8. การเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership) หมายถึง การเป็นผู้ครอบครองรถยนต์โดยอาจ
รวมความสามารถในการใช้และการควบคุมรถยนต์ได้ด้วย
1.6.9. ความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) หมายถึง ความตั้งใจของผู้บริโภคที่จะซื้อ
รถยนต์ซึ่งมักมีการวางแผนล่วงหน้ามาก่อนแล้วและเป็นขั้นตอนการพิจารณาเกิดขึ้นก่อนพฤติกรรมการซื้อ
จริงโดยมากขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้สินค้าของผู้บริโภคและทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัย
ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า
(Brand Relationship Strength in terms of Brand Satisfaction)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า
(Brand Relationship Strength in terms of Brand Trust)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity)
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations)
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฐานะทางสังคม (Social Status)
2.8 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership)
2.9 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention)
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.11 สมมติฐานการวิจัย
2.12 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย
2.13 กรอบแนวคิดการวิจัย
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า
(Brand Relationship Strength in terms of Brand Satisfaction)
Shin & Elliott (2001) กล่าวว่า ความพึงพอใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์
การใช้บริการกับผู้ให้บริการที่สามารถควบคุมการทาธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น และเป็นที่น่าพอใจ
Kotler (1997) อธิบายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลอันเป็นผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลงานจากสินค้า หรือบริการ กับความ คาดหวังของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น
ระดับความพึงพอใจจะสัมพันธ์กับความแตกต่างระหว่างผลงานที่รับรู้กับความคาดหวังซึ่งผู้บริโภคสามารถ
รู้สึกถึงความพึงพอใจได้ 3 ระดับดังนี้
1) ถ้าผลงานที่รับรู้ต่ากว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ
2) ถ้าผลงานที่รับรู้เท่ากับความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกพอใจ
3) ถ้าผลงานที่รับรู้สูงกว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกยินดีหรือพอใจมาก
โสพิณ ปั้นกาญจนโต (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกดีที่ผู้รับบริการ
แสดงออกถึงความพอใจในทิศทางที่เป็นบวก เมื่อได้รับผลประโยชน์ในด้านจิตใจและวัตถุและจะ
แสดงออกในทิศทางลบเมื่อเกิดความไม่พอใจ ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าที่เป็นตัวกระตุ้นภายใน ความพึงพอใจใน
ด้านบริการคือ ความรู้สึกของอารมณ์ที่เป็นสุขซึ่งได้รับจากการบริการทั้งด้านการจัดการที่ดีความสะดวก
การบริการที่เสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว
ดิเรก ฤกษ์สาหร่าย (2527, หน้า 65) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติใน
ทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในความพอใจในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นทัศนคติ
ในทางบวกของบุคคลจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกันนั้น สามารถลดความตึงเครียดให้
ต่าลง เพราะความตึงเครียดเป็นบ่อเกิดของความไม่พึงพอใจ ความตึงเครียดนี้มีผลเกี่ยวเนื่องมาจากความ
ต้องการของมนุษย์ ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งในด้านร่างกายความมั่นคงปลอดภัย
ความต้องการทางสังคม และความเป็นอิสระ ความตึงเครียดต่างๆก็จะลดลง คนก็จะบังเกิดความพึงพอใจ
มากขึ้น
Bitner & Hubbert (1994) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าจะได้รับการกาหนดให้เป็น
ภาพรวมของการบริการ ความพึงพอใจกับธุรกิจขึ้นอยู่กับการเผชิญหน้าและประสบการณ์ทั้งหมดที่มี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีแต่การบริการแบบเดียว การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจ
ประสบผลสาเร็จได้ในระยะยาว
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Hayes, King & Ramirez, 2016 กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกันกับ
ความสัมพันธ์ของผู้บริโภคต่อตราสินค้าและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีผลต่อการแนะนาบอกต่อของ
โฆษณาภายในเครือข่ายสังคมทางออนไลน์ (SNSs) และความสัมพันธ์ต่อตราสินค้า จะมีปฏิสัมพันธ์กับการ
แบ่งปันแรงจูงใจ ที่ส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อตราสินค้าจะ
นาไปสู่การทาให้แน่ใจว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างตอบแทนในการแลกเปลี่ยน
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความพอใจมีที่มาจากประสบการณ์การรับบริการในตราสินค้า
นั้นๆ โดย ตราสินค้านั้นๆจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานคือ ความสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้องให้เกิดแก่ผู้รับบริการได้ ทั้งนี้ความพึงพอใจเป็นภาพรวมของการทาธุรกิจ และเป็นทัศนคติที่ดีมีผล
ในทางบวกส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจและช่วยให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จได้
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า
(Brand Relationship Strength in terms of Brand Trust)
Baier (1986) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นในผู้อื่นว่าเขาจะกระทาทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์
ของเราและจะไม่ทาร้ายหรือเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้นความไว้วางใจจึงสัมพันธ์กับจุดอื่นที่เกิดจากความไม่
แน่นอนในพฤติกรรมของผู้อื่นในอนาคต
Morgan & Hunt (1994) กล่าวว่า ความไว้วางใจมีความสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดลักษณะข้อ
ผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กรความไว้วางใจ คือ สภาพความเป็น จริงเมื่อคน
จานวนหนึ่งเกิดความเชื่อมั่นโดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability) และความ
ซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่ศึกษา
เรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยา ความไววางใจ หมายถึง ความตั้งใจกระทาตอผูอื่นโดยมีความคาดหวังเชิง
บวกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเสี่ยงและการพึ่งพากัน (Mayer, Davis & Schoorman,
1995) ความไววางใจในที่ทางานมีอยูสองรูปแบบ คือ ความตั้งใจตอความไววางใจและสามารถเปดเผยต่อ
ผูอื่น (Gillespie & Dober, 2003) ความไววางใจเปนทั้งความเชื่อ (Belief) การตัดสินใจ (Decision) และ
การกระทา (Action)
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Golembiewski และ McConkie (1975) ไดใหนิยามของความหมายความไววางใจไววาความไว
วางใจ แสดงถึงการพึ่งพาอาศัยกัน หรือความเชื่อมั่นในบางเหตุการณ ความไววางใจสะทอนให้เกิดการ
หวังผลทางบวก รวมถึงเปนความเชื่อมั่นตอเจตนาของเพื่อนรวมงานและผูบริหาร รวมทั้งความมั่นใจใน
ความสามารถของเพื่อนรวมงานและผูนาองคกรความสาคัญของความไววางใจเปนที่สิ่งจาเปนตอองคกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคกร ผลทางบวกในการทางาน และเปนผลสืบเนื่องการเพิ่มขึ้นของความไว
วางใจภายในองคกรสงผลตอการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน และความผูกพันกับองคกรอยางเขมแข็ง
(Nyhan & Marlowe, 1997)
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความไววางใจ แสดงถึงการพึ่งพาอาศัยกัน หรือความเชื่อมั่นใน
บางเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเสี่ยงและการพึ่งพากันทางการตลาดความ
ไว้วางใจมีความสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดลักษณะข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและ
องค์กร
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity)
Das (2014) กล่าวว่านอกเหนือจากการรู้จักตัวแทนจาหน่าย การรวมตัวกันเป็นสมาคมของ
ตัวแทนจาหน่าย และคุณภาพของตัวแทนจาหน่ายที่ผู้บริโภค ความสอดคล้องระหว่างสินค้าและผู้บริโภคก็
เป็นปัจจัยสาคัญซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อตัวแทนจาหน่ายและความตั้งใจซื้อสินค้า
Parker (2009) กล่าวว่า ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมเลือกให้ความสนใจในตราสินค้าที่มีความ
สอดคล้องและลักษณะที่เข้ากับตนเอง อันจะสามารถแสดงถึงบุคลิกภาพของตราสินค้ากับผู้ใช้ ซึง่ ผู้ใช้
เพียงแค่ตอ้ งการแสดงถึงความเป็นตัวเอง และบุคลิกภาพของตราสินค้ามีแนวโน้มต่อการตัดสินใจมากขึ้น
(Lu & Xu, 2015)
Assael (2004) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อโดย
คนเราจะซื้อสินค้าหรือ บริการที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของตนเอง
Foxall (1980, as cited in Blythe, 1997) กล่าวว่า จากแนวคิดทางบุคลิกภาพทั้งหมดที่ใช้
ทางการตลาด แนวคิดเกี่ยวกับตนเองถือว่าเป็นแนวคิด ที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อการตลาดมากที่สุด
Dolich (1969) กล่าวว่า บุคคลมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบตราสินค้าที่มีบุคลิกสอดคล้องกับตนเอง
มากกว่าตราสินค้าที่มีบุคลิกแตกต่างกับตนเอง
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความสอดคล้องกับตนเองคือการที่ผู้บริโภคเลือกให้ความสนใจ
ในตราสินค้าที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะอื่นๆที่เข้ากันได้กับตนเอง มีความสาคัญและจาเป็น
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ต่อการตลาดมากที่สุด โดยผู้บริโภคเห็นว่าตราสินค้านั้นๆแสดงออกถึงบางสิ่งที่สื่อความหมายถึงตนเอง
และการเลือกซื้อตราสินค้านั้นสามารถแสดงบุคลิกภาพของตราสินค้ากับผู้บริโภคได้
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
Barreda, Bilgihan, Nusair & Okumus (2015) ความตระหนักรู้ในตราสินค้ามีบทบาทสาคัญใน
กระบวนการการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งจะประกอบด้วย การรับรู้ของแต่ละบุคคล ความรู้และ
การระลึกถึงของตราสินค้า
Huanga & Sarigöllüb (2012) ความตระหนักรู้ในตราสินค้ามีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผู้บริโภคใช้ความตระหนักรู้ในตราสินค้าในการตัดสินใจด้วยตนเอง ตรา
สินค้าที่เป็นที่รู้จักมักจะถูกเลือกจากผู้บริโภคมากกว่าตราสินค้าที่ไม่เป็นที่รู้จัก
การตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นระดับที่ลูกค้าสามารถระลึกชื่อหรือตราผลิตภัณฑ์เมื่อถูกถามถึงได้
(ปราณี เอี่ยมละออภักดี, 2551) นอกจากนี้การตระหนักรู้ในตราสินค้าคือการสร้างชื่อตราสินค้าให้เป็นที่
รู้จัก (Name Awareness) ซึ่งเป็นกระบวนการของการจาได้เกี่ยวกับชื่อตราสินค้าหรือบริษัทนั้นๆ การที่
ผู้บริโภคสามารถจดจาชื่อตราสินค้านั้นๆ ได้แสดงว่าตราสินค้านั้นๆอยู่ในใจของผู้บริโภคและผู้บริโภคมี
ความคุ้นเคยกับตราสินค้านั้นๆเป็นอย่างดี แนวทางในการสร้างชื่อตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักคือการใช้การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2557)
Aaker (1996) การตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยวัดการรู้จักตราสินค้าของผู้บริโภค
และช่วยในการระลึกถึงตราสินค้ารวมถึงวัดตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภคได้ ดังนั้น การวัดการรู้จักและการ
ระลึกในตราสินค้าจึงมีความสาคัญที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าของผู้บริโภค
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความตระหนักรู้ในตราสินค้ามีบทบาทสาคัญในกระบวนการการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่อาศัยการรับรู้ของแต่ละบุคคล ความตระหนักรู้ในตราสินค้าสามารถช่วย
วัดการรู้จักตราสินค้าของผู้บริโภคและช่วยในการระลึกถึงตราสินค้ารวมถึงวัดตราสินค้าที่อยู่ในใจผู้บริโภค
ตราสินค้าทีเ่ ป็นที่รู้จักมักจะถูกเลือกจากผู้บริโภคมากกว่าตราสินค้าที่ไม่เป็นที่รู้จักและการที่ผู้บริโภค
สามารถจดจาชื่อตราสินค้านั้นๆได้แสดงว่าตราสินค้านั้นๆอยู่ในใจของผู้บริโภคและผู้บริโภคมีความคุ้นเคย
กับตราสินค้านั้นๆเป็นอย่างดี
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations)
ความสอดคล้องกับตราสินค้าเป็นการเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ตราสินค้า คุณค่าของตราสินค้า
จะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่เชื่อมโยงกับตราสินค้านั้นๆ ซึ่งหมายถึง การเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆกับ
ตราสินค้าในความทรงจาของผู้บริโภค (Aaker, 1991) นอกจากนี้ความเชื่อมโยงในตราสินค้ายังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคในเวลาที่ผู้บริโภคทาการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าอีกด้วย ทาให้บริษัท
เจ้าของตราสินค้ามองเห็นประโยชน์ของการเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้ากับภาพลักษณ์ต่างๆ สัญลักษณ์
โดยเฉพาะกับตราสินค้าอื่น Knapp (2000) และ Aaker (1991) กล่าวว่า ความแข็งแกร่งของความ
เชื่อมโยงในตราสินค้าจะยิ่งมีมากขึ้น หากการเชื่อมโยงดังกล่าวเกิดขึ้นในลักษณะที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กันเป็นเครือข่าย (network) นอกจากนี้ทัศนคติที่ดีนั้นมีผลต่อความเชื่อมโยงในตราสินค้าได้เป็นอย่างดี
(O’Cass & Grace, 2004)
ความสอดคล้องกับตราสินค้า (กิติ สิริพัลลภ, 2542) นั้นจะทาให้ผู้บริโภคเข้าใจในผลิตภัณฑ์ดี
ยิ่งขึ้น จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 1) ความโดดเด่น (Differentiation) ของสินค้าเป็น
ประโยชน์เมื่อสินค้ามีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง ความโดดเด่นเหล่านี้เมื่อเชื่อมโยงไปที่ตัวสินค้าจะทา
ให้ผู้บริโภคเข้าใจสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการเชื่อมโยงความโดดเด่นกับสินค้าทาให้ความโดดเด่นกลายเป็น
ข้อได้เปรียบของคู่แข่งขัน 2) เป็นเหตุผลที่ทาให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า (Reason to Buy) สิ่งที่มักถูกใช้
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ดังนั้นเมื่อผู้บริโภค
ได้รับทราบคุณประโยชน์ให้ผู้บริโภคได้นึกถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตราสินค้าที่มีอยู่เดิมให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อสินค้านั้นง่ายขึ้นทราบถึงความแตกต่างระหว่างตราสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่ง และ
สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายตัวของสินค้าผ่านตราสินค้าเดิมให้ผู้บริโภคได้นึกถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
ตราสินค้าที่มีอยู่เดิมให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นง่ายขึ้นทราบถึงความแตกต่างระหว่างตราสินค้าเมื่อ
เปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่ง และสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายตัวของสินค้าผ่านตราสินค้าเดิมหล่า
นั้นจึงจะทาการตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด 3) ทาให้เกิดทัศนคติหรือความรู้สึกที่ดี (Positive Attitudes/
Feeling) การระบุบางสิ่งบางอย่างที่ดีของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภครับทราบจะทาให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อผลิตภัณฑ์และจะเป็นผลทาให้ซื้อสินค้านั้น 4) เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตราสินค้า (Basis for
Extensions) ปัจจัยที่ดีที่บ่งบอกความเป็นผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทในการใช้ตราสินค้ากับสินค้าชนิดอื่นๆของบริษัทต่อไป
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ความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Association) คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับตราสินค้า
โดยการเชื่อมโยงจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์หรือการเปิดรับการสื่อสารของผู้บริโภค การ
เชื่อมโยงตราสินค้าจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหากได้รับการสนับสนุนผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด เช่นการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์หรือการจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้บริโภคได้นึกถึงข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับตราสินค้าที่มีอยู่เดิมให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นง่ายขึ้นทราบถึงความแตกต่างระหว่างตรา
สินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่ง และเพิ่มโอกาสในการขยายตัวของสินค้าผ่านตราสามารถสินค้า
เดิมได้ง่ายขึ้น (Aaker, 1991, p. 109)
Emari, Jafari และ Mogaddam (2012) กล่าวว่า ความสอดคล้องกับตราสินค้ามีผลต่อความนึก
คิดในใจของผู้บริโภคและรับรู้ได้ทั้งด้านบวกและลบของตราสินค้า เปรียบได้กับเครื่องมือที่ทาให้ตราสินค้า
เกิดความแตกต่างโดยส่วนใหญ่แล้วส่งผลต่อการพบเห็นของผู้บริโภคเมื่อได้พบเจอตราสินค้านั้นผู้บริโภค
จะนึกถึงภาพของตราสินค้านั้นทันที
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าความสอดคล้องกับตราสินค้าคือการเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่
ตราสินค้าของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมีความรู้ในตราสินค้านั้นๆเป็นอย่างดี สามารถนึกถึงข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับตราสินค้าที่มีอยู่เดิมให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นง่ายขึ้นทราบถึงความแตกต่างระหว่างตรา
สินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับตราสินค้าคู่แข่งและนับเป็นคุณค่าของตราสินค้า เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
Zeithaml (n.d. อ้างใน Dwivedi, 2015) กล่าวว่า การรับรู้ในคุณภาพของผู้บริโภควัดได้จาก
การรับรู้ถึงคุณภาพและบริการที่ได้รับจากสินค้า รวมถึงภาพรวมที่ลูกค้าประเมินออกมาจากตัวสินค้าหรือ
บริการการสร้างตราสินค้าไม่เพียงแต่จะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในทางที่ดีแล้วยังต้องให้ความสาคัญกับ
คุณภาพของสินค้าอีกด้วย จึงจะสามารถทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีความตั้งใจที่จะจ่ายในราคา
ที่สูงขึ้น โดยผู้บริโภคนั้นยังมีแนวคิดที่จะจ่ายมูลค่าราคาส่วนเพิ่มให้กับสินค้าที่พวกเค้าเคยมีประสบการณ์
การใช้มาก่อนเพิ่มขึ้นอีกด้วย หากใช้แล้วสินค้านั้นมีคุณภาพที่ดีตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว้และยังมีราคา
ที่คุ้มค่ากับเงินที่จะเสียไปและผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าที่ลูกค้าคิดว่ามีคุณภาพสูงนั้นมีแนวโน้มที่จะได้กาไร
สูงขึ้นตามไปด้วย (Buzzell & Gale, 1987)
การรับรู้คุณภาพของสินค้า หมายถึง การที่ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
แล้วเกิดความพึงพอใจและประทับใจในสินค้าหรือบริการนั้นๆโดยจะเกิดความรู้สึกถึง “ความซาบซึ้ง
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(Appreciation)” แตกต่างจาก “ความพึงพอใจ (Satisfaction)” ในประเด็น “ความคาดหวัง
(Expectation)” ความพึงพอใจของผู้บริโภคนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการเป็นไปตามความ
คาดหวังที่อยากจะได้รับของผู้บริโภค ส่วนความซาบซึ้งนั้นจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือ
บริการเหนือความคาดหวังที่ตั้งไว้เมื่อเกิดความซาบซึ้งแล้วผู้บริโภคย่อมให้ความสาคัญกับสินค้าหรือ
บริการของยี่ห้อนั้นๆอย่างแน่นอน
การรับรู้ด้านคุณภาพที่มีต่อคุณภาพโดยรวมความเหนือกว่าของสินค้าหรือบริการโดยพิจารณา
จากวัตถุประสงค์ในการใช้บริการหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นๆ คุณภาพที่ถูกรับรู้จะไม่เปลี่ยนตามความพึง
พอใจในคุณค่าเสมอไป กล่าวคือ การที่ผู้บริโภคพอใจในคุณภาพที่ถูกรับรู้ของสินค้าหรือบริการไม่ได้
หมายความว่าระดับของคุณภาพที่ถูกรับรู้ต่อสินค้าหรือบริการนั้นจะสูงตามไปด้วย (Aaker, 1991, p. 85)
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรู้ในคุณภาพสามารถวัดได้จากการรับรู้ถึงคุณภาพและ
บริการทีไ่ ด้รับจากสินค้า รวมถึงภาพรวมที่ลูกค้าประเมินออกมาจากตัวสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นการรับรู้
คุณภาพเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความประทับใจในตราสินค้า ทั้งนี้คุณภาพของสินค้าที่ถูกรับรู้นั้นจะไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามความพึงพอใจในคุณค่าและการที่บริโภครับรู้ถึงคุณภาพจะก่อให้เกิดความเต็มใจที่จะ
จ่ายในราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าคุณภาพที่ดีเป็นสิ่งที่คู่ควรกับการจ่ายในราคาที่สูงจึงทาให้
บริษัทผู้ผลิตที่มีผู้บริโภคที่มีการรับรู้คุณภาพสามารถมีกาไรจากราคาขายที่สูงขึ้นได้
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฐานะทางสังคม (Social Status)
Jung, Kim & Kim (2014) กลาววา สาหรับฐานะทางสังคมที่รับรูไดในการศึกษานี้กลาวถึงการ
รับรูระดับของกาลังใจ มิตรภาพ การสรางมิตรภาพ เอกลักษณทางสังคม และการแสดงออกถึงตัวตนต่อ
สมาชิกคนอื่นๆ ผูบริโภคมีความเชื่อว่าการมีฐานะทางสังคมผลจะส่งผลต่อทัศนคติทางบวกตอชุมชน
มากกว่า
Jin, Park & Kim (2010) พบวาฐานะทางสังคมที่รับรูไดเพิ่มความรูสึกผูกพันและการเป็นที่
ยอมรับของตนเองกับผู้อื่นในสังคม
Ridings & Gefen (2004) ใหความเห็นวาคนที่รับรู้ฐานะทางสังคมมักจะแบงปนขอมูลและเข้าไป
มีสวนรวมในปฏิสัมพันธระหวางกันมากกวากลุ่มอื่น
Tirandis (1995) กล่าวว่า การแบ่งสถานะทางสังคมของคนออกเป็นสูงและด้อยกว่า คนที่มี
สถานะทางสังคมที่สูงมักจะมีอานาจทางเศรษฐกิจ มีความมั่งคั่ง การศึกษาสูง และมีแนวโน้ม ที่จะมอง
ตนเองว่าดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่น ขณะที่คนที่มีสถานะ ทางสังคมที่ด้อยกว่าก็จะมีลักษณะที่ตรงกันข้าม
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นวพล เรืองอมรกิจ (2546) กล่าวว่า มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม จะมีการแบ่งเป็นระดับชั้นที่
แตกต่างกันไปตามอาชีพ ความมั่งคั่ง ชาติตระกูล การมีอานาจเหนือคนอื่นและบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาจแบ่งชั้นทางสังคมได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่า บุคคลในแต่
ละชั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของตนได้ โดยบางคนอาจพัฒนาฐานะสูงขึ้นขณะที่บางคนมีฐานะต่าลง
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักจะขึ้นอยู่กับชั้นสังคมที่เขาอยู่ จะเห็นได้ว่าผู้มีฐานะดีมีความโน้มเอียงที่จะ
ซื้อสินค้าที่มีราคาสูง เช่น บัตรนาเที่ยวรอบโลก เครื่องประดับที่มีราคาแพงมากกว่าผู้ที่มีฐานะยากจน
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าฐานะทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งสถานะทางสังคมของ
คนออกเป็นสูงและด้อยกว่า คนที่ฐานะทางสังคมอยู่ในระดับสูงจะมีแนวโน้มเอียงที่จะสามารถเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่มีราคาสูงเช่นกัน และฐานะทางสังคมส่วนหนึ่งเป็นที่มาของมิตรภาพ การที่บุคคลได้มีฐานะทาง
สังคมที่ดีกว่าย่อมมีระดับมิตรภาพที่สูงกว่าและเป็นที่ยอมรับในสังคมได้มากกว่าคนที่มีฐานะทางสังคมที่
ด้อยกว่า
2.8 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership)
(Avey & Avolio, 2007) พบว่าบุคคลจะแสดงเอกลักษณ์ส่วนตัวกับสิ่งที่เป็นเจ้าของ สิ่งของจะ
ถูกมองโดยบุคคลว่าเป็นการเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เขาเป็น จึงทาให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากบุคคลที่เป็น
เจ้าของเพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตนบุคคลผ่านสิ่งของ
(Dyne & Pierce, 2004) ความรู้สึกถึงการครอบครอง คือหลักสาคัญของความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ความรู้สึกเกี่ยวกับการครอบครองนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ หรือสิ่งที่เป็นแนวคิดก็ตาม
(Pierce et al., 2001) เสนอว่าการเป็นเจ้าของสัมพันธ์กับความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการ
แสดงออกถึงความสามารถและประสิทธิภาพของตนเอง ทาให้ต้องการเป็นเจ้าของ ครอบครอง และมี
อิทธิพลเหนือสิ่งที่เป็นทั้งวัตถุและไม่ใช่วัตถุ
(Verma, Manoj & Verma, 2016) ให้ความหมายว่าการเป็นเจ้าของรถยนต์มีแนวโน้มพบจากใน
ครอบครัวที่มีรถยนต์อยู่ก่อนแล้วมากกว่าครอบครัวที่ไม่เคยมีรถยนต์มาก่อนและไม่จาเป็นต้องซื้อรถยนต์
ถ้าทางานใกล้บ้านและมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสาหรับการใช้จักรยานนอกจากนี้
ยังเห็นว่าคนเราไม่จาเป็นต้องซื้อรถ หากภาษีการครอบครองรถยนต์และภาษีอื่นๆอัตราสูง
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าการเป็นเจ้าของรถยนต์หมายถึงสถานะที่บุคคลรู้สึกต่อสิ่งที่เป็น
ทั้งวัตถุและไม่ใช่วัตถุว่าเป็นของตน ซึ่งมีผลทางด้านอารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมกับสิ่งที่เป็นเจ้าของใน
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ที่นี้คือรถยนต์ อีกทั้งการเป็นเจ้าของรถยนต์มีปัจจัยสาคัญคือการอยู่ในครอบครัวที่มีรถยนต์มาก่อนหน้า
และตัวเลขการเป็นเจ้าของรถยนต์จะยิ่งสูงขึ้นหากระบบขนส่งสาธารณะไม่ดีพอ
2.9 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention)
(Hwang, Lee, Diddi & Karpova, 2016) ความตระหนักของผู้บริโภคต่อการบริโภคสินค้าส่งผล
ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อทาให้โฆษณาต่อต้านการบริโภค อาจถูกนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างความตระหนักของผู้บริโภคต่อนิสัยในการใช้จ่าย และลดการกระจุกตัวของวัฒนธรรมการบริโภค
Tariq, Nawaz & Butt (2013) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเป็นสัญญาโดยนัยที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าอีก
ครั้งเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ามีความต้องการสินค้านั้น ความตั้งใจซื้อมีความสามากเนื่องจากบริษัทต้องการเพิ่ม
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อวัตถุประสงค์หรือเพื่อเพิ่มกาไรของพวกเขา ความตั้งใจซื้อที่
แสดงให้เห็นความประทับใจของการเก็บข้อมูลลูกค้า มีฟังก์ชั่นบางอย่างของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซื้อ
Kakkosa, Trivellasb & Sdrolias (2015) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อสินค้าแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ว่าผู้บริโภคจะวางแผนหรือมีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าบางอย่างในอนาคต และมันเป็นขั้นตอนการ
พิจารณาเกิดขึ้นก่อนพฤติกรรมการซื้อจริง ความตั้งใจซื้อสินค้าเป็นสิ่งสะท้อนพฤติกรรมการซื้อในอนาคต
Porral และ Lang (2014) ไดกล่าวไววา ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) หมายถึงการ
พิจารณาคุณภาพของสินคาผานภาพลักษณฉลากสินคาของบริษัททาใหผูบริโภครับรูสรางความจงรักภักดี
และอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อ
Fitzsimon & Morwitz (1996) กล่าวว่าความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์
การใช้สินค้าของผู้บริโภคและทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า เช่นผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ตราสินค้าหนึ่งอยู่แล้ว
มักจะตอบว่าจะซื้อรถยนต์ตราสินค้าเดิม ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้านั้นหลังจากใช้สินค้า
ด้วย ในขณะที่ผู้บริโภคไม่เคยซื้อรถยนต์จะมีความตั้งใจซื้อตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด
แทน
Blackwell, Miniard & Engel (2001) ได้พัฒนามาตรวัดความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคเรียกว่า
"แบล็คเวลล์ มินิอาร์ดและเอนเกล" โดยแบ่งประเภทของความตั้งใจซื้อที่สามารถวัดได้ออกเป็น 5 ประเภท
คือ 1) ความตั้งใจซื้อ หมายถึงผู้บริโภคตัดสินใจเพื่อจะซื้อสินค้าซึ่งอาจจะเกิดขบวนการซื้อสินค้าหรือไม่ก็
ได้ 2) ความตั้งใจซื้อซ้า หมายถึง ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าชนิดเดียวกันจากตราสินค้าเดิมอีกครั้ง 3) ความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคต หมายถึง ผู้บริโภคมีการวางแผนในการซื้อสินค้าประเภทใดๆจากตราสินค้า
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นั้นในอนาคต 4) ความตั้งใจในการใช้จ่ายเพื่อซื้อ หมายถึง ผู้บริโภคจะยินยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้านั้นๆ
โดยความตั้งใจในขั้นนี้จะเกิดขบวนการซื้อสินค้านั้นๆจากผู้บริโภค และ 5) ความตั้งใจซื้อเพื่อการบริโภค
หมายถึง ความตั้งใจของผู้บริโภคในการยอมรับและมีส่วนร่วมในการซื้อสินค้านั้นแล้วเพื่อการใช้สินค้าจาก
ตราสินค้านั้นๆ
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าความตั้งใจที่จะซื้อ หมายถึง ทัศนคติด้านบวกที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในอนาคต โดยทัศนคตินั้นเป็นผลมาจากการมีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับตรา
สินค้านั้นๆมาก่อนหน้า และเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการพิจารณาก่อนพฤติกรรมการซื้อจะเกิดขึ้นจริง
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Verma, Manoj & Verma (2016) ได้ศึกษาการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทัศนคติเกี่ยวกับการ
เป็นเจ้าของรถยนต์ของเยาวชนในประเทศกาลังพัฒนาเช่นประเทศอินเดีย (Analysis of the Influences
of Attitudinal Factors on Car Ownership Decisions Among Urban Young Adults in a
Developing Country Like India) ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเดินทางของคนหนุ่มสาว มีความ
อ่อนไหวและผันผวนอย่างสูงต่อความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ การใช้ที่ดิน และระบบขนส่ง
ดังนั้น การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมี
รถยนต์เป็นของตัวเอง จึงมีส่วนสัมพันธ์กับนโยบายและการวางแผนด้านการขนส่งในอนาคตของประเทศ
ต่างๆ ประเทศกาลังพัฒนาอย่างเช่น อินเดีย ซึ่งมีคนวัยหนุ่มสาวเป็นกลุ่มประชากรสาคัญของประเทศ แต่
ในแง่กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสารวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์ในอนาคตของ
ประชากรกลุ่มนี้กลับยังมีอยู่จากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัย
เชิงทัศนคติต่อการตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์ของคนหนุ่มสาว ซึ่งพบว่ายังมีจานวนน้อยมาก การศึกษา
ฉบับนี้แสดงถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็นเจ้าของรถยนต์ของคนหนุ่มสาว ที่ได้มาจาก
ผลลัพธ์ในการสารวจด้านทัศนคติ ซึ่งจัดทาโดยเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ผลสารวจฉบับนี้รวบรวม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างรายบุคคล ในประเด็นการรับรู้ ทั้งในแง่ของสถานะ อิทธิพลจากเพื่อน
นโยบายด้านการขนส่ง ความเป็นเจ้าของรถยนต์ เป็นต้น นอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัว และข้อมูล
ประชากรศาสตร์ระดับครัวเรือน การวิเคราะห์เชิงพรรณนาฉบับนี้ ใช้การวิเคราะห์ตามแบบจาลอง
สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modelling : SEM) ที่จัดทาขึ้นเพื่อสารวจการตัดสินใจเป็น
เจ้าของรถยนต์ของคนหนุ่มสาว จากบทวิเคราะห์ พบว่า ผู้ที่ไม่มีความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ภายในช่วง 5 ปี
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ข้างหน้า ค่อนข้างเห็นด้วยอย่างมีนัยยะสาคัญว่า ไม่จาเป็นต้องซื้อรถยนต์ ถ้าทางานใกล้บ้าน มีระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสาหรับการใช้จักรยาน นอกจากนี้ ยังเห็นว่าคนเราไม่
จาเป็นต้องซื้อรถ หากภาษีการครอบครองรถยนต์และภาษีอื่นๆอัตราสูง แบบจาลองเชิงสถิติ ยังเผยว่า ผู้
ที่มาจากครอบครัวที่มีรถยนต์อยู่แล้ว มีแนวโน้มที่จะซื้อรถมากกว่าผู้ที่ไม่ได้มาจากครอบครัวลักษณะ
ดังกล่าว และได้รับผลกระทบในเรื่องปัจจัยความสะดวกสบายมากกว่า นั่นคือ การที่ปรากฎการณ์การ
สร้างสมาชิกของการเป็นเจ้าของรถยนต์ ได้กลายมาเป็นมุมมองที่ให้ความสาคัญกับความสะดวกสบายของ
ครอบครัวที่มีรถยนต์ นอกจากนี้ ผลการศึกษา ยังพบว่า คนหนุ่มสาวที่มีกรอบความคิดสนับสนุนความ
พอเพียง มีแนวโน้มน้อยที่จะอยากซื้อรถในอนาคต
Hayes, King & Ramirez (2016) ได้ทาการศึกษาเรื่องตราสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การโฆษณาแบบไวรัล : มุมมองด้านการแลกเปลี่ยนทางสังคมในกระบวนการอ้างอิงโฆษณา (Brands,
Friends, Virals Advertisings a Social Exchange Perspective on the Ad Referral Processes)
พบว่าโฆษณาทั่วโลก กาลังออกแบบโฆษณาที่มองไปถึงการสร้างให้เกิดกิจกรรมการบอกต่อ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก แน่นอนว่า น้อยรายนักที่จะรู้ว่าเมื่อโฆษณาชิ้นนั้นๆ
ถูกแบ่งปันต่อแล้ว กระบวนการทางสังคมจะเป็นอย่างไรต่อไป เพื่อช่วยให้นักโฆษณาเข้าถึงความรู้สึกและ
การรู้จักลูกค้า (Consumer-Centric Approach) ผลการศึกษาฉบับนี้ ได้ทาการสารวจเชิงลึกเกี่ยวกับ
บทบาทของกระบวนการทางสังคม ซึ่งมีส่วนสาคัญยิ่งที่จะทาให้โฆษณานั้นๆ ได้รับการบอกต่อจากปากต่อ
ปากภายในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการศึกษานี้ ได้จากการทดลองทางออนไลน์ระดับประเทศ
, บทบาทการแทรกแซงของความสัมพันธ์ที่มีต่อตราสินค้า, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, และการแบ่งปัน
แรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนโฆษณาทางสังคมออนไลน์ ที่ค้นพบจากการทดสอบกระบวนการตัดสินใจจาก
คาแนะนาบอกต่อ 2 ข้อ คือ การแนะนาบอกต่อ และการยอมรับคาแนะนาบอกต่อ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้
ระบุว่า ความสัมพันธ์ต่อแบรนด์ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีผลต่อการแนะนาบอกต่อของโฆษณา
ภายในเครือข่ายสังคมทางออนไลน์ (SNSs) และความสัมพันธ์ต่อแบรนด์ จะมีปฏิสัมพันธ์กับการแบ่งปัน
แรงจูงใจ ที่ส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ต่อแบรนด์ จะนาไปสู่การทาให้
แน่ใจว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างตอบแทนในการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของความสัมพันธ์ต่อ
กันนี้จะทรงพลังยิ่งขึ้นภายในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่งขึ้น
Das (2014) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติและความตั้งใจในการซื้อสินค้าของชาว
อินเดีย: การตรวจสอบเชิงประจักษ์" วารสารการค้าปลีกและการให้บริการผู้บริโภค ("Factors Affecting
Indian Shoppers ׳Attitude and Purchase Intention: An Empirical Check." Journal of
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Retailing and Consumer Services) การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลถึงอิทธิพล
ด้านทัศนคติของผู้บริโภคชาวอินเดียต่อผู้ค้าปลีก และความตั้งใจในการซื้อสินค้าจากผู้ค้าปลีก
แบบสอบถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้า ที่เมืองกัลกัตตา หนึ่งในเมืองใหญ่ของ
ประเทศอินเดีย โดยมีการใช้แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง (n=355) เพื่อตรวจสอบผลกระทบของ
ปัจจัยที่มีผลกับทัศนคติของผู้บริโภคต่อผู้ค้าปลีก และผลกระทบของทัศนคติผู้บริโภคต่อผู้ค้าปลีกที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้า ผลลัพธ์ที่ได้บ่งชี้ว่า ปัจจัยต่อไปนี้ ความเหมาะสมของตนเอง (Self-Congruity)
การรู้จักผู้ค้าปลีก (Retailer Awareness) การรวมตัวกันเป็นสมาคมของผู้ค้าปลีก (Retailer
Associations) และคุณภาพของผู้ค้าปลีกที่ลูกค้ารับรู้ (Retailer Perceived Quality) เป็นปัจจัยสาคัญ
ยิ่งซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อผู้ค้าปลีก ผลจากการศึกษา ยังพบว่า ทัศนคติที่ผู้บริโภคมีต่อ
ผู้ค้าปลีก ยังส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้า สามารถกล่าวได้เลยว่า รายงานฉบับนี้เป็นผลการศึกษา
ครั้งแรก ที่สารวจความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยที่มีส่งผลถึงอิทธิพลด้านทัศนคติของผู้บริโภคชาวอินเดียต่อ
ผู้ค้าปลีก และความตั้งใจซื้อในบริบทของอินเดีย
Hwang, Lee, Diddi & Karpova (2016) ได้ศึกษาเรื่อง "อย่าซื้อเสื้อนี้" ปฏิกิริยาของผู้บริโภคต่อ
การโฆษณาเครื่องนุ่งห่มที่มีการต่อต้านการบริโภค ("Don’t Buy This Jacket” Consumer Reaction
Toward Anti-Consumption Apparel Advertisement) รายงานฉบับนี้ศึกษาเพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ของโฆษณาต่อต้านการบริโภคที่มีต่อทัศนคติผู้บริโภค และความตั้งใจซื้อ (PIs) ของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่ง
กายการทดลองนี้ ได้จัดทากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา (n = 1,300) และใช้วิธีกาหนดแบบสุ่ม เพื่อให้
รับชมโฆษณาแบบเก่า ของเสื้อกันหนาวแบรนด์ Patagonia และโฆษณาต่อต้านการบริโภคสินค้า
เดียวกัน , ใช้มาตรวัดทัศนคติผู้บริโภคต่อการซื้อเสื้อกันหนาวแบรนด์นี้ และความตั้งใจซื้อ (PIs) ผ่านแบบ
สารวจออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค, การสร้าง
แรงจูงใจที่มีต่อแบรนด์จากภายในที่เป็นที่รับรู้ (PIBM) และ การสร้างแรงจูงใจที่มีต่อแบรนด์จากภายนอก
ที่เป็นที่รับรู้ (PEBM) ซึ่งถูกใช้เป็นมาตรวัดเพื่อทดสอบแบบจาลองที่เสนอนี้มีรายงานว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัย
แสดงออกชัดเจนต่อโฆษณาต่อต้านการบริโภค มีทัศนคติเชิงบวกน้อยกว่า และความตั้งใจซื้อน้อยกว่า ใน
การซื้อเสื้อกันหนาวยี่ห้อนี้ เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่รับชมโฆษณาแบบเก่า อีกทั้งพบว่า ความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค (EC) การสร้างแรงจูงใจที่มีต่อแบรนด์จากภายในที่เป็นที่รับรู้ (PIBM) และ
การสร้างแรงจูงใจที่มีต่อแบรนด์จากภายนอกที่เป็นที่รับรู้ (PEBM) ล้วนเป็นตัวทานายสาคัญสาหรับ
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ทัศนคติ และความตั้งใจซื้อการศึกษาชิ้นนี้ สร้างรากฐานสาหรับงานวิจัยด้านทัศนคติผู้บริโภคและความ
ตั้งใจซื้อในอนาคต ในบริบทของพฤติกรรมต่อต้านการบริโภค และผลกระทบจากโฆษณาต่อต้านการ
บริโภค ข้อจากัดของการศึกษาฉบับนี้ รวมไปถึงการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก
(Convenience Sampling)โฆษณาต่อต้านการบริโภค อาจถูกนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความตระหนักของผู้บริโภคต่อนิสัยในการใช้จ่ายกับการซื้อเสื้อผ้า และลดการกระจุกตัวของวัฒนธรรม
การบริโภคการค้นพบในงานวิจัยชิ้นนี้ สร้างให้เกิดบทความทางการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในบริบทของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย, การตลาดเพื่อสังคมแบบเฉพาะเจาะจง ด้วยการมุ่งเน้นประเด็นที่
เพิ่งเกิดขึ้นของการต่อต้านการบริโภค นับเป็นผลการศึกษาฉบับแรก ที่ตรวจสอบถึงผลกระทบของโฆษณา
ต่อต้านการบริโภคที่อาจมีต่อทัศนคติผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่นาเสนอผ่านโฆษณา
จิรพงศ์ มหจิตรเลิศนันท์ (2559) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผู้อยู่
อาศัย บ้านจัดสรรของตราสินค้า A ในกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวก
ของปัจจัย ความผูกพันใน ตราสินค้า การรับรู้ถึงตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า เจ้าหน้าที่พนักงาน การ
รับรู้ในคุณภาพ การรับรู้ในความคุ้มค่า ประสบการณ์การให้บริการ คุณภาพที่รับรู้ได้ ความสอดคล้องของ
ตราสินค้ากับผู้ใช้ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า จากแบบสอบถาม จานวน 300 ชุด จากผู้อาศัยอยู่บ้าน
จัดสรรของตราสินค้า A ในพื้นที่ของถนนศรีนครินทร์ และถนนรามอินทรา ในกรุงเทพมหานคร ช่วง
สิงหาคมถึงกันยายน 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีเพียง
ความสอดคล้องของ ตราสินค้ากับผู้ใช้ (β = 0.634) การรับรู้ในคุณภาพ (β = 0.234) มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความภักดีใน ตราสินค้า A ซึ่งสามารถอธิบายอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าบริษัท A ได้ร้อยละ
71.1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นิพนธ์ จิรวิทยวิไล และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาอิทธิพลของ
คุณสมบัติด้านกายภาพ การส่งเสริมการขาย พฤติกรรมของพนักงาน การรับรู้การโฆษณา ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียม “แกรนด์ยู” การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
คุณสมบัติด้านกายภาพ การส่งเสริมการขาย พฤติกรรมของพนักงาน การรับรู้การโฆษณาที่ส่งผลกระทบ
ต่อความตั้งใจซื้อของผู้ที่สนใจ คอนโดมิเนียม “แกรนด์ยู” โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา มีการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปีสถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรีมี
รายได้ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และมีจานวนสมาชิก 26 1-2 คนที่ต้องการพักอาศัยอยู่ใน
คอนโดมิเนียม ผลการทดสอบสมมติฐาน ถ้าเรียงตามลาดับความสาคัญแล้ว มีเพียง คุณสมบัติด้าน
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กายภาพโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์เท่ากับ 0.283 รองลงมา คือ การส่งเสริมการขาย
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์เท่ากับ 0.137 รองลงมา คือ พฤติกรรมของพนักงานโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์เท่ากับ 0.131 ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียม “แกรนด์
ยู” ของผู้บริโภค ดังกล่าว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลลัพธ์จากการวิจัยนี้สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการใช้ในการวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับการจาหน่ายคอนโดมิเนียมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้โดยเฉพาะผู้ที่จะซื้อคอนโดมิเนียม “แกรนด์ยู”
นัยนา แสงเขียว และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์ (2558) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และ
อิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้บัตรเครดิตอย่างต่อเนื่องของลูกค้าธนาคาร A ในเขต
ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยนโยบายของธนาคาร (Bank’s Policies) การเต็มใจ
ในการจ่าย (Willingness to Pay) การตระหนักถึงหนี้ที่ค้างชาระทั้งหมด (Awareness About Total
Debt Owed) ผลกระทบในทางบวก (Positive Affects) การรับรู้ข้อจากัด (Perceived Deterrents)
ความคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norms) แนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชาระ
หนี้ได้ตามจานวนหรือตามเวลาที่กาหนด (Default Risk Perception) การระบุความเป็นตัวตนของ
ตนเอง (Self-Identity) ตัวเลือกในการใช้ชีวิต (Lifestyle Choice) ที่มีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจ
ที่จะใช้บัตรเครดิตอย่างต่อเนื่อง (Continuance Intention of Credit Card Usage Behavior) จาก
แบบสอบถาม จานวน 300 ชุด ของผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคาร A ในเขตลาดพร้าว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2557 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยความถดถอยเชิงพหุคูณ
พบว่ามีเพียง ปัจจัยการระบุความเป็นตัวตนของตนเอง (Self-Identity) (β=0.362) ปัจจัยผลกระทบใน
ทางบวก (Positive Affects) (β=0.299) ปัจจัยนโยบายของธนาคาร (Bank’s Policies) (β=0.239)
ปัจจัยแนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามจานวนหรือตามเวลาที่กาหนด
(Default Risk Perception) (β=0.180) ที่มีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้บัตรเครดิตอย่าง
ต่อเนื่องของลูกค้าธนาคาร A โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ตามลาดับข้างต้น ซึ่งสามารถ
อธิบายอิทธิพลเชิงบวกที่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้บัตรเครดิตอย่างต่อเนื่องของลูกค้าธนาคาร A
อย่างต่อเนื่องได้ร้อยละ 64.6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พิชญพล ศรีโพธิ์เผือก และเพ็ญจิรา คันธวงศ (2558) ไดทาการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลเชิง
บวกตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑจากรานขายของฝากของจังหวัดเพชรบูรณงานวิจัยจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประ
สงคเพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปจจัยการเคารพลูกคา ปจจัยกิจกรรมการกุศล ปจจัยภาพลักษณด้าน
ราคาปจจัยความเปนที่พอใจปจจัยความไวใจปจจัยการรับรูคุณภาพของรานคาปลีกปจจัยความเขาใจ
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คุณภาพของผลิตภัณฑที่มีผลตอความตั้งใจซื้อของลูกคาจากแบบสอบถามจานวน 300 ชุด จากรานขาย
ของฝากหลายรานของจังหวัดเพชรบูรณ และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ
พบวามีเพียงปจจัยความเขาใจคุณภาพของผลิตภัณฑปจจัยภาพลักษณดานราคาที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจซื้อของลูกคาจากรานขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณซึ่งสามารถอธิบายอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อ
ของลูกคารานขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณไดรอยละ 67.80 อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อธิคม พรสัมฤทธิ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล
ขนาดไม่เกิน 2,000cc ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 2,000cc ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษามาจากประชากรที่เป็นลูกค้าที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก จานวน 400 คน ซึ่งแบ่งตัวอย่างเป็น 3 กลุ่มจาแนกตาม 3 เขต คือเขตลาดพร้าว เขตราม
อินทรา และเขตดินแดง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง มีค่าความน่าเชื่อถือได้ .899 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอ้างอิงได้แก่การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์ มีตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณภาพการบริการ
ส่วนประสมทางการตลาด ตราสินค้า ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน
2,000cc ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และด้าน
ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 2,000cc ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนปัจจัยคุณภาพการบริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจรถยนต์
ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 2,000cc ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
Mohmed, Azizan & Jali (2013) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความไว้วางใจและประสบการณ์ที่
ผ่านมาต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ (The Impact of Trust and Past Experience on Intention
to Purchase in E-Commerce) ผลการศึกษาสรุปว่า 3 ปัจจัย ได้แก่ Trust (ความไว้วางใจ) Past
Experience (ประสบการณ์ที่ผ่านมา) และSocial Presence (การปรากฏตัวของผู้สื่อสารใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นในขณะทาการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์) มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์อย่ามีนัยสาคัญ และทั้งหมดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมและ
ความตั้งใจของผู้ซื้อ โดยความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล มากที่สุด (47%) รองลงมาคือ ประสบการณ์
ที่ผ่านมา (33%) และการปรากฏตัวในสภาพแวดลอมทางสังคมออนไลน์ (20%) หมายความว่า ผู้ซื้อให้
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ความสนใจที่จะไว้วางใจก่อนแล้วขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือตรวจสอบระดับการปรากฏตัวใน
สภาพแวดลอมทางสังคมออนไลน์ เช่น สื่อที่นาเสนอดวยภาพจะทาให้การปรากฏตัวในสภาพแวดลอมทาง
สังคมเห็นไดชัดเจนมากกว่าสื่อที่เป็นเสียง
Porral & Lang (2014) ไดทาการวิจัยเรื่องยี่หอสินคามีบทบาทตอผูผลิตในการแสดงตัวตนซึ่ง
ส่งผลตอความจงรักภักดีตอแบรนดสินคาและภาพลักษณในการตั้งใจซื้อพบว่าตลาดผูบริโภคมีการแข่งขัน
สูงเรื่องการพัฒนาและการจัดการการทาใหฉลากผลิตภัณฑประสบความสาเร็จไดกลายเปนสิ่งที่มี
ความสาคัญกับบริษัท มีวัตถุประสงคในการวิจัยคือเพื่อศึกษาปจจัยของแตละบุคคลจากฉลากสินคาของ
แตละบริษัทที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคและความตั้งใจในการซื้อผลการวิจัยแสดงใหเห็นว่า
อิทธิพลของภาพฉลากสินคาของบริษัท และคุณภาพของสินคามีผลตอการรับรูเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อของผู
บริโภคเปนการสรางความจงรักภักดีของลูกคา และการระบุผูผลิตถือเปนการกลั่นกรองในการตัดสินใจซื้อ
และผลการวิจัยยังเผยใหเห็นวาภาพลักษณของรานคาชื่อเสียงขององคกรจะชวยเสริมสร้างภาพลักษณ
เรื่องคุณภาพและตราสินคาของบริษัทเพราะผูบริโภคใชภาพหรือตราสินคาของบริษัทในการประเมิน
คุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อในเรื่องคุณภาพดังนั้นถารับรูในเรื่องคุณภาพสูงจะสงผลตอความภักดีและความ
ตั้งใจซื้อก็จะสูงตาม
2.11สมมติฐานของการวิจัย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้
2.11.1 ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.11.2 ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.11.3 ความสอดคล้องกับตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
2.11.4 การตระหนักรู้ในตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร

30

2.11.5 ความสอดคล้องกับตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.11.6 การรับรู้คุณภาพของตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.11.7 ฐานะทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
2.11.8 การเป็นเจ้าของรถยนต์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
2.11.9 ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่าง
ตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเองการตระหนักรู้ในตราสินค้า ความ
สอดคล้องกับตราสินค้าการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าฐานะทางสังคมการเป็นเจ้าของรถยนต์มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.12 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.12.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งออกเป็น
2.12.1.1 ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Satisfaction)
2.12.1.2 ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Trust)
2.12.1.3 ความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity)
2.12.1.4 การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
2.12.1.5 ความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations)
2.12.1.6 การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
2.12.1.7 ฐานะทางสังคม (Social Status)
2.12.1.8 การเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership)
2.12.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention)
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2.13 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 เพื่อนาไปใช้ในการพิสูจน์สมมติฐาน
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจที่จะซื้อรถยนต์Aของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดัง
ภาพที่ 2.1 ดังนี้
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ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดตามทฤษฎี
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า
(Brand Relationship Strength in terms of Brand Satisfaction)
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า
(Brand Relationship Strength in terms of Brand Trust)
ความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity)

การตระหนักรู้ในตราสินค้า
(Brand Awareness)
ความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations)

ความตั้งใจที่จะซื้อ
(Purchase Intention)
personal feelings about

การรับรูค้ ุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality)

ฐานะทางสังคม
(Social Status)
การเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership)

functional foods)

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอนาเสนอวิธีการดาเนินการวิจัยตามลาดับดังนี้
3.1 ประเภทของงานวิจัย
3.2 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4 การทดสอบเครื่องมือ
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล
3.6 การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.7 วิธีการทางสถิติ
3.1 ประเภทของงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้เลือกเก็บแบบสอบถามโดยมีการสอบถามเบื้องต้นก่อนว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์
หรือไม่จึงเก็บแบบสอบถาม และเลือกเก็บจากกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการที่ศูนย์การค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุด
ในกรุงเทพมหานคร 5 ลาดับดังนี้ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เอ็มโพเรียม และ
เทอร์มินอล 21 โดยศูนย์การค้าที่มีจานวนผู้ใช้บริการมากที่สุดในแต่ละวันคือ ศูนย์การค้าสยามพารา
กอนและสยามเซ็นเตอร์ มีจานวนผู้ใช้บริการวันละ 200,000 คน (เอเอสทีวี ผู้จัดการออนไลน์, 2558)
รองลงมาคือ เซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้ใช้บริการวันละ 120,000 คน (เอมจีอาร์ ออนไลน์, 2550) เอ็มโพเรียม
100,000 คน (แอดเวิลด์โทเรียล, 2559) และ เทอมินอล 21 มีผู้ใช้บริการวันละ 60,000 คน (วานิช
หนุ่ม, 2560)
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยอ้างอิงจากสูตรการกาหนดขนาด
ของตัวอย่างจากกลุ่มประชากรทั่วไป มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
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หลักการคานวณของ Cohen (1977) จากแบบสอบถามที่เป็น Pilot Test จานวน 40 ชุด โดยใช้
โปรแกรม G*Power เวอร์ชั่น 3.1.7 เพราะเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1977) และ
ผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายท่าน (Erdfelder, Faul & Buchner, 1996 และ
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการคานวณกาหนดค่าเพาเวอร์ (1–β) เท่ากับ 0.85 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ
0.15 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 8 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.0431798 (ซึง่
คานวณได้จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.04141225) ผลที่ได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องเก็บ
สาหรับงานวิจัยครั้งนี้อย่างน้อยคือ จานวน 288 ตัวอย่าง ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยนี้เก็บเป็น
จานวน 300 ตัวอย่าง (Cohen, 1977)
3.2.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง และทาการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือก
ห้างสรรพสินค้าที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครนิยมไปใช้บริการเป็นจานวนมากที่สุด 5 แห่ง ใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สยามพารากอน (Siam Paragon) สยามเซ็นเตอร์ (Siam Center) เซ็นทรัล
เวิลด์ (Central World) เอ็มโพเรียม (Emporium) เทอร์มินอล 21 (Terminal 21) (โฮเทลดอทคอม,
2560)
ขั้นตอนที่2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กาหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเท่าๆ กัน โดยแจกแบบสอบถามและทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์ใน
เขตกรุงเทพมหานครจากห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งที่ได้ทาการสุ่มไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยเก็บข้อมูล
ห้างสรรพสินค้าแห่งละ 60 ชุด ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีการกระจายและได้คาตอบที่
น่าเชื่อถือที่สุด
ตารางที่ 3.1: แสดงกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ตามห้างสรรพสินค้าและจานวนตัวอย่าง
ห้างสรรพสินค้า
Siam Paragon
Siam Center

จานวน (ชุด)
60
60
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): แสดงกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ตามห้างสรรพสินค้าและจานวนตัวอย่าง
ห้างสรรพสินค้า
Central World
Emporium
Terminal 21

จานวน (ชุด)
60
60
60

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
3.3.1 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับ
ความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความ
สอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของ
ตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ และ ความตั้งใจที่จะซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามและขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
3.3.2 การสร้างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับ
ความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับ
ตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ และ ความตั้งใจที่
จะซื้อ
3.3.3 หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้านเนื้อหาของคาถามหลังจากสร้างเครื่องมือ
ในการวิจัยจากนั้นจึงนาแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ ดร.เพ็ญจิรา
คันธวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ และให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์
ได้แก่ คุณ นที กองเกตุใหญ่ กรรมการผู้จัดการฟอร์ด นที ราชพฤกษ์ และ คุณ จันทิมา กิตติกาจาย
หัวหน้าฝ่ายขาย โตโยต้า เจริญค้า (1961) จากัด (จดหมายตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ และแบบฟอร์มให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอ้างอิงในภาคผนวก) เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้อง และให้การเสนอแนะในการ
ทาวิจัยซึ่งถือเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และให้ได้ข้อคาถามที่มี
ข้อความตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.3.4 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน มาทาการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนาไปทดลองใช้เก็บกับกลุ่มตัวอย่าง 40 ชุดและ
นาผลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปร ด้วยวิธีการหา
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ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552 ก)
เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมั่น และความสอดคล้องของแบบสอบถามค่าอัลฟา ที่ได้จะแสดงค่าความคงที่
ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0≤α≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
3.3.5 การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วย Factor
Analysis ของแบบสอบถามจานวน 40 ชุด เพื่อทาการวิเคราะห์หาโครงสร้างที่แท้จริงของปัจจัย
ต่างๆ ตามทฤษฎีที่ได้ศึกษาของงานวิจัยนี้ ได้แก่ ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจ
ในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับ
ตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า
ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ และ ความตั้งใจที่จะซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดกลุ่มคาถาม
ของแต่ละปัจจัยยังสอดคล้องกับทฤษฏีที่ศึกษา (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548 และฉัตรศิริ ปิยะพิมล
สิทธิ์ และอุทัยวรรณ สายพัฒนะ, 2555)
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งแบบสอบถามเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
จานวน 6 ข้อได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ โดยเป็นคาถามแบบ
ลักษณะปลายปิด (Close–ended Response Question)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ จานวน 6 ข้อ ได้แก่
ยี่ห้อรถที่ต้องการ แนวโน้มอันใกล้ที่จะซื้อรถ ผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อรถยนต์ ช่องทางในการหาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจซื้อ เหตุผลในการซื้อรถยนต์ และราคาเฉลี่ยของรถยนต์ที่ต้องการซื้อโดยเป็นคาถามแบบ
ลักษณะปลายปิด (Close–ended Response Question)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตรา
สินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม
การเป็นเจ้าของรถยนต์ และ ความตั้งใจที่จะซื้อ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นปลายปิด (Close–
ended Response Question) มีจานวนทั้งสิ้น 38 ข้อ ประกอบไปด้วย
ด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า
จานวน 4 ข้อ
ด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า
จานวน 4 ข้อ
ด้านความสอดคล้องกับตนเอง
จานวน 5 ข้อ
ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า
จานวน 4 ข้อ
ด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า
จานวน 5 ข้อ
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ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า
จานวน 4 ข้อ
ด้านฐานะทางสังคม
จานวน 4 ข้อ
ด้านการเป็นเจ้าของรถยนต์
จานวน 4 ข้อ
ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ
จานวน 4 ข้อ
โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวัดแบบ Likert Scale
มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง มาก
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง น้อย
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง น้อยที่สุด
การอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปรผลซึ่งผลคานวณโดยใช้สูตรการคานวณ
ความกว้างของอันตรภาคชั้นมีดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค, 2548)
จากสูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น
=
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.8
ดังนั้น เกณฑ์ในการประเมินผลการอภิปรายในส่วนของ Descriptive ผลของการวิจัย
ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูว้ ิจัยใช้
เกณฑ์เฉลี่ยดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยด้านความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความ
ไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตรา
สินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ และ ความตั้งใจที่จะ
ซือ้ อยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยด้านความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความ
ไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตรา
สินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ และ ความตั้งใจที่จะ
ซือ้ อยู่ในระดับมาก

38

คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยด้านความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความ
ไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตรา
สินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ และ ความตั้งใจที่จะซื้อ
อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยด้านความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความ
ไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตรา
สินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ และ ความตั้งใจที่จะ
ซือ้ อยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยด้านความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความ
ไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตรา
สินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ และ ความตั้งใจที่จะซื้อ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับคาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์
เป็นคาถามปลายเปิด (Open–ended Response Question) ให้มีการแสดงความคิดเห็น จานวน 1 ข้อ
3.4 การทดสอบเครื่องมือ
จากการเก็บแบบสอบถามโดยนาทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุด พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผล ดังนี้ คาถามด้านความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า 0.875 คาถามด้านความแข็งแกร่งระหว่าง
ตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า 0.866 คาถามด้านความสอดคล้องกับตนเอง 0.856 คาถาม
ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า เท่ากับ 0.789 คาถามด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า เท่ากับ
0.777 คาถามด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า เท่ากับ 0.749 คาถามด้านฐานะทางสังคมเท่ากับ
0.664 คาถามการเป็นเจ้าของรถยนต์เท่ากับ 0.674 คาถามด้านความตั้งใจที่จะซื้อเท่ากับ 0.843 จาก
ค่าสัมประสิทธิ์ที่ออกมาแสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (Reliability) สูง เนื่องจากมีค่าใกล้เคียง
1 และไม่ต่ากว่า 0.65 (Craig & Moores, 2006)
นอกจากนั้นผู้วิจัยมีการวิเคราะห์การหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
ด้วย Factor Analysis โดยมีตัวแปรทั้งหมดดังนี้
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1) ด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Satisfaction)
2) ด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Trust)
3) ด้านความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity)
4) ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
5) ด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations)
6) ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
7) ด้านฐานะทางสังคม (Social Status)
8) ด้านการเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership)
9) ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention)
ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามจากโครงสร้างข้างต้นได้จานวน 38 ข้อ ดังนี้ คาถามด้านความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า จานวน 4 ข้อ ด้านความแข็งแกร่งระหว่าง
ตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า จานวน 4 ข้อ ด้านความสอดคล้องกับตนเอง
จานวน 5 ข้อ ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า จานวน 4 ข้อ ด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า
จานวน 5 ข้อ ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า จานวน 4 ข้อ ด้านฐานะทางสังคมจานวน 4 ข้อ
ด้านการเป็นเจ้าของรถยนต์ จานวน 4 ข้อ ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ จานวน 4 ข้อ ผู้วิจัยทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้างด้วยวิธี Principal Component Analysis ในการหาจานวนของ
องค์ประกอบ (Factor) ที่เกิดจากข้อคาถามต่าง ๆ และกาหนดค่าในโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อ
คานวณหาค่าน้าหนักของข้อคาถามแต่ละองค์ประกอบโดยให้ Eigenvalue มีค่าเท่ากับ 1 เป็นค่าต่า
ที่สุดในการควบคุมจานวนองค์ประกอบแล้วกาหนดค่าหมุนแกน Orthogonal แบบ Varimax เพื่อทา
ให้ข้อคาถามบางตัวที่เดิมเป็นสมาชิกหลายองค์ประกอบ กลายเป็นสมาชิกขององค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งอย่างเด่นชัด เป็นการแยกว่าข้อคาถามใดควรจะอยู่ในองค์ประกอบใด ผลลัพธ์คือ
หลังจากการหมุนแกน 7 ครั้ง ผู้วิจัยได้พิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของข้อ
คาถามต่างๆ ว่ามีค่ามากที่สุดอยู่ที่องค์ประกอบใด ก็จะจัดให้อยู่ในองค์ประกอบนั้นแต่มีข้อแม้ว่าค่า
Factor Loading ของแต่ละข้อคาถามควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป เพื่อแสดงว่าตัวแปรนั้นมีความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Field, 2005) ผลลัพธ์ของการวัดความเที่ยงตรงในตัวแปรต่าง ๆ มีดังนี้
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ตารางที่ 3.2: การวิเคราะห์หาโครงสร้างที่แท้จริงของปัจจัยด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับ
ความพึงพอใจในตราสินค้า (BS) ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจใน
ตราสินค้า (BT) ความสอดคล้องกับตนเอง (SC) การตระหนักรู้ในตราสินค้า (AW) ความ
สอดคล้องกับตราสินค้า (AS) การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (PQ) ฐานะทางสังคม (SS)
การเป็นเจ้าของรถยนต์ (CO)
BS1
BS2
BS3
BS4
BT1
BT2
BT3
BT4
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
AW1
AW2
AW3
AW4
AS1
AS2
AS3
AS4
AS5
PQ1
PQ2

BS
.589
.670
.660
.647

BT

SC

AW

AS

PQ

SS

CO

PI

.633
.616
.621
.621
.790
.817
.810
.797
.682
.593
.572
.439
.494
.742
.787
.793
.714
.745
.802
.817
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): การวิเคราะห์หาโครงสร้างที่แท้จริงของปัจจัยด้านความแข็งแกร่งระหว่างตรา
สินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (BS) ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับ
ความไว้วางใจในตราสินค้า (BT) ความสอดคล้องกับตนเอง (SC) การตระหนักรู้ใน
ตราสินค้า (AW) ความสอดคล้องกับตราสินค้า (AS) การรับรู้คุณภาพของตรา
สินค้า (PQ) ฐานะทางสังคม (SS) การเป็นเจ้าของรถยนต์ (CO)
BS
PQ3
PQ4
SS1
SS2
SS3
SS4
CO1
CO2
CO3
CO4
PI1
PI2
PI3
PI4

BT

SC

AW

AS

PQ
.831
.782

SS

CO

PI

.395
.542
.732
.755
.670
.783
.700
.498
.730
.825
.797
.751

จากตารางที่ 3.1 สามารถอธิบายปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
ด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand Relationship
Strength in terms of Brand Satisfaction)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจใน
ตราสินค้า (Brand Relationship Strength in terms of Brand Satisfaction) สามารถจัด
โครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรอิสระ และใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1 องค์ประกอบดังนี้
ประกอบด้วยคาถาม จานวน 4 ข้อ คาถามได้แก่ ท่านรู้สึกว่าท่านรู้ความต้องการของท่านเกี่ยวกับ
รถยนต์ A (BS1) ท่านมักจะรู้สึกว่าท่านพึงพอใจกับตราสินค้ารถยนต์ A (BS2) ท่านมักจะพึงพอใจกับ
ประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากรถยนต์ A (BS3) ท่านรู้สึกว่าท่านจะพึงพอใจกับประสบการณ์ที่ท่าน
ได้รับกับตราสินค้ารถยนต์ A (BS4)
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ด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Relationship
Strength in terms of Brand Trust)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตรา
สินค้า (Brand Relationship Strength in terms of Brand Trust) สามารถจัดโครงสร้างในกลุ่ม
ของตัวแปรอิสระ และใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1 องค์ประกอบดังนี้ ประกอบด้วยคาถาม
จานวน 4 ข้อ คาถามได้แก่ ตราสินค้า A มีความซื่อสัตย์และจริงใจอย่างมาก (BT1) ท่านรู้สึกว่าท่าน
ไว้ใจตราสินค้า A อย่างมาก (BT2) ตราสินค้า A เป็นตราสินค้าที่จริงใจและทาตามสัญญา (BT3) ตรา
สินค้า A ปฏิบัติต่อท่านอย่างจริงจังและเชื่อถือได้ (BT4)
ด้านความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในด้านความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity) สามารถ
จัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรอิสระและใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1 องค์ประกอบดังนี้
ประกอบด้วยคาถาม จานวน 5 ข้อ คาถาม ได้แก่ รถยนต์ A มีความสอดคล้องกับตัวท่านเอง (SC1)
รถยนต์ A สะท้อนว่าท่านคือใคร (SC2) ภาพลักษณ์ของลูกค้าของรถยนต์ A จะสอดคล้องกับสิ่งที่ท่าน
มองเห็นในตัวท่านเอง (SC3) รถยนต์ A เป็นกระจกสะท้อนภาพลักษณ์ของท่าน (SC4) ท่านจะมี
ลักษณะคล้ายๆกับลูกค้าโดยทั่วไปของ A (SC5)
ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
สามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรอิสระ และใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1 องค์ประกอบ
ดังนี้ ประกอบด้วยคาถามจานวน 4 ข้อคาถาม ได้แก่ตราสินค้า A มีเอกลักษณ์ของตนเอง (AW1) ท่าน
รับรู้ถึงคุณภาพรถยนต์ A (AW2) ท่านสามารถจดจาโลโก้รถยนต์ A ได้แม้ว่าจะอยู่กับรถยนต์อื่น
(AW3) ตราสินค้าของรถยนต์ A เป็นที่รู้จักโดยบุคคลทั่วไป (AW4)
ด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations)
สามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรอิสระและใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1 องค์ประกอบ
ดังนี้ ประกอบด้วยคาถามจานวน 5 ข้อ คาถาม ได้แก่ ตราสินค้า A นาเสนอบรรยากาศภายในโชว์
รูมที่ดี (AS1) รถยนต์ A ให้การอานวยความสะดวกในศูนย์บริการรถยนต์ที่ดี (AS2) รถยนต์ A
ให้บริการลูกค้าที่ดี (AS3) รถยนต์ A มีรถยนต์ให้เลือกหลากหลาย (AS4) รถยนต์ A ให้บริการหลังการ
ขายที่ดี (AS5)
ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived
Quality) สามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรอิสระ และใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1

43

องค์ประกอบ ดังนี้ ประกอบด้วยคาถาม จานวน 4 ข้อคาถาม ได้แก่ รถยนต์ A นาเสนอรถยนต์ที่มี
คุณภาพ (PQ1) รถยนต์ A มีความสอดคล้องกับคุณภาพ (PQ2) รถยนต์ A มีผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เชื่อถือได้ (PQ3) รถยนต์ A มีคุณสมบัติและหน้าที่การใช้งานที่ดีมาก (PQ4)
ด้านฐานะทางสังคม (Social Status)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในด้านฐานะทางสังคม (Social Status) สามารถจัด
โครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรอิสระ และใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1 องค์ประกอบ ดังนี้
ประกอบด้วยคาถามจานวน 4 ข้อ คาถาม ได้แก่ ท่านคิดว่ารถยนต์จะสามารถเพิ่มโอกาสในหน้าที่การ
งาน (SS1) ท่านคิดว่ารถยนต์จะสามารถเพิ่มโอกาสในการดาเนินชีวิตให้ดีขึ้นได้ (SS2) ท่านคิดว่าการ
เดินทางด้วยรถยนต์มีความน่าเบื่อหน่ายน้อยกว่าการเดินทางแบบอื่น (SS3) ท่านคิดว่ารถยนต์เป็นการ
เดินทางที่ดีที่สุดในการไปทากิจกรรมท่องเที่ยว (SS4)
ด้านการเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในด้านการเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership) สามารถ
จัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรอิสระ และใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1 องค์ประกอบดังนี้
ประกอบด้วยคาถาม จานวน 4 ข้อคาถามได้แก่ท่านจะมีความสุขมากขึ้นถ้าท่านมีรถยนต์ (CO1) ผู้คน
จะให้ความสาคัญกับท่านมากขึ้นถ้าหากท่านมีรถยนต์ (CO2) ท่านจะมีเพื่อนมากขึ้นถ้าท่านมีรถยนต์
(CO3) ในประเทศไทยการมีรถยนต์เป็นสิ่งจาเป็น (CO4)
ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในด้านความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) สามารถ
จัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรอิสระ และใช้เทคนิค Factor Analysis ได้ 1 องค์ประกอบดังนี้
ประกอบด้วยคาถาม จานวน 4 ข้อ คาถามได้แก่ ท่านจะซื้อรถยนต์ A (PI1) ท่านจะซื้อรถยนต์ A ในปี
หน้า (PI2) แทนที่จะซื้อรถยนต์ 2-3 คันท่านจะซื้อรถยนต์ A เพียงคันเดียว (PI3) ท่านจะซื้อรถยนต์ A
อย่างแน่นอนในอนาคต (PI4)
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม มีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.5.1 ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบใน
การศึกษาและนามาสร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มของตัวอย่างที่
ได้คัดเลือกอย่างน้อย จานวน 300 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูล เดือน ธันวาคม 2559
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3.5.2 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามก่อนจะนามาประมวลผล ในระบบโดยได้รับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระและผู้เชี่ยวชาญข้างต้นดังกล่าว
3.5.3 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และทาการเลือก
เฉพาะฉบับที่สมบูรณ์มาลงรหัสตัวเลขในแบบลงรหัส สาหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ตาม
เกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน แล้วจึงนาไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตาราง และ
บทความผลงานวิจัย ที่ทามาการศึกษามาก่อน และรวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถหาได้
โดยเกี่ยวข้องกับ ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่ง
ระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตรา
สินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของ
รถยนต์ และ ความตั้งใจที่จะซื้อเพื่อใช้ในการกาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย และสามารถใช้
อ้างอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัยได้
3.6 การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทาการรวบรวม และทาการประมวลผลโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ คือ SPSS ทาวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
3.6.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูลในแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป
3.6.2 การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ได้กาหนดไว้
3.6.3 นาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกลงในโปรแกรมประมวลผล โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูลโดยในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(Level of Significance)
3.6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามจะทาการวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
3.6.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
1) ข้อมูลส่วนที่ 1 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่และร้อยละ
2) ข้อมูลส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับ ข้อมูลด้านพฤติกรรมความตั้งใจที่จะ
ซื้อรถยนต์ A วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ
3) ข้อมูลส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับ ระดับความเห็นใน ด้านความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความ
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ไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตรา
สินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม และการเป็นเจ้าของรถยนต์ ทาการวิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
4) ข้อมูลส่วนที่ 4 เป็นคาถามสาหรับ การให้คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A
3.6.4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติที่
ใช้สาหรับการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1) ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Product–moment Correlation Coefficient)
2) ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson Product–moment Correlation Coefficient)
3) ความสอดคล้องกับตนเอง มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่
จะซื้อรถยนต์ A โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product–moment
Correlation Coefficient)
4) การตระหนักรู้ในตราสินค้า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่
จะซื้อรถยนต์ A โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product–moment
Correlation Coefficient)
5) ความสอดคล้องกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product–moment
Correlation Coefficient)
6) การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product–moment
Correlation Coefficient)
7) ฐานะทางสังคม มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อ
รถยนต์ A โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product–moment
Correlation Coefficient)
8) การเป็นเจ้าของรถยนต์ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะ
ซื้อรถยนต์ A โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product–moment
Correlation Coefficient)
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9) ด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม
การเป็นเจ้าของรถยนต์ มีอิทธิพลในการพยากรณ์พฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อโดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
3.7 วิธีการทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
3.7.1 ค่าความเชื่อมั่นของชุดคาถาม (Reliability of the Test) โดยการใช้สูตร
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552 ข)

แทนค่
เมื่อ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
แทนจานวนข้อคาถามในแบบสอบถาม
แทนผลรวมค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ
แทนคะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
3.7.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
3.7.2.1 ร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความถี่ หรือจานวน
ที่ต้องการกับความถี่หรือจานวนทั้งหมด โดยเทียบเป็น 100 ทาการหาค่าร้อยละจากสูตร ดังต่อไปนี้
(อภินันท์ จันตะเสนี, 2549 อ้างใน ภัทรพร เฉลิมบงกช, 2552, หน้า 34)

เมื่อ

P
แทนค่าร้อยละ
f
แทนความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ
N
แทนจานวนความถี่ทั้งหมด
ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถนาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกันได้
3.7.2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) หรือค่าเฉลี่ย
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แทนค่าเฉลี่ย
แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
แทนจานวนของคะแนนในกลุ่ม
3.7.2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจาย
เขียนแทนด้วย S.D. หรือ S (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545 อ้างใน ภัทรพร เฉลิมบงกช, 2552, หน้า 35)
เมื่อ

หรือ

เมื่อ

S.D.
X
n
∑

แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทนค่าคะแนน
แทนจานวนคะแนนแต่ละกลุ่ม
แทนผลรวม

3.7.3 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
วิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระทุกตัวพร้อมกัน
โดยทาการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) มีสมมติฐานของการทดสอบ คือ H0: β1 = β2 =…=
βk = 0 เทียบกับ H1: มี βi อย่างน้อย 1 ตัวที่ ≠ 0 (i=1,…,k) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551 ก)
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ตารางที่ 3.3: การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
แหล่งความแปรปรวน องศาอิสระ
(Source of Variance)
(df)
การถดถอย (Regression)
ความคลาดเคลื่อน
(Error/ Residual)
ผลรวม (Total)

k

ผลบวกกาลังสอง
(Sum Square:
SS)
SSR

n–k–1

SSE

n–1

SST

ผลบวกกาลังสอง
เฉลี่ย (Mean
Square: MS)
MSR = SSR
K
MSE = SSE
n–k–1

F–
Statistics
F = MSR
MSE

ที่มา: กัลยา วานิชย์บัญชา. (2551 ก). การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เมื่อ

k
คือ จานวนตัวแปรอิสระ
n
คือ จานวนตัวอย่าง
SST (Sum Square of Total) คือ ค่าความแปรปรวนทั้งหมดของ

SSR (Sum Square of Regression) คือ ค่าความแปรปรวนของ Y
เนื่องจากอิทธิพลของ X0,…,Xk
SSE (Sum Square of Error/ Sum Square of Residual) คือ ค่าความ
แปรปรวนของ Y เนื่องจาก อิทธิพลอื่น ๆ ∑ = 1(–)
MSR (Mean Square of Regression) คือ ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของ
Y เนื่องจากอิทธิพลของ X0,…, Xk
MSE (Mean Square of Error) คือ ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของ Y
เนื่องจากอิทธิพลอื่น
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F คือ ค่าสถิติทดสอบที่พิจารณามีการแจกแจงแบบ F (F–distribution)
จากการ ปฏิเสธ H0 เมื่อค่า F ที่คานวณได้ มีค่ามากกว่า F1–, k, n–k–1
3.7.3.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product–moment
Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (บุญชม ศรีสะอาด, 2538 อ้างใน
ภัทรพร เฉลิมบงกช, 2552, หน้า 38)

เมื่อ

R xy คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
∑
คือ ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 1 (X)
∑
คือ ผลรวมของข้อมูลที่วัดได้จากตัวแปรตัวที่ 2 (Y)
∑
คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างข้อมูลตัวแปรที่ 1 และ 2
∑X2 คือ ผลรวมกาลังสองของข้อมูลที่วัดได้จกตัวแปรตัวที่ 1
∑Y คือ ผลรวมกาลังสองของข้อมูลที่วัดได้จกตัวแปรตัวที่ 2
N
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง–1≤ r ≤ 1 ความหมายของค่า r คือ
เครื่องหมายบวก และลบจะเป็นตัวบ่งบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์
ค่า r ที่มีค่าเป็นบวก หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ค่า r ที่มีค่าเป็นลบ หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
สาหรับขนาดของความสัมพันธ์สามารถดูได้จากค่า r ที่เป็นตัวเลข
ค่า r ที่มีค่าสูง (ค่าเข้าใกล้ 1) หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและ
มีสัมพันธ์กันมาก
ค่า r ที่มีค่าต่า (ค่าเข้าใกล้–1) หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
และมีสัมพันธ์กันน้อย
ค่า r ที่มีค่าเป็นศูนย์ หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
ค่า r ที่มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อย

บทที่ 4
บทวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม
2559 โดยใช้แบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างโดยตรง ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร อย่างน้อยจานวน 300 ชุด และดาเนินการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ คือ SPSS
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผล ดังนี้ คาถามด้าน
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้าเท่ากับ 0.920 คาถามความแข็งแกร่ง
ระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้าเท่ากับ 0.924 คาถามด้านความสอดคล้องกับตนเอง
0.950 คาถามด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้าเท่ากับ 0.827 คาถามด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า
เท่ากับ 0.926 คาถามด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าเท่ากับ 0.945 คาถามด้านฐานะทางสังคม
เท่ากับ 0.803 คาถามการเป็นเจ้าของรถยนต์เท่ากับ 0.765 คาถามด้านความตั้งใจที่จะซื้อเท่ากับ
0.915 จากค่าสัมประสิทธิ์ที่ออกมาแสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (Reliability) สูง เนื่องจากมี
ค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต่ากว่า 0.65 (Craig & Moores, 2006) จึงสามารถนาผลลัพธ์ไปวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนต่อไป โดยผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 การสรุปข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึง
ลักษณะทั่วไปของตัวแปรข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ นาเสนอในรูปแบบตารางที่ 4.1–4.6 ดังนี้
ตารางที่ 4.1: ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ
เพศ
ชาย

จานวน
134

ร้อยละ
44.7
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ
เพศ
หญิง
รวม

จานวน
166
300

ร้อยละ
55.3
100.0

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจานวน
166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 มากกว่าเพศชายซึ่งมีจานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7
ตารางที่ 4.2: ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
อายุ
ไม่เกิน 24 ปี
25-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
55 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
35
118
67
47
33
300

ร้อยละ
11.7
39.3
22.3
15.7
11.0
100.0

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี
มี จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองมาคือ อายุ 36 – 45 ปี มีจานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ
22.3 ต่อมา คือ อายุระหว่าง 46 – 55 ปี มีจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ต่อมา คือ อายุไม่เกิน
24 ปี มีจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ อายุ 55 ปีขึ้นไป มี
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0
ตารางที่ 4.3: ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพ
สถานภาพ
โสด

จานวน
163

ร้อยละ
54.3
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพ
สถานภาพ
สมรส
หย่าร้าง/ หม้าย/ แยกกันอยู่
รวม

จานวน
118
19
300

ร้อยละ
39.3
6.3
100.0

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจานวน
163 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองมา คือ สมรส มีจานวน 118 คน คิดเป็น ร้อยละ 39.3 ส่วน
กลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ หย่าร้าง/ หม้าย/ แยกกันอยู่ มีจานวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.3
ตารางที่ 4.4: ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน
33
198
68
1
300

ร้อยละ
11.0
66.0
22.7
0.3
100.0

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีจานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองมาคือ ปริญญาโท มีจานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7
ต่อมาคือ ต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ
ปริญญาเอก มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3
ตารางที่ 4.5: ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 20,000 บาท

จานวน
63

ร้อยละ
21.0
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน
53
46
49
89
300

ร้อยละ
17.7
15.3
16.3
29.7
100.0

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 50,001 บาท ขึ้นไปมี
จานวน 89 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.7 รองมา คือ รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท มีจานวน 63
คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ต่อมา คือ 20,001 – 30,000 บาท มีจานวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.7 ต่อมา คือ 40,001 – 50,000 บาท มีจานวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.3 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างน้อยที่สุดคือ 30,001 – 40,000 บาท มีจานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3
ตารางที่ 4.6: ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอาชีพ
อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ รับราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน/ รับจ้าง
ธุรกิจส่วน/ ตัวค้าขาย
นิสิต/ นักศึกษา
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน
รวม

จานวน
129
80
58
22
11
300

ร้อยละ
43.0
19.3
26.7
7.3
3.7
100.0

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
รับราชการ มีจานวน 129 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.0 รองมา คือ พนักงานบริษัทเอกชน/ รับจ้าง มี
จานวน 80 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.3 ต่อมา คือ ธุรกิจส่วน/ ตัวค้าขาย มีจานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
26.7 ต่อมา คือ นิสิต/ นักศึกษา มีจานวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.3 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน มีจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
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4.2 การสรุปข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึงข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย คุณตองการที่จะซื้อรถยนตยี่ห้ออะไร คุณมี
แนวโนมที่จะซื้อรถยนตในเวลาอันใกล นี้หรือไม่ ใครมีอิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์ แหล่งที่ใช้ในการ
หาข้อมูล เหตุผลหลักในการเลือกซื้อรถยนต์ ราคาเฉลี่ยของรถยนต์ที่ท่านต้องการซื้อ นาเสนอใน
รูปแบบตารางที่ 4.7–4.12 ดังนี้
ตารางที่ 4.7: ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมด้านยี่ห้อรถยนต์ที่ท่านต้องการ
ยี่ห้อรถยนต์
โตโยต้า
ฮอนด้า
มาสด้า
มิตซูบิชิ
รวม

จานวน
149
98
39
14
300

ร้อยละ
49.7
32.7
13.0
4.7
100

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตองการที่จะซื้อรถยนตยี่ห้อโต
โยต้า มีจานวน 149 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.7 รองมา ตองการที่จะซื้อรถยนตยี่ห้อฮอนด้า มีจานวน 98
คน คิดเป็น ร้อยละ 32.7 รองมา ตองการที่จะซื้อรถยนตยี่ห้อมาสด้า มีจานวน 39 คน คิดเป็น ร้อยละ
13.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ ตองการที่จะซื้อรถยนตยี่ห้อมิตซูบิชิ มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.7
ตารางที่ 4.8: ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมด้านแนวโนมที่จะซื้อรถยนตในเวลาอันใกล้
แนวโน้มในการซื้อรถยนต์
ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์
ภายในระยะเวลา 3 เดือน
ภายในระยะเวลา 6 เดือน

จานวน
6
8
15

ร้อยละ
2.0
2.7
5.0
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ): ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมด้านแนวโนมที่จะซื้อรถยนตในเวลาอันใกล้
แนวโน้มในการซื้อรถยนต์
ภายในระยะเวลา 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รวม

จานวน
40
47
300

ร้อยละ
13.3
15.7
100

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีแนวโนมที่จะซื้อรถยนต์ภายใน
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี มีจานวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.7 รองมา มีแนวโนมที่จะซื้อรถยนต์ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี มีจานวน 40 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.3 รองมา มีแนวโนมที่จะซื้อรถยนต์ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน มีจานวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.0 รองมา มีแนวโนมที่จะซื้อรถยนต์ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน มีจานวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.7 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ แนวโนมที่จะ
ซื้อรถยนต์ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0
ตารางที่ 4.9: ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมด้านราคาเฉลี่ยของรถยนต์ที่ท่านต้องการซื้อ
งบประมาณในการเลือกซื้อรถยนต์
ต่ากว่า 600,000 บาท
600,001 - 700,000 บาท
700,001 - 800,000 บาท
800,000 - 900,000 บาท
มากกว่า 900,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
41
66
65
65
63
300

ร้อยละ
13.7
22.0
21.7
21.7
21.0
100

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีงบประมาณในการเลือกซื้อ
รถยนต์ 600,001 - 700,000 บาท มีจานวน 66 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.0 รองมา มีงบประมาณในการ
เลือกซื้อรถยนต์ 700,001 - 800,000 บาท มีจานวน 65 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.7 เท่ากับ มี
งบประมาณในการเลือกซื้อรถยนต์ 800,000 - 900,000 บาท มีจานวน 65 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.7
รองมา มีงบประมาณในการเลือกซื้อรถยนต์มากกว่า 900,001 บาทขึ้นไป มีจานวน 63 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 21.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ มีงบประมาณในการเลือกซื้อรถยนต์ต่ากว่า 600,000 บาท
มีจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7
ตารางที่ 4.10: ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมด้านอิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์
ครอบครัว
เพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญ
สื่อโฆษณา
โปรโมชั่น
การทดสอบรถยนต์
ประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยใช้งาน
อื่นๆ

จานวน
183
64
37
73
113
61
114
0

ร้อยละ
61.0
21.3
12.3
24.3
37.7
20.3
38.0
0

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าอิทธิพลในการเลือกซื้อ
รถยนต์ คือ ครอบครัว มีจานวน 183 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.0 รองมา อิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์
คือ ประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยใช้งาน มีจานวน 114 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.0 รองมา อิทธิพลในการ
เลือกซื้อรถยนต์ คือ โปรโมชั่น มีจานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองมา อิทธิพลในการเลือกซื้อ
รถยนต์ คือ สื่อโฆษณา มีจานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 รองมา อิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์ คือ
เพื่อน มีจานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 รองมา อิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์ คือ การทดสอบ
รถยนต์ มีจานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 รองมา อิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์ คือ ผู้เชี่ยวชาญ มี
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ อิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์ด้าน
อื่นๆ มีจานวน 0 คน คิด เป็นร้อยละ 0.0
ตารางที่ 4.11: ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมด้านแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล
ตัวแทนจาหน่าย

จานวน
190

ร้อยละ
63.3
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมด้านแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ)
แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล
โบรชัวร์จากบริษัท
ญาติพี่น้อง
โฆษณาจากบริษัท
เพื่อน
ช่างรถยนต์
ผู้เชี่ยวชาญ
นิตยสารรถยนต์
เว็บไซต์
อื่นๆ

จานวน
106
81
101
116
24
64
51
88
0

ร้อยละ
35.3
27.0
33.7
38.7
8.0
21.3
17.0
29.3
0

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล
คือ ตัวแทนจาหน่าย มี จานวน 190 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.3 รองมา มีแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล คือ
เพื่อน มีจานวน 116 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.7 รองมา มีแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล คือ โบรชัวร์จาก
บริษัท มีจานวน 106 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.3 รองมา มีแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล คือ โฆษณาจาก
บริษัท มี จานวน 101 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.7 3 รองมา มีแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล คือ เว็บไซต์ มี
จานวน 88 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.3 รองมา มีแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล คือ ญาติพี่น้อง มี จานวน
81 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.0 รองมา มีแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ มี จานวน 64 คน
คิดเป็น ร้อยละ 21.3 รองมา มีแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล คือ นิตยสารรถยนต์ มี จานวน 51 คน คิด
เป็น ร้อยละ 17.0 รองมา มีแหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล คือ ช่างรถยนต์ มี จานวน 24 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 8.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ อื่น ๆ มี จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0
ตารางที่ 4.12: ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมด้านเหตุผลหลักในการเลือกซื้อรถยนต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เหตุผลหลักในการเลือกซื้อรถยนต์
ขนส่งสินค้า
ขับไปเรียน

จานวน
38
38

ร้อยละ
12.7
12.7
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ): ผลการวิจัยข้อมูลพฤติกรรมด้านเหตุผลหลักในการเลือกซื้อรถยนต (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)
เหตุผลหลักในการเลือกซื้อรถยนต์
ขับไปทางาน
ใช้ในธุรกิจส่วนตัว
ท่องเที่ยว
เสริมภาพลักษณ์ให้ตนเอง

จานวน
212
100
159
66

ร้อยละ
70.7
33.3
53.0
22.0

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้รถยนต์ขับไปทางาน มี
จานวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.7 รองมาคือ ใช้ท่องเที่ยว มี จานวน 159 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.0
ต่อมา คือ ใช้ในธุรกิจส่วนตัว มี จานวน 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.3 กลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด คือ ขนส่ง
สินค้าและ ขับไปเรียน มี จานวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.7
4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน
ตารางที่ 4.13: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความ
แข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand Relationship
Strength in terms of Brand Satisfaction)
ด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้า
กับความพึงพอใจในตราสินค้า
(Brand Relationship Strength in terms
of Brand Satisfaction)
ท่านรู้สึกว่าท่านรู้ความต้องการของท่านเกี่ยวกับ
รถยนต์ A
ท่านมักจะรู้สึกว่าท่านพึงพอใจกับตราสินค้า
รถยนต์ A

Mean

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.58

0.78

มาก

3.67

0.75

มาก
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Satisfaction)
ด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้า
กับความพึงพอใจในตราสินค้า
(Brand Relationship Strength in terms
of Brand Satisfaction)
ท่านมักจะพึงพอใจกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับ
จากรถยนต์ A
ท่านรู้สึกว่าท่านจะพึงพอใจกับประสบการณ์ที่
ท่านได้รับกับตราสินค้ารถยนต์ A
รวม

Mean

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.66

0.78

มาก

3.66

0.79

มาก

3.64

0.69

มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า
(Brand Relationship Strength in terms of Brand Satisfaction) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (Mean= 3.64) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.69) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ท่านมักจะรู้สึกว่าท่านพึงพอใจกับตราสินค้ารถยนต์ A มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 3.67) รองลงมาคือ ท่านมักจะพึงพอใจกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับจาก
รถยนต์ A (Mean= 3.66) และต่อมา คือ ท่านรู้สึกว่าท่านจะพึงพอใจกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับกับ
ตราสินค้ารถยนต์ A (Mean= 3.66) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือท่านรู้สึกว่าท่านรู้ความ
ต้องการของท่านเกี่ยวกับรถยนต์ A (Mean= 3.58)
จากตารางนี้ พ บว่ า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Satisfaction) ข้อท่านรู้สึกว่าท่านจะพึงพอใจกับ
ประสบการณ์ที่ท่านได้รับกับตราสินค้ารถยนต์ A ได้มีการกระจายตัวของข้อมูลมากที่สุด จาก
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.79) และข้อที่มีการกระจายตัว
ของข้อมูลน้อยที่สุด คือ ท่านมักจะรู้สึกว่าท่านพึงพอใจกับตราสินค้ารถยนต์ A (S.D. = 0.75)
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ตารางที่ 4.14: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Trust)
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความ
ไว้วางใจในตราสินค้า
(Brand Relationship Strength in terms
of Brand Trust)
ตราสินค้า A มีความซื่อสัตย์และจริงใจอย่างมาก
ท่านรู้สึกว่าท่านไว้ใจตราสินค้า A อย่างมาก
ตราสินค้า A เป็นตราสินค้าที่จริงใจและทาตาม
สัญญา
ตราสินค้า A ปฏิบัติต่อท่านอย่างจริงจังและ
เชื่อถือได้
รวม

Mean

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.65

0.72

มาก

3.77

0.69

มาก

3.66

0.70

มาก

3.64

0.73

มาก

3.68

0.64

มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Trust) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean=
3.68) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.64) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านรู้สึกว่าท่าน
ไว้ใจตราสินค้า A อย่างมาก มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 3.77) รองลงมาคือ
ตราสินค้า A เป็นตราสินค้าที่จริงใจและทาตามสัญญา (Mean= 3.66) และต่อมา คือ ตราสินค้า A มีความ
ซื่อสัตย์และจริงใจอย่างมาก (Mean= 3.65) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตรา
สินค้า A ปฏิบัติต่อท่านอย่างจริงจังและเชื่อถือได้ (Mean= 3.64)
จากตารางนี้ พ บว่ า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand
Relationship Strength in terms of Brand Trust) ตราสินค้า A ปฏิบัติต่อท่านอย่างจริงจังและ
เชื่อถือได้ มีการกระจายตัวของข้อมูลมากที่สุดจากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน โดยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.73) และข้อที่มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยที่สุดคือ ท่านรู้สึกว่าท่าน
ไว้ใจตราสินค้า A อย่างมาก (S.D. = 0.69)
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ตารางที่ 4.15: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity)
ด้านความสอดคล้องกับตนเอง
(Self-Congruity)
รถยนต์ A มีความสอดคล้องกับตัวท่านเอง
รถยนต์ A สะท้อนว่าท่านคือใคร
ภาพลักษณ์ของลูกค้าของรถยนต์ A จะ
สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านมองเห็นในตัวท่านเอง
รถยนต์ A เป็นกระจกสะท้อนภาพลักษณ์ของ
ท่าน
ท่านจะมีลักษณะคล้ายๆกับลูกค้าโดยทั่วไปของ
A
รวม

Mean

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.41
3.27

0.85
0.89

มาก
ปานกลาง

3.37

0.86

ปานกลาง

3.30

0.91

ปานกลาง

3.39

0.83

ปานกลาง

3.34

0.79

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ด้านความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity) โดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (Mean= 3.34) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.79) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รถยนต์ A มีความสอดคล้องกับตัวท่านเอง มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดโดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 3.41) รองลงมา คือ ท่านจะมีลักษณะคล้ายๆกับลูกค้าโดยทั่วไปของ A
(Mean= 3.39) และต่อมา คือ ภาพลักษณ์ของลูกค้าของรถยนต์ A จะสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านมองเห็น
ในตัวท่านเอง (Mean= 3.37) ต่อมา คือ รถยนต์ A เป็นกระจกสะท้อนภาพลักษณ์ของท่าน (Mean=
3.30) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รถยนต์ A สะท้อนว่าท่านคือใคร
(Mean= 3.27)
จากตารางนี้ พ บว่ า ด้านความสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity) ข้อรถยนต์ A เป็น
กระจกสะท้อนภาพลักษณ์ของท่าน มีการกระจายตัวของข้อมูลมากที่สุด จากองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน
โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.91) และข้อที่มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยที่สุด คือ
ท่านจะมีลักษณะคล้ายๆกับลูกค้าโดยทั่วไปของ A (S.D. = 0.83)
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ตารางที่ 4.16: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)
ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า
(Brand Awareness)
ตราสินค้า A มีเอกลักษณ์ของตนเอง
ท่านรับรู้ถึงคุณภาพรถยนต์ A
ท่านสามารถจดจาโลโก้รถยนต์ A ได้แม้ว่าจะอยู่
กับรถยนต์อื่น
ตราสินค้าของรถยนต์ A เป็นที่รู้จักโดยบุคคล
ทั่วไป
รวม

Mean

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.76
3.73

0.69
0.66

มาก
มาก

4.03

0.69

มาก

4.15

0.69

มาก

3.92

0.55

มาก

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.92) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.55) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตราสินค้าของรถยนต์ A เป็นที่รู้จักโดยบุคคลทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 4.15) รองลงมา คือ ตราสินค้า A มีเอกลักษณ์ของตนเอง (Mean
= 3.76) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านรับรู้ถึงคุณภาพรถยนต์ A
(Mean= 3.73)
จากตารางนี้พบว่า ด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ข้อตราสินค้า A มี
เอกลักษณ์ของตนเอง และท่านสามารถจดจาโลโก้รถยนต์ A ได้แม้ว่าจะอยู่กับรถยนต์อื่น และตรา
สินค้าของรถยนต์ A เป็นที่รู้จักโดยบุคคลทั่วไป มีการกระจายตัวของข้อมูลมากที่สุด จากองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ด้าน โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.69) และข้อที่มีการกระจายตัวของข้อมูล
น้อยที่สุด คือ ท่านรับรู้ถึงคุณภาพรถยนต์ A (S.D. = 0.66)

63

ตารางที่ 4.17: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations)
ด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า
(Brand Associations)
ตราสินค้า A นาเสนอบรรยากาศภายในโชว์รู
มที่ดี
รถยนต์ A ให้การอานวยความสะดวกใน
ศูนย์บริการรถยนต์ที่ดี
รถยนต์ A ให้บริการลูกค้าที่ดี
รถยนต์ A มีรถยนต์ให้เลือกหลากหลาย
รถยนต์ A ให้บริการหลังการขายที่ดี
รวม

Mean

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.69

0.70

มาก

3.70

0.73

มาก

3.71
3.79
3.64
3.71

0.76
0.73
0.72
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations) โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.71) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.64) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รถยนต์ A มีรถยนต์ให้เลือกหลากหลาย มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 3.79) รองลงมา คือ รถยนต์ A ให้บริการลูกค้าที่ดี (Mean= 3.71)
รองลงมา คือ รถยนต์ A ให้การอานวยความสะดวกในศูนย์บริการรถยนต์ที่ดี (Mean= 3.70) รองลงมา
คือ ตราสินค้า A นาเสนอบรรยากาศภายในโชว์รูมที่ดี (Mean= 3.69) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รถยนต์ A ให้บริการหลังการขายที่ดี (Mean= 3.64)
จากตารางนี้ พ บว่ า ด้านความสอดคล้องกับตราสินค้า (Brand Associations) ข้อรถยนต์ A
ให้บริการลูกค้าที่ดี มีการกระจายตัวของข้อมูลมากที่สุด จากองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน โดยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.76) และข้อที่มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยที่สุด ตราสินค้า A
นาเสนอบรรยากาศภายในโชว์รูมที่ดี (S.D. = 0.70)
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ตารางที่ 4.18: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า
(Brand perceived quality)
รถยนต์ A นาเสนอรถยนต์ที่มีคุณภาพ
รถยนต์ A มีความสอดคล้องกับคุณภาพ
รถยนต์ A มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้
รถยนต์ A มีคุณสมบัติและหน้าที่การใช้งานที่ดี
มาก
รวม

Mean

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.73
3.72
3.79

0.71
0.72
0.69

มาก
มาก
มาก

3.71

0.69

มาก

3.74

0.65

มาก

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived
Quality) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean= 3.74) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
(S.D. = 0.65) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รถยนต์ A มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้ มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 3.79) รองลงมา คือ รถยนต์ A นาเสนอรถยนต์ที่มี
คุณภาพ (Mean= 3.73) และต่อมาคือ รถยนต์ A มีความสอดคล้องกับคุณภาพ (Mean= 3.72) รอง
มาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รถยนต์ A มีคุณสมบัติและหน้าที่การใช้งานที่ดีมาก
(Mean= 3.71)
จากตารางนี้ พ บว่ า ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
ข้อรถยนต์ A มีความสอดคล้องกับคุณภาพ มีการกระจายตัวของข้อมูลมากที่สุด จากองค์ประกอบทั้ง 4
ด้าน โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.72) และข้อที่มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยที่สุด
คือ รถยนต์ A มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้ และรถยนต์ A มีคุณสมบัติและหน้าที่การใช้งานที่ดีมาก
(S.D. = 0.69)
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ตารางที่ 4.19: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านฐานะทางสังคม (Social Status)
ด้านฐานะทางสังคม
(Social Status)
ท่านคิดว่ารถยนต์จะสามารถเพิ่มโอกาสใน
หน้าที่การงาน
ท่านคิดว่ารถยนต์จะสามารถเพิ่มโอกาสในการ
ดาเนินชีวิตให้ดีขึ้นได้
ท่านคิดว่าการเดินทางด้วยรถยนต์มีความน่า
เบื่อหน่ายน้อยกว่าการเดินทางแบบอื่น
ท่านคิดว่ารถยนต์เป็นการเดินทางที่ดีที่สุดใน
การไปทากิจกรรมท่องเที่ยว
รวม

Mean

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.66

0.89

มาก

3.81

0.76

มาก

3.78

0.75

มาก

4.03

0.64

มาก

3.82

0.60

มาก

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ด้านฐานะทางสังคม (Social Status) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 3.82) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.60) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อท่านคิดว่ารถยนต์เป็นการเดินทางที่ดีที่สุดในการไปทากิจกรรมท่องเที่ยว มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 4.03) รองลงมา คือ ท่านคิดว่ารถยนต์จะสามารถเพิ่มโอกาสในการ
ดาเนินชีวิตให้ดีขึ้นได้ (Mean= 3.81) รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการเดินทางด้วยรถยนต์มีความน่าเบื่อ
หน่ายน้อยกว่าการเดินทางแบบอื่น (Mean= 3.78) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ท่านคิดว่ารถยนต์จะสามารถเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน (Mean= 3.66)
จากตารางนี้ พ บว่ า ด้านฐานะทางสังคม (Social Status) ข้อท่านคิดว่ารถยนต์จะสามารถ
เพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน มีการกระจายตัวของข้อมูลมากที่สุดจากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน โดยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.89) และข้อที่มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยที่สุด คือ ท่านคิด
ว่ารถยนต์เป็นการเดินทางที่ดีที่สุดในการไปทากิจกรรมท่องเที่ยว (S.D. = 0.64)
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ตารางที่ 4.20: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership)
ด้านการเป็นเจ้าของรถยนต์
(Car Ownership)
ท่านจะมีความสุขมากขึ้นถ้าท่านมีรถยนต์
ผู้คนจะให้ความสาคัญกับท่านมากขึ้นถ้าหาก
ท่านมีรถยนต์
ท่านจะมีเพื่อนมากขึ้นถ้าท่านมีรถยนต์
ในประเทศไทยการมีรถยนต์เป็นสิ่งจาเป็น
รวม

Mean

S.D.

3.97

0.73

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

3.44

0.91

มาก

3.20
3.95
3.64

1.01
0.74
0.65

ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ด้านการเป็นเจ้าของรถยนต์ (Car Ownership) โดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.64) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.65) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านจะมีความสุขมากขึ้นถ้าท่านมีรถยนต์ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 3.97) รองลงมา คือ ในประเทศไทยการมีรถยนต์เป็นสิ่งจาเป็น (Mean=
3.95) และต่อมา คือ ผู้คนจะให้ความสาคัญกับท่านมากขึ้นถ้าหากท่านมีรถยนต์ (Mean= 3.44) รอง
มาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านจะมีเพื่อนมากขึ้นถ้าท่านมีรถยนต์ (Mean=
3.20)
จากตารางนี้ พ บว่ า ด้านการเป็นเจ้าของรถยนต์ (Ownership) ข้อท่านจะมีเพื่อนมากขึ้นถ้า
ท่านมีรถยนต์ มีการกระจายตัวของข้อมูลมากที่สุด จากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน โดยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 1.01) และข้อที่มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยที่สุดคือ ท่านจะมีความสุข
มากขึ้นถ้าท่านมีรถยนต์ (S.D. = 0.73)
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ตารางที่ 4.21: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention)
ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ
(Purchase Intention)
ท่านจะซื้อรถยนต์ A
ท่านจะซื้อรถยนต์ A ในปีหน้า
แทนที่จะซื้อรถยนต์ 2-3 คันท่านจะซื้อรถยนต์
A เพียงคันเดียว
ท่านจะซื้อรถยนต์ A อย่างแน่นอนในอนาคต
รวม

Mean

S.D.

3.38
2.92

1.00
1.91

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง

2.97

1.10

ปานกลาง

3.24
3.13

1.11
0.98

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) โดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.13) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.98) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านจะซื้อรถยนต์ A มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
(Mean= 3.38) รองลงมา คือ ท่านจะซื้อรถยนต์ A อย่างแน่นอนในอนาคต (Mean= 3.24) และต่อมา
คือ แทนที่จะซื้อรถยนต์ 2-3 คันท่านจะซื้อรถยนต์ A เพียงคันเดียว (Mean= 2.97) ส่วนข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านจะซื้อรถยนต์ A ในปีหน้า (Mean= 2.97)
จากตารางนี้ พ บว่ า ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) ข้อท่านจะซื้อรถยนต์ A
ในปีหน้า มีการกระจายตัวของข้อมูลมากที่สุด จากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน โดยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 1.91) และข้อที่มีการกระจายตัวของข้อมูลน้อยที่สุด คือ ท่านจะซื้อรถยนต์
A (S.D. = 1.00)
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน
ข้อมูลความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่ง
ระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตรา
สินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของ
รถยนต์ และความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 4.22: การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ของ
ข้อมูลความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้อง
กับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ และ
ความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Variable
ความแข็งแกร่งระหว่างตรา
สินค้ากับความพึงพอใจใน
ตราสินค้า (BS)
ความแข็งแกร่งระหว่างตรา
สินค้ากับความไว้วางใจใน
ตราสินค้า (BT)
ความสอดคล้องกับตนเอง
(SC)
การตระหนักรู้ในตราสินค้า
(AW)
ความสอดคล้องกับตราสินค้า
(AS)

Mean

S.D.

Cronbach’s
Alpha

BS

3.64

0.69

0.920

1

3.81

0.64

0.924

.724**

1

3.34

0.79

0.950

.680**

.615**

1

3.92

0.55

0.827

.528**

.626**

.401**

1

3.71

0.64

0.926

.557**

.691**

.447**

.689**

BT

SC

AW

AS

PQ

SS

CO

PI

1

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ): การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
ของข้อมูลความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า
ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็น
เจ้าของรถยนต์ และความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Variable
การรับรูค้ ุณภาพของตรา
สินค้า (PQ)
การรับรูค้ ุณภาพของตรา
สินค้า (SS)
ฐานะทางสังคม (CO)
การเป็นเจ้าของรถยนต์ (PI)

Mean

S.D.

Cronbach’s
Alpha

BS

BT

SC

AW

AS

PQ

3.74

0.65

0.945

.552**

.654**

.444**

.705**

.786**

1

3.82

0.60

0.803

.344**

.395**

.442**

.283**

.418**

.388**

1

3.64

0.65

0.765

.420**

.417**

.440**

.341**

.496**

.451**

.616**

1

3.13

0.98

0.915

.649**

.550**

.660**

.295**

.406**

.384**

.381**

.390**

SS

CO

PI

1

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

69

70

จากตารางที่ 4.22 สามารถอธิบายสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้ามี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่ ผลจากการ
วิเคราะห์พบว่าปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (Pearson’s Correlation เท่ากับ
0.649) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้ามี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่ ผลจากการ
วิเคราะห์พบว่า ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้ามีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (Pearson’s Correlation
เท่ากับ 0.550) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยความสอดคล้องกับตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อ
รถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยความสอดคล้อง
กับตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
(Pearson’s Correlation เท่ากับ 0.660) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อ
รถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยการตระหนักรู้ใน
ตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
(Pearson’s Correlation เท่ากับ 0.295) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยความสอดคล้องกับตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซือ้
รถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยความสอดคล้อง
กับตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
(Pearson’s Correlation เท่ากับ 0.406) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยการรับรู้คุณภาพของตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะ
ซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยการรับรู้
คุณภาพของตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร (Pearson’s Correlation เท่ากับ 0.384) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
สมมติฐานข้อที่ 7 ปัจจัยฐานะทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยฐานะทางสังคมมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (Pearson’s Correlation
เท่ากับ 0.381) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
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สมมติฐานข้อที่ 8 ปัจจัยการเป็นเจ้าของรถยนต์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อ
รถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครหรือไม่ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยการเป็นเจ้าของ
รถยนต์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
(Pearson’s Correlation เท่ากับ 0.390) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
ตารางที่ 4.23: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของปัจจัยด้านข้อมูลความแข็งแกร่ง
ระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับ
ความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า
ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็น
เจ้าของรถยนต์ และความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Model
1

การถดถอย
Regression
ความคลาดเคลื่อน
Residual
Total

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

154.771

8

19.346

41.161

.000b

136.775

291

0.470

291.546
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จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ยืนยันว่าตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลในความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจใน
ตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง
การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทาง
สังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อเนื่องจาก
พบว่าค่า Sig. ของสมการมีค่าเท่ากับ 0.000 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตารางที่ 4.24: ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของ ปัจจัยด้านข้อมูลความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่ง
ระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้
คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ และความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A
Dependent Variable: Purchase Intention, r = 0.729 , R2 = 0.531 , Constant(a) = -0.496
Independent Variables
Std. Error
β
(Constant)
0.337
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (BS)
0.355*
0.093
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า (BT)
0.104
0.108
ความสอดคล้องกับตนเอง (SC)
0.355*
0.073
การตระหนักรู้ในตราสินค้า (AW)
-0.160*
0.108
ความสอดคล้องกับตราสินค้า (AS)
0.043
0.113
การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (PQ)
0.001
0.108
ฐานะทางสังคม (SS)
0.069
0.086
การเป็นเจ้าของรถยนต์ (CO)
0.031
0.082
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

T
-1.472
5.393
1.473
6.035
-2.603
0.579
010
1.291
0.566

Sig
0.142
0.000
0.142
0.000
0.010
0.563
0.992
0.198
0.572

Tolerance

VIF

0.372
0.322
0.465
0.428
0.296
0.348
0.571
0.533

2.687
3.102
2.152
2.339
3.381
3.149
1.751
1.878

72

73

จากตารางที่ 4.24 สามารถอธิบายสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ ดังนี้
จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter
พบว่า ตัวแปรต้น สามารถพยากรณ์พฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A และชี้ให้เห็นว่า ปัจจัย
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า (Sig = 0.000) และปัจจัยความ
สอดคล้องกับตนเอง (Sig = 0.000) และการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Sig = 0.010) โดยมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ปัจจัยดังกล่าว สามารถพยากรณ์พฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อ
รถยนต์ A ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ปัจจัยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของตรา
สินค้ากับความน่าเชื่อถือในตราสินค้า (Sig = 0.142) ความสอดคล้องกับตราสินค้า (Sig = 0.563)
การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Sig = 0.992) ฐานะทางสังคม (Sig = 0.198) และการเป็นเจ้าของ
รถยนต์ (Sig = 0.572) ทั้ง 5 ตัวแปรนี้ไม่มีระดับนัยสาคัญ แสดงว่าปัจจัยดังกล่าว ไม่สามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ได้อย่างมีนัยสาคัญ โดยตัวแปรต้นที่มีอานาจ
พยากรณ์ดีที่สุด คือ ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า และความ
สอดคล้องกับตนเอง โดยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.000 ส่วนปัจจัยการ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า ไม่นามาอธิบายผลความสัมพันธ์ แม้ว่าผลลัพธ์ทางสถิติแสดงว่า ปัจจัยการ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) (Sig = 0.010) ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.1 แต่ค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ -0.160 ซึ่งถือว่าเกิดตัวแปรกด (Suppressor
Variables) หมายถึงตัวแปรทดสอบที่เข้ามาลดหรือระงับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตามให้น้อยลงหรือหมดลงไปแม้ว่าเมื่อนาตัวแปรทดสอบในที่นี้คือ ปัจจัยการตระหนักรู้ใน
ตราสินค้า (Brand Awareness) (Sig = 0.010) เข้ามาศึกษาแล้วพบว่าตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
กลับมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระในเชิงลบแทนที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกันในเชิงบวกจึงถือว่าตัวแปร
อิสระในที่นี้คือ ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) และตัวแปรตามคือ ความ
ตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention) ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน (Pedhazur, 1997 และเทพศักดิ์
บุณยรัตพันธุ์, 2553) ทาให้ตัวแปรด้านความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตรา
สินค้า และความสอดคล้องกับตนเองโดยตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ได้ร้อยละ 72.9 และอีกร้อยละ 27.1 เกิดจากอิทธิพลตัวแปร
อื่นๆที่ไม่ได้นามาศึกษา และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ±0.337 ซึ่งสามารถสร้าง
สมการถดถอย ได้ ดังนี้
Y (พฤติกรรมความตั้งใจที่จะซือ้ ) = -0.496 + 0.355 (ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตรา
สินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า) + 0.355 (ปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง)
จากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า
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หากเพิ่มปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า 1 หน่วย
ในขณะที่ ปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A จะเพิ่มขึ้น 0.355 หน่วย
หากเพิ่มปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง 1 หน่วยในขณะที่ ปัจจัยด้านอื่น ๆ คงที่ พฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A จะเพิ่มขึ้น 0.355 หน่วย
จากตารางที่ 4.24 สามารถนาไปอธิบายสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ได้ดังนี้
สมมติฐานข้อ 9 จากการที่ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับ
ความพึงพอใจในตราสินค้า และปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะ
ซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้า
ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์
ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น
Collinearity หมายถึง สภาพที่เกิดสหสัมพันธ์ (Correlation) กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อมีการวิเคราะห์ด้วย Multiple Linear Regressions ส่วน Multicollinearity
คือ การมีสหสัมพันธ์กันเอง ระหว่างตัวแปรอิสระที่มากกว่า 2 ตัวขึ้นไป (Nitiphong, 2012) หรือการที่
สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระ ในสมการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ในกรณีที่ขนาดของความสัมพันธ์มีค่าสูง (High Multicollinearity) จะทาให้ตัวคานวณที่ได้
มีค่าความเบี่ยงเบนไปจากค่าแท้จริง โดยปัญหาเรื่อง Multicollinearity นั้นมีสาเหตุมาจาก ขนาด
(Degree) ของความสัมพันธ์ ถ้าขนาดความสัมพันธ์มีค่าน้อย ก็จะถือว่าตัวคานวณจะไม่เบี่ยงเบนไป
จากค่าแท้จริงมากนัก ดังนั้น ในการวิเคราะห์ด้วย Multiple Linear Regressions ตัวแปรอิสระ
จะต้อง ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง คือ ไม่เกิด Multicollinearity (Cohen, 1977)
การตรวจสอบ Multicollinearity จะใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) หรือค่า
Tolerance หรือค่า Eigen Value ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบดังนี้
Variance Inflation Factor (VIF) ค่า VIF ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 10 หากเกินกว่านี้ แสดง
ว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง (O’Brien, 2007)
Tolerance หากค่า Tolerance < 0.1 แสดงว่าเกิด Multicollinearity (O’Brien, 2007)
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ตารางที่ 4.25: การตรวจสอบค่า Collinearity ของตัวแปรอิสระ
Independent Variables
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า
ความสอดคล้องกับตนเอง
การตระหนักรู้ในตราสินค้า
ความสอดคล้องกับตราสินค้า
การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า
ฐานะทางสังคม
การเป็นเจ้าของรถยนต์
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Tolerance
0.372
0.322
0.465
0.428
0.296
0.348
0.571
0.533

VIF
2.687
3.102
2.152
2.339
3.381
3.149
1.751
1.878

จากผลการวิเคราะห์ในตาราง 4.26 พบว่า ค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 0.296
ซึ่งไม่ต่ากว่า 0.2 หรือถ้า VIF ที่มีค่ามากที่สุด คือ 3.381 ซึ่งน้อยกว่า 10 ดังนั้น แสดงว่า ตัวแปรอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือไม่เกิด Multicollinearity นั่นเอง
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ภาพที่ 4.1: ผลของการทดสอบด้วยการวิเคราะห์เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จาก
กรอบแนวคิดของการวิจัย สามารถสรุปผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึง
พอใจในตราสินค้า (Brand Relationship
Strength in terms of Brand Satisfaction)

H1: β = 0.355
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความ
ไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Relationship
Strength in terms of Brand Trust)

H2: β = 0.104

ความสอดคล้องกับตนเอง
(Self-Congruity)

H3: β = 0.355
การตระหนักรู้ในตราสินค้า
(Brand Awareness)

ความตั้งใจที่จะซื้อ
(Purchase Intention)

H4: β = -0.160
ความสอดคล้องกับตราสินค้า
(Brand Associations)

H5: β = 0.043
การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า
(Brand Perceived Quality)

H6: β = 0.001
ฐานะทางสังคม
(Social Status)

H7: β = 0.069
การเป็นเจ้าของรถยนต์
(Car Ownership)

H8: β = 0.031
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
หมายถึง ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
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จากภาพที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตรา
สินค้า และปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A และปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตรา
สินค้า ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้า ปัจจัยความสอดคล้องกับตราสินค้า ปัจจัยการรับรู้คุณภาพ
ของตราสินค้า ปัจจัยฐานะทางสังคม และปัจจัยการเป็นเจ้าของรถยนต์การรับรู้และ ไม่มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่ง
ระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การตระหนักรู้ในตรา
สินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของ
รถยนต์ ที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้
เป็นการวิจัยเชิงสารวจเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการครั้งนี้ ได้แก่ คือ ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ อย่างน้อยจานวน 300 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative
Analysis) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษาสมมติฐาน
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่สาคัญ ได้แก่ ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึง
พอใจในตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้อง
กับตนเอง การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า
ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ ที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อ พบว่าข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี
รายได้ประมาณ 50,001 ขึ้นไป อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือรับราชการ รถยนต์ที่เลือกซื้อคือยี่ห้อ
โตโยต้า มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์ระยะภายในเวลามากกว่า1ปี โดยราคาเฉลี่ยที่ต้องการคือ 600,001 700,000 บาท ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์คือครอบครัว แหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์คือตัวแทนจาหน่าย และเหตุผลหลักของการตั้งใจซื้อรถยนต์คือเพื่อขับไปทางาน โดย
ผลการวิจัยตามสมมติฐาน สามารถสรุปได้ ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตรา
สินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตรา
สินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ไม่มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่
จะซื้อรถยนต์ A
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่
จะซื้อรถยนต์ A
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้า
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยความสอดคล้องกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ปัจจัยความสอดคล้องกับตรา
สินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ปัจจัยการรับรู้คุณภาพของตรา
สินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานข้อที่ 7 ปัจจัยฐานะทางสังคม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อ
รถยนต์ A
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ปัจจัยฐานะทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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สมมติฐานข้อที่ 8 ปัจจัยการเป็นเจ้าของรถยนต์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะ
ซื้อรถยนต์ A
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ ปัจจัยการเป็นเจ้าของรถยนต์ มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
สมมติฐานข้อที่ 9 ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า
ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง
ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้า ปัจจัยความสอดคล้องกับตราสินค้า ปัจจัยการรับรู้คุณภาพของตรา
สินค้า ปัจจัยฐานะทางสังคม ปัจจัยการเป็นเจ้าของรถยนต์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อ
รถยนต์ A
ผลจากการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐาน แต่มีเพียงปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่าง
ตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า และปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง มีอานาจการพยากรณ์
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะบริโภค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ปัจจัยความแข็งแกร่ง
ระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้า ปัจจัยความ
สอดคล้องกับตราสินค้า ปัจจัยการรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ปัจจัยฐานะทางสังคม ปัจจัยการเป็น
เจ้าของรถยนต์ ไม่มีอานาจพยากรณ์ความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
จากสมมติฐานที่ 9 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A (Y) ได้แก่ ปัจจัย
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า และความสอดคล้องกับตนเอง ร้อย
ละ 72.9 และอีกร้อยละ 27.1 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่นๆที่ไม่ได้นามาศึกษา และมีค่าความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ±0.337 ซึ่งสามารถสร้างสมการถดถอย ได้ ดังนี้
Y (พฤติกรรมความตั้งใจที่จะซือ้ ) = -0.496 + 0.355 (ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตรา
สินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า) + 0.355 (ปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง)
5.2 การอภิปรายผล
การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตรา
สินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม
การเป็นเจ้าของรถยนต์ ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ในกรุงเทพมหานคร
โดยการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้าวต้นพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
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สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อ ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้ามี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก ก่อนการซื้อสินค้าผู้บริโภคต้องมีความรู้สึกเชิงบวกกับ
ตราสินค้าอยู่แล้ว เช่น มีความพึงพอใจในตราสินค้า พึงพอใจในประสบการณ์ที่ได้จากตราสินค้า เป็น
ต้น โดยสอดคล้องกับ โสพิณ ปั้นกาญจนโต (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติหรือความรู้สึก
ดีที่ ผู้รับบริการแสดงออกถึงความพอใจในทิศทางที่เป็นบวก เมื่อได้รับผลประโยชน์ในด้านจิตใจและ
วัตถุ และจะแสดงออกในทิศทางลบเมื่อเกิดความไม่พอใจ ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้าที่เป็นตัวกระตุ้นภายใน
ความ พึงพอใจในด้านบริการคือ ความรู้สึกของอารมณ์ที่เป็นสุขซึ่งได้รับจากการบริการทั้งด้านการ
จัดการที่ดี ความสะดวก การบริการที่เสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อ ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า
ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคอาจไม่ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพจาก
ตราสินค้าในด้านการให้บริการที่มีต่อผู้บริโภค สอดคล้องกับ Baier (1986) กล่าวว่า ความไว้วางใจ
ผู้อื่นว่าเขาจะกระทาทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ของเราและจะไม่ทาร้ายหรือเอารัดเอา
เปรียบ
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะซื้อ ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
พบว่าปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคนั้น ผู้บริโภคจะ
คานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับตนเองเป็นหลัก โดยสอดคล้องกับ Das (2014) พบว่า ความ
เหมาะสมกับตนเองเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อผู้ค้าและทัศนคติที่
ผู้บริโภคมีต่อผู้ค้ายังส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าอีกด้วย
สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะซื้อมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้า มีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่า ตราของ
สินค้าโตโยต้าเป็นที่รู้จักโดยบุคคลทั่วไปและมีเอกลักษณ์ในตนเองซึ่งสอดคล้องกับ Hwang, Lee,
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Diddi & Karpova (2016) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การตระหนักรู้ในตราสินค้าเป็นความสามารถ ของผู้จดจา
หรือระลึกได้เกีย่ วกับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเป็นจุดเชื่อมโยงจากความไม่แน่ใจในตราสินค้าที่รู้จัก
ไปสู่ความมัน่ ใจในระดับของสินค้า
สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยความสอดคล้องกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจที่จะซื้อ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยความสอดคล้องกับตราสินค้ากับความตั้งใจที่จะซื้อ ไม่มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
ผู้วิจัยคาดว่าผู้บริโภคอาจไม่ได้รับการเอาใจใส่และดูแลรวมไปถึงการมีบริการที่ดีจากตราสินค้าเท่า
ความคาดหวัง Emari และคณะ (2012) ที่กล่าวว่าความสอดคล้องกับตราสินค้ามีผลต่อความนึกคิดใน
ใจของผู้บริโภคและรับรู้ได้ทั้งด้านบวกและลบของตราสินค้า เปรียบได้กับเครื่องมือที่ทาให้ตราสินค้า
เกิดความแตกต่างโดยส่วนใหญ่แล้วส่งผลต่อการพบเห็นของผู้บริโภคเมื่อได้พบเจอตราสินค้านั้น
ผู้บริโภคจะนึกถึงภาพของตราสินค้านั้นทันที
สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่
จะซื้อ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยการตระหนักรู้ในตราสินค้ากับความตั้งใจที่จะซื้อ ไม่มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
ผู้วิจัยคาดว่าผู้บริโภคอาจไม่ได้เกิดการตระหนักรู้ในตราสินค้าของรถยนต์ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งอย่าง
ถ่องแท้ อาจเป็นการรับรู้ตราสินค้าอย่างกว้างๆ ทาให้ความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์จากความตระหนักรู้ใน
ตราสินค้าไม่มีความสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Huanga & Sarigöllüb (2012) ความตระหนักรู้ในตรา
สินค้ามีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผู้บริโภคใช้ความตระหนักรู้ในตรา
สินค้าในการตัดสินใจด้วยตนเอง ตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักมักจะถูกเลือกจากผู้บริโภคมากกว่าตราสินค้าที่
ไม่เป็นที่รู้จัก
สมมติฐานข้อที่ 7 ปัจจัยฐานะทางสังคมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อ มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า ปัจจัยฐานะทางสังคมกับความตั้งใจที่จะซื้อ ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าผู้บริโภคเห็นว่าการมี
รถยนต์ไม่สามารถเพิ่มโอกาสทางสังคมได้ โดยสอดคล้องกับ Hayes, King & Ramirez (2016) กล่าว
ว่า บทบาทของกระบวนการทางสังคมช่วยทาให้เกิดแรงจูงใจที่ส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจได้
สมมติฐานข้อที่ 8 ปัจจัยการเป็นเจ้าของรถยนต์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะ
ซือ้ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยการเป็นเจ้าของรถยนต์กับความตั้งใจที่จะซื้อ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าในปัจจุบันการ
มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่จาเป็นเนื่องมาจากปัญหาระบบขนส่งมวลชนในเมืองที่ทาให้ไม่ได้รับ
สะดวกสบายจากการเดินทางเท่าที่ควร โดยสอดคล้องกับ Verma, Manoj & Verma (2016) ได้
กล่าวว่าว่า ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรถยนต์อยู่แล้ว มีแนวโน้มที่จะซื้อรถมากกว่าผู้ที่ไม่ได้มาจาก
ครอบครัวลักษณะดังกล่าว และได้รับผลกระทบในเรื่องปัจจัยความสะดวกสบายมากกว่า
สมมติฐานข้อที่ 9 จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าปัจจัย
ที่มีอานาจพยากรณ์เชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อพบว่า ปัจจัยความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับ
ความพึงพอใจในตราสินค้า และปัจจัยความสอดคล้องกับตนเอง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก ฤกษ์สาหร่าย (2527) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติใน
ทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในความพอใจในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้น
ทัศนคติในทางบวกของบุคคลจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกันนั้น สามารถลดความ
ตึงเครียดให้ต่าลง เพราะความตึงเครียดเป็นบ่อเกิดของความไม่พึงพอใจ ความตึงเครียดนี้มีผลเกี่ยว
เนื่องมาจากความต้องการของมนุษย์ ถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งในด้านร่างกาย
ความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการทางสังคม และความเป็นอิสระ ความตึงเครียดต่างๆก็จะลดลง คน
ก็จะบังเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ส่วนปัจจัยได้แก่ ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจ
ในตราสินค้า การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า
ฐานะทางสังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่าการรับรู้ด้านคุณภาพที่มีต่อ
คุณภาพโดยรวม ความเหนือกว่าของสินค้าหรือบริการโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
หรือคุณสมบัติของ สินค้านั้นๆ คุณภาพที่ถูกรับรู้จะไม่เปลี่ยนตามความพึงพอใจในคุณค่าเสมอไป
กล่าวคือ การที่ผู้บริโภคพอใจในคุณภาพที่ถูกรับรู้ของสินค้าหรือบริการไม่ได้หมายความว่าระดับของ
คุณภาพที่ถูกรับรู้ต่อสินค้าหรือบริการนั้นจะสูงตามไปด้วย ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jung
และคณะ (2014) ที่กล่าวว่าสาหรับฐานะทางสังคมที่รับรูได ในการศึกษานี้ กลาวถึงการรับรูระดับของ
กาลังใจ มิตรภาพ การสรางมิตรภาพ เอกลักษณทางสังคม และการแสดงออกถึงตัวตนตอสมาชิกคน
อื่นๆ และผูบริโภคมีความเชื่อว่าการมีฐานะทางสังคมผลจะส่งผลต่อการซื้อสินค้าราคาสูงเพิ่มมากขึ้น
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจใน
ตราสินค้า ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง
การตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทาง
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สังคม การเป็นเจ้าของรถยนต์ ที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจควรพิจารณาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้
5.3.1 ผู้ประกอบการควรมีความใส่ใจกับการสร้างความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความ
พึงพอใจในตราสินค้าในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากธุรกิจรถยนต์ทุกขั้นตอนทั้งในระหว่างการขายและ
หลังการขายสามารถทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในตราสินค้าได้เสมอ จึงเป็นเหตุผลที่ควรใส่ใจ
และตระหนักถึงความสาคัญในการให้บริการแก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ
ในตราสินค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้มียอดขายและความเต็มใจจ่ายจากผู้บริโภคได้มากขึ้น
5.3.2 ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับความสอดคล้องกับตนเอง เนื่องมาจากผู้บริโภค
เลือกให้ความสนใจในตราสินค้าที่มีความสอดคล้องกับวิถีผู้บริโภคเห็นว่าตราสินค้านั้นแสดงออกถึง
บางสิ่งที่สื่อความหมายถึงตนเองและการเลือกซื้อตราสินค้านั้นสามารถแสดงบุคลิกภาพของตราสินค้า
กับผู้บริโภคได้ ทั้งนี้จึงควรทาเน้นในการทาตลาดด้านโฆษณาโดยเน้นการสื่อความหมายของรุ่น
รถยนต์แต่ละรุ่นแทนผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ และเน้นการนาเสนอถึงรถยนต์แต่ละรุ่นจะสามารถ
ตอบสนองชีวิตประจาวันที่แตกต่างของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้อย่างไร เป็นต้น
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
นักวิชาการควรพิจารณาศึกษางานวิจัยในอนาคต ดังนี้
5.4.1 ควรมีการศึกษาการวัด ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความพึงพอใจในตราสินค้า
ความแข็งแกร่งระหว่างตราสินค้ากับความไว้วางใจในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตนเอง การ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า ความสอดคล้องกับตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า ฐานะทางสังคม
การเป็นเจ้าของรถยนต์ ที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของบริโภคในเขตพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะ
กลุ่มจังหวัดที่มีจานวนรถยนต์ส่วนบุคคลมาก เช่น เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา นครราชสีมา เป็นต้น
เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่ดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลและมีแนวโน้มซื้อรถยนต์ตามมา
มากที่สุดด้วย การจะศึกษาถึงความตั้งใจจะซื้อจึงควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่มีผู้บริโภคมากจึงจะได้
ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงและเป็นการศึกษาในตลาดรถยนต์ในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากตลาด
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง จึงจะสามารถทราบข้อเท็จจริงที่มีความ
ครอบคลุมถึงความตั้งใจซื้อที่มีความแตกต่างกันในแต่ละตลาด
5.4.2 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาตัวแปรคั่นกลางเพิ่มขึ้น เช่น ปัจจัยการรับรู้
นวัตกรรมที่อาจจะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ระบบรถยนต์ในปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนาอยู่เสมอการรับรู้ด้านนวัตกรรมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ใน
อนาคตของผู้บริโภคได้ และปัจจัยอิทธิพลประเทศต้นกาเนิดของสินค้าที่อาจจะมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจได้เช่นกัน เนื่องจากอิทธิพลใดๆ ในด้านบวกหรือด้านลบที่อาจจะมีผลต่อประเทศผู้ผลิตนั้นใน
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แนวทางการเลือกของผู้บริโภคหรือพฤติกรรมที่ตามมา โดยทั่วไปการรับรู้ประเทศต้นกาเนิดที่เป็นที่ชื่น
ชอบนาไปสู่การอนุมานที่ดีเกี่ยวกับทัศนคติต่อสินค้าและการประเมินผลโดยผู้บริโภคใช้ข้อมูลประเทศ
ต้นกาเนิดของสินค้าเป็นตัวชี้นาของคุณภาพซึ่งรถยนต์แต่ละตราสินค้ามีต้นกาเนิดมาจากหลากหลาย
ประเทศ การศึกษาตัวแปรข้างต้นจึงทาให้ได้ทราบถึงอิทธิพลจากประเทศต่างๆที่มีต่อผู้บริโภค ทราบ
ถึงทัศนคติ และอาจนามาปรับใช้ในการสร้างภาพลักษณ์รถยนต์ของแต่ละตราสินค้าได้
5.4.3 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ
รถยนต์ด้วยอื่นๆ เนื่องจากประเทศไทยปัจจุบัน กระแสการมีรถยนต์ส่วนตัวและดูแลรถยนต์ใน
รูปแบบต่างๆ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทั้งร้านคาร์แคร์ ร้านอะไหล่ ร้านของตกแต่งสาหรับรถยนต์ การ
บริการและร้านค้าเหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตไปพร้อมกับตลาดรถยนต์ที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาใน
ข้อมูลเหล่านี้ทาให้สามารถที่จะนาผลการวิจัยมาทาการศึกษาและเปรียบเทียบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความ
ตั้งใจที่จะซื้อที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามงานวิจัย
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NO..........
แบบสอบถาม
เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์ A ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง : แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประกอบกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยกรุงเทพ และสำมำรถนำผลกำรวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อธุรกิจรถยนต์ ดังนั้น จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบ
แบบสอบถำมให้ตรงตำมควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด โอกำสนี้ผู้ศึกษำวิจัย พงศกร บุญบงกำร
นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำเอกกำรตลำด คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ขอขอบคุณใน
ควำมร่วมมือของท่ำนเป็นอย่ำงสูง
คาชี้แจง : ให้ท่ำนตอบคำถำมโดยทำเครื่องหมำย ✓ ในช่อง ที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำก
ที่สุดโดยเลือกตอบเพียงช่องเดียว
1. เพศ
 1. ชำย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. ต่ำกว่ำ 24 ป
 2. 25-35 ปี
 3. 36-45 ปี
 4. 46-55ปี
 5. 55ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
 1. โสด
 2. สมรส
 3. หย่ำร้ำง/หม้ำย/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา
 1. ต่ำกว่ำปริญญำตรี  2. ปริญญำตรี
 3. ปริญญำโท
 4. ปริญญำเอก
 5. อื่นๆ โปรดระบุ...................
5. รายได้ต่อเดือน
 1. ต่ำกว่ำหรือเท่ำกับ 20,000 บำท
 2. 20,001 – 30,000 บำท
 3. 30,001 – 40,000 บำท
 4. 40,001 – 50,000 บำท
 5. 50,000 บำทขึ้นไป
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6. อาชีพ
 1. ข้ำรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ  2. ธุรกิจส่วนตัว
 3. พนักงำนบริษัทเอกชน  4. นิสิต / นักศึกษำ
 5. แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน
 6. อื่นๆ โปรดระบุ...................
7. คุณตองการที่จะซื้อรถยนตยี่ห้ออะไร
 1. โตโยต้ำ  2. ฮอนด้ำ  3. มำสด้ำ  4. มิตซูบิชิ
8. คุณมีแนวโนมที่จะซื้อรถยนตในเวลาอันใกลๆ นี้หรือไม่
 1. ภำยในระยะเวลำ 1 สัปดำห์
 2. ภำยในระยะเวลำ 1 เดือน
 3. ภำยในระยะเวลำ 3 เดือน
 4. ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน
 5. ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
 6. มำกกว่ำ 1 ปี
9. ใครมีอิทธิพลในการเลือกซื้อรถยนต์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ครอบครัว
 2. เพื่อน
 3. ผู้เชี่ยวชำญ
 4. สื่อโฆษณำ
 5. โปรโมชั่น
 6. กำรทดสอบรถยนต์
 7. ประสบกำรณตรงจำกผูที่เคยใช้งำน
 8. อื่นๆ โปรดระบุ...................
10. แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ตัวแทนจำหน่ำย
 2. โบรชัวร์จำกบริษัท
 3. ญำติพี่น้อง
 4. โฆษณำจำกบริษัท
 5. เพื่อน
 6. ช่ำงรถยนต์
 7. ผู้เชี่ยวชำญ
 8. นิตยสำรรถยนต์
 9. เว็บไซต์
 10. อื่นๆ โปรดระบุ……………
11. เหตุผลหลักในการเลือกซื้อรถยนต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ขนส่งสินค้ำ
 2. ขับไปเรียน
 3. ขับไปทำงำน
 4. ใช้ในธุรกิจส่วนตัว
 5. ท่องเที่ยว
 6. เสริมภำพลักษณ์ให้ตนเอง
12. ราคาเฉลี่ยของรถยนต์ที่ท่านต้องการซื้อ
 1. ต่ำกว่ำ 600,000 บำท  2. 600,001 - 700,000 บำท
 3. 700,001 - 800,000 บำท  4. 800,001 – 900,000 บำท
 5. มำกกว่ำ 900,001 บำทขึ้นไป
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คาชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมำย✓ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดในแต่ละข้อ เพียง
ข้อละหนึ่งคำตอบ และโปรด
ทำให้ครบทุกข้อ
ระดับควำมเห็นด้วย
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ทีส่ ุด
(5 ) (4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )
ควำมแข็งแกร่งระหว่ำงตรำสินค้ำกับควำมพึงพอใจในตรำสินค้ำ (Brand Relationship Strength in terms of
Brand Satisfaction)
1 ท่ำนรู้สึกว่ำท่ำนรู้ควำมต้องกำรของท่ำนเกี่ยวกับรถยนต์ A
2 ท่ำนมักจะรู้สึกว่ำท่ำนพึงพอใจกับตรำสินค้ำรถยนต์ A
3 ท่ำนมักจะพึงพอใจกับประสบกำรณ์ที่ท่ำนได้รับจำกรถยนต์ A
4 ท่ำนรู้สึกว่ำท่ำนจะพึงพอใจกับประสบกำรณ์ที่ท่ำนได้รับกับตรำ
สินค้ำรถยนต์ A
ควำมแข็งแกร่งระหว่ำงตรำสินค้ำกับควำมไว้วำงใจในตรำสินค้ำ (Brand Relationship Strength in terms of
Brand Trust)
1 ตรำสินค้ำ A มีควำมซื่อสัตย์และจริงใจอย่ำงมำก
2 ท่ำนรู้สึกว่ำท่ำนไว้ใจตรำสินค้ำ A อย่ำงมำก
3 ตรำสินค้ำ A เป็นตรำสินค้ำที่จริงใจและทำตำมสัญญำ
4 ตรำสินค้ำ A ปฏิบัติต่อท่ำนอย่ำงจริงจังและเชื่อถือได้
ควำมสอดคล้องกับตนเอง (Self-Congruity)
1 รถยนต์ A มีควำมสอดคล้องกับตัวท่ำนเอง
2 รถยนต์ A สะท้อนว่ำท่ำนคือใคร
3 ภำพลักษณ์ของลูกค้ำของรถยนต์ A จะสอดคล้องกับสิ่งที่ท่ำน
มองเห็นในตัวท่ำนเอง
4 รถยนต์ A เป็นกระจกสะท้อนภำพลักษณ์ของท่ำน
5 ท่ำนจะมีลักษณะคล้ำยๆกับลูกค้ำโดยทั่วไปของ A
กำรตระหนักรู้ในตรำสินค้ำ (Brand Awareness)
1 ตรำสินค้ำ A มีเอกลักษณ์ของตนเอง
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ระดับควำมเห็นด้วย
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ทีส่ ุด
(5 ) (4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )
2 ท่ำนรับรู้ถึงคุณภำพรถยนต์ A
3 ท่ำนสำมำรถจดจำโลโก้รถยนต์ A ได้แม้ว่ำจะอยู่กับรถยนต์อื่น
4 ตรำสินค้ำของรถยนต์ A เป็นที่รู้จักโดยบุคคลทั่วไป
ควำมสอดคล้องกับตรำสินค้ำ (Brand Associations)
1 ตรำสินค้ำ A นำเสนอบรรยำกำศภำยในโชว์รูมที่ดี
2 รถยนต์ A ให้กำรอำนวยควำมสะดวกในศูนย์บริกำรรถยนต์ที่ดี
3 รถยนต์ A ให้บริกำรลูกค้ำที่ดี
4 รถยนต์ A มีรถยนต์ให้เลือกหลำกหลำย
5 รถยนต์ A ให้บริกำรหลังกำรขำยที่ดี
กำรรับรู้คุณภำพของตรำสินค้ำ(Brand Perceived Quality)
1 รถยนต์ A นำเสนอรถยนต์ที่มีคุณภำพ
2 รถยนต์ A มีควำมสอดคล้องกับคุณภำพ
3 รถยนต์ A มีผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเชื่อถือได้
4 รถยนต์ A มีคุณสมบัติและหน้ำที่กำรใช้งำนที่ดีมำก
ฐำนะทำงสังคม (Social Status)
1 ท่ำนคิดว่ำรถยนต์จะสำมำรถเพิ่มโอกำสในหน้ำที่กำรงำน
2 ท่ำนคิดว่ำรถยนต์จะสำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น
ได้
3 ท่ำนคิดว่ำกำรเดินทำงด้วยรถยนต์มีควำมน่ำเบื่อหน่ำยน้อยกว่ำ
กำรเดินทำงแบบอื่น
4 ท่ำนคิดว่ำรถยนต์เป็นกำรเดินทำงที่ดีที่สุดในกำรไปทำกิจกรรม
ท่องเที่ยว
กำรเป็นเจ้ำของรถยนต์ (Car Ownership)
1 ท่ำนจะมีควำมสุขมำกขึ้นถ้ำท่ำนมีรถยนต์
2 ผู้คนจะให้ควำมสำคัญกับท่ำนมำกขึ้นถ้ำหำกท่ำนมีรถยนต์
3 ท่ำนจะมีเพื่อนมำกขึ้นถ้ำท่ำนมีรถยนต์
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ระดับควำมเห็นด้วย
มำก มำก ปำน น้อย น้อย
ที่สุด
กลำง
ทีส่ ุด
(5 ) (4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 )
4 ในประเทศไทยกำรมีรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็น
ควำมตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intention)
1 ท่ำนจะซื้อรถยนต์ A
2 ท่ำนจะซื้อรถยนต์ A ในปีหน้ำ
3 แทนที่จะซื้อรถยนต์ 2-3 คันท่ำนจะซื้อรถยนต์ A เพียงคันเดียว
4 ท่ำนจะซื้อรถยนต์ A อย่ำงแน่นอนในอนำคต

คำชี้แจง: ขอให้ท่านแนะนาเพิ่มเติมสาหรับปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อรถยนต์
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
โอกำสนี้ผู้ศึกษำวิจัยขอขอบคุณในควำมร่วมมือของท่ำนเป็นอย่ำงสูง
นำย พงศกร บุญบงกำร
E-Mail: Pongsakorn.boon@bumail.net

ภาคผนวก ข
จดหมายตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบสอบถาม
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Factors

Eng. V.

Brand Relationship Strength in
terms of Brand Satisfaction
Brand
Relationship
Strength in
terms of Brand
Satisfaction (BS)
ควำมแข็งแกร่ง
ระหว่ำงตรำสินค้ำ
กับควำมพึงพอใจ
ในตรำสินค้ำ
(Hayes, King, &
Ramirez Jr,
2016)

BS1: I feel I
know what to
expect from
Brand X.

BS2: I am
usually/ feel
that I would be
satisfied with
Brand X
products.
BS3: I am
usually satisfied
with my

Thai v.
ควำมแข็งแกร่งระหว่ำง
ตรำสินค้ำกับควำมพึง
พอใจในตรำสินค้ำ
ท่ำนรู้สึกว่ำท่ำนรู้ควำม
ต้องกำรของท่ำน
เกี่ยวกับรถยนต์ A

ท่ำนมักจะรู้สึกว่ำท่ำน
พึงพอใจกับตรำสินค้ำ
รถยนต์ A

ท่ำนมักจะพึงพอใจกับ
ประสบกำรณ์ที่ท่ำน
ได้รับจำกรถยนต์ A

IOC

คำแนะนำจำก
ผู้เชี่ยวชำญ

รวม
คะแนน
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experience with
Brand X.
BS4: I feel that I
would be
satisfied with
my experience
with Brand X.
Brand Relationship Strength in
terms of Brand Trust
Brand
Relationship
Strength in
terms of Brand
Trust (BT) ควำม
แข็งแกร่งระหว่ำง
ตรำสินค้ำกับ
ควำมไว้วำงใจใน
ตรำสินค้ำ (Hayes
et al., 2016)

BT1: Brand X is
perfectly
honest and
truthful.

BT2: I feel that
I can trust
Brand X
completely.

ท่ำนรู้สึกว่ำท่ำนจะพึง
พอใจกับประสบกำรณ์ที่
ท่ำนได้รับกับตรำสินค้ำ
รถยนต์ A

ควำมแข็งแกร่งระหว่ำง
ตรำสินค้ำกับควำม
ไว้วำงใจในตรำสินค้ำ
ตรำสินค้ำ A มีควำม
ซื่อสัตย์และจริงใจอย่ำง
มำก

ท่ำนรู้สึกว่ำท่ำนไว้ใจตรำ
สินค้ำ A อย่ำงมำก
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BT3: Brand X is
truly sincere in
its promises.
BT4: Brand X
treats me fairly
and justify.
Self-Congruity
Self-Congruity
(SC) ควำม
สอดคล้องกับ
ตนเอง (Das,
2014)

SC1: The
retailer is
consistent with
how I see
myself.
SC2: The
retailer reflects
who I am.
SC3: The image
of the typical
customer of
this retailer is
congruent
(consistent/
identical) with
how I see
myself.

ตรำสินค้ำ A เป็นตรำ
สินค้ำที่จริงใจและทำ
ตำมสัญญำ
ตรำสินค้ำ A ปฏิบัติต่อ
ฉันอย่ำงจริงจังและ
เชื่อถือได้
ควำมสอดคล้องกับ
ตนเอง
รถยนต์ A มีควำม
สอดคล้องกับตัวท่ำนเอง

รถยนต์ A สะท้อนว่ำ
ท่ำนคือใคร
ภำพลักษณ์ของลูกค้ำ
ของรถยนต์ A จะ
สอดคล้องกับสิ่งที่ท่ำน
มองเห็นในตัวท่ำนเอง
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SC4: The
retailer is mirror
image of me.
SC5: I am quite
similar to the
typical
customer of
this retailer.
Brand Awareness
Brand
Awareness (AW)
กำรตระหนักรู้ใน
ตรำสินค้ำ (Das,
2014)

AW1: Some
characteristics
of the brand
come to my
mind quickly.
AW2: I am
aware of the
brand.
AW3: I can
recognize the
brand among
other brand.
AW4:

Brand Associations

รถยนต์ A เป็นกระจก
สะท้อนภำพลักษณ์ของ
ท่ำน
ท่ำนจะมีลักษณะคล้ำยๆ
กับลูกค้ำโดยทั่วไปของ
A

กำรตระหนักรู้ในตรำ
สินค้ำ
ตรำสินค้ำ A มี
เอกลักษณ์ของตนเอง

ท่ำนรับรู้ถึงคุณภำพ
รถยนต์ A
ท่ำนสำมำรถจดจำโลโก้
ของรถยนต์ A ได้แม้ว่ำ
จะอยู่กับรถยนต์อื่น
ตรำสินค้ำของรถยนต์ A
เป็นที่รู้จักโดยบุคคล
ทั่วไป
ควำมสอดคล้องกับตรำ
สินค้ำ
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Brand
Associations
(AS) ควำม
สอดคล้องกับตรำ
สินค้ำ (Das,
2014)

AS1: The brand ตรำสินค้ำ A นำเสนอ
offers very
บรรยำกำศภำยในโชว์รู
good store
มที่ดี
atmosphere.

AS2: The brand
offers very
convenient
facilities.
AS3: The brand
offers very
good customer
service.
AS4: The brand
offers very
good variety of
products.
AS5: The brand
offers very
good after
sales service
Brand Perceived Quality
Brand
Perceived
Quality (PQ1)
กำรรับรู้คุณภำพ

รถยนต์ A ให้กำรอำนวย
ควำมสะดวกใน
ศูนย์บริกำรรถยนต์ที่ดี
รถยนต์ A ให้บริกำร
ลูกค้ำที่ดี

รถยนต์ A มีรถยนต์ให้
เลือกหลำกหลำย

รถยนต์ A ให้บริกำรหลัง
กำรขำยที่ดี

กำรรับรู้คุณภำพของตรำ
สินค้ำ
PQ1: The brand รถยนต์ A นำเสนอ
offers product รถยนต์ที่มีคุณภำพ
of very good
quality.
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ของตรำสินค้ำ
(Das, 2014)
PQ2: The brand
offer product
of consistent
quality.
PQ3: The brand
offers very
reliable
product.
PQ4: The brand
offers products
with excellent
features.
Social Status
Social Status
(SS) ฐำนะทำง
สังคม (Verma,
Manoj, &
Verma, 2016)

SS1: Car will
improve my
career
opportunities.
SS2: Car will
improve my
personal life.

รถยนต์ A มีควำม
สอดคล้องกับคุณภำพ

รถยนต์ A มีผลิตภัณฑ์ที่
มีควำมเชื่อถือได้

รถยนต์ A มีคุณสมบัติ
และหน้ำที่กำรใช้งำนที่ดี
มำก
ฐำนะทำงสังคม
ท่ำนคิดว่ำรถยนต์จะ
สำมำรถเพิ่มโอกำสใน
หน้ำที่กำรงำน

ท่ำนคิดว่ำรถยนต์จะ
สำมำรถเพิ่มโอกำสใน
กำรดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น
ได้
SS3: Travel by ท่ำนคิดว่ำกำรเดินทำง
car is less tiring. ด้วยรถยนต์มีควำมน่ำ
เบื่อหน่ำยน้อยกว่ำกำร
เดินทำงแบบอื่น
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Car Ownership
Car Ownership
(CO) กำรเป็น
เจ้ำของรถยนต์
(Verma et al.,
2016)

SS4: Car is best ท่ำนคิดว่ำรถยนต์เป็น
to travel for
กำรเดินทำงที่ดีที่สุดใน
leisure activity. กำรไปทำกิจกรรม
ท่องเที่ยว
กำรเป็นเจ้ำของรถยนต์
CO1: I would
ท่ำนจะมีควำมสุขมำก
be happier if I ขึ้นถ้ำท่ำนมีรถยนต์
had a car.

CO2: People
would have
given me more
importance if I
had a car.
CO3: I could
have made
more friends, if
I had a car.
CO4: In
Thailand
owning a car is
a necessity.
Purchase Intention
Purchase
PI1: I would like
Intention (PI)
to buy some
ควำมตั้งใจที่จะซื้อ product from
(Das, 2014)
the retail store.

ผู้คนจะให้ควำมสำคัญ
กับท่ำนมำกขึ้นถ้ำหำก
ท่ำนมีรถยนต์

ท่ำนจะมีเพื่อนมำกขึ้น
ถ้ำท่ำนมีรถยนต์

ในประเทศไทยกำรมี
รถยนต์เป็นสิ่งจำเป็น

ควำมตั้งใจที่จะซื้อ
ท่ำนจะซื้อรถยนต์ A
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PI2: I intend to
purchase
product from
the retail store
within the next
year.
Purchase
PI3: Instead of
Intention (PI)
paying for 2-3
ควำมตั้งใจที่จะซื้อ jackets, I want
(Hwang, Lee,
to buy the one
Diddi, &
in the ad and
Karpova, 2016) wear it for a
long time.
PI4: I will
definitely buy
this jacket.

ท่ำนจะซื้อรถยนต์ A ใน
ปีหน้ำ

แทนที่จะซื้อรถยนต์ 2-3
คันท่ำนจะซื้อรถยนต์ A
เพียงคันเดียว

ท่ำนจะซื้อรถยนต์ A
อย่ำงแน่นอนในอนำคต
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