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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคจากโฆษณารูปแบบโทรทัศน์  
(TVC) ที่มคีวามสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของรถยนต์และความแตกต่างในการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภค  
โดยการวิจัยน้ีจะเลือกศึกษารถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ซึ่งอยู่ในกลุ่มรถยนต์ประเภท B–Segment 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคอื ผู้บริโภคสื่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) จํานวน 10 คน สุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ 3 กลุม่ช่วงอายุ คือ วัยเริ่มต้นทํางานอายุไม่เกิน 25 ปี ทีถู่กมองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของฮอนด้า แจ๊ซ 
จํานวน 3 คน วัยทํางานอายุ 25–34 ปี ที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของฮอนด้า ซิต้ี จํานวน 4 คน และ 
วัยทํางานที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ที่อยู่นอกช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือยืนยันการรับรู้ความแตกต่างของ
ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ จํานวน 3 คน เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–
structured Interview) ในลกัษณะการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) และใช้เคร่ืองมือ 
เป็นวีดิโอโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ เพ่ือช่วยให้กลุ่มตัวอย่าง
เห็นภาพชัดเจน และนําผลสถิติจากการสัมภาษณ์ทั้ง 10 คน มาวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องโฆษณารูปแบบ
โทรทัศน์ (TVC) ว่ามีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์อย่างไร และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความแตกต่างกัน
ของโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) โดยการนําข้อความหรือวลีที่เหมือนกันหรือคล้ายกันจากข้อมูลที่ได้มา
แบ่งคํานิยามในกลุ่มประเภทเดียวกัน (Theme) มาสร้างบทสรุป แนวคิด และหัวข้อ เพ่ือใช้วิเคราะห์หา 
แก่นสาระและตีความจนได้ข้อสรุปอย่างละเอียดตามวัตถุประสงค์ 
 ผลการวิจัยพบว่า สื่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) มีผลต่อการรับรู้และจดจําภาพลักษณ์ของ
ผู้บริโภค เกิดจากองค์ประกอบในการนําเสนอในส่วนของนักแสดงนําเป็นหลัก ทีท่ําใหร้ับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ฮอนด้าต้องการนําเสนอคือ นักแสดงนําในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของฮอนด้า ซิต้ี เป็นนักแสดงที่มี
บุคลิกเป็นผู้ใหญ่ และฮอนด้า แจ๊ซ ใช้นักแสดงนําที่มีความเป็นเด็กวัยรุ่น องค์ประกอบรองลงมาที่ทําให้การ
รับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคชัดขึ้นคือ ดนตรี และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความเป็นผู้ใหญ่วัยทํางานกับวัยรุ่น 
ซึ่งทําให้ภาพลกัษณ์ของรถยนต์ทั้งสองรุ่นแตกต่างกัน ทําให้สิ่งที่ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ นําเสนอน้ัน 
เกิดเป็นการรับรู้ภาพลักษณ์ทีชั่ดเจนของผู้บริโภค 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study consumer perception from TVCs that relate to 
image and how difference about image perception towards B-segment cars including 
Honda City and Honda Jazz. The data was collected with 10 consumers by 
conducting the semi-structured interviews and using TVCs as the stimulus. Selected 
consumers by using the example from 3 groups of ages. To begin with age under  
25 years old this is a first jobber and there are target of Honda Jazz 3 peoples. Next,  
age around 25 to 34 this group is working people and there is target of Honda City  
4 peoples. And group of age more than 35 years old this group is out of target but 
use them for contrast the different of Honda City and Honda Jazz 3 peoples. And use 
the result of data from 10 consumer that interview before about the analysis result 
of TVCs that show how difference about image perception of TVC by use the similar 
or different sentence or word from the inform to divide the group of definition in 
theme for made conclude idea and topic to analyze and interpret the result of 
research aims. 
 The results showed that Honda’s TVCs were involved in the perception and 
image recognition of consumers. This was caused by the composition of the main  
actors that could help recognize the target audiences that Honda company wanted 
to communication. The leading actor of the Honda City TVC represented a luxurious 
life whereas Honda Jazz utilized a teenager leading actors to show its cheerfulness. 
The second element that made consumers perceive the images more clearly was 
the music and activities when adults and teenagers lived differently. The images of 
both cars were different. Honda designed and presented such advertisements for  
 



both models of cars so that consumers were able to perceive them in different  
images. 
 
Keywords: Image, Television Commercial Advertising (TVC), B-Segment, Honda City, 
Honda Jazz 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 สื่อโทรทัศน์ (Television) เป็นหน่ึงในสื่อที่ผูบ้ริโภคนิยมมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 
สูงที่สุด เน่ืองจากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง มีภาพท่ีสวย คมชัด มีการเคลื่อนไหว และเสียง  
ทําให้ผู้บริโภคเห็นภาพชัดขึ้น สามารถปรับปรุงตัวโฆษณาก่อนวันที่จะลงจอได้ ทําให้การตลาด 
ส่วนใหญใ่ช้สื่อน้ีในการโฆษณาเพ่ือให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายรู้จักผลิตภัณฑ์และสื่อสารข้อมูล 
ที่ต้องการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคต้องการออกไป โดยเรียกว่า การโฆษณาทางโทรทัศน์ หรอื TVC 
(Television Commercial Advertising) (“การโฆษณาแบบต่าง ๆ”, 2558) 
 รูปแบบการนําเสนอโฆษณาทางโทรทัศน์ (TVC) ที่เห็นกันอยู่ทั่วไปน้ันประกอบด้วยสองส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่เป็นภาพ (The Video or Visual) กับข้อความ (Superimposition–super) และส่วนที่
เป็นเสียง (The Audio) ได้แก่ คําพูด (Spoken Word) ดนตรีที่ใช้ประกอบโฆษณา (Music) และ 
เสียงอ่ืน ๆ ที่นํามาใช้ประกอบโฆษณา (Sound Effect) ซึ่งจะก่อให้เกิดการจดจําภาพสินค้าน้ัน ๆ 
จากการสังเกตและประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีในทิศทางเดียวกันกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในโฆษณา
โทรทัศน์ (TVC) (“โฆษณาทีวี (TVC) สื่อใหญ่แห่งการโฆษณา”, 2559) 
 ในปัจจุบันนอกเหนือจากสมรรถนะรถยนต์ผู้บรฎิโภคส่วนใหญ่หันมาสนใจรถยนต์ที่มี
คุณลักษณะในการใช้งานที่มีความจําเป็นต่อกิจวัตรประจําวัน ความสะดวกสบาย และอรรถประโยชน์
ต่าง ๆ มากข้ึน แต่ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่นหรือวัยทํางานที่ทําให้ตัดสินใจซื้อรถยนต์คือ 
ภาพลักษณ์ของรถยนต์ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้งาน ซึ่งภาพลักษณ์ของรถยนต์จะถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมและความต้องการของผู้บริโภคไปตามแต่ละยุคสมัย ซึ่งหน่ึงในแบรนด์
อันดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่ผู้คนนึกถึงและเลือกซื้อคอื แบรนด์ ฮอนด้า (Honda) ที่มีความนิยม
มากที่สุดในทกุรุ่น คือ รถยนต์ในกลุ่ม B–Segment อย่าง ฮอนด้า ซิต้ี และ ฮอนด้า แจ๊ซ 
 โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 มียอดขายรถยนต์รวม 106,482 คัน ปี พ.ศ. 2558 มียอดขาย
รถยนต์รวม 112,178 คัน ปี พ.ศ. 2559 มยีอดขายรถยนต์รวม 107,342 คัน ปี พ.ศ. 2560 มี
ยอดขายรถยนต์รวม 127,768 คัน และปี พ.ศ. 2561 มียอดขายรถยนต์รวม 92,915 คนั คิดเป็น 
แบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 5 ปี รองจากโตโยต้า 
และอิซซุุ ซึ่งยอดขายรถยนต์ของฮอนด้าในกลุ่ม B–Segment ในปี พ.ศ. 2557 ฮอนด้า ซิต้ี  
มียอดขาย จํานวน 44,444 คัน ฮอนด้า แจ๊ซ จํานวน 16,533 คัน ปี พ.ศ. 2558 ฮอนด้า ซิต้ี 
มียอดขาย จํานวน 33,165 คัน ฮอนด้า แจ๊ซ จํานวน 21,652 คัน ปี พ.ศ. 2559 ฮอนด้า ซิต้ี 
มียอดขาย จํานวน 590 คัน ฮอนด้า แจ๊ซ จาํนวน 2,594 คัน ปี พ.ศ. 2560 ฮอนด้า ซิต้ี มียอดขาย 
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จํานวน 4,106 คัน ฮอนด้า แจ๊ซ จํานวน 2,859 คัน ปี พ.ศ. 2561 ฮอนด้า ซิต้ี มียอดขาย จํานวน 
2,838 คัน ฮอนด้า แจ๊ซ จํานวน 2,165 คัน ทําให้รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ เป็นรถยนต์
สองรุ่นที่มียอดขายมากที่สุดของฮอนด้าจึงทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกีย่วกับรถยนต์รถสองรุ่นน้ี 
(“Sales Report เจาะลึกยอดขายรถยนต์รวมปี 2557”, 2558; “Exclusive Sales Report เจาะลึก
ยอดขายรถยนต์รวม ปี 2558”, 2559; “Sales Report เจาะลึกยอดขายรถยนต์ ธันวาคม 59”, 
2560; “Sales Report เจาะลึกยอดขายรถยนต์ ธันวาคม 60”, 2561 และ “Sales Report เจาะลกึ
ยอดขายรถยนต์ พฤศจิกายน 61”, 2562) 
 
ภาพที่ 1.1: ยอดขายรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557–2561 
 

 
  
 เน่ืองจากความคิดเห็นและสื่อกลางในการให้ข้อมูลรถยนต์ต่อผู้บริโภคท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของ
รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ มีความแตกต่างกันอย่างมาก เน่ืองจากถูกมองว่า ฮอนด้า แจ๊ซ 
เป็นรถที่ดูวัยรุ่น แต่สําหรับฮอนด้า ซิต้ี ถูกมองว่าเป็นรถยนต์ที่ดูเป็นผู้ใหญ่เหมาะกับวัยทํางาน ไม่มี
ความใกล้เคียงกับความเป็นวัยรุ่นเช่นเดียวกับฮอนด้า แจ๊ซ ซึ่งรถยนต์ทั้งสองรุ่นเป็นรถยนต์ที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มรถยนต์ประเภท B–Segment ที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่า การใช้งาน และเหมาะ
สําหรับวัยรุ่นเช่นเดียวกันแต่กลับมีภาพลักษณ์ที่ต่างกัน (“ย้อนประวัติ Honda Jazz”, 2561; 
“5 เหตุผล รถ Honda โดนใจเด็กเฟรชช่ีปี 1”, 2561 และ “6 ข้อแนะนํา เลือกรถอย่างไรให้เหมาะ
กับวัยเริ่มทํางาน”, 2559)  
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 ภาพลักษณ์ที่รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ มีต่อผูบ้ริโภคเกิดจากความรู้ที่ผู้บรโิภค 
มีเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบด้วยความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง (Objective Knowledge) และ
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าของตนเอง (Subjective Knowledge) ทั้งน้ี Subjective Knowledge 
คือ ข้อเท็จจริง + คณุค่า (Fact + Value) โดยการสร้างภาพลักษณ์น้ันต้องให้ข้อเท็จจรงิและ
มาตรการในการประมาณคุณค่าเกิดขึ้น ดังน้ันการที่บุคคลได้รับประสบการณ์จากการสังเกตหรือ
การศึกษาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลสามารถก่อให้เกิดเป็นความเช่ือ ความรู้สึก หรอื 
ความประทับใจที่เกิดขึ้นในจติใจคนได้ (ธนัญญา เชรษฐา, 2535) 
 ภาพลักษณ์ที่ผูบ้ริโภครับรู้ต่อรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ มาจากประสบการณ์ 
ที่พบเห็นผู้ใช้รถยนต์ในลักษณะต่าง ๆ ที่มช่ีวงวัยต่างกัน และมาจากการสังเกตสื่อต่าง ๆ ผ่าน 
การโฆษณาสินค้า รวมถึงโฆษณาในรูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่ทําใหผู้้บริโภคเกิดความสนใจ  
เกิดการจดจํา และตัดสินใจซือ้ในที่สุด 
 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภค โดยการศึกษานั้นจะเลือกศึกษา 
รถยนต์ ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ซึ่งอยู่ในกลุ่มรถยนต์ประเภท B–Segment เช่นเดียวกัน  
แต่มีภาพลักษณ์ที่ต่างกัน ผู้วิจัยจึงต้องการวิจัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดการจดจําภาพลักษณ์
รถยนต์ที่ต่างกัน โดยมุ่งเน้นศึกษาผ่านโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของรถยนต์ทั้งสองรุ่นซึ่งเป็น 
สื่อที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุด เพ่ือนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกันและนําผลวิจยัวิธีการสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ฮอนด้า แจ๊ซ ใช้มาอ้างอิงเพ่ือเป็นแนวทางให้ทางแบรนด์ฮอนด้าสามารถนํามาใช้ในการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์รถยนต์ให้ไปในทศิทางที่ต้องการได้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของรถยนต์
ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ทีแ่ตกต่างกันของผู้บริโภคต่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ 
(TVC) ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ปัญหานําวิจัย 
 1.3.1 โฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี  
และฮอนด้า แจ๊ซ 
 1.3.2 โฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่แตกต่างกันระหว่างรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า 
แจ๊ซ เป็นปัจจยัในการรับรู้ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–dept 
Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้บริโภคสื่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 10 คน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุคือ วัยเริ่มต้นทํางานอายุไม่เกิน 25 ปี จํานวน 3 คน  
วัยทํางาน อายุ 25–34 ปี จํานวน 4 คน และวัยทํางานที่อายุ 35 ปีขึ้นไป จํานวน 3 คน 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
 ภาพลักษณ์ หมายถึง ผลรวมระหว่างข้อเท็จจริง (Objective Fact) และการประเมินส่วนตัว 
(Personal Judgment) ซึ่งมผีลจากการรับรู้ของบุคคลที่มต่ีอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 สื่อโทรทัศน์ (Television) หมายถึง สื่อประเภทหน่ึงที่สามารถส่งได้ทั้งภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 
และเสียงไปพร้อม ๆ กัน 
 TVC (Television Commercial Advertising) หมายถึง การโฆษณาเพ่ือการค้าในรูปแบบ
โฆษณาทางโทรทัศน์ 
 B–Segment หมายถึง กลุ่มรถยนต์ขนาดกลางที่มีขนาดเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 1,500 ซซี ี
 รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี (Honda City) คือ รถยนต์ซีดาน (Sedan) หรือรถเก๋ง 4 ประตู ที่เป็น
รูปแบบพ้ืนฐานของการผลิตรถยนต์ จัดอยู่ในกลุ่มประเภทรถยนต์ขนาดกลาง (B–Segment) ของ 
แบรนด์ฮอนด้า (Honda) มคีวามจุของเคร่ืองยนต์ 1,497 ซีซ ี
 รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ (Honda Jazz) คือ รถยนต์แฮชแบ็ค (Hatchback) หรือรถ 5 ประตู  
จัดอยู่ในกลุ่มประเภทรถยนต์ขนาดกลาง (B–Segment) ของแบรนด์ฮอนด้า (Honda) มีความจุของ
เคร่ืองยนต์ 1,497 ซซี ี

 
 



บทที่ 2 
ทฤษฎีและแนวคิด 

  
 งานวิจัยน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาเก่ียวกับเร่ือง การรับรู้และความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์
รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี (Honda City) และฮอนด้า แจ๊ซ (Honda Jazz) ผ่านโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ 
(TVC) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ และรวบรวมแนวทางข้อมลูต่าง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการโฆษณาทางโทรทัศน์ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ภาพลักษณ ์
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการโฆษณาทางโทรทัศน ์
 โทรทัศน์ เป็นสื่อกระจายเสียงที่เข้าไปอยูในชีวิตประจําวันของผู้บริโภค เน่ืองจากเป็นสื่อ 
ทีฎ่ฎมีการผสมผสานท้ังภาพ เสียง การเคลื่อนไหวของภาพ ส่งผลในแง่การจดจํา การให้ความประทับใจ 
และการโน้มน้าวใจได้ดี (Belch & Belch, 2007) 
 โทรทัศน์ถือว่าเป็นสื่อโฆษณาที่สําคัญอย่างหนึ่งเพราะเป็นสื่อกระจายเสียงที่เข้าไปอยู่ใน
ชีวิตประจําวันของผู้บริโภค นายทุนส่วนใหญ่จะจ่ายเงินจํานวนมหาศาลเพ่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางโทรทัศน์ เพราะโทรทัศน์มีผลเป็นอย่างมากต่อพฤติกรรมของคน 
เน่ืองจากเป็นสื่อทีฎ่ฎมีการผสมผสานทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหวของภาพ ส่งผลในแง่การจดจํา  
การให้ความประทับใจและการโน้มน้าวใจได้ดี (Belch & Belch, 2007)  
 การโฆษณา (Advertising) คอื สื่อที่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เพราะเคร่ืองมือสื่อสารที่สําคัญทางการตลาด คือ การโฆษณา เป็นกระบวนการทางด้าน
สื่อมวลชนที่เกิดขึ้นเพ่ือจูงใจให้มีความต้องการในการซื้อสนิค้าหรือบริการ (ธวัลวรัตน์ อินทนนชัย, 
2552) 
 Gerbner (1919 อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2547) มีการนําเสนอเก่ียวกับทฤษฎี 
การปลูกฝัง (Cultivation Theory) ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับสื่อโทรทัศน์ กลา่วถึง อิทธิพลของสื่อมวลชน
ในการหล่อหลอมการรับรู้และการตอบสนองของผู้รับสารต่อสังคม ตนเอง และต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับ
ทฤษฎีการปลกูฝังความเป็นจริงให้ความสนใจเกี่ยวกับอิทธิพลและบทบาทของโทรทัศน์ที่ได้ทําหน้าที่
ปลูกฝังหรือนําเสนอความเป็นไปในสังคม แม้จะไม่ตรงกับความจริงในสังคมให้เป็นความจริงของ
บุคคล โดยอธิบายถึงผลกระทบของสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นในระยะยาวซึ่งเป็นผล
มาจากการสั่งสมมใิช่ผลกระทบระยะสั้น และนําไปสู่การเกิดพฤติกรรม โดยเหตุที่โทรทัศน์ม ี
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ความหลากหลายของรายการมากที่สุด ส่งผลให้มผีู้ชมจํานวนมากท่ีเปิดรับสื่อโทรทัศน์ ทําให้ผู้รับสาร
ได้รับข้อมูล แนวคิด และสญัลักษณ์จากสื่อทางโทรทัศน์ (นงลักษณ์ ย้ิมศรวล, 2544) ซึ่งได้รับอิทธิพล
มาจากนายทุน หรือผู้นําความคิด (Elite) โดยมักช้ีนโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และได้ควบคุม 
การผลิตของสือ่ที่จะนําเสนอเน้ือหาต่อสังคม โดยครอบงําความคิด จิตสาํนึก และอุดมการณ์ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ภาพลักษณ ์
 ความหมายของการรับรู้  
 การรับรู้ คือ กระบวนการจากการจัดหมวดหมู่และตีความข้อมูลที่ได้มาจากประสาท 
การรับรู้ของมนุษย์ น่ันคือสมัผัสทั้งห้า โดยการนําสิงที่รับรู้จากประสาทสัมผสัรวมเขา้กับประสบการณ์
ที่ตนเจอในอดีต ซึ่งการรับรู้น้ันเป็นพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการสื่อสารสฎิฎงต่าง ๆ ของมนุษย์ และเป็น
ปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในเร่ืองของการสื่อสารของมนุษย์  
 ชิตาภา สุขพลํา (2548, หน้า 87) อธิบายว่า การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการรับ 
และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ รอบข้างโดยผ่านประสาทสัมผสัต่าง ๆ ของรา่งกาย และแสดงพฤติกรรม
ต่อสิ่งเร้าออกมา  
 แบบแผนการรบัรู้  
 ชิตาภา สุขพลํา (2548, หน้า 87) กล่าวว่า หากสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกไปกระตุ้น
อินทรีย์ อินทรย์ีจะรู้ได้ด้วยเซลล์ประสาทสัมผัส (Receptor Cells) เซลลส์ัมผสัน้ีมีความไว โดยเฉพาะ
กับพลังงานท่ีเข้ามากระตุ้นทั้งแสง เสียง หรอือุณหภูมิ และเมื่อพลังงานเหล่าน้ีมีความเข้มเพียงพอจะ
ทําให้เซลล์ประสาทสัมผสัส่งผ่านไปยังสื่อกระตุ้น ขั้นน้ีเรียกว่า การสัมผัส (Sensation) จากน้ันกระแส
ประสาทสัมผสัจะถูกส่งผ่านสือ่กลางไปยังระบบประสาทที่สูงข้ึน ได้แก่ สมองที่ทําให้เกิดการจําได้ 
หรือรู้ได้ (Recognition) ว่าสิ่งที่ผ่านประสารทสัมผสัมานัน้คืออะไร กระบวนการน้ีเรียกว่า การรับรู้ 
(Perception) ดังน้ันแบบแผนการรับรู้อ่ืน ๆ จึงถูกสร้างขึ้นจากการรับรู้โดยประสาทสัมผัส และ
ความรู้เดิมจากประสบการณ์ในอดีตที่มาจากการสัมผสัโดยรูปแบบที่คล้ายกัน อย่างที่ Loomis (1973 
อ้างใน ชิตาภา สุขพลํา, 2548, หน้า 98-101) อธิบายว่า การรับรู้เกิดจากระบบการรับข้อมูลโดย 
การแปลหรือตีความจากการรับสารจากประสาทสัมผสัในปัจจุบันกับที่เคยเจอในอดีต  
 องค์ประกอบของการรับรู้ มีดังน้ี  
 1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง การที่ผู้บริโภคเลือกเปิดรับข้อมูล 
ข่าวสารที่นําเสนอ ทั้งน้ีแต่ละบุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารต่าง ๆ ตาม 
ความสนใจและความต้องการของตนเองแต่จะไม่เปิดรับข่าวสารที่ขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดของตน  
 2) เลือกสนใจ (Selective Attention) การเลือกตีความเข้าใจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภค 
มีความสนใจต่อสิ่งเร้าหรือข่าวสารอย่างใดอย่างหน่ึง และในขณะเดียวกันจะไม่สนใจต่อสิ่งเร้าอ่ืน ๆ  
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เพียงแต่ผ่านหูผ่านตาไปเท่าน้ัน  
 3) เลือกตีความ (Selective Comprehension) หมายถึง การที่ผู้บริโภคเลือกที่สนใจ 
และรับรู้ข่าวสารอย่างใดอย่างหน่ึงแล้วก็จะแปลความหมายหรือตีความเข้าใจข่าวสารทีไ่ด้รับไปตาม  
ความเช่ือและประสบการณ์ของตนเองเป็นสําคัญ ซึ่งอาจจะผิดไปจากเจตนาของผู้ส่งข่าวสารก็เป็นได้  
 4) การเลือกจดจํา (Selection Retention) หมายถึง สิง่โฆษณาหรือข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้ยิน 
ได้อ่าน และเข้าสู่กระบวนการรับรู้ ตีความหมาย ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ผู้บริโภคจะสามารถจดจํา 
ข่าวสารทั้งหมดได้ ในขณะเดียวกันผู้บริโภคอาจจะจดจําข่าวสารเฉพาะข่าวสารบางอย่างเท่าน้ันและ 
มักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจมากนัก จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ พบว่า การรับรู้ให้
ความสําคัญกับผู้รับสารอย่างมาก และศึกษาว่าประชาชนจะมีการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ เก่ียวกับ
ภาพลักษณ์ขององค์กรหรือไม่ อย่างไร โดยข้ึนอยู่กับการเลือกเปิดรับสื่อ การเลือกรับรู ้หรือการเลือก
ตีความ และการเลือกจดจํา รวมถึงการเลือกที่จะมีส่วนร่วมของประชาชน ดังน้ัน การศึกษาคร้ังนี้ 
จึงจําเป็นต้องศึกษาการรับรู้ของประชาชนเกิดจากการตีความออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างไร  
โดยใช้ความรู้เดิมหรือ ประสบการณ์เดิมที่ได้มาจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการมปีระสบการณ์
เก่ียวกับสิ่งน้ัน ๆ  
 Kotler (2000) ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์เป็นองค์รวมของ ความเช่ือ ความคิด และ
ความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ทัศนคติและการกระทําใด ๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งน้ันจะมี
ความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิง่น้ัน ๆ  
 ซึ่งนอกเหนือไปจากความหมายข้างต้นยังมีผู้ให้คํานิยามในเรื่องของภาพลักษณ์ในส่วน
แนวคิดที่เก่ียวกับเร่ืองภาพลักษณ์ไว้มากมาย ดังน้ี  
 เสรี วงษ์มณฑา (2541) ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์ คอื องค์ประกอบระหว่างขอเท็จจริง 
(Objective Fact) กับการประเมินส่วนตัว (Personal Judgment) ของคนใดคนหน่ึง กลายเป็น 
ความจริงแห่งการรับรู้ (Perceptual) ของบุคคล ไมใ่ช่ขอ้เท็จจริงที่ปราศจากอคติใด ๆ (Factual 
Reality)  
 ธนัญญา เชรษฐา (2535) กลา่วว่า ภาพลักษณ์ คือ ความรู้ที่เรามีเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ประกอบด้วย  
 1) ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Objective Knowledge) 
 2) ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าของเราเอง (Subjective Knowledge) ทั้งน้ี Subjective 
Knowledge คือ ข้อเท็จจริง + คณุค่า (Fact + Value) โดยการสร้างภาพลักษณ์น้ันต้องให้
ข้อเท็จจริงและมาตรการในการประเมินคุณค่า  
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ คือ การที่บุคคลมีประสบการณ์จากการสังเกต 
การศึกษาที่แตกต่างของแต่ละบุคคล เกิดเป็นความเช่ือความรู้สึกหรือความประทับใจทีเ่กิดขึ้นในจิตใจ 
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คน 
 Katz, Blumer & Gurevitch (1973 อ้างใน จุฑามาส กีรติกสิกร, 2542, หน้า 23)  
ได้อธิบายแบบแผนของการศึกษาการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ กล่าวคือ การศึกษาผู้รับสาร
เก่ียวกับสภาวะทางสังคมและจิตใจซึ่งก่อให้เกิดความต้องการอันจําเป็นของบุคคล และมีการหา
ประโยชน์จากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวอ่ืน ๆ แล้วนําไปสูก่ารเปิดรับสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ กัน 
อันก่อให้เกิดผลคือ การได้รับความพึงพอใจตามต้องการและผลอ่ืน ๆ ซึ่งอาจไม่ใช่ผลทีต้ั่งเจตนาไว้ก็ได้ 
 สําหรับประโยชน์และความพึงพอใจในแง่มมุที่ทําความเข้าใจพฤติกรรมของผู้รับสาร พบว่า
การรับสารแต่ละครั้งมีหลากหลายปัจจัยซึ่งนําไปสู่การแสวงหาประโยชน์จากสื่อ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ, 
2547) ทฤษฎีน้ีมุ่งเน้นการศึกษามนุษย์มากกว่าข้อความและข่าวสารที่ใช้ในการส่งสารเพ่ือการสื่อสาร
โดยช้ีให้เห็นความต้องการต่าง ๆ ของผู้รับสารที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านการสื่อสารให้เห็นถึงความ
ต้องการ บุคลิกภาพ และองค์ประกอบทางสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยอธิบายการที่มนุษย์แสวงหาหรือ
หลีกเลี่ยงการใช้ข่าวสารที่มีอยูในสื่อมวลชน (สุวัลยา นูเร, 2547) การใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชน 
เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับความคาดหวังบางอย่างที่บุคคลจะได้รับความพึงพอใจ (Katz, 
Blumler & Gurevitch, 1974 อ้างใน ดวงพร เวทไท, 2545, หน้า 24) ให้ความเห็นว่า บุคคล 
ทุกคนต้องเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทําให้เลือกใช้สื่อและเลือกข่าวสารแตกต่างกัน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน เพราะสภาพการณ์ทางสังคมท่ีขัดแย้งมีปัญหา คนคิดถึงปัญหา 
ที่เกิดขึ้นและต้องการข่าวสารเพ่ือทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข้ คนใช้สื่อเพ่ือการเสริมความเช่ือ
ให้สอดคล้องกบัค่านิยมของคนในสังคม ใช้สือ่เพ่ือชดเชยความต้องการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รบัจากสังคม 
รวมท้ังใช้สื่อเพ่ือผ่อนคลาย ความตึงเครียด  
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ความต้องการท่ีส่งผลให้เกิดการแสดงออกของแต่ละบุคคล 
ในด้านการกระทํา ความคิด การประเมินผล การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือความต้องการในการใช้บริการ 
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ซึ่งจะมีความสําคญัต่อการซื้อสนิค้าและบริการทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ซึง่มีแนวคิดและทฤษฎีที่ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดังน้ี  
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2546)  
ให้คํานิยามของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ การกระทําของบุคคลทีม่าจาก 
การคัดเลือก จดัหาเพ่ือตอบสนองการใช้สินค้าและบริการที่ตนเองต้องการ โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ 
ส่งผลถึงการกระทําและกระบวนการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดการซื้อและการใช้สินค้าจากบุคคล 
 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาเหตุจูงใจในการเลือกสินค้าหรอืบริการที่เกิดขึ้น
ทั้งในปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยภายในที่เก่ียวข้องกับความคิด การรับรู้ 
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ทัศนคติของบุคคล และปัจจยัภายนอกทั้งผลิตภัณฑ์ ราคา เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ที่ส่งผล
ให้เกิดการกระทํา ความคิด ความรู้สึกที่แต่ละบุคคลแสดงออกมา ทั้งท่ีมีอยู่ก่อนแล้วหรือพ่ึงเกิดขึ้น 
จนก่อให้เกิดการแสวงหา ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และประเมินผล ที่ผู้บริโภคสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของตนเองได้  
 กัลป์ยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553, หน้า 90) กล่าวถึง  
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระทําที่เก่ียวกับความคิดหรือความรู้สึกที่บุคคลมี 3 รูปแบบ คือ 
 1) พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีสามารถแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic) เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจยัภายนอก เช่น สังคม การสือ่สาร เทคโนโลยี ฯลฯ ทีส่่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรม ความคิด และความรู้สึกของผู้บริโภค ทั้งท่ีได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยภายในและ 
ปัจจัยภายนอก ทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดน่ิง  
อยู่เหมือนเดิม 
 2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างความรู้สึกนึกคิด  
และการกระทาํกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก ทําให้การทําความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค
จําเป็นต้องศึกษาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกไปพร้อมกันว่าบุคคลนั้นตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า/
บริการอะไร พร้อมเหตุผลทีม่าของการตัดสินใจว่าตัดสินใจอย่างไร และทําไมต้องตัดสินใจ 
 3) พฤติกรรมบริโภคเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) หมายความว่า บุคคลมี
พฤติกรรมที่ต้องการแลกเปลี่ยนมูลค่าบางอย่างกับบางคนหรือบางสิ่งที่สมเหตุสมผล ในกรณีน้ีคือ 
การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) กับผู้ขาย (เจ้าของสินค้า) ซึ่งเป็นการกระทําเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตน 
 ฮอนด้า ซิต้ี (Honda City) เป็นรถรุ่นหน่ึงที่ฮอนด้าผลิตออกมาเพ่ือให้เป็นรถรุ่นที่มีขนาด
เล็กมาก (Subcompact Car) เร่ิมผลิตต้ังแต่ พ.ศ. 2524 เป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จ
มากในแถบเอเชีย รถรุ่นน้ีแรกเร่ิมเดิมทีจะผลิตเป็นรถ Hatchback (รถท้ายกุด ไม่มีกระโปรงหลัง 
เช่น แจ๊ซ หรือยาริส ในปัจจบัุน เป็นต้น) แต่ไม่ประสบความสําเร็จทางการตลาดเท่าใดนักจึงได้เปลี่ยน
รูปแบบมาเป็นรถซีดาน (มีท้าย และกระโปรงหลัง) อย่างปัจจุบัน 
 ฮอนด้า แจ๊ซ (Honda Jazz) เป็นรถยนต์น่ังแบบแฮทช์แบ็ก 5 ประตู ผลิตโดยฮอนด้า  
ได้เร่ิมมีการแนะนําครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยในประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และ
ประเทศในแถบทวีปอเมริกาเหนือและใต้จะเรียกว่า  (Honda FIT) ส่วนคาํว่า ฮอนด้า แจ๊ซ จะใช้ใน
ยุโรปบางประเทศ ในเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมท้ังประเทศ
ไทย 



บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การรับรู้และความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี (Honda City) 
และฮอนด้า แจ๊ซ (Honda Jazz) ผ่านโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเลือกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาการรับรู้และ
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ ฮอนด้า ซิต้ี (Honda City) และฮอนด้า แจ๊ซ 
(Honda Jazz) ผ่านโฆษณารปูแบบโทรทัศน์ (TVC) เพ่ือนําข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์และ
ประเมินผล ให้ผลการศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งมีการดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 3.1 การกําหนดรูปแบบการวิจัย 
 3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการกําหนดประชากร 
 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 การกําหนดรูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitaive Research) ที่มุ่งการศึกษาวิจัยเพ่ือเข้าใจถึง
การรับรู้ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ของผู้บริโภคต่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) 
โดยการสัมภาษณ์ (Interview) ในลกัษณะการสัมภาษณร์ายบุคคล (Individual Interview) และ 
ใช้วีดิโอโฆษณาโทรทัศน์ (TVC) เป็นเคร่ืองมือช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
เป็นไปตามจุดประสงค์มากขึ้นและนําคําตอบในการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการกําหนดประชากร 
 การวิจัยน้ีใช้กลยุทธ์ในการเลอืกตัวอย่างตามแนวทางของ Miles & Huberman (1994) 
โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีความเก่ียวข้องกับรถยนต์โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้ใช้รถยนต์ทั้งหมดใน
กรุงเทพฯ ทั้งเพศชายและเพศหญิง และกําหนดจํานวนตัวอย่างตามแนวทางของ Nastasi & Schensul 
(2005) เป็นการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างตามความพอเพียงของข้อมูล (Data Sufficiency) เลือกใช้
การศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวน 10 คน ที่เป็นผูบ้ริโภคสื่อโฆษณา
รูปแบบโทรทัศน์ (TVC)  โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ คือ วัยเริ่มต้นทํางานที่เร่ิมมีรายได้พอในการซื้อรถยนต์ 
คันแรก อายุไมเ่กิน 25 ปี ทีม่คีวามเป็นวัยรุ่น มองถึงความคุ้มค่าในการเลอืกซื้อรถยนต์และถูกมองว่า 
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เป็นกลุ่มเป้าหมายของฮอนด้า แจ๊ซ จํานวน 3 คน วัยทํางาน อายุ 25–34 ปี ทีม่ีบุคลิกและทัศนคติที่โต
ขึ้นกว่าวัยรุ่น มีรายได้ในการเลือกซื้อรถยนต์ในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของฮอนด้า 
ซิต้ี จํานวน 4 คน และวัยทํางานที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บรฎิหารระดับสูงและอยู่นอก 
ช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีรายได้มากพอที่จะสามารถเลือกซื้อรถยนต์โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า 
และคุณสมบัติไม่เท่าภาพลักษณ์ที่ของรถยนต์ เพ่ือยืนยันการรับรู้ของฮอนด้า ซิต้ี ที่ถกูมองว่าเป็นรถยนต์
สําหรับผู้ใหญ่และยืนยันความแตกต่างของฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ จาํนวน 3 คน โดยใช้ระยะเวลา
เก็บข้อมูลผู้สมัภาษณ์ 30–45 นาที ต่อผู้สมัภาษณ์ 1 คน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) และการใช้วีดีโอโฆษณาโทรทัศน์ 
(TVC) ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง  
เพ่ือให้ผู้สัมภาษณ์ได้ขอมูลทีชั่ดเจนและถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ในการศึกษา การรับรู้และ 
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี (Honda City) และฮอนด้า แจ๊ซ 
(Honda Jazz) ผ่านโฆษณารปูแบบโทรทัศน์ (TVC) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
(Semi–structured Interview) ที่เป็นการสมัภาษณ์แบบไม่กําหนดโครงสร้างคําถามตายตัว  
เพียงกําหนดแนวทางคําถามในลักษณะเปิดกว้าง ทําให้ได้ข้อมูลมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย  
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 3.3.1 ผู้วิจัยเตรียมการจากหาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการรับรู้ และการสร้างภาพลักษณ์
ของสินค้า 
 3.3.2 ผู้วิจัยเตรียมความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากตํารา และการขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเข้าใจถึงระเบียบ 
วีธีการดําเนินงานวิจัยและเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ 
 3.3.3 แนวคําถามในการสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาประเด็นคําถาม 
ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง ทดลองสัมภาษณ์เพ่ือนํากลับมาปรับปรุงคําถามให้ครอบคลุม
ขอบเขตการวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยเรียงลําดับคําถาม และเน้ือหาคําถามในแต่ละ
ประเด็นเพ่ือให้เก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนทั้งหมด 4 ประเด็น ดังน้ี 
   ประเด็นที่ 1 แรงจูงใจในการซื้อรถ 

   ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ 
   ประเด็นที่ 3 อิทธิพลของโฆษณาโทรทัศน์ (TVC) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ 
   ประเด็นที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี 

และฮอนด้า แจ๊ซ 
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 3.3.4 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ เช่น เคร่ืองอัดเสียง โน้ตบุ๊ค สมุด ปากกา 
กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 
(Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) 
 3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการจากแหล่งข้อมูล เช่น เอกสารทางวิชาการ 
วารสาร นิตยสาร บทความ ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
 3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data)  
 เก็บข้อมูลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–structured Interview) ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ 
โดยคําถามจะครอบคลุมจุดประสงค์และสอดคล้องกับการวิจัย และได้รบัอนุญาตในการจดบันทึก 
และบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ 
 ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยและผู้ให้สัมภาษณ์มีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
เพ่ือเป็นแนวทางในคําถามถัดไป การสัมภาษณ์จะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30–45 นาที  
และระหว่างสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะทําการจดบันทึกและบันทกึเสียง สรุปประเด็นคําตอบที่ได้รับจาก 
การสัมภาษณ์ไปพร้อมกัน 
 ข้อมูลที่ได้สมัภาษณ์จะถูกบันทึกและนํากลบัมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งว่า
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ได้หลังจากสัมภาษณ์ 
 
3.5 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีการนํามาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
(Trustworthiness) ดังน้ี 
 3.5.1 ผู้สมัภาษณ์สร้างความสัมพันธ์ในระหว่างการสัมภาษณ์เพราะความไว้วางใจในการ
วิจัยอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูล 
 3.5.2 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Member Checking) ด้วยการใช้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณอ์ย่างระมัดระวัง ผลของการสัมภาษณ์จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้ยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลและนํากลับมาใช้ได้ 
 3.5.3 การตรวจสอบว่าข้อมูลสามารถไว้วางใจได้ (Dependability) โดยการนําผลจาก 
การสัมภาษณ์ไปให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ว่า 
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ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม ่
 3.5.4 ความสามารถในการนําผลงานวิจัยไปใช้ (Transferability) โดยนําข้อมูลมาทําการ
เขียนเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและเพ่ือศึกษาบริบทที่มีความชัดเจนเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของผลการวิจัย
ที่จะนํามาใช้ในบริบทที่คล้ายกัน 
 3.5.5 การยืนยันผลการวิจัย (Comformability) โดยที่การวิจัยจะเก็บเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี พร้อมสําหรับการตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนว่าเป็นข้อมูลที่ไมม่ีอคติหรือความคิด
ของนักวิจัย 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1 นําข้อมลูที่ได้จากการถอดเสียงสัมภาษณ์และการบันทึกข้อมูลจะถูกอ่านทบทวน
หลายคร้ังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นของขอ้มูลโดยรวมและประเด็นสําคัญ 
 3.6.2 นําข้อมลูที่ได้มาอ่านอีกครั้ง นํามาตีความและนําขอ้ความหรือวลีที่เก่ียวข้องกับ
ภาพลักษณ์ออกมา 
 3.6.3 นําข้อความหรือวลีที่เหมือนกันหรือคล้ายกันในทุกข้อมูลหรือประโยคมาแบ่งคํานิยาม
ในกลุ่มขนาดใหญ่ (Theme) และกลุ่มย่อย (Sub–theme) ภายใต้คํานิยามของกลุ่มใหญ่ 
กระบวนการดังกล่าวคือ การสร้างบทสรุป แนวคิด และหวัข้อในข้อมูล 
 3.6.4 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ที่ได้จาก 
การสัมภาษณม์าตีความจนได้ข้อสรุปอย่างละเอียดตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้องการศึกษา  
ซึ่ง Braun & Clarke (2006) ได้อธิบายการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ดังน้ี 
   3.6.4.1 ทําความเข้าใจกับข้อมูล (Familiarizing with Data) นําข้อมูลทีไ่ด้จาก 
การบันทึกเทปมาถอดเทปคําให้สัมภาษณแ์ละพิมพ์แบบคาํต่อคํา แล้วอ่านทําความเข้าใจข้อมูล
ทั้งหมดหลายๆคร้ัง 
   3.6.4.2 การจัดระบบข้อมูลและแยกประเภทของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 
(Generating Initial Codes) โดยจับกลุ่มคาํ ข้อความ หรอืประโยคสําคัญที่เป็นข้อมูลเดียวกันและ
เก่ียวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาให้มากที่สุด แล้วให้ความหมายหรือให้รหัส (Coding) ในแต่ละ
เร่ือง เพ่ือทําให้เกิดความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละประเด็นต่อไป รวมทั้งรวบรวมข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากคําพูด เช่น กริยา สหีน้า นํ้าเสียงของผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น 
   3.6.4.3 การหาและจําแนกข้อมูลเป็นเรื่องหรือประเด็นหลัก (Searching of 
Themes) ทีส่ะท้อนออกมาจากข้อมูลทั้งหมด โดยนําความหมายท่ีบันทึกเป็นรหัส (Coding) ไว้มา
แบ่งเป็นประเด็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยสรุปเป็นความคิดรวบยอดทั้งประเด็นหลัก 
(Themes) และประเด็นย่อย (Sub–themes) ที่อยู่ภายใต้ความหมายเดียวกันกับประเด็นหลักน้ัน ๆ 
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โดยแยกตามผู้ให้ข้อมูลทีละคน 
   3.6.4.4 การตรวจสอบข้อมูลประเด็น (Reviewing Themes) ซึ่งม ี2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับ 1 เป็นการตรวจสอบในระดับของข้อมูลรหัส (Coding) โดยพิจารณาว่าอยู่ในระดับที่สอดคล้อง
กัน และระดับ 2 เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์กับชุดข้อมูลทั้งหมด โดยพิจารณาความถูกต้องของ
รูปแบบ (Themes) ของแต่ละชุดข้อมูล 
   3.6.4.5 การกําหนดและต้ังช่ือรูปแบบ (Difining and Naming Themes)  
เป็นการวิเคราะห์ต่อเน่ืองเพ่ือรูปแบบรายละเอียด (Themes) ในแต่ละครั้ง และสร้างคําจํากัดความ 
ที่ชัดเจนและต้ังช่ือแต่ละชุดรูปแบบ (Themes) 
 3.6.5 การวิเคราะห์โฆษณาโทรทัศน์ (TVC) โดยเป็นการวิเคราห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
โดยเป็นการใช้วีดิโอโฆษณาโทรทัศน์ (TVC) เพ่ือเป็นตัวแทนในการเข้าถึงผลวิจัย เป็นการตอกยํ้า
ภาพลักษณ์ให้ผู้สัมภาษณ์เห็นภาพที่ชัดขึ้น เพ่ือให้ผู้ถูกสมัภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและตรงจุดประสงค์การวิจัยมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการทําดังน้ี 
   3.6.5.1 ขั้นตอนแรก ผู้วิจัยทาํการวิเคราะห์เน้ือหาโฆษณา (Content Analysis) 
เพ่ือศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ทําการวิจัย 
   3.6.5.2 ขั้นตอนที่สอง อธิบายถึงตําแหน่งของงานวิจัยที่จะทําการศึกษา 
   3.6.5.3 ขั้นตอนที่สาม ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์ นําเนื้อหาโฆษณาเปิดให้ผูส้ัมภาษณ ์
ดูและเก็บข้อมลูในการวิจัย 
   3.6.5.4 ขั้นตอนที่สุดท้าย นําข้อมูลผลจากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
ในตอนต้นเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์การวิจัย   
 
 คําถามในการสัมภาษณ์ In–dept Interview ผู้ทีใ่ช้รถยนต์ Honda ในกรุงเทพมหานคร 
 หัวข้อ “รูปแบบโฆษณา และการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี (Honda City) 
และฮอนด้า แจ๊ซ (Honda Jazz) ผ่านโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” 
 ข้อมูลประชากร 
 – ช่ือ 
 – อายุ 
 – ระดับการศึกษา 
 – อาชีพ 
 – รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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 ประเด็นที่ 1: แรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ 
 1) มีเหตุผลอะไรบ้างในการเลือกซื้อรถยนต์ 
 2) ปัจจัยใดที่สง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ 
 3) ภาพลักษณร์ถยนต์มีผลต่อการเลือกซื้อแค่ไหน อย่างไร 
 4) คิดว่าอะไรมีผลต่อภาพลักษณ์รถยนต์ Honda มากทีสุ่ด 
 ประเด็นที่ 2: ภาพลักษณ์ของตราสินค้ารถยนต์ Honda City และ Honda Jazz  
 5) มองว่ารถยนต์ Honda City มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร 
 6) เหตุผลที่มองอย่างน้ัน 
 7) มองว่ารถยนต์ Honda Jazz มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร 
 8) เหตุผลที่มองอย่างน้ัน 
 9) โฆษณา TVC มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์มากแค่ไหน อย่างไร 
 เปิด TVC Honda City ให้ดู 
 10) จากโฆษณาตัวน้ี ทําให้มอง Honda City เป็นอย่างไร 
 11) อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้มองเป็นอย่างนั้น 
 12) คิดว่ารถยนต์ Honda City เหมาะกับผูใ้ช้กลุ่มไหน 
 13) ถ้าได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองอย่างไร 
 เปิด TVC Honda Jazz ให้ดู 
 14) จากโฆษณาตัวน้ี ทําให้มอง Honda Jazz เป็นอย่างไร 
 15) อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้มองเป็นอย่างนั้น 
 16) คิดว่ารถยนต์ Honda Jazz เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหน 
 17) ถ้าได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองอย่างไร 
 ประเด็นที่ 3: อิทธิพลของ TVC ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์รถยนต์ Honda City และ Honda 
Jazz 
 18) นักแสดงนําใน TVC มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ทั้ง 2 รุ่นเป็นอย่างไร 
 19) กิจกรรมใน TVC มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ทั้ง 2 รุ่นเป็นอย่างไร 
 20) ดนตรีใน TVC มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ทั้ง 2 รุ่นเป็นอย่างไร 
 21) ถ้าเปลี่ยน TVC จะมองภาพลักษณ์เปลีย่นไปไหม 
 22) ถ้าหากไมม่ี TVC เหล่าน้ีจะมองภาพลักษณ์รถยนต์ Honda City และ Honda Jazz 
เป็นอย่างไร 
 ประเด็นที่ 4: เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพลักษณ์ของตราสินค้าระหว่าง Honda 
City และ Honda Jazz 
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 23) ความแตกต่างของภาพลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของรถยนต์ทั้งสองรุ่นน้ีคืออะไร 
 24) ปัจจัยอะไรบ้างใน TVC ที่ทําให้มองเห็นถึงความแตกต่างของรถท้ัง 2 รุ่นน้ี 
 25) ระหว่างรถยนต์ทั้ง 2 รุ่นน้ี ชอบคันไหน เพราะอะไร 
 26) คิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไรเมื่อใช้รถ Honda City 
 27) คิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไรเมื่อใช้รถ Honda Jazz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 จากการวิจัยเรื่อง การรับรู้และความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี (Honda 
City) และฮอนด้า แจ๊ซ (Honda Jazz) ผ่านโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์การวิจัยในการศึกษาภาพลักษณ์รถยนต์ที่มีความเก่ียวข้องกับ
โฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) โดยการศึกษานั้นจะเลือกวิจัยโดยการเจาะลึกลงไปถึงปัจจัยต่าง ๆ  
ที่เป็นเหตุผลในการมองภาพลักษณ์รถยนต์ของผู้บริโภคต่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) และนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุในการมองภาพลักษณ์เพ่ือพัฒนาสื่อโฆษณาด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ให้
ตรงตามจุดประสงค์และกลุม่เป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ชัดเจนย่ิงข้ึน การวิจัยน้ีศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitaive Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้าง (Semi–structured Interview) โดยการนําเสนอแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 4.1 โฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ทีส่่งผลต่อภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี 
และฮอนด้า แจ๊ซ 
 4.2 ความแตกต่างของโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่เป็นปัจจัยต่อการรับรู้ที่ต่างกัน 
ของผู้บริโภค 
 
4.1 โฆษณารูปแบบโทรทศัน์ (TVC) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า 
แจ๊ซ 
 จากการวิเคราะห์โฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ทีส่่งผลต่อภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า
ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการรับรู้ที่เก่ียวข้องกับการประมวลผล ผ่านประสาทสัมผสัต่าง ๆ 
สู่การตีความ การรับรู้ ทฤษฎีภาพลักษณ์ในการประมวลผลจากประสบการณ์หลังจากการรับรู้จน
ก่อให้เกิดทัศนคติ ความเช่ือต่อการมองภาพจากสิ่งน้ัน ๆ รวมท้ังแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เก่ียวข้องกับความต้องการ ความคิด การตัดสินใจ จากการสื่อสารและสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อปัจจัยด้านความคิด ซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้และตัดสินภาพลักษณ์ โดยการเลือกสื่อโฆษณารูปแบบ
โทรทัศน์ (TVC) มาเป็นรูปแบบในการสื่อสารว่ามีความเช่ือมโยงถึงภาพลักษณ์สินค้าซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการรับรู้และจดจําภาพลักษณ์ของผู้บริโภคผ่านสื่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ การมองภาพลักษณ์รถยนต์ก่อนดูโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) และการมองภาพลักษณ์
และความคิดเห็นหลังจากได้ดูโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) 
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 4.1.1 การมองภาพลักษณ์รถยนต์ก่อนดูโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) 
   4.1.1.1 แรงจูงใจในการเลือกซื้อรถยนต์ 
   แรงจูงใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งตัดสินโดยปัจจัยต่าง ๆ ตามส่ิงทีผู่้บริโภคต้องการ 
โดยพิจารณาจากสิ่งที่จะได้รับทั้งฟังก์ชันการใช้งาน ความคุ้มค่า สมรรถนะ ดีไซน์ รูปลกัษณ์ พบว่า
ผู้ให้สมัภาษณ์ 3 คน กล่าวว่า การตัดสินใจซือ้รถยนต์มองจากภาพลักษณ์ของรถยนต์ ดังบทสัมภาษณ์ 
ต่อไปนี้ 
  “อย่างแรกเลยเลือกจากสิ่งที่เราชอบว่าเราใช้ชีวิตอย่างไร เราต้องการรถแบบไหน 
ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรา ดูที่ดีไซน์ ภาพลกัษณ์” (ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 2, อายุ 23 ปี, พนักงาน
บริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562)  
   “ดีไซน์ภายนอก รูปลักษณ ์และคือเป็นที่รู้จกั ปัจจัยหลัก ๆ เลยก็ดูว่าราคา
เหมาะสมไหมทั้งคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ได้” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 8, อายุ 35 ปี, ธุรกิจส่วนตัว,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “หน่ึงสมรรถนะกับสวยงาม ภาพลักษณ์” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 9, อายุ 49 ปี, 
ตัวแทนจัดจําหน่าย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   4.1.1.2 การตัดสินใจซื้อรถยนต์จากภาพลักษณ์ 
   การตัดสินใจซือ้รถยนต์จากภาพลักษณ์ โดยการพิจารณาจากรถยนต์ที่มภีาพลักษณ์
ที่มีการตอบโจทย์ความต้องการของตนเองทั้งดีไซน์และการสะท้อนบุคลกิตนเองก่อนเป็นอันดับต้น ๆ
ในการเลือกซื้อ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 10 คน กล่าวเช่นเดียวกันว่าภาพลักษณ์ 
มีผลเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
   “มีผลเยอะอยู่นะคะ เพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นคนติดตามรถยนต์แต่ก็จะดูโฆษณา
ส่วนใหญ่กจ็ะดูว่ามันเหมาะกับการใช้งานอย่างไรมากกว่า” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1, อายุ 22 ปี , 
พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
   “ภาพลักษณ์มผีลมากนะ อย่างที่บอกหลาย ๆ คนที่เลือกซือ้อย่างเราเองดูที่ดีไซน์
ของรถก่อนว่าสวยไหม ถูกใจเราไหม เราถึงจะเลือกซื้อแลว้ค่อยพิจารณาอย่างอ่ืนทีหลัง”  
(ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ 2, อายุ 23 ปี, พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราขับรถท่ีดูเด็กไปอาจจะทําให้เรา 
มีภาพลักษณ์ทีเ่ด็กตามไปด้วยครับ” (ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 3, อายุ 24 ปี, วิศวกร, การสื่อสาร 
ส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
     “มากเลยค่ะ รถยนต์เป็นเหมือนเครื่องประดับช้ินหน่ึงที่ค่อนข้างใหญ่ มนัไม่ต่างจาก
นาฬิกาและกระเป๋า มันคือการใช้เพ่ือที่จะตอบโจทย์ตัวเองด้วย แล้วก็เป็นการประกาศบอกคนอ่ืนด้วย
ว่าฉันหน้าตา รูปลักษณ์ หรือไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์ 
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อีเวนท์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
    “ก็มากอยู่พอสมควรนะครับ” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 5, อายุ 27 ปี, ช่างภาพ,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 17 เมษายน 2562) 
      “ก็มีนะครับ บางแบรนด์จะเคลมว่าตัวเองคุ้มค่า บางแบรนด์จะเคลมว่าตัวเอง
สามารถเซฟได้ดีกว่า หมายถึง ความปลอดภัยครับ” (ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 6, อายุ 28 ปี, พนักงาน
บริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
     “คิดว่ามากนะคะ เพราะว่าถ้าดีไซน์มันดีแลว้มันตอบโจทย์เราอะ เราเห็นปุ๊บเราก็
อยากได้เลย” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 7, อายุ 28 ปี, พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2562) 
      “มีผลต่อการเลือกซื้อมากเลย เพราะว่าภาพลักษณ์ของรถยนต์มันจะบ่งบอกบุคลิก
ของคนขับ บอกถึงสไตล์ของคนขับว่าเขามีบุคลิกอย่างไร บางคนสไตล์ไม่เข้ากับรถก็ดูไม่น่าใช้  
ดูเหมือนเอารถคนอ่ืนมาขับ” (ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 8, อายุ 35 ปี, ธุรกิจสว่นตัว, การสื่อสาร 
ส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
      “ภาพลักษณ์มแีน่นอนครับ เพราะว่าแน่นอนเราอยากได้ภาพลักษณ์ที่มันดูดีกว่า
ราคา ภาพลักษณ์มีผลแน่นอน” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 9, อายุ 49 ปี, ตัวแทนจัดจําหน่าย, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
     “จริง ๆ ก็ต้องอันดับแรกเลยนะ เพราะว่ารูปลักษณ์ต้องมาอันดับต้น ๆ ถ้าเราเห็น
รูปลักษณ์ที่เราโอเค ชอบ มันก็ตัดสินใจง่ายขึ้น” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 10, อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
   4.1.1.3 สิ่งที่มผีลต่อภาพลักษณ์แบรนด์ฮอนด้า 
     สิ่งที่มีผลต่อภาพลักษณ์แบรนด์ฮอนด้า จากการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีทําใหม้อง
ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้าไปในทิศทางต่าง ๆ โดยมองจากการนําเสนอผ่านสื่อโฆษณา และการตัดสิน
จากประสบการณ์ สภาพแวดล้อมของตน และคนที่ใช้รถยนต์ฮอนด้า ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับโฆษณา
รูปแบบโทรทัศน์ (TVC) อย่างที่ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 คนกล่าวไว้ 
     “แบรนด์ฮอนด้าก็น่าจะเป็นการโฆษณาดีไซน์ของรถครับผม” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 
3, อายุ 24 ปี, วิศวกร, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
                      “ก็น่าจะเป็นการพรีเซนต์ของตัวแบรนด์เขาเอง การเลือกที่จะใช้โทนสีรถแต่ละรุ่น
มันจะมีสีหลายสีใช่ไหมคะ รุ่นหน่ึงมีสัก 4 ส ีอย่างน้ีมันก็อยู่ที่ตัวแบรนด์เขาเองว่าเขาเลือกเอาสีไหนมา
เพราะสีมันก็คือการบ่งบอกอย่างหน่ึงว่าตัวรถน้ีมันออกสปอร์ต หรือออกหรูหรา หรือว่าสมบุกสมบัน
อะไรอย่างนี้ค่ะ มันคือการพรีเซนต์ของตัวแบรนด์เอง เพราะว่าเวลาเขาพรีเซนต์เขาก็จะค่อนข้าง 
บาธบอมท์นิดหน่ึงทั้งในอินเทอร์เน็ตใช่ไหม ในเฟซบุ๊ก หรือว่าในเพจพวกรีวิวรถยนต์ หรืองาน 
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มอเตอร์โชว์ หรือว่าเป็นทีวีซี หรือว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ คือเวลาเขาลงทีเขาลงแบบ
บอมบ์ เห็นหมดแม้กระทั่งป้ายตามทางด่วนหรือจอตามถนนอะไรอย่างน้ี ก็คือเหมือนเป็นตัวแบรนด์
เองเขาอยากจะพรีเซนต์อะไรออกมา เราคิดว่าตรงน้ันมันมีผลต่อภาพลักษณ์ สิ่งที่เขาเลอืกทั้งหมด
อะไรอย่างนี้โดยที่เขาจะต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตามอย่างน้ี แต่ว่ามันมีผลหมดต่อภาพลักษณ์ทั้งหมดที่
ออกมา” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที ่4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2562) 
   4.1.1.4 ภาพลักษณ์ฮอนด้าซิต้ีและฮอนด้าแจ๊ซ 
     ภาพลักษณ์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ถูกมองในลักษณะที่แตกต่างกันด้วย
รูปลักษณ์ ดีไซน์ การนําเสนอจากโฆษณา และประสบการณ์รอบตัวที่เห็นผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้รถยนต์
ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ฮอนด้า ซต้ีิ ถูกมองว่าเป็นรถที่เหมาะกบั
วัยทํางานและวัยเริ่มต้นทํางาน ฮอนด้า แจ๊ซ ถูกมองว่าเป็นรถที่เหมาะกบัเด็กวัยรุ่น นักศึกษา และ
เด็กจบใหม่ จากที่ผู้ให้สําภาษณ์ 7 คน กล่าวดังน้ี 
     “ฮอนด้า ซิต้ี เรามองว่าเป็นรถรุ่นแรก ๆ ทีค่นที่จะซื้อรถคันแรกมองเพราะว่าหน่ึง
ด้วยดีไซน์ ด้วยราคามันมาได้แพงมาก มันสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต อาจจะใช้ชีวิตการขับคนเดียว
หรือครอบครัวมันก็สะดวกเพราะว่าเห็นจากหลาย ๆ คนทีอ่าจจะรถคันแรกเอยหรือว่าซื้อมาเพ่ือขับ
คนเดียวไปทํางานเอยก็จะเลือกฮอนด้า ซิต้ี ภาพลักษณ์ของแจ๊ซเรามองเป็นค่อนข้างที่จะวัยรุ่น
เพราะว่าที่เราเคยเห็นมาส่วนใหญท่ี่ออกแจ๊ซมาชอบที่จะเอาไปแต่งเพ่ิม คนที่ออกแจ๊ซเน่ียมักจะเป็น
วัยรุ่นที่เหมือนเอาไปเป็นรถแต่ง ความเฉี่ยวของดีไซน์อะไรประมาณน้ี มองว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นที่อยากมี
รถแล้วก็แบบอยากได้สไตล์รถเป็นของตัวเอง” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 2, อายุ 23 ปี, พนักงานบริษัท, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
    “ฮอนด้า ซิต้ี เป็นรถของวัยทํางานแบบวัยเร่ิมต้นทํางานครับ ฮอนด้า แจ๊ซ
เหมือนกับสําหรับรถวัยรุ่นครับ สนุก ๆ ครับผม” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 3, อายุ 24 ปี, วิศวกร,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
     “ฮอนด้า ซิต้ี จะดูเป็นถ้าเปรียบเหมือนคนน่าจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคน มองว่าเป็น
อย่างน้ันนะ ฮอนด้า แจ๊ซ ดูเป็นผู้หญิงเปร้ียว ๆ วัยรุ่น ๆ หรือวัยรุ่นต้น ๆ เฟิร์สจ๊อบเบอร์อย่างน้ี” 
(ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ 4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การส่ือสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
     “ฮอนด้า ซิต้ี เป็นรถที่เป็นอีโคคาร์แต่ว่าขับในเมืองสะดวก มีคนหลายประเภทที่ใช้ 
เพราะว่าคนส่วนใหญท่ี่รู้จักหลายกลุ่มอายุมากท่ีใช้ฮอนด้า ซิต้ี ฮอนด้า แจ๊ซ มองว่าเป็นแนววัยรุ่น 
ที่ชอบทํากิจกรรม หรือว่าเป็นวัยรุ่นที่ต้องการความคล่องตัว นักศึกษา ประมาณน้ีครับ เพราะว่า 
ส่วนใหญค่นที่ใช้ฮอนด้า แจ๊ซ จะเป็นนักศึกษา เด็กจบใหม่” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 6, อายุ 28 ปี, 
พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 



21 
 

   “ฮอนด้า ซิต้ี ถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นรถที่อาจจะเป็นรถคันที่สองต่อมาจากการที่
เราเคยมีรถอยู่แล้วหน่ึงคันอะไรอย่างนี้ค่ะ มองว่าเป็นการปรับดีไซน์ พวกฟังก์ช่ันให้ดูโตจากเดิม  
แบบอายุมากข้ึนภาพลักษณ์การมองรถยนต์ก็เปลี่ยนไป คดิว่าซิต้ีน่าจะตอบโจทย์กับการที่มีอายุ 
มากข้ึนอะไรอย่างนี้ค่ะ ฮอนด้า แจ๊ซ จะดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัยมากกว่าเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอก
ของเขาดีไซน์ให้มันดูทันสมัยขึ้น ตอบโจทย์คนเมืองและวัยรุ่นมากขึ้นค่ะ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 7, อายุ 
28 ปี, พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
    “ซิต้ีดูเป็นเฟิร์สจ๊อบ เด็กจบใหม่อะไรแบบนี้มาใช้ คนทีใ่ช้จะเป็นคนที่เด็กสังคมคือ
เด็กที่ไปเป็นกลุ่มเพ่ือน ชอบเข้าสังคม และจะมีสไตล์ชัดเจน ก็คือจากรูปลักษณ์ของรถ และจาก
โฆษณาที่เขาพยายามสื่อออกมา ฮอนด้า แจ๊ซ เหมือนเด็ก ๆ ขับ รู้สึกเด็กลงมากกว่าฮอนด้า ซิต้ี  
เด็กนักศึกษาก็จะมีเพ่ือนแบบเฮไหนเฮน่ันก็จะขนกันไป แลว้ก็จะรู้สึกคล่องตัวกว่า และจะหรูไม่เท่า
ฮอนด้า ซิต้ี” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 8, อายุ 35 ปี, ธุรกิจสว่นตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2562) 
     “ฮอนด้า ซิต้ี น่าจะเหมาะกับคนที่จบหรือว่าเริ่มทํางานอะไรอย่างน้ี คิดว่าน่าจะ
เหมาะสมเพราะว่ารถราคาที่ไม่แพงมากอะไรอย่างน้ี จากรูปลักษณ์ดูภูมิฐานนิดหน่ึง ฮอนด้า แจ๊ซ 
น่าจะเด็กวัยรุ่นนะ น่าจะเป็นพวกนักศึกษาอะไรพวกนี้ หรือว่าพวกที่มีครอบครัวใหม ่ๆ ที่จะต้อง 
ขนสัมภาระเยอะอะไรอย่างน้ี จากรูปลักษณ์ของรถน่ีแหละแล้วก็ฟังก์ช่ันที่ใช้ประโยชน์ตรงไหน”  
(ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ 10, อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
   4.1.1.5 โฆษณาโทรทัศน์ (TVC) มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ 
   โฆษณาโทรทัศน์ (TVC) มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์เป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
เป็นสื่อที่สามารถเพ่ิมแรงดึงดูดในการให้ความสนใจ แสดงลักษณะการใช้งาน และกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการทําให้รับรู้ถึงภาพลักษณ์และความต้องการของผู้บริโภคได้ อย่างที่ผู้ใหส้ัมภาษณ์ทั้ง 10 คน
กล่าว 
   “ก็น่าจะมีผลอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าโฆษณาก็เป็นภาพลักษณ์ของรถยนต์” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนที ่1, อายุ 22 ปี , พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
   “จริง ๆ โฆษณาก็มีผลในระยะที่เรากําลังจะตัดสินใจซื้อรถรุ่นไหน ๆ แล้วก็มันดี
อย่างไร พอเห็นแล้วมันถูกใจแล้วก็คิดว่ารถคันน้ีเหมาะกับเรานะ ไม่เกินวัยหรือไม่ตํ่ากว่าวัย คิดว่า
เร่ืองอายุกับการเลือกรถก็มีสว่น เราก็จะพิจารณาได้จากโฆษณา” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่2, อายุ 23 ปี, 
พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “มีมากครับ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโฆษณาเราอาจจะไม่รู้ว่ารถคันน้ีสามารถทําอะไร 
ได้บ้าง อะไรอย่างน้ีอะครับ” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 3, อายุ 24 ปี, วิศวกร, การสื่อสารสว่นบุคคล, 15 
เมษายน 2562) 
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   “โห อย่างมากเลยค่ะ คือ ทีวีซีมันเป็นการประกาศโดยท่ัวกันแล้วมันมีการยิงซ้ํา ๆ 
ซ้ํา ๆ เร่ือย ๆ อะไรอย่างนี้ โดยที่ทีวีซีมันจะไปปรากฏตรงไหนก็ได้ เด๋ียวน้ีมันไม่ใช่แค่ทีวีอย่างเดียว 
มันโผล่ไปถึงว่าดูยูทูป หรือดูเฟซบุ๊ก หรืออะไรก็ตามอะไรอย่างน้ี มันเด้งไปทุกที่เลยอะ แล้วมันทําให้
เกิดภาพซ้ํา ๆ อะค่ะ อย่างที่บอกมันคือภาพลักษณ์ที่เขาอยากจะส่งมันออกมาอย่างน้ี แล้วเขาแสดง 
ให้เราเห็นซ้ํา ๆ เพราะนั้นมนัชัดเจนมากว่าเขาต้องการให้รุ่นน้ีมันเป็นอย่างไร” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่4, 
อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “มีมากครับ เพราะว่าภาพลักษณ์น้ีบ่งบอกถึงรถยนต์น้ีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างไรครับผม” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5, อายุ 27 ปี, ช่างภาพ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 17 เมษายน 
2562) 
   “มากครับ เพราะว่าคนจะเห็นรถยนต์จากทีวีซีที่เขานําเสนอมา จากการท่ีบริษัท
ต้องการจะนําเสนอความเป็นตัวตนของรถยนต์น้ันออกมา” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 6, อายุ 28 ปี, 
พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
   “ถือว่ามากอยู่นะคะ เพราะว่าทําให้เราเห็นเกี่ยวกับดีไซน์และฟังก์ช่ันที่ชัดขึ้นเป็น 
สิ่งที่เราดูแล้วสนใจในตัวน้ีมากขึ้น” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7, อายุ 28 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “มีผลมากเลยค่ะ เพราะว่าเขาจะดึงจุดเด่นของรถออกมาว่ารถแต่ละแบบมีจุดเด่น
อะไร และเลือกกลุ่มพรีเซ็นเตอร์ได้ตรงกับรูปลักษณ์รถ ทําให้เราเห็นภาพลักษณ์รถชัดเจนมากขึ้น” 
(ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ 8, อายุ 35 ปี, ธุรกิจสว่นตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “แน่นอนมาก ๆ เลย เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปสะกิดความรู้สึกของคนได้” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนที ่9, อายุ 49 ปี, ตัวแทนจัดจําหน่าย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “น่าจะมีนะ เพราะว่าถ้าเกิดเรามีโฆษณาตัวไหนที่ดี ๆ ทีค่นพอสมมติว่าพอดูโฆษณา
แล้วมันดี ประทับใจอะไรอย่างน้ี น่าจะเป็นส่วนหน่ึงที่เขาจะได้อาจจะไปลองดูที่โชว์รูมหรืออะไร
เพ่ิมเติมอย่างน้ี” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 10, อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 
เมษายน 2562) 
 4.1.2 การมองภาพลักษณ์และความคิดเห็นหลังจากได้ดูโฆษณารูปแบบโทรทัศน์(TVC) 
   4.1.2.1 ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้าซิต้ี 
   ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี ถูกมองว่าเป็นรถที่มีภาพลกัษณ์ หรูหรา ดูมีภูมิฐาน
ในระดับหน่ึง และใช้ชีวิตในเมือง จากบทสัมภาษณ์ดังน้ี 
    “ก็คือเหมือนกับฮอนด้า ซิต้ี เขาเพ่ิมความบิสซิเนส เพ่ิมความหรูหราในการคล่องตัว
ก็เหมือนกับการใช้ชีวิตของคนในเมืองที่คลอ่งแคล่ว ว่องไว ทําให้ภาพลักษณ์ซิต้ีดูยกระดับมากขึ้น” 
(ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ 2, อายุ 23 ปี, พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
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   “ถ้าอิงจากตัวทีวีซีอันน้ีเลยนะ เขาอยากให้มองฮอนด้าซิต้ีเป็นแบบหรูหรา หรูหรา
แต่ว่าไม่อืดอาด ไม่ได้ผู้ใหญม่ากจนถึงข้ันแบบว่าเป็นคุณลุงอะไรอย่างน้ี แต่ว่าน่าจะประมาณว่าสัก  
30-35 อะไรประมาณ ะไรอย่างน้ีแล้วก็ซื้อถ้าเป็นคนดูภูมิฐานขึ้นมานิดหน่ึง มีเงินเก็บแลว้อ น้ี ” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนที ่4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “ในหนังโฆษณาตัวน้ีเขาทําฮอนด้า ซิต้ี เป็นอีกระดับหน่ึงเลยนะ เขาทําให้รูปลักษณ์
ดูหรูหราขึ้นมาก ๆ จากโฆษณาที่เคยเห็นมาก่อนด้วยแหละ ตัวน้ีเขาก็ทําให้มันค่อนข้างรถรุ่นฮอนด้า
ซิต้ี ยกระดับขึน้” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 10, อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 
เมษายน 2562) 
   4.1.2.2 องค์ประกอบในโฆษณาที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้าซิต้ี 
   องค์ประกอบในโฆษณาที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี ทั้ง
นักแสดงนํา บรรยากาศ และภาพที่เห็นในโฆษณา ส่งผลให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคว่าสิ่งที่นําเสนอ
ออกไปน้ันเป็นไปตามองค์ประกอบที่ใส่ลงไปในโฆษณา ซึง่ทําให้เกิดการตัดสินจากภาพที่เห็นและ
ประสบการณ์ที่มีจนก่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคได้รับรู้ อย่างบทสัมภาษณ์ที่กลา่วไว้ 
   “จริง ๆ ก็ด้วยของบรรยากาศโดยรอบ การแต่งตัวของคนขับ แล้วก็พรีเซ็นเตอร์ 
ทาํให้เรารู้ว่าคนที่เขาทํางานแบบบิสซิเนสแล้วอยากใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย สะดวกสบายแค่ฮอนด้า ซต้ีิ
ก็คือโอเค” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 2, อายุ 23 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2562) 
    “ก็เร่ิมมาเลยมนัเป็นสถาปนิก คนที่จะสามารถออกแบบตึกได้ขนาดน้ันมันก็ต้อง
ทํางานมาในระยะหน่ึงแล้ว แล้วในช่วงหลังมีเป็นนักดนตรีด้วย กีต้าร์ด้วย แล้วมีคอนเสิรต์เป็นของ
ตัวเอง แสดงว่าเขาก็ต้องทํางานทั้งสองอาชีพมาในระดับหน่ึงแล้ว ไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว แล้วก็ด้วยชุด  
เคร่ืองแต่งกาย แต่งแบบใสส่ทู ผู้หญิงก็ใสแ่บบค่อนข้างฟอร์มอล แล้วก็อยู่บนตึกยอดที่สูงที่มองเห็น 
ทั้งเมืองอะไรแบบนี้ ห้องทํางานเป็นวิวแบบเพนเฮ้าส์มากอะไรอย่างน้ี แล้วก็โทนสีที่เขาใช้ เขาใช้ 
เมทัลลคิทั้งหมด แล้วก็จะใช้นักแสดงเป็นสีนํ้าเงิน มันก็จะค่อนข้างเป็นโทนเย็น โทนสภุาพ หรูหรา” 
(ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ 4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การส่ือสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “จากรูปลักษณ์ข้างนอกมันดูเหมือนเราโตมาอีกสเต็ปแลว้การใช้งานของมัน สิ่งที ่
คนอ่ืนมองมามันสะท้อนถึงตัวเราว่าเป็นคนแบบไหนอะไรแบบน้ีค่ะ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 7, อายุ 28 
ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “ก็คือบุคลิกของพรีเซ็นเตอร์ให้มนัแมทช์กบัรถ โชว์ความหรูหราในรถ อย่างเช่น 
ความเป็นเบาะหนังและการดีไซน์ภายใน เพราะความเป็นหนังทําให้มันดูลักซ์ชัวรี่ มันก็จะดูโตขึ้นมา  
ดูมีสไตล์ขึ้นมา แล้วก็อย่างทีบ่อกรูปลักษณข์องรถจะมีความโฉบเฉี่ยว เป็นเส้นตรงมากกว่าไม่ใช่ 
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โค้งมน เพราะความโค้งมนจะบอกถึงความโบราณ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที ่8, อายุ 35 ปี, ธุรกิจส่วนตัว, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   4.1.2.3 กลุม่เป้าหมายของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี 
      กลุ่มเป้าหมายของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี ถูกมองว่าเป็นรถที่เหมาะกับผู้ใหญ่วัยทํางาน 
และวัยที่พ่ึงเร่ิมต้นทํางาน ที่เร่ิมมีเงินและอยากมีรถที่ดูมีความหรูหรา เช่นเดียวกับที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้
กล่าวไว้ 
       “คงน่าจะเป็นคนวัยทํางานนะคะ เพราะใช้ในเมืองแต่ก็ดูสะดวกสบายดี มีความ
หรูหราด้วยนิดหน่อย” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 1, อายุ 22 ปี , พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
15 เมษายน 2562) 
      “ถ้าอิงจากทีวีซีเลยก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นรถคันที่ 2 ที่ 3 ของเขาแล้วแหละ 
อาจจะเพราะว่าเริ่มที่จะมีครอบครัว หรือจําเป็นจะต้องใช้รถในการทํางานหรือบ่งบอกฐานะแล้ว
เพราะเขาทําดูหรูหราแต่สปอร์ต แสดงว่าเขาก็ไม่อยากให้มองว่าซิต้ีแก่อะไรขนาดนั้น แต่ว่าฉันก็หรูนะ 
ฉันก็ไม่ได้กระป๋องกระแป๋งเพ่ิงจะจบใหม่หรืออะไรอย่างนี้ ก็น่าจะเหมาะกับพวก 30-35 อะไรอย่างนี้”
(ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ 4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การส่ือสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
       “เหมาะกับพวกแบบที่เร่ิมทํางานอย่างที่บอกเฟิร์สจ๊อบแลว้ก็คนที่เหมือนเป็น
ผู้บริหารระดับต้นทํางานมาสักพักหน่ึง เร่ิมมีเงินเก็บอยากมีรถสักคันหน่ึงเขาก็จะสตาร์ทที่ฮอนด้า 
ซิต้ี” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8, อายุ 35 ปี, ธุรกิจส่วนตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
       “คือเดิมจะมองรูปลักษณ์ของการใช้ฮอนด้า ซิต้ี น่าจะเป็นพวกที่มีกําลังซือ้ในระดับ
หน่ึงซึ่งสามารถผ่อนรถได้ในราคาไม่เกินหมืน่หรือว่าอะไรอย่างน้ี แต่ว่าอันน้ีก็ทําให้ดูแพงขึ้นนะ” (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที ่10, อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
   4.1.2.4 หากใช้รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเอง 
       ภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี มผีลต่อภาพลักษณ์ของผู้บริโภคจากภาพลักษณ์
ที่รับรู้จากรถยนต์ ส่งผลให้เกิดการตัดสินภาพลักษณ์ต่อตนเองเมื่อใช้สินค้าน้ัน ๆ ที่ถูกมองว่าเป็น
รถยนต์ที่เหมาะกับวัยทํางาน ทําใหผู้้บริโภคเห็นว่าเมื่อตนเองใช้รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี จะถกูมองว่าเป็น
วัยทํางานไปด้วย จากที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ 
     “น่าจะส่งผล ดูเหมือนเราเป็นเวิร์คก้ิงวูเมนมั้ง ทรง ๆ น้ัน อาจจะเป็นซีอีโอหรือ
โคฟาวเดอร์ของบริษัทอะไรสักอย่างน้ีแล้วก็ขับซิต้ีที่มีทรงสปอร์ตมา เพราะผู้หญิงไม่ค่อยขับรถทรงน้ี
เท่าไรนะ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 
เมษายน 2562) 
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    “คิดว่าส่งผลนะคะ อาจจะดูโตขึ้นและดูน่าเกรงขาม แบบเราลงมาจากรถแล้วดูว่า
ด้วยรถเราอาจจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ว่าเราดูโตขึ้น มีความสุขุมขึน้ค่ะ” (ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 7, อายุ 
28 ปี, พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
     “ก็จะทําให้ตัวเองรู้สึกดูเท่ขึ้น แล้วก็ดูมั่นใจมากขึ้นเวลาไปไหน เข้าสังคมไปหาเพ่ือน 
เพราะเพ่ือนที่มีตอนน้ันน่าจะเป็นกลุ่มที่ทํางานด้วยกัน ก็จะน่าจะได้รับการยอมรับมากข้ึนค่ะ” (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที ่8, อายุ 35 ปี, ธุรกิจส่วนตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   4.1.2.5 ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
    ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ ถูกมองว่าเป็นรถที่เหมาะกับคนมีไลฟ์สไตล์ มีความ
เป็นวัยรุ่น เข้ากับชีวิตที่หลากหลายได้มากกว่าฮอนด้า ซิต้ี อย่างที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ 
    “จริง ๆ อันน้ีมองภาพลักษณ์เป็นเหมือนการท่องเที่ยว ใช้ชีวิตในสไตล์ของเรา 
อยากไปไหนไปกันกับกลุ่มเพ่ือน ปาร์ต้ี สังสรรค์ แฮ๊งเอ๊าท์” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2, อายุ 23 ปี, 
พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “ตอบแบบติดตลก คือเขาทํารีเสิร์ชนะ คือเขาพยายามทําให้ทีวีซีตัวน้ี ฮอนด้า 
แจ๊ซ ตัวน้ีดูแบบว่าฉันปรับไปตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนอะไรอย่าง
นี้” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การสื่อสารสว่นบุคคล, 18 เมษายน 
2562) 
      “มองว่าเป็นรถของวัยรุ่นครับที่ตอบสนองด้านไลฟ์สไตล์ในแบบต่าง ๆ ของวัยรุ่น” 
(ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ 6, อายุ 28 ปี, พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
      “สปอร์ต วัยรุน่ ชีวิตวัยรุ่นเลย ดูโฉบเฉี่ยว ต้องเป็นคนวัยรุ่นเรียนมหาวิทยาลัยเลย
แหละ” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 9, อายุ 49 ปี, ตัวแทนจัดจําหน่าย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2562) 
   4.1.2.6 องค์ประกอบในโฆษณาที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
     องค์ประกอบในโฆษณาที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ ถูกมอง
จากตัวนักแสดงในโฆษณา กจิกรรมต่าง ๆ ที่สื่อถึงความเป็นวัยรุ่น และการนําเสนอในโฆษณาที่สื่อถึง
ความหลากหลายในการใช้ชีวิตของวัยรุ่น อย่างที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ 
      “ดูจากตัวนักแสดงด้วยอะค่ะ อันแรกดูทํางานแล้วแต่อันน้ีเป็นวัยรุ่นไปเที่ยว  
แฮงค์เอาท์กับเพ่ือน” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 1, อายุ 22 ปี , พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
15 เมษายน 2562) 
      “มาจากนักแสดงในทีวีซีนะครับจะเป็นเด็กทีมีความพลุ่งพล่าน เล่นดนตรีอะไร 
พวกน้ีครับ” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 3, อายุ 24 ปี, วิศวกร, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
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   “ไลฟ์สไตล์หลากหลายแต่เป็นกลุ่มวัยรุ่น เจาะไปเป็นที่กลุ่มวัยรุ่นแต่ว่าไม่ว่าคุณจะ
เป็นวัยรุ่นแบบไหนก็อย่าลืมแจ๊ซอะไรประมาณน้ี” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์ 
อีเวนท์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
      “เขาก็จะโชว์ความเป็นวัยรุ่น เบาะก็จะเป็นเบาะผ้าซึ่งวัยรุ่นไม่ได้เน้นความลักซ์ชัวรี่ 
ส่วนใหญ่จะเน้นความสนุก สะดวกสบาย รถก็จะใช้ขนนู่นขนน่ีได้เยอะ ใช้ได้หลายเหตุผล ขนของ  
ขนเพ่ือนไปไหนไปได้” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่8, อายุ 35 ปี, ธุรกิจส่วนตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
18 เมษายน 2562) 
      “หน่ึง ความเป็นสปอร์ตของรูปลักษณ์ ฟังก์ช่ันของตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นตัว 
แพดเด้ิลชิพ ไม่ว่าจะเป็นเบาะที่ปรับเอนดูชีวิตสโลว์ไลฟ์ได้” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 9, อายุ 49 ปี, 
ตัวแทนจัดจําหน่าย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   4.1.2.7 กลุม่เป้าหมายของรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
      กลุ่มเป้าหมายของรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ ถูกมองว่าเป็นวัยรุ่นที่เป็นเด็กมหาวิทยาลัย
หรือพ่ึงจบใหม่ที่เหมาะกับรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ โดยการนําเสนอโฆษณาไปในทางที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย
วัยรุ่น มีกิจกรรมท่ีหลากหลายเข้าถึงวัยรุ่น จากผู้ให้สมัภาษณ์ที่กล่าวไว้ 
     “ก็ยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกันที่เน้นเฮฮาปาร์ต้ี ไปเที่ยว ไปไหนไปกัน” (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที ่2, อายุ 23 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “แน่นอนว่าต้องวัยรุ่น วัยรุ่นแหละ คือแต่เป็นวัยรุ่นตอนต้น ๆ เลย ก็คือเป็นรถ 
คันแรกของเขา มันค่อนข้างจะสีสันเยอะ อย่างตัวพรีเซ็นเตอร์ใช่ไหม พรเีซ็นเตอร์ก็จะเป็นสีชมพู 
ผู้ชายก็ใส่ยีนสอ์ะไรอย่างนี้ แต่งตัวเหมือนซันน่ี สุวรรณเมธานนท์ ดูฮิปสเตอร์อะไรอย่างน้ี แต่คือเขา
กระจาย คือเหมือนไม่ว่าคุณจะอินสไปร์ หรอืไม่ว่าคุณจะมีเซฟเดอะเวิลด์ หรือคุณจะสโลวไลฟ์อะไร
อย่างน้ี หรือว่าคุณจะเล่นดนตรี หรือคุณจะออกไปทํากิจกรรมอะไรนอกบ้านก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้  
กับเพ่ือนหรือกับคนที่คุณรัก” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การสื่อสาร 
ส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
    “วัยรุ่นเลยค่ะ หรือคนที่มีความรู้สึกว่ายังรักสนุกอยู่” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่8, อายุ 
35 ปี, ธุรกิจสว่นตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   4.1.2.8 หากใช้รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเอง 
      หากใช้รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเอง จากภาพลักษณ์ที่มอง
รถยนต์จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินภาพลักษณต์นเองถ้าหากได้ใช้รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ ทําให้มองตนเอง
ว่าดูเป็นวัยรุ่นเช่นเดียวกับภาพลักษณ์รถยนต์ อย่างที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าว 
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   “ก็ส่งผลนะ อาจจะดูแบบทําให้เราดูเป็นคนโฉบเฉี่ยว ชอบการเที่ยว ชอบการปาร์ต้ี 
สังสรรค์ อาจจะยังไม่ถึงกับวัยทํางานมากมาย ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีแต่เร่ืองบันเทิงอย่างเดียว” (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที ่2, อายุ 23 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “อาจะทําให้ผมดูมีความสนุกมากข้ึน สามารถทํากิจกรรมได้หลากหลายอะไรอย่างน้ี
นะครับ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่3, อายุ 24 ปี, วิศวกร, การสือ่สารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
     “ส่งผลครับ อารมณ์ว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย แล้วก็เป็นคนที่มีความแอคทีฟ
สูง” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 6, อายุ 28 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
     “คิดว่าภาพลักษณ์ของตัวเองน่าจะดูแบบเปร้ียวซ่า มีความวัยรุ่นหรือทันสมัยอะไร
อย่าง น้ีค่ะ” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 7, อายุ 28 ปี, พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2562) 
     “ก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความคล่องตัวมากขึ้น อยากเที่ยวมากข้ึน อยากต้ี” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์คนที ่8, อายุ 35 ปี, ธุรกิจส่วนตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
     “ทอนอายุลงมาได้เยอะ คุณอายุเท่าไรแต่ถ้าคุณมาขับฮอนด้าแจ๊ซอันนน้ีคือวัยรุ่น 
จิ๊กโก๋เลย” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 9, อายุ 49 ปี, ตัวแทนจัดจําหน่าย, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
18 เมษายน 2562) 
     “ก็น่าจะดูคล่องแคล่ว ดูสนุก ๆ อะไรอย่างนี้ มัน ๆ แล้วด้วยสีสันอะไรพวกน้ีมันก็ดู
โอเคนะ แปลกตาดี สวยดี” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 10, อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 15 เมษายน 2562) 
 สรุปบทสัมภาษณ์พบว่า ภาพลักษณ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัย
อันดับต้น ๆ ทีผู่้บริโภคมองในการเลือกรถยนต์ฺ โดยมองภาพลักษณ์ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ และตัดสิน
จากการรับรู้สิ่งที่เห็น สภาพแวดล้อม รวมถึงประสบการณ์ทีเจอคนรอบตัวใช้ หรือเคยพบด้วยตนเอง
จนเกิดการประมวลผลและตัดสินเป็นภาพลักษณ์ โดยสื่อทีม่ีผลมากที่สุดคือ สื่อโฆษณาโทรทัศน์ 
เน่ืองจากเป็นสื่อที่มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นสื่อที่สามารถเพ่ิม 
แรงดึงดูด ความสนใจ แสดงลักษณะการใช้งาน และ ทําให้รับรู้ถึงภาพลักษณ์และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้ แสดงให้เห็นว่าโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ผลต่อภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า
เป็นอย่างมาก 
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4.2 ความแตกต่างของโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่เปน็ปัจจัยต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ที่
ต่างกันของผูบ้ริโภค 
 จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทางด้านภาพลักษณ์และความคิดเห็นต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ในโฆษณารูปแบบ
โทรทัศน์ทีม่ีผลต่อการตัดสินภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้าที่แตกต่างกันทั้ง 2 รุ่น โดยฮอนด้า ซิต้ี 
ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นรถที่เหมาะกับผู้ใหญ่วัยทํางาน และฮอนด้า แจ๊ซ ผูบ้ริโภครับรู้ว่าเป็นรถที่เหมาะ
กับวัยรุ่นที่ชอบทํากิจกรรมหลากหลาย ผู้วิจัยจึงทําการแบ่งองค์ประกอบออกตามทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ คือ กระบวนการจากการจัดหมวดหมู่ และตีความข้อมูลที่ได้มาจากประสาท 
การรับรู้ของมนุษย์น่ันคือสัมผัสทั้งห้า โดยการนําสิ่งที่รับรู้จากประสาทสมัผัสรวมเข้ากับประสบการณ์
ที่ตนเจอในอดีต และสื่อโทรทัศน์ที่สามารถส่งผลใหผู้้ชมรบัรู้ได้คือ ภาพและเสียง ซึ่งนํามาให้
สอดคล้องกับการรับรู้ภาพลักษณ์จากการมองเห็น ได้ยิน และประสบการณ์ จึงแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็น คือ นักแสดงนํา กิจกรรม และดนตรี ที่ทําให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์และกลุ่มเป้าหมาย 
ของสินค้า โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ องค์ประกอบในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่มผีลต่อ
ภาพลักษณ์และยืนยันการเปรียบเทียบความแตกต่าง  
 4.2.1 องค์ประกอบในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ 
   4.2.1.1 นักแสดงนําในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่มผีลต่อภาพลักษณ์ 
      นักแสดงนําในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) มีผลต่อภาพลักษณ์ทีแ่ตกต่างกัน 
จากช่วงอายุและลักษณะบุคลิกที่แสดงออกมา ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคและตัดสิน
ออกมาว่าฮอนด้า ซฎิต้ี มีนักแสดงนําเป็นผู้ใหญ่จึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับวัยทํางาน และฮอนด้า แจ๊ซ  
มีนักแสดงนําเป็นเด็กวัยรุ่นจึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับวัยรุ่น อย่างที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ 
      “อันแรกก็จะดูเป็นการเป็นงานเป็นทางการมากกว่า ถึงจะมีมุมที่ไม่ใช่ทางการมาก
แต่ว่าก็ยังมีความโตเป็นผู้ใหญ่ ดูสุขมุกว่า แต่ว่าฮอนด้า แจ๊ซ จะดูเป็นวัยรุ่น อารมณ์แฮงค์เอ้าท์กับ
เพ่ือนมากกว่า” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 1, อายุ 22 ปี , พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 15 
เมษายน 2562) 
      “การมองทาร์เก็ตคอสตูมเมอร์ครับว่าเราต้องการลูกค้าในกลุ่มน้ีนะ อย่างฮอนด้า 
ซิต้ี ก็จะเป็นลกูค้าที่โตขึ้น สว่นฮอนด้า แจ๊ซ จะเป็นกลุม่ลูกค้าที่เพ่ิงเรียนอยู่หรือว่าใกล้จบ เป็นวัยรุ่น
มากกว่าทีวีซีแรก” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6, อายุ 28 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 
เมษายน 2562) 
      “ก็นักแสดงนําในทีวีซีมผีลกับการมองภาพลักษณ์ของรถ ทาํให้ต่างกันไปเลย อย่าง
นักแสดงที่อยู่ในซิต้ีจะโชว์ความหรูหราเร่ิมเป็นผู้ใหญ่ แต่กไ็ม่ใช่เป็นผู้ใหญ่เลย เหมือนเป็นจุดเริ่มต้น
อย่างที่บอก เร่ิมต้นสําเร็จ เร่ิมต้นเป็นผู้ใหญแ่ล้ว เขาก็จะเลือกคาแร็กเตอร์มาชัด ส่วนแจ๊ซจะเลือก 
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มาเป็นเป็นเด็ก ๆ โชว์ความสนุก สีสันสดใส การใช้ชีวิตที่ไลฟ์สไตล์มันไม่จาํเจ” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 8, 
อายุ 35 ปี, ธุรกิจส่วนตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “จริง ๆ มันต่างเลยนะเมื่อก๊ีสองรุ่นที่นําเสนอมาตัวนักแสดงเขาพยายามให้มัน 
เห็นถึงความต่างอยู่แล้วอะ ในช่วงอายุหรือคนหน่ึงคือนักบริหาร อีกคนอย่างฮอนด้า แจ๊ซ น่ีก็เด็ก
วัยรุ่นอยู่แล้ว มันต่างกันมากอยู่แล้วอะ เขาค่อนข้างชัดเจนตรงนี้ เขาเลือกตัวนักแสดงมาให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ที่ต่างกันอยู่แล้วว่ารถตรงน้ีมันเหมาะกับคนประเภทไหนอะไรอย่างน้ีค่ะ ค่อนข้างชัดเจน
นะ” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 10, อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
   4.2.1.2 กิจกรรมในโฆษณารปูแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์  
       กิจกรรมในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) มีผลต่อภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันส่งผล
ให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน โดยกิจกรรมในโฆษณาของฮอนด้า ซฎิต้ี อยู่ในห้องทํางาน 
และกิจกรรมในเมืองจึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับคนทํางานที่อยู่ในเมือง สว่นฮอนด้า แจ๊ซ เป็นกิจกรรม
ที่สนุกสนาน เฮฮา เล่นดนตรีกับกลุ่มเพ่ือน จึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับวัยรุ่น ส่งผลให้เกิดการรับรู้
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างออกไป จากบทสัมภาษณ์ดังน้ี 
     “ใช่ เพราะกิจกรรมในทีวีซีมนัเป็นการยกตัวอย่างว่ามันเป็นการโชว์ฟังกช่ันไปในตัว
ด้วย แล้วก็ยกตัวอย่างว่ารถคันน้ีมันสร้างมาเพ่ือใคร มันคือแก่นหลักของการทําโฆษณาไปเลยว่าอันน้ี 
อย่างซิต้ีฉันทําขึ้นมาเพ่ือให้ผูบ้ริหารหนุ่มขบัไป พาคนรักไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าขับไปเล่นคอนเสิร์ต
อะไรอย่างนี้ แต่แจ๊ซคือขับไปเล่นดนตรี ขับไปกางเต็นท์ ขับไปรดต้นไม้หรืออะไรแบบน้ีที่เขาทําขึ้นมา 
มันเป็นการยกตัวอย่างเลยว่าคนที่จะใช้รถรุน่น้ีเขาคือใคร” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 4, อายุ 26 ปี,  
โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “ซิต้ีก็จะดูเป็นกิจกรรมในเมืองมากกว่า ใช้ทํางานอะไรอย่างน้ีครับ อยู่ในเมือง 
ออฟฟิศ ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างน้ีครับ ส่วนแจ๊ซภาพลักษณ์ก็จะดูลุย ๆ ออกไปทํานู่นทําน่ี สไตล์วัยรุน่
ครับ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5, อายุ 27 ปี, ช่างภาพ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 17 เมษายน 2562) 
   “มีค่ะ อย่างถ้าตัวของซิต้ีก็คือใช้ในเมืองใช้ง่ายนู่นน่ีน่ัน ตอบโจทย์คนวัยทํางาน  
ส่วนแจ๊ซจะเหมาะกับพวกวัยรุ่นที่ชอบพาเพ่ือนไปต่างจังหวัด การขับขี่อะไรแบบนี้ค่ะ” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์
คนที่ 7, อายุ 28 ปี, พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 

     “มีค่ะ เพราะเขาก็เลือกกิจกรรมที่ชัดเลย ซิต้ีก็ดูกันเรื่องงาน เร่ืองเข้าสังคม  
วัยทํางานเลย เป็นไลฟ์สไตล์ของวัยทํางานกับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่น” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8, อายุ 35 ปี, 
ธุรกิจส่วนตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
      4.2.1.3 ดนตรีประกอบในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่มีผลต่อภาพลักษณ ์
      ดนตรีประกอบในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) มีผลต่อภาพลักษณ์ในเรื่องของ
การกระตุ้นอารมณ์ การเสริมบุคลิก นิสัยของนักแสดง และการรับรู้ภาพลักษณ์โดยการประมวลผล 
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จากประสบการณ์ของตนเองว่าผู้ใหญ่จะฟังเพลงแนวแจ๊ซ คลาสสิค ฟังง่าย ไม่ต่ืนเต้นมาก  
ส่วนฮอนด้า แจ๊ซ จะเป็นแนวสนุกสนาน เหมาะกับวัยรุ่น ตามท่ีผู้ให้สัมภาษณ์กล่าว 
   “มีผลต่อการมองภาพลักษณ์เพราะว่าเน่ืองด้วยของอารมณ์ เวลาที่เรามองภาพรถ
แล้วเราได้ฟังเสียงเพลง เสียงเพลงจะเป็นตัวบอกเราว่ารถแบบนี้เหมาะกับสถานการณ์หรือว่าเหมาะ
บรรยากาศแบบไหน ตัวเพลงจะช่วยให้เรารับรู้แล้วก็ทําใหเ้รารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงไหน ที่ไหนอะไร
อย่างน้ี” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่2, อายุ 23 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2562) 
     “อย่างฮอนด้า ซิต้ี นะครับเป็นดนตรีไม่ได้วัยรุ่นมาก ออกแนวขรึม ๆ อะไรพวกน้ี 
ส่วนฮอนด้า แจ๊ซ เน่ียจะเป็นมีเอเนจีสนุกสนานอะไรอย่างน้ีครับ เหมาะกับวัยรุ่นมากกว่าประมาณน้ี
ครับผม” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที ่3, อายุ 24 ปี, วิศวกร, การสือ่สารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
      “แน่นอนค่ะ ดนตรีมีผลแน่นอน เพราะมันคือจังหวะการตัดด้วย มันทําให้คนดูรับรู้
เพราะเราไม่ได้รับรู้แค่ภาพอย่างเดียว มันก็ต้องมีเสียงด้วยอะไรอย่างน้ี ย่ิงดนตรีเร็ว กระช้ัน ก็จะย่ิง
สร้างความต่ืนเต้นมากขึ้น ย่ิงสปอร์ตมากเท่าไรดนตรีก็ย่ิงที่จะเร็ว จังหวะเร็ว แต่ในทางกลับกัน 
ถ้าจะต้องลุย ๆ ดนตรีก็จะต้องร็อค ๆ แรง ๆ แต่ถ้าจะหร ูๆ ดนตรีก็จะต้องออกแนวเปียโน ป๊อป 
คลาสสิก ส่วนน้ีมีผล เพราะมันคือภาพประสบการณ์ของคนดูที่เขามีมาอยู่แล้วว่าถ้าคลาสสิกฉนัก็
จะต้องดูหรูนะ ถ้าเป็นดนตรีร็อคก็คือลุย ๆ กระบะ ๆ นะ แต่ถ้าดนตรีค่อนข้างเร็ว จังหวะเร็วนิดหน่ึง
หรืออีดีเอ็มก็จะต้องเป็นวัยรุ่นนะอะไรอย่างน้ี” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์ 
อีเวนท์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
    “ต้องคล้องจองกันหมด อย่างซิต้ีจะเป็นเพลงดนตรีน่าจะเป็นแจ๊ซ คลาสสิคหน่อย 
ส่วนแจ๊ซก็จะเป็นเพลงสนุก ดนตรีแบบปุ๊งป๊ัง ๆ อะไรอย่างนี้ค่ะ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่8, อายุ 35 ปี, 
ธุรกิจส่วนตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
     “เมื่อก๊ีต่างเลยนะ ความสนุกกับความแบบอย่างฮอนด้าซิต้ีเมื่อก๊ีจะมาแบบเหมือน
นุ่ม ๆ คลาสสคิ แต่ว่าอย่างของฮอนด้า แจ๊ซ ก็สนุกมาเลยไง ก็เน้นวัยอยู่แล้วแหละ กชั็ดเจนอะ 
แยกกันเหมือนคนละแนว” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 10, อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ, การสื่อสาร 
ส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
     4.2.1.4 ภาพลักษณ์เมื่อเปลี่ยนการนําเสนอในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของ
รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ 
     ภาพลักษณ์เมื่อเปลี่ยนการนําเสนอในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของรถยนต์
ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จากรูปแบบ 
การนําเสนอรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี ในรูปแบบเดิมที่มีความเป็นผู้ใหญ่ หากเปลี่ยนเป็นนําเสนอในรูปแบบ 
วัยรุ่น ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้ภาพลักษณ์ที่ไปในทางวัยรุ่นได้ หรือเลือกการนําเสนอภาพลักษณ์ไปใน 
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ทิศทางใดผู้บริโภคจะรับรู้ภาพลักษณ์ไปในทิศทางน้ัน อย่างบทสัมภาษณ์ดังกล่าว 
   “ความจริงเปลี่ยนนะเพราะว่าแล้วแต่ว่าคนขายรถอยากให้ภาพลักษณ์ของรถคันน้ัน
เป็นอย่างไร เราเอารถหรูหรามาทําให้เป็นวัยรุ่น วัยรุ่นก็ชอบแต่ก็พิจารณาจากงบประมาณหรือจาก
เงินที่มันเหมาะไหม แต่อย่างน้ีเข้ากับวัยรุ่นเพราะว่าหน่ึงวัยรุ่นอาจจะยังไม่ได้มีรายได้เยอะมาก  
เขาเลยจับแมทช์กัน มันก็เลยเหมาะกัน ก็เลยโอเค ฮอนด้า แจ๊ซ เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้มีรายได้
เยอะมาก อาจจะได้รายได้จากครอบครัว แต่ซิต้ีที่มีราคาสงูกว่าแจ๊ซหน่อยอาจจะเหมาะกับวัยที่เพ่ิง
เร่ิมทํางานแต่ก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากมายแต่ก็พอที่จะส่งรถหรือซื้อรถคันน้ีได้ให้มันดูอัปขึ้นมากกว่า
การปาร์ต้ีกลุ่มเพ่ือน ๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2, อายุ 23 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
18 เมษายน 2562) 
   “แน่นอนค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อต้นว่ามันคือโทนทั้งหมดที่แบรนด์ต้องการ 
จะบอก มันเป็นทั้งการยกตัวอย่างด้วย มันเป็นทั้งการสร้างภาพจําด้วยอะไรอย่างน้ี เพราะฉะนั้นมันมี
ผลมาก ๆ ถ้าเกิดว่าโฆษณาฮอนด้า แจ๊ซ เมือ่สักครู่น้ีเปลี่ยนรถเป็นฮอนด้า ซิต้ี แล้วไปทาํแอคทิวิต้ี
อะไรที่มันค่อนข้างหลากหลายอย่างน้ีแล้วก็ตัดใช้สีสันใช้อะไรอย่างนี้ แน่นอนว่าคนก็มองว่าฮอนด้า 
ซิต้ี เป็นวัยรุ่น หรือถ้าเป็นฮอนด้า แจ๊ซ แต่ว่าเราเอามาแต่งหรู เราทําใหม้ันเดินเน้ือเรื่องไปแบบน้ัน
อะไรอย่างนี้ แน่นอนว่าก็หรูแบบสปอร์ต เพราะฉะน้ันมันก็คืออย่างแรกเลยว่ามันอยู่ที่แบรนด์ 
อยากจะบอก มันค่อนข้างส่งผลมาก ๆ เลย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “ก็น่าจะเปลี่ยนไปมากอยู่นะครับ ถ้าเปลี่ยนจากซิต้ีให้ดูวัยรุ่นขึ้นมันก็อาจจะมอง
เป็นวัยรุ่นในอีกแบบหน่ึง” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 5, อายุ 27 ปี, ช่างภาพ, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
17 เมษายน 2562) 
       “เปลี่ยน ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของรถ ฟังก์ช่ันใช้งานของรถจะเหมาะสําหรับคน 
กลุ่มสองกลุ่มน้ี แต่พอดนตรีมามันจะคอนทราสต์กันหรือไม่พ่ีว่ามันมีผลต่อการให้คนเราชิปโฟกัสไปว่า
มันเหมาะกับใคร มีผลแน่นอน” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 9, อายุ 49 ปี, ตัวแทนจัดจําหน่าย, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   4.2.1.5 ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้าซิต้ีและฮอนด้า แจ๊ซ เมือ่ไม่มีโฆษณารปูแบบ
โทรทัศน์ (TVC) 
   ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ เมื่อไม่มีโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ 
(TVC) จะถูกตัดสินจากประสบการณ์ พ้ืนฐานความรู้และสภาพแวดล้อมที่ตนเองเจอจนก่อให้เกิด 
การรับรู้ภาพลักษณ์ไปในทิศทางต่าง ๆ หากไม่มีโฆษณารปูแบบโทรทัศน์ (TVC) ในการนําเสนอ 
ภาพลักษณ์ ผูบ้ริโภคจะไม่มีสิ่งที่เป็นแบบอย่างในการจดจําภาพลักษณ์ และตัดสินจากผู้คนรอบตัว 
ที่ใช้รถยนต์ฮอนด้าเป็นส่วนใหญ่ อย่างที่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ 
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   “ถ้าไม่มีโฆษณามาให้เราดูก็อาจจะต้องพิจารณจากความชอบแล้วก็เหมือนสิ่งที่เรา
เคยเห็นว่าคนรอบตัวใครนะที่ใช้รถแบบน้ี ใครบ้างที่ใช้รถแบบน้ี แล้วเราพิจารณาจากตัวเราว่าเราชอบ
แบบไหน” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2, อายุ 23 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2562) 
    “แน่นอนว่าคนเราจะชอบตัดสินอะไรจากประสบการณ์ของตัวเองหรือพ้ืนฐาน 
ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่อยู่แล้ว ถา้มันไม่มีทีวีซีเลยแล้วรถมันว่ิงอยู่บนท้องถนนอย่างน้ี มันไม่ใช่แค่รถ  
มันคือคนขับด้วย คนที่น่ังข้างใน สีของรถ รูปทรงของรถ หรือแม้กระทั่งฟังก์ชันของรถที่เห็นได้ด้วย 
ตาเปล่าข้างนอกอะไรอย่างนี้ อย่างเช่นว่า ไม่มีรูกุญแจ มันเป็นแบบปุ่มไงมันรู้อยู่แล้วมันต้องไฮเทค
อะไรอย่างนี้ หรือถ้ามันเป็น 5 ประตู เรามองเห็นอยู่แล้วว่ารถคันน้ีเป็น 5 ประตู รถคนัน้ีเป็น 4 

ประตู รถคันน้ีเป็น 2 ประตู มันก็จะมีภาพการตัดสินจากประสบการณ์เก่าอยู  ่แล้ว ทั้งผู้ใช้ด้วยแล้วก็
การตัดสินใจของตัวเองด้วย อย่างเช่นว่า รถ 5 ประตูจะต้องเป็นใครใช้ละ่ มันก็แล้วแต่ประสบการณ์
ของแต่ละคน บางคนอาจจะมองว่าต้องเป็นครอบครัวถึงจะใช้รถ 5 ประตู แต่บางคนอาจจะมองว่า

งเยอะอะไรอย่างน้ี มันอปป้ิผู้หญิงโสดแต่ว่ารองเท้ากูเยอะ ช้เป็น แล้วแต่ประสบการณ์ของคนน้ันที่ 
พบเจอรถและก่อนหน้าน้ันเขาพบเจออะไรมา เขาเอามาประกอบกันเพราะมันไม่มีตัวทีวีซีมาเป็น 
ตัวไกด์” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที ่4, อายุ 26 ปี, โปรดิวเซอร์อีเวนท์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2562) 
   “จากประสบการณ์ที่เห็นมาเน่ีย ด้วยความว่าฮอนด้าจะก็เป็นวัยรุ่นแหละ ฮอนด้า
ซิต้ี ก็คือมีอายุมากกว่าฮอนด้าแจ๊ซขึ้นมาตามเลเวลของรถอะไรอย่างน้ี” (ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ 10,  
อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
 4.2.2 ยืนยันการเปรียบเทียบความแตกต่าง 
   4.2.2.1 ความแตกต่างของภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ 
   ความแตกต่างของภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ที่มาจาก 
การตัดสินของผู้บริโภคจากการประมวลผลการรับรู้ภาพลักษณ์ที่สื่อออกมา โดยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือ 
กลุ่มเป้าหมายที่สื่อสารออกไปจากตัวโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) น่ันคือ ฮอนด้า ซิต้ี เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายวัยทํางานและฮอนด้า แจ๊ซ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น อย่างที่ผู้ให้สมัภาษณ์ได้ 
พูดไว้ 
   “น่าจะเกี่ยวกับวัยทํางาน วัยรุ่น” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5, อายุ 27 ปี, ช่างภาพ,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 17 เมษายน 2562) 
   “กลุ่มเป้าหมายครับ ฮอนด้า แจ๊ซ จะมองในไลฟ์สไตล์มากกว่า ส่วนฮอนด้า ซิต้ี 
จะมองในเร่ืองความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะรถเป็นซีดาน” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 6, อายุ 28 ปี, 
พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
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   “เจเนอเรช่ัน ภาพลักษณ์มันแบ่งชัดเจนว่าซิต้ีกับแจซ๊มันน่าจะคนละกลุม่เลย  
ทาร์เก็ตกรุ๊ปคนละกรุ๊ป ซิต้ีเหมาะผู้ใหญ่ทํางาน เร่ิมทํางาน แจ๊ซก็คือเหมาะกับคนวัยรุ่น แต่มันจะ
เหลื่อมนะคือแจ๊ซสามารถใช้ได้จนคนอายุ 30 บวกนิดหน่อย ซิต้ีก็สามารถดึงมาถึงวัยรุ่นก็ได้ ถ้าเกิดว่า

ไม่ใช้นเซอร์เวทีฟส์ ผู้หญิงเนิร์ด ๆ อย่างน้ีพ่ีว่าเขาอาจจะคนวัยรุ่นที่เขาไม่ได้โฉบเฉี่ยว เขาเป็นวัยที่คอ
แจ๊ซ เขาอาจจะใช้ซิต้ีก็ได้” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 9, อายุ 49 ปี, ตัวแทนจัดจําหน่าย, การสื่อสาร 
ส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
      “ก็เหมือนเมื่อกี๊อยู่นะ ภาพลักษณ์ของเขามันเหมือนกับเขาพยายามสื่อให้ชัดเจน 
ถึงช่วงอายุวัยด้วยไหมว่าคนขับแจ๊ซหรือคนขับซิต้ี อย่างคนขับแจซ๊เนี่ยมันน่าจะเด็กกว่าคนขับซิต้ี  
ในความคิดนะ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนที่ 10, อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ, 15 เมษายน 2562) 
   4.2.2.2 ปัจจัยในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่ทําให้เห็นความแตกต่างของ
รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ 
     ปัจจัยในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่ทาํให้เห็นความแตกต่างของรถยนต์
ฮอนด้าซิต้ีและฮอนด้าแจ๊ซอย่างเห็นได้ชัดที่สุดจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มผูใ้ห้สมัภาษณ์ ส่วนใหญ่
เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกันจากองค์ประกอบในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) อันดับแรกคือ นักแสดง
ที่บ่งบอกบุคลิก ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร ดนตรีที่บ่งบอกอารมณ์ของวัยและ
กระตุ้นความรู้สึกของผู้ชม รวมถึงสถานการณ์ในการนําเสนอถึงกิจกรรมท่ีสื่อสารว่ารถแต่ละรุ่น 
เหมาะกับใคร ตามบทสัมภาษณ์ดังน้ี 
       “ก็ทั้งหมดนะคะ ทั้งนักแสดง ลักษณะของแบบว่านักแสดงที่เลือกมาก็ต่างกันเยอะ
อยู่ แล้วก็กิจกรรมในน้ันก็ถึงมันจะเหมือนกันแต่ว่าเลือกใช้ดนตรีที่ไม่เหมอืนกัน แล้วก็สสีันในโฆษณา
ของซิต้ีมันดูเข้ม ๆ ดํา ๆ เงิน ๆ เทา ๆ อะไรอย่างนี้ แต่อีกอันหน่ึงดูมีสีสันมากกว่า” (ผู้ให้สมัภาษณ์
คนที่ 1, อายุ 22 ปี, พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
     “ปัจจัยคือสถานการณ์ สถานการณ์ในโฆษณานี้ทําให้เรามองความแตกต่างว่ารถ 
แต่ละรุ่นสถานการณ์เหมาะกับใคร” (ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 2, อายุ 23 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “ก็น่าจะเป็นตัวนักแสดงในทวีีซีน่ันแหละครบั ของแจ๊ซจะเป็นวัยรุ่น ของซิต้ีจะเป็น
วัยทํางานอะไรอย่างน้ีครับ” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 3, อายุ 24 ปี, วิศวกร, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
15 เมษายน 2562) 
   “1) นักแสดงครับ 2) ดนตรี 3) แสง 4) เสียง ครับ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6, อายุ  
28 ปี, พนักงานบริษัท, การสือ่สารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562)   
    “ถ้าในทีวีซีก็จากตัวพรีเซนเตอร์เองด้วย เพลง แล้วก็การนําเสนอของทีวีซีค่ะ  
ที่เขาถ่ายทอดออกมาเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าเขาอยากให้รถรุ่นน้ีออกมาเหมาะกับวัยไหน”  
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(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7, อายุ 28 ปี, พนักงานบริษัท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 2562) 
   “ก็สามส่วนเลยค่ะ ดีไซน์รถ เพลง นักแสดง แล้วก็เหมือนกับว่าองค์ประกอบคือ 
ซิททูเอช่ันในทวีีซี” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8, อายุ 35 ปี, ธุรกิจส่วนตัว, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 
เมษายน 2562) 
      “ก็ทั้งตัวนักแสดงที่เลือกมา แล้วก็เพลงด้วยแหละ กค็ือสื่อทั้งสองอย่างแหละ  
ทั้งนักแสดงก็จะดูเป็นคนที่โตขึ้นมากกว่า” (ผู้ให้สมัภาษณค์นที่ 10, อายุ 50 ปี, เจ้าของกิจการ,  
การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 เมษายน 2562) 
 สรุปบทสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริโภครับรู้ภาพลักษณ์จากสื่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) 
จากองค์ประกอบในการนําเสนอในส่วนของนักแสดงนําเป็นหลัก ทีท่ําใหร้ับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่
ฮอนด้าต้องการนําเสนอคือ นักแสดงนําในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของฮอนด้า ซิต้ี เป็น
นักแสดงที่มีอายุ และบุคลิกเป็นผู้ใหญ่มาแสดงนําในตัวโฆษณา ผู้บริโภคจึงรับรู้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมาย
หลักที่ฮอนด้า ซิต้ี ต้องการสื่อสารเป็นกลุ่มผู้ใหญ่วัยทํางาน และฮอนด้า แจ๊ซ ที่นํานักแสดงนําที่มี
ความเป็นเด็กวัยรุ่นมาแสดงนํา ทําให้ผู้รับรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ฮอนด้า แจ๊ซ สื่อสารเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น 
ซึ่งองค์ประกอบรองลงมาที่ทําให้การรับรู้ภาพลักษณ์ของผูบ้ริโภคชัดขึ้นคือ ดนตรีและกจิกรรมที ่
ช่วยส่งเสริมความเป็นผู้ใหญ่วัยทํางานกับวัยรุ่นที่ผู้ใหญ่วัยทํางานจะมีกิจกรรมในการใช้ชีวิตอยู่ใน 
ห้องทํางาน การขับรถอยู่ในเมือง รวมท้ังฟังเพลงแนวคลาสสิคทีท่ําให้ดูมคีวามเป็นผู้ใหญ่มากกว่า
ฮอนด้า แจ๊ซ ที่เป็นวัยรุ่น ชอบฟังเพลงสนุกสนาน และมกีิจกรรมการออกไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
พร้อมเพ่ือน ซึง่ทําให้ภาพลักษณ์ของรถยนต์ทั้งสองรุ่นแตกต่างกัน จากการตัดสินโดยพ้ืนฐาน
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบของผู้บริโภคท่ีเคยได้รับมานั้นตรงกับสิ่งที่ฮอนด้า ซิต้ี
และฮอนด้า แจ๊ซ นําเสนอออกมาจนเกิดเป็นการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้บริโภค 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง การรับรู้และความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี (Honda 
City) และฮอนด้า แจ๊ซ (Honda Jazz) ผ่านโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศกึษาถึงโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่มีความสัมพันธ์ 
กับภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และ ฮอนด้า แจ๊ซ และ 2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ที่
แตกต่างกันของผู้บริโภคต่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitaive Research) โดยการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi–structured Interview) ในลกัษณะการสัมภาษณร์ายบุคคล 
(Individual Interview) จากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นําเสนอผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
5.1 สรปุผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเรื่อง “รูปแบบโฆษณาและการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
(Honda City) และฮอนด้า แจ๊ซ (Honda Jazz) ผ่านโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC)” โดยใช้กลยุทธ์
ในการเลือกตัวอย่างตามแนวทางของ Miles & Huberman (1994) โดยสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับรถยนต์โดยเลือกสัมภาษณ์ผู้ใช้รถยนต์ในกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิง 
และกําหนดจํานวนตัวอย่างตามแนวทางของ Nastasi & Schensul (2005) เป็นการศึกษาโดยใช้ 
กลุ่มตัวอย่างตามความพอเพียงของข้อมูล (Data Sufficiency) เลือกใช้การศึกษาแบบ กรณีศึกษา 
(Case Study) ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวน 10 คน ที่เป็นผูบ้ริโภคสื่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC)  
โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ คือ วัยเริ่มต้นทํางานที่เร่ิมมีรายได้พอในการซื้อรถยนต์คันแรก อายุไม่เกิน  
25 ปี ที่มคีวามเป็นวัยรุ่น มองถึงความคุ้มค่าในการเลือกซื้อรถยนต์และถูกมองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของฮอนด้า แจ๊ซ จํานวน 3 คน วัยทํางาน อายุ 25–34 ปี ที่มีบุคลิกและทัศนคติที่โตข้ึนกว่าวัยรุ่น  
มีรายได้ในการเลือกซื้อรถยนต์ในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของฮอนด้า ซิต้ี  
จํานวน 4 คน และวัยทํางานที่อายุ 35 ปีขึน้ไป ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บรฎิหารระดับสูง และ 
อยู่นอกช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีรายได้มากพอที่จะสามารถเลือกซื้อรถยนต์โดยคํานึงถึง 
ความคุ้มค่าและคุณสมบัติไม่เท่าภาพลักษณ์ที่ของรถยนต์ เพ่ือยืนยันการรับรู้ของฮอนด้า ซฎิต้ี  
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ที่ถูกมองว่าเป็นรถยนต์สําหรบัผู้ใหญแ่ละยนืยันความแตกต่างของฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ 
จํานวน 3 คน มีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังน้ี 
 5.1.1 โฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
และฮอนด้า แจ๊ซ 
 รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ เป็นรถยนต์ 2 รุ่นทีม่ียอดขายสูงที่สุดของแบรนด์ 
ฮอนด้าซึ่งอยู่ในประเภทกลุ่มรถยนต์ขนาดกลางเช่นเดียวกัน แต่กลับถูกมองภาพลักษณ์ของรถยนต์
และกลุ่มเป้าหมายของรถยนต์ทั้ง 2 รุ่นต่างกัน ผู้วิจัยจึงค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการสื่อสาร
สินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายและพบเครื่องมือที่นักการตลาดใช้ในการทําให้ผู้บริโภค
หรือกลุ่มเป้าหมายรู้จักผลิตภัณฑ์และสื่อสารข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ให้ผูบ้ริโภคต้องการออกไป  
น่ันคือสื่อโฆษณา ผู้วิจัยจึงเลอืกใช้สื่อโฆษณาที่เป็นที่นิยมที่สุดสําหรับผูบ้ริโภค เพ่ือใช้ในการศึกษา
งานวิจัยช้ินน้ีคือ สื่อโฆษณารปูแบบโทรทัศน์ (TVC) เน่ืองจากเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
กว้างขวาง มีภาพที่มีการเคลือ่นไหว และเสยีง ทําให้ผู้บริโภคเห็นภาพชัดขึ้น จากส่วนทีเ่ป็นภาพ  
(The Video or Visual) กับข้อความ (Superimposition–super) และส่วนที่เป็นเสียง (The Audio) 
ได้แก่ คําพูด (Spoken Word) ดนตรีที่ใช้ประกอบโฆษณา (Music) และเสียงอ่ืน ๆ ที่นํามาใช้
ประกอบโฆษณา (Sound Effect) ซึ่งจะก่อให้เกิดการจดจําภาพสินค้าน้ัน ๆ จากการสงัเกต และ
ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีในทิศทางเดียวกันกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในโฆษณาโทรทัศน์ (TVC)  
จนก่อให้เกิดเป็นการรับรู้ของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงต้องการค้นคว้าว่าสื่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC)  
มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ หรือไม่ รวมถึงการใช้โฆษณา
รูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่สื่อสารต่างกันของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ทําใหผู้้บริโภครับรู้
ภาพลักษณ์และกลุ่มเป้าหมายต่างกัน 
 ในการวิจัยโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
และฮอนด้า แจ๊ซ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการรับรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการประมวลผล ผ่านประสาทสัมผสัต่าง ๆ  
สู่การตีความการรับรู้ และทฤษฎีภาพลักษณ์ในการประมวลผลจากประสบการณ์หลังจากการรับรู้ 
จนก่อให้เกิดทศันคติ ความเช่ือต่อการมองภาพจากส่ิงน้ัน ๆ รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการ ความคิด การตัดสินใจ จากการสื่อสารและสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านความคิด ซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้และตัดสินภาพลักษณ์ โดยการเลือก 
สื่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) มาเป็นรูปแบบในการสือ่สาร ว่ามีความเช่ือมโยงถึงภาพลักษณ์
สินค้า ซึ่งมสี่วนเกี่ยวข้องต่อการรับรู้ และจดจําภาพลักษณ์ของผู้บริโภคผ่านสื่อโฆษณารูปแบบ
โทรทัศน์ (TVC) 
 พบว่า สื่อโฆษณาโทรทัศน์ มผีลต่อภาพลักษณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ  
ที่ผู้บริโภคมองในการเลือกรถยนต์ฺ โดยมองภาพลักษณ์ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ และตัดสินจากการรับรู้ 
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สิ่งที่เห็น สภาพแวดล้อม รวมถึงประสบการณ์ทีเจอคนรอบตัวใช้ หรือเคยพบด้วยตนเองจนเกิด 
การประมวลผลและตัดสินเป็นภาพลักษณ์ โดยสื่อที่มีผลมากท่ีสุดคือ สื่อโฆษณาโทรทัศน์ เน่ืองจาก
เป็นสื่อที่สามารถเพ่ิมแรงดึงดูด ความสนใจ แสดงลักษณะการใช้งาน และ ทําให้รับรู้ถึงภาพลักษณ์
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ แสดงให้เห็นว่าโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ผลต่อ
ภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้าเป็นอย่างมาก 
 ภาพลักษณ์ฮอนด้าซิต้ีและฮอนด้า แจ๊ซ ถูกมองในลักษณะที่แตกต่างกันด้วยรูปลักษณ์ 
ดีไซน์ ด้วยการนําเสนอจากโฆษณา และประสบการณ์รอบตัวที่เห็นผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ฮอนด้า
ซิต้ีและฮอนด้า แจ๊ซ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ ฮอนด้า ซิต้ี ถูกมองว่าเป็นรถที่เหมาะกับผู้ใหญ ่
วัยทํางานและวัยที่พ่ึงเร่ิมต้นทํางาน ที่เร่ิมมเีงินและอยากมีรถที่ดูมีความหรูหรา ฮอนด้า แจ๊ซ ถูกมอง
ว่าเหมาะกับวัยรุ่นที่เป็นเด็กมหาวิทยาลัยหรือพ่ึงจบใหม่ทีเ่หมาะกับรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ โดยการ
นําเสนอโฆษณาไปในทางที่เจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น มีกิจกรรมที่หลากหลายเข้าถึงวัยรุ่นมากกว่า 
วัยทํางานในโฆษณาของฮอนด้า ซิต้ี ที่สื่อถึงการทํางานอยู่ในห้องทํางานหรือใช้ชีวิตอยู่ในเมือง  
 โดยองค์ประกอบในโฆษณาที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้าซิต้ีและฮอนด้า 
แจ๊ซ จากการสมัภาษณ์ผู้บริโภคระบุได้ว่า ทั้งนักแสดงนํา บรรยากาศ และภาพที่เห็นในโฆษณา  
มีส่วนในการสง่ผลให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ต่อผู้บริโภคว่าสิ่งที่นําเสนอออกไปน้ันเป็นไปตาม
องค์ประกอบที่ใส่ลงไปในโฆษณา ซึ่งทําให้เกิดการตัดสินจากภาพที่เห็นและประสบการณ์ที่ม ี
จนก่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคได้รับรู้ 
 ซึ่งในส่วนของการตัดสินภาพลักษณ์ของผู้บริโภค ภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
และฮอนด้า แจ๊ซ มผีลต่อภาพลักษณ์ของผูบ้ริโภคท่ีเกิดจากการรับรู้ภาพลักษณ์จากรถยนต์ ส่งผลให้
เกิดการตัดสินภาพลักษณ์ต่อตนเองเมื่อใช้สินค้าน้ัน ๆ ซึ่งภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้าซิต้ีถูกมองว่า
เป็นรถยนต์ที่เหมาะกับวัยทํางาน ทําให้ผู้บรโิภคเห็นว่าเมื่อตนเองใช้รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี จะถูกมองว่า
เป็นวัยทํางานไปด้วย แต่หากใช้รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเอง จากภาพลักษณ์ 
ที่มองรถยนต์จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินภาพลักษณ์ตนเองถ้าหากได้ใช้รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ ทําให้มอง
ตนเองว่าดูเป็นวัยรุ่นเช่นเดียวกับภาพลักษณ์รถยนต์ 
 5.1.2 ความแตกต่างของโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ทีเ่ป็นปัจจัยต่อการรับรู้ภาพลักษณ์
ที่ต่างกันของผู้บริโภค 
 จากความสอดคล้องระหว่างโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ต่อการรับรู้ของผู้บริโภคซึ่งมีความ
เก่ียวข้องกันทางด้านภาพลักษณ์ และความคิดเห็นต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ในโฆษณารปูแบบโทรทัศน์
ที่มีผลต่อการตัดสินภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้าที่แตกต่างกันทั้ง 2 รุน่ โดยฮอนด้า ซิต้ี ผู้บริโภครับรู้
ว่าเป็นรถที่เหมาะกับผู้ใหญ่วัยทํางาน และฮอนด้า แจ๊ซ ผูบ้ริโภครับรู้ว่าเป็นรถที่เหมาะกับวัยรุ่นที่ชอบ
ทํากิจกรรมหลากหลาย ผู้วิจยัจึงทําการแบ่งองค์ประกอบออกตามทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการรับรู้
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ภาพลักษณ์คือ กระบวนการจากการจัดหมวดหมู่ และตีความข้อมูลที่ได้มาจากประสาทการรับรู้ของ
มนุษย์น่ันคือ สัมผสัทั้งห้า โดยการนําสิ่งที่รับรู้จากประสาทสัมผสัรวมเข้ากับประสบการณ์ที่ตนเจอ 
ในอดีต และสือ่โทรทัศน์ที่สามารถส่งสารให้ผู้ชมรับรู้ได้คือ ภาพและเสียง ซึ่งนํามาให้สอดคล้องกับ 
การรับรู้ภาพลักษณ์จากการมองเห็น ได้ยิน และประสบการณ์ จึงแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
นักแสดงนํา กิจกรรม และดนตรี ที่ทําให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์และกลุม่เป้าหมายของสินค้า  
 นักแสดงนําในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) มีผลต่อภาพลักษณ์ทีแ่ตกต่างกันจากช่วงอายุ
และลักษณะบุคลิกที่แสดงออกมา ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคและตัดสินออกมาว่า
ฮอนด้า ซิต้ี มนัีกแสดงนําเป็นผู้ใหญ่จึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับวัยทํางาน และฮอนด้า แจ๊ซ มีนักแสดง
นําเป็นเด็กวัยรุ่น จึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับวัยรุ่น 
 กิจกรรมในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) มีผลต่อภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิด 
การรับรู้ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกัน โดยกิจกรรมในโฆษณาของฮอนด้า ซิต้ี อยู่ในห้องทํางานและ
กิจกรรมในเมืองจึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับคนทํางานที่อยู่ในเมือง ส่วนฮอนด้า แจ๊ซ เป็นกิจกรรม 
ที่สนุกสนาน เฮฮา เล่นดนตรีกับกลุ่มเพ่ือน จึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับวัยรุ่น ส่งผลให้เกิดการรับรู้
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างออกไป 
 ดนตรีประกอบในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) มีผลต่อภาพลักษณ์ในเรื่องของการกระตุ้น
อารมณ์ การเสริมบุคลิก นิสัยของนักแสดง และการรับรู้ภาพลักษณ์โดยการประมวลผลจาก
ประสบการณ์ของตนเองว่าผู้ใหญ่จะฟังเพลงแนวแจ๊ซ คลาสสิค ฟังง่ายไม่ต่ืนเต้นมาก ส่วนฮอนด้า 
แจ๊ซ จะเป็นแนวสนุกสนาน เหมาะกับวัยรุ่น 
 หากเปลี่ยนวิธีการนําเสนอในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์
ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จากรูปแบบการนําเสนอรถยนต์ฮอนด้าซิต้ีในรูปแบบเดิมทีม่ีความเป็น
ผู้ใหญ่ หากเปลี่ยนเป็นนําเสนอในรูปแบบวัยรุ่น ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้ภาพลักษณ์ทีไ่ปในทางวัยรุ่น
ได้ หรือเลือกการนําเสนอภาพลักษณ์ไปในทิศทางใด ผู้บริโภคจะรับรู้ภาพลักษณ์ไปในทิศทางน้ัน  
ซึ่งเป็นผลที่มาจากองค์ประกอบในการใช้นําเสนอเพ่ือการสื่อสารถึงผู้บริโภค และหากรถยนต์ฮอนด้า
ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ เมื่อไมม่ีโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ภาพลักษณ์ของรถยนต์จะถูกตัดสินจาก
ประสบการณ์ พ้ืนฐานความรู้และสภาพแวดล้อมที่ตัวผู้บริโภคเจอ จนก่อให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ไป
ในทิศทางต่าง ๆ ด้วยสาเหตุที่ไม่มีโฆษณารปูแบบโทรทัศน์ (TVC) ในการนําเสนอภาพลักษณ์ ผู้บริโภค
จะไม่มีสิ่งที่เป็นแบบอย่างในการจดจําภาพลักษณ์ และตดัสินโดยผู้คนรอบตัวที่ใช้รถยนต์ฮอนด้าจาก
ประสบการณ์แทน 
 โดยความแตกต่างของภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ที่มาจากการตัดสิน
ของผู้บริโภคจากการประมวลผลการรับรู้ภาพลักษณ์ที่สื่อออกมา มีสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือ กลุ่มเป้าหมาย
ที่สื่อสารออกไปจากตัวโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) น่ันคือ ฮอนด้า ซิต้ี เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 
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วัยทํางาน และฮอนด้า แจ๊ซ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น จากปัจจัยในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ 
(TVC) ที่ทําให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกัน ด้วยองค์ประกอบในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) อันดับ
แรกคือ นักแสดงที่บ่งบอกบุคลิก ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร ดนตรทีี่บ่งบอกอารมณ์
ของแต่ละวัยและกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชม รวมถึงสถานการณ์ในการนําเสนอถึงกิจกรรมท่ีสื่อสารว่า
รถแต่ละรุ่นเหมาะกับใคร 
 สรุปผลได้ว่า ผูบ้ริโภครับรู้ภาพลักษณ์จากสือ่โฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่แตกต่างกัน
จากการนําเสนอโฆษณาที่ต่างกันโดยมองจากองค์ประกอบในการนําเสนอในส่วนของนักแสดงนํา 
เป็นหลัก ที่ทําให้รับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ฮอนด้าต้องการนําเสนอคือ นักแสดงนําในโฆษณารูปแบบ
โทรทัศน์ (TVC) ของฮอนด้า ซิต้ี เป็นนักแสดงที่มีอายุ และบุคลิกเป็นผู้ใหญ่มาแสดงนําในตัวโฆษณา 
ผู้บริโภคจึงรับรู้ว่า กลุ่มเป้าหมายหลักที่ฮอนด้า ซิต้ี ต้องการสื่อสารเป็นกลุ่มผูใ้หญ่วัยทํางาน 
และฮอนด้า แจ๊ซ ที่นํานักแสดงนําที่มีความเป็นเด็กวัยรุ่นมาแสดงนํา ทาํให้ผู้รับรู้ว่ากลุ่มเป้าหมาย 
ที่ฮอนด้า แจ๊ซ สื่อสารเป็นกลุม่เด็กวัยรุ่น ซึ่งองค์ประกอบรองลงมาที่ทําให้การรับรู้ภาพลักษณ์ของ
ผู้บริโภคชัดขึ้นคือ ดนตรี และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความเป็นผู้ใหญ่วัยทาํงานกับวัยรุ่น ที่ผู้ใหญ่วัย
ทํางานจะมีกิจกรรมในการใช้ชีวิตอยู่ในห้องทํางาน การขับรถอยู่ในเมือง รวมท้ังฟังเพลงแนวคลาสสิค
ที่ทําให้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าฮอนด้า แจ๊ซ ที่เป็นวัยรุ่น ชอบฟังเพลงสนุกสนานและมีกิจกรรม
การออกไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ พร้อมเพ่ือน ซึ่งทําให้ภาพลักษณ์ของรถยนต์ทั้งสองรุ่นแตกต่างกัน 
จากการตัดสินโดยพ้ืนฐานประสบการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบของผู้บริโภคท่ีเคยได้รับมานั้น 
ตรงกับสิ่งที่ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ นําเสนอออกมาจนเกิดเป็นการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ชัดเจน 
ของผู้บริโภค 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเรื่อง “รูปแบบโฆษณา และการรับรู้ภาพลักษณ์ที่มีต่อรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
(Honda City) และฮอนด้า แจ๊ซ (Honda Jazz) ผ่านโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC)” จากการ 
เก็บข้อมูลผู้ใหส้ัมภาษณ์ มีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 5.2.1 โฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า  
ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ เป็นอย่างมาก เน่ืองจากภาพลักษณ์เป็นปัจจัยอันดับแรกที่ผู้บริโภคใช้ใน 
การตัดสินใจเลอืกซื้อรถจึงมีความจําเป็นอย่างมากในการสื่อสารภาพลักษณ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  
ซึ่งผู้บริโภคจะรับรู้ภาพลักษณ์ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ และตัดสินภาพลักษณ์จากสิ่งที่โฆษณาสื่อสาร
ออกมาให้ผู้บริโภคเห็น การแสดงให้เห็นถึงบริบทต่าง ๆ ในโฆษณาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
รวมถึงประสบการณ์ของผู้บริโภคว่าเป็นการนําเสนอที่ตรงกับความต้องการ และการจดจําภาพใน
โฆษณากับประสบการณ์ที่กลุ่มเป้าหมายเจอ จนเกิดการตีความภาพลักษณ์ของสินค้าว่าเหมาะกับ 
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กลุ่มเป้าหมายแบบไหน  
 ซึ่งการใช้สื่อโฆษณาโทรทัศน์ (TVC) เป็นสื่อในรูปแบบที่เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด เน่ืองจาก
เป็นสื่อที่สามารถเพ่ิมแรงดึงดูด ความสนใจ แสดงลักษณะการใช้งาน ทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) เป็นสื่อแรกที่ผู้บริโภค 
นึกถึงเป็นอันดับแรกในการมองภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ทําใหส้ื่อโฆษณา
รูปแบบโทรทัศน์ (TVC) เป็นสื่อที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคมากที่สุด  
 5.2.2 การรับรูภ้าพลักษณ์ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคต่อโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC)  
ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ เกิดจากการนําเสนอโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ที่ม ี
การนําเสนอแตกต่างกันของรถยนต์ทั้ง 2 รุน่ โดยฮอนด้า ซิต้ี ถูกมองว่าเป็นรถที่เหมาะกับผู้ใหญ ่
วัยทํางานและวัยที่พ่ึงเร่ิมต้นทํางาน จากการสื่อสารในโฆษณาที่ใช้นักแสดงเป็นผู้ใหญวั่ยทํางานอยู่ใน
ห้องทํางานใช้ชีวิตอยู่ในเมือง และฟังเพลงแนวคลาสสิค เรียบ ๆ สงบเหมอืนผู้ใหญท่ี่ดูมภูีมิฐาน  
ส่วนฮอนด้า แจ๊ซ มกีารสื่อสารในโฆษณาโดยการใช้นักแสดงวัยรุ่นที่มีการใช้ชีวิตหลากหลายรูปแบบ 
ออกไปเที่ยว สนุกเฮฮากับเพ่ือนฝูง ทําให้ผูบ้ริโภครับรู้ภาพลักษณ์ว่าเป็นรถที่เหมาะกบัวัยรุ่น จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริโภคระบุได้ว่า จากองค์ประกอบในโฆษณาทั้งนักแสดงนํา บรรยากาศ และภาพที่เห็น 
ในโฆษณาส่งผลให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ ต่อผู้บริโภค 
 ในส่วนของการตัดสินภาพลักษณ์ของผู้บริโภค ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ของรถยนต์
ส่งผลให้เกิดการตัดสินเป็นภาพลักษณ์ของตนเองเมื่อใช้รถยนต์ฮอนด้าซึ่งภาพลักษณ์ของรถยนต์
ฮอนด้า ซิต้ี ถูกมองว่าเป็นรถยนต์ที่เหมาะกับวัยทํางาน ทําให้ผู้บริโภคเห็นว่าเมื่อตนเองใช้รถยนต์
ฮอนด้า ซิต้ี จะถูกมองว่าเป็นวัยทํางานไปด้วย แต่หากใช้รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์
ตนเอง จากภาพลักษณ์ที่มองรถยนต์จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินภาพลักษณต์นเองถ้าหากได้ใช้รถยนต์
ฮอนด้า แจ๊ซ ทําให้มองตนเองว่าดูเป็นวัยรุ่นเช่นเดียวกับภาพลักษณ์รถยนต์ ซึ่งสิ่งที่นําเสนอตาม
องค์ประกอบที่ใส่ลงไปในโฆษณา ทําให้เกิดการตัดสินจากภาพที่เห็นและประสบการณ์ที่มีจน
ก่อให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภค 
 จากองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่าเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์
รถยนต์และกลุม่เป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร โดยนักแสดงนําในโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) บ่งบอก
ถึงช่วงอายุ ลักษณะบุคลิกทีผู่บ้ริโภครับรู้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายจึงมองภาพลักษณ์ไปในแต่ละด้าน ว่า
ฮอนด้า ซิต้ี มนัีกแสดงนําเป็นผู้ใหญ่จึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับวัยทํางาน และ ฮอนด้า แจ๊ซ มีนักแสดง
นําเป็นเด็กวัยรุ่น จึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับวัยรุ่น กิจกรรมท่ีต่างกันทําให้การรับรู้ภาพลักษณ์ต่างกัน
โดยกิจกรรมในโฆษณาของฮอนด้า ซิต้ี อยู่ในห้องทํางานและกิจกรรมในเมืองจึงถูกมองว่าเหมาะ
สําหรับคนทํางานที่อยู่ในเมือง ส่วนฮอนด้า แจ๊ซ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เฮฮาเล่นดนตรีกับ 
กลุ่มเพ่ือน จึงถูกมองว่าเหมาะสําหรับวัยรุ่น และดนตรีประกอบที่เป็นคนละแนวดนตรีที่ฮอนด้า ซิต้ี 
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เป็นแนวแจ๊ซ คลาสสิค ฟังง่ายไม่ต่ืนเต้นมากทําให้ผู้บริโภคเห็นว่าเหมาะสําหรับผู้ใหญ่ ส่วนฮอนด้า
แจ๊ซ เป็นแนวสนุกสนานทําให้ถูกมองว่าเหมาะสําหรับวัยรุ่น 
 ทําให้สามารถยืนยันได้ว่าผู้บริโภครับรู้ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ 
ผ่านโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) ได้จากองค์ประกอบต่าง ๆ ในโฆษณา โดยรับรู้ในสว่นของ 
นักแสดงนําเป็นหลักที่ทําให้รบัรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ฮอนด้าต้องการนําเสนอ และองค์ประกอบ
รองลงมาที่ทําให้การรับรู้ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคชัดขึ้นคือ ดนตรี และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม 
ความเป็นผู้ใหญ่วัยทํางานกับวัยรุ่น ที่ผู้ใหญวั่ยทํางานจะมีกิจกรรมในการใช้ชีวิตอยู่ในห้องทํางาน  
การขับรถอยู่ในเมือง รวมท้ังฟังเพลงแนวคลาสสิคทีท่ําใหดู้มีความเป็นผู้ใหญม่ากกว่าวัยรุ่นที่ใช้ชีวิต
สนุกสนาน เฮฮาและเที่ยวกับเพ่ือน ซึ่งทําให้ผู้บริโภครับรู้ภาพลักษณ์ของรถยนต์ทั้งสองรุ่นได้แตกต่าง
กัน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 โฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC) มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอหรือทิศทางที่สื่อสารออกไปหากลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกจาก
นักแสดง บรรยากาศ กิจกรรมท่ีนักแสดงทํา และดนตรีประกอบ ที่บ่งบอกถึงช่วงวัยหรือ
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้ภาพลักษณ์ได้ถูกต้อง
และไปในทศิทางเดียวกันกับการนําเสนอของแบรนด์ หากปรับเปลี่ยนการนําเสนอโฆษณารูปแบบ
โทรทัศน์ (TVC) ของฮอนด้า ซิต้ี จากนักแสดง กิจกรรมและดนตรีที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่มาเป็นเด็ก
วัยรุ่น ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี ไปในทางของวัยรุ่นได้ หรือหากเปลี่ยน
การนําเสนอของฮอนด้า แจ๊ซ จากนักแสดง กิจกรรมและดนตรีให้มีความเป็นผู้ใหญ่ ผูบ้ริโภคจะ
สามารถรับรู้ภาพลักษณ์ว่า ฮอนด้า แจ๊ซ มภีาพลักษณ์ที่เหมาะกับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน 
 เน่ืองจากภาพลักษณ์ของรถยนต์จะถูกตัดสินจากประสบการณ์พ้ืนฐานความรู้และสภาพ 
แวดล้อมที่ตัวผูบ้ริโภคเจอจนก่อให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ไปในทิศทางต่าง ๆ จากการประมวลผล 
การรับรู้ภาพลักษณ์ที่สื่อสารออกมา จึงมีความสําคัญในการเลือกใช้องค์ประกอบต่าง ๆในโฆษณา
รูปแบบโทรทัศน์ (TVC) เพ่ือสือ่สารให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
   
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.1 ควรศึกษารูปแบบโฆษณาและประเภทสื่อในช่องทางอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือการหาช่องทาง 
ที่สามารถเข้าถงึผู้บริโภคได้หลากหลายมากขึ้น  
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 5.4.2 ควรศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในด้านพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อ 
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ภาคผนวก ก 
คําถามในการสัมภาษณ์ In–dept Interview ผู้ที่ใช้รถยนต์ Honda ในกรุงเทพมหานคร 
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รูปแบบโฆษณา และการรบัรู้ภาพลักษณ์ทีมี่ต่อรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี (Honda City)  
และฮอนด้า แจ๊ซ (Honda Jazz) ผา่นโฆษณารูปแบบโทรทัศน์ (TVC)  

ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
 ข้อมูลประชากร 
 – ช่ือ 
 – อายุ 
 – ระดับการศึกษา 
 – อาชีพ 
 – รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ประเด็นที่ 1: แรงจูงใจในการซ้ือรถยนต์ 
 1) มีเหตุผลอะไรบ้างในการเลือกซื้อรถยนต์ 
 2) ปัจจัยใดที่สง่ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ 
 3) ภาพลักษณร์ถยนต์มีผลต่อการเลือกซื้อแค่ไหน อย่างไร 
 4) คิดว่าอะไรมีผลต่อภาพลักษณ์รถยนต์ Honda มากทีสุ่ด 
 ประเด็นที่ 2: ภาพลักษณข์องตราสนิค้ารถยนต์ Honda City และ Honda Jazz  
 5) มองว่ารถยนต์ Honda City มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร 
 6) เหตุผลที่มองอย่างน้ัน 
 7) มองว่ารถยนต์ Honda Jazz มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร 
 8) เหตุผลที่มองอย่างน้ัน 
 9) โฆษณา TVC มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์มากแค่ไหน อย่างไร 
 เปิด TVC Honda City ใหดู้ 
 10) จากโฆษณาตัวน้ี ทําให้มอง Honda City เป็นอย่างไร 
 11) อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้มองเป็นอย่างนั้น 
 12) คิดว่ารถยนต์ Honda City เหมาะกับผูใ้ช้กลุ่มไหน 
 13) ถ้าได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองอย่างไร 
 เปิด TVC Honda Jazz ใหดู้ 
 14) จากโฆษณาตัวน้ี ทําให้มอง Honda Jazz เป็นอย่างไร 
 15) อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้มองเป็นอย่างนั้น 
 16) คิดว่ารถยนต์ Honda Jazz เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหน 
 17) ถ้าได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองอย่างไร 
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 ประเด็นที่ 3: อิทธิพลของ TVC ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์รถยนต์ Honda City และ 
Honda Jazz 
 18) นักแสดงนําใน TVC มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ทั้ง 2 รุ่นเป็นอย่างไร 
 19) กิจกรรมใน TVC มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ทั้ง 2 รุ่นเป็นอย่างไร 
 20) ดนตรีใน TVC มีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ทั้ง 2 รุ่นเป็นอย่างไร 
 21) ถ้าเปลี่ยน TVC จะมองภาพลักษณ์เปลีย่นไปไหม 
 22) ถ้าหากไมม่ี TVC เหล่าน้ีจะมองภาพลักษณ์รถยนต์ Honda City และ Honda Jazz 
เป็นอย่างไร 
 ประเด็นที่ 4: เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพลักษณข์องตราสินค้าระหว่าง Honda 
City และ Honda Jazz 
 23) ความแตกต่างของภาพลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของรถยนต์ทั้งสองรุ่นน้ีคืออะไร 
 24) ปัจจัยอะไรบ้างใน TVC ที่ทําให้มองเห็นถึงความแตกต่างของรถท้ัง 2 รุ่นน้ี 
 25) ระหว่างรถยนต์ทั้ง 2 รุ่นน้ี ชอบคันไหน เพราะอะไร 
 26) คิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไรเมื่อใช้รถ Honda City 
 27) คิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไรเมื่อใช้รถ Honda Jazz 
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ภาคผนวก ข 
ถอดเทปผูใ้ห้สมัภาษณ์  
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ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 1: คุณมิลล ิ
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
สวัสดีครับ จะขอสัมภาษณ์เก่ียวกับ 
แบรนด์อิมเมจของรถยนต์ฮอนด้าซิต้ี
กับฮอนด้าแจ๊ซผ่านโฆษณาทีวีซีนะครับ 
ขอถามข้อมูลประชากรก่อนครับ ช่ืออะไร
ครับ  

พิณญดา ธนพลวัตร ค่ะ 

ช่ือเล่นช่ืออะไรครับ มิลลิค่ะ  
อายุเท่าไรครับคุณมิลล ิ 22 ปีค่ะ 
ระดับการศึกษาครับ ปริญญาตร ี
ตอนน้ีทําอาชีพอะไรอยู่ครับ เป็นพนักงานบริษัทค่ะ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไรครับ 27,000 ค่ะ 
ประเด็นแรกที่จะถามครับ แรงจูงใจใน 
การเลือกซื้อรถยนต์ มีเหตุผลอะไรบ้าง 
ในการเลือกซื้อรถยนต์ครับ 

ก็ความคุ้มค่านะคะ รูปลักษณ ์แล้วก็ภายในรถดูดีไหม
อะไรอย่างนี้ค่ะ 

ก็เน้นพวกดีไซน์ ความประหยัดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ความประหยัดต่าง ๆ  
ปัจจัยใดที่ทําให้ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์
ครับ 

ก็จะต้องเป็นราคา แล้วก็การใช้งาน คุณภาพ 

คุณมิลลิคิดว่าภาพลักษณ์ของรถยนต์มีผล
ต่อการเลือกซื้อแค่ไหนครับ 

มีผลเยอะอยู่นะคะ เพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นคน
ติดตามรถยนต์แต่ก็จะดูโฆษณาส่วนใหญ ่กจ็ะดูว่า 
มันเหมาะกับการใช้งานอย่างไรมากกว่า 

ก็คือดูภาพลักษณ์ผ่านโฆษณาทีวี ใช่ค่ะ  
คิดว่าอะไรที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
รถยนต์แบรนด์ฮอนด้ามากที่สุดครับ 

อะไรที่มีผลต่อแบรนด์ฮอนด้า ก็เป็นรูปลักษณ์แล้วก็
ราคาที่น่าจะจับต้องได้ 

รูปลักษณ์ ดีไซน์ของรถอะไรอย่างน้ีใช่ไหม
ครับ 

ค่ะ 

ประเด็นถัดไป คุณมิลลิมองว่ารถยนต์
ฮอนด้าซิต้ีมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรครับ 

ก็ดูเป็นรถในเมอืง 

ก็คือเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในเมือง ใช่ 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
เหตุผลที่มองเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับ เพราะว่าดูรูปทรงของรถ น่าจะเป็นอย่างนั้น 
แล้วมองว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร 

ดูใส่ของได้เยอะกว่า น่าจะไปต่างจังหวัดได้นิดหน่ึง 

ก็จะเด่นทางด้านฟังก์ชันมากกว่า ค่ะ 
โฆษณาทีวีซี คดิว่ามีผลต่อการมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์มากน้อยแค่ไหน 
อย่างไร  

ก็น่าจะมีผลอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าโฆษณาก็เป็น
ภาพลักษณ์ของรถยนต์ 

เด๋ียวจะเปิดทีวีซีของฮอนด้า ซิต้ี ให้ดู 
นะครับ 

 

 
(เปิดโฆษณาทวีีซีฮอนด้า ซิต้ี) 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

น่ีคือโฆษณาของฮอนด้า ซิต้ี จากโฆษณา
ตัวน้ี คุณมิลลมิองว่า ฮอนด้า ซิต้ี 
เป็นอย่างไร 

เป็นรถที่มใช้ในเมือง แล้วก็มคีวามหรูหราแล้วก็มี 
ความสปอร์ตด้วยเพราะว่าเขาก็ดูสปอร์ต 

อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้คณุมิลลมิอง
เป็นอย่างน้ัน 

น่าจะเป็นเน้ือเรื่องที่เขาบอกมา 

การเล่าเรื่องจากอะไรบ้างครับ น่าจะเป็นเน้ือเรื่องที่เขาบอกว่าอยู่ในเมือง ทํางาน  
แต่ว่ายังมีความเป็นนักดนตรีได้อยู่ เป็นการผสมผสาน
มากกว่า 

คิดว่ารถยนต์ฮอนด้าซิต้ีเหมาะกับผู้ใช้
รถยนต์กลุ่มไหนครับ 

คงน่าจะเป็นคนวัยทํางานนะคะ เพราะใช้ในเมืองแต่ก็
ดูสะดวกสบายดี มีความหรูหราด้วยนิดหน่อย 

ถ้าเกิดว่าคุณมิลลิได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองอย่างไรบ้าง
ครับ คิดว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเอง
ไหม 

ก็น่าจะดูสุขุมขึน้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความเป็น
ทางการอยู่ในรถยนต์    

ต่อไปจะเปิดทีวีซี ฮอนด้า แจ๊ซ ให้ดู 
นะครับ 
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(เปิดโฆษณาทวีีซีฮอนด้า แจ๊ซ) 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
อันน้ีเป็นโฆษณาทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ 
นะครับ จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณมลิลิ
มองฮอนด้า แจ๊ซ เป็นอย่างไร 

น่าจะมีความวัยรุ่นกว่า น่าจะขายวัยรุ่นมากกว่า แล้วก็
ดูพร้อมลุยมากกว่า 

ดูจากอะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้คุณมลิลิ
มองเป็นอย่างนั้น 

ดูจากตัวนักแสดงด้วยอะค่ะ อันแรกดูทํางานแล้วแต่
อันน้ีเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวแฮงค์เอาท์กับเพ่ือน 

คุณมิลลิคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ  
เหมาะกับผู้กลุม่ไหนครับ 

วัยรุ่นค่ะ 

วัดจากนักแสดง ใช่ จากเน้ือเรื่องในน้ันว่าไปเที่ยวนู่นน่ี 
ถ้าเกิดว่าคุณมิลลิใช้รถยนต์รุน่น้ีจะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ตนเองอย่างไรบ้าง 

ก็น่าจะเป็นคนที่มีสีสันนิดหน่ึง เพราะดูมีสีดูเยอะกว่า 

มีตัวเลือกของการเลือกซื้อสรีถยนต์เยอะ
มากกว่า 

ใช่ มีตัวเลือกสเียอะ 

ประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของอิทธิพลของทีวี
ซีที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
และฮอนด้า แจ๊ซ นะครับ อย่างแรกเลย
คือนักแสดงนําในทีวีซีมผีลต่อการมอง
ภาพลักษณ์ของรถยนต์ทั้งสองรุ่นเป็น
อย่างไรบ้าง 

อันแรกก็จะดูเป็นการเป็นงานเป็นทางการมากกว่า ถึง
จะมีมุมที่ไม่ใบ่ทางการมากแต่ว่าก็ยังมีความโตเป็น
ผู้ใหญ่ ดูสุขมุกว่า แต่ว่าฮอนด้า แจ๊ซ จะดูเป็นวัยรุ่น 
อารมณ์แฮงค์เอาท์กับเพ่ือนมากกว่า 

เป็นผู้ใหญท่างการกับวัยรุ่นที่ลุย ๆ 
แบ่งแยกตามไลฟ์สไตล์ ต่อไปก็คือกิจกรรม
ในทีวีซีมผีลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์
ทั้งสองรุ่นเป็นอย่างไรบ้างครับ 

กิจกรรมในน้ันกิจกรรมก็คล้าย ๆ กนัแต่ต่างกันที่ 
ช่วงอายุไหม เพราะว่าก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันข้างบน
อะไรอย่างนี้ 

ก็คือช่วงอายุของนักแสดง ทําให้รู้สึกว่ามนัต่างกัน 
แล้วดนตรีในทวีีซีทั้งสองตัวมีผลต่อ 
การมองภาพลักษณ์ของทั้งสองรุ่นต่างกัน
ไหมครับ 

ต่างกันค่ะ ของฮอนด้า แจ๊ซ ดูเป็นดนตรีที่สนุกกว่า  
ดูวัยรุ่นกว่า อีกอันหน่ึงดูโตไปอีกระดับหน่ึง 

คือดูดี ใช่ ดูดุกว่า เป็นดนตรีที่วัยรุ่นยังไม่ฟัง 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
ถ้าเกิดว่าทีวีซีเปลี่ยนไปเป็นคนละแบบ
จากแต่ละอันเลย เรามองภาพลักษณ์
เปลี่ยนไปไหม 

เปลี่ยน เปลี่ยนค่ะ 

เพราะว่าเรามองจากทีวีซีเป็นหลักใช่ไหม
ครับเรื่องการมองภาพลักษณ์ 

ใช่ 

ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีวีซีพวกน้ีเลยเราจะมอง
ภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้าซิต้ี
และฮอนด้าแจ๊ซเป็นอย่างไรบ้าง 

ก็คงมองว่าฮอนด้าซิต้ีดูขับในเมือง ส่วนฮอนด้า แจ๊ซ 
ดูแบบว่าสามารถเอาไปขับเล่นได้ตามต่างจังหวัดที่ขับ
ออกไป 2-3 ช่ัวโมงอะไรอย่างน้ี 

ดูจากอะไรครับ ไม่รู้ พ้ืนที่หลังรถ ฮอนด้า แจ๊ซ ดูจุได้มากกว่า 
ก็ดูจากดีไซน์ ใช่ 
ประเด็นถัดไปจะเปรียบเทียบความ
แตกต่างภาพลักษณ์ของฮอนด้า ซิต้ี
และฮอนด้า แจ๊ซ คือความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของรถยนต์ทั้งสอง
รุ่นน้ี คุณมลิลคิิดว่าเป็นอะไรครับ 

น่าจะดีไซน์ค่ะ เพราะว่าอีกอันหน่ึงเขาชูด้าน 
ความหรูหรามากกว่า  

ก็คือซิต้ี ใช่ ซิต้ีจะหรูหรา แต่ว่าของแจ๊ซดูมีความข้ีเลน่อยู่ในน้ัน 
ดูมีอิสระในการเลือกสีสันหรือว่าอะไรอย่างน้ีค่ะ 

คือเป็นวัยทํางานกับวัยรุ่น ใช่ 
แล้วปัจจัยอะไรบ้างในทีวีซีทีท่ําให้มองเห็น
ถึงความแตกต่างของรถท้ังสองรุ่นน้ี 

ก็ทั้งหมดนะคะ ทั้งนักแสดง ลักษณะของแบบว่า
นักแสดงที่เลือกมาก็ต่างกันเยอะอยู่ แล้วก็กิจกรรม 
ในน้ันก็ถึงมันจะเหมือนกันแต่ว่าเลือกใช้ดนตรีที่ 
ไม่เหมือนกัน แล้วก็สีสันในโฆษณาของซิต้ีมันดูเข้ม ๆ  
ดํา ๆ เงิน ๆ เทา ๆ อะไรอย่างน้ี แต่อีกอันหน่ึงดูมีสีสัน
มากกว่า 

ก็คืออารมณ์ในตัวโฆษณา กิจกรรมแล้วก็
ดนตรี แล้วระหว่างรถยนต์ทั้งสองรุ่นน้ี 
คุณมิลลิชอบรถคันไหนมากทีสุ่ดครับ 

ชอบแจ๊ซมากกว่าค่ะ ฮอนด้า แจ๊ซ 

เพราะอะไรครับ เพราะว่าวัยรุ่นมากกว่า แล้วก็มีสีให้เลือกเยอะ ส่วนตัว
ไม่ค่อยชอบรถเก๋ง 4 ประตู  
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
ชอบแบบแฮนด์แบ็ค 5 ประตู ใช่ รู้สึกใส่อะไรได้มากกว่า ความชอบส่วนตัว 
คุณมิลลิคิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไร 
เมื่อเราใช้รถฮอนด้า แจ๊ซ 

ก็มีความวัยรุ่นอยู่ พร้อมที่จะทํากิจกรรมมากกว่าอะไร
แบบน้ี 

ทําให้เราโดนมองว่าเป็นวัยรุ่น ใช่ 
แล้วถ้าคุณมลิลิมาใช่รถฮอนด้า ซิต้ี คนอ่ืน
จะมองเราอย่างไรครับเมื่อใช้รถคันน้ี 

คนอ่ืนจะมองเราอย่างไร คนอ่ืนต้องมองเราใส่ส้นสูง 
ลงจากรถแน่นอน จะต้องมีความโตไปอีกเลเวลหน่ึง 

จะทําให้เราดูโต ใช่ 
โอเคครับ ขอบคุณมากครับ  
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ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 2: คุณรถถัง 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
สวัสดีครับ เด๋ียวจะขอสัมภาษณ์เก่ียวกับ
เร่ืองแบรนด์อิมเมจของรถยนต์นะครับ 
ก่อนอ่ืนถามข้อมูลประชากรก่อนเลย  
ช่ืออะไรครับ 

ช่ือ โสภณัฐ จาบทอง ครับ 

ช่ือเล่นช่ืออะไรครับ รถถัง 
คุณรถถังอายุกี่ปีครับ 23 ปี ครับ 
ระดับการศึกษาตอนน้ีครับ จบการศึกษาปริญญาตร ี
ตอนน้ีทําอาชีพอะไรอยู่ครับคุณรถถัง ตอนน้ีก็มีเรียนปริญญาโทแล้วก็ทํางานประจํา 

อยู่ครับ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไรครับ 20,000-30,000 บาท 
ขอเข้าประเด็นแรกเลยนะครับเร่ือง
แรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ คณุรถถังมี
เหตุผลอะไรบ้างในการเลือกซือ้รถยนต์ครับ 

อย่างแรกเลยเลือกจากสิ่งที่เราชอบว่าเราใช้ชีวิต
อย่างไร เราต้องการรถแบบไหนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์
ของเรา 

ได้ดูที่ฟังก์ชันหรือว่าความคุ้มค่าอะไรอย่าง
น้ีบ้างหรือเปล่า 

จริง ๆ เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าเลือกรุ่นก่อน
แล้วค่อยดู เหมือนต้องถูกใจเราก่อน 

ดูที่ดีไซน์ ใช่ ดูที่ดีไซน์ ภาพลักษณ์ 
แล้วสุดท้ายปัจจัยอะไรที่ทําให้คุณรถถัง
ตัดสินใจซื้อรถคันน้ี 

ก็ความลงตัวในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ราคาทีเ่รา
สามารถที่จะจา่ยได้ 

ความเหมาะสม ความคุ้มค่าของราคากับ
ดีไซน์ 

ใช่ ถูกต้อง 

ภาพลักษณ์รถยนต์ คุณรถถังคิดว่ามีผลต่อ
การเลือกซื้อแค่ไหน 

ภาพลักษณ์มีผลมากนะ อย่างที่บอกหลาย ๆ คนที่
เลือกซื้ออย่างเราเองดูที่ดีไซน์ของรถก่อนว่าสวยไหม 
ถูกใจเราไหม เราถึงจะเลือกซื้อ แล้วค่อยพิจารณา
อย่างอ่ืนทีหลัง 

แล้วคุณรถถังคิดว่าอะไรท่ีมีผลต่อรถยนต์
แบรนด์ฮอนด้ามากที่สุด 

แบรนด์ฮอนด้า ฮอนด้าเน่ียเรามองว่าเป็นแบรนด์ที่
ตลาด ทุกคนสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวัน ก็จะเป็น
พนักงานทํางานหรือว่าคนวัยทํางานอะไรอย่างน้ีก็จะ
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
 เลือกฮอนด้า แต่ถ้าไฮคลาสข้ึนมาหน่อยก็อาจจะ

เปลี่ยนแบรนด์ไปที่มันหรูหราขึ้น เหมือนกับฮอนด้า
เข้าถึงทุกเพศทุกวัย 

ก็คือราคาจับต้องได้ ใช่ 
คุณรถถังมองว่ารถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี 
มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร 

ฮอนด้า ซิต้ี เรามองว่าเป็นรถรุ่นแรก ๆ ที่คนท่ีจะ 
ซื้อรถคันแรกมอง เพราะว่าหน่ึงด้วยดีไซน์ ด้วยราคา 
มันไม่ได้แพงมาก มันสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิต 
อาจจะใช้ชีวิตการขับคนเดียวหรือครอบครัวมันก็
สะดวก 

แล้วอะไรที่ทําให้มองเป็นอย่างนั้นครับ ที่มองเป็นอย่างน้ีเพราะว่าเห็นจากหลาย ๆ คนที่
อาจจะรถคันแรกเอยหรือว่าซื้อมาเพ่ือขับคนเดียว 
ไปทํางานเอยก็จะเลือกฮอนด้า ซิต้ี 

ก็คือมองจากคนใกล้ตัวเป็นหลัก ใช่ 
แล้วต่อไปมองฮอนด้าแจ๊ซเป็นอย่างไรครับ ภาพลักษณ์ของแจ๊ซเรามองเป็นค่อนข้างที่จะวัยรุ่น

เพราะว่าที่เราเคยเห็นมาส่วนใหญท่ี่ออกแจ๊ซมาชอบ
ที่จะเอาไปแต่งเพ่ิม คนที่ออกแจ๊ซเนี่ยมกัจะเป็น
วัยรุ่นที่เหมือนเอาไปเป็นรถแต่ง ความเฉี่ยวของ
ดีไซน์อะไรประมาณน้ี มองว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นที่ 
อยากมีรถแล้วก็แบบอยากได้สไตล์รถเป็นของตัวเอง 

ก็คือมองจากคนใกล้ตัวเหมือนกัน ใช่ 
คุณรถถังคิดว่าโฆษณาทีวีซีมผีลต่อการมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์มากแค่ไหน 

จริง ๆ โฆษณาก็มีผลในระยะที่เรากําลังจะตัดสินใจ
ซื้อรถรุ่นไหน ๆ แล้วก็มันดีอย่างไร พอเห็นแล้วมัน
ถูกใจแล้วก็คิดว่ารถคันน้ีเหมาะกับเรานะ ไม่เกินวัย
หรือไม่ตํ่ากว่าวัย คิดว่าเรื่องอายุกับการเลือกรถก็มี
ส่วน 

โฆษณาจะเป็นตัวบ่งบอกว่ารถเหมาะกับ
ใคร 

ใช่ ถูกต้อง เราก็จะพิจารณาได้จากโฆษณา 

เด๋ียวจะเปิดทีวีซีของฮอนด้า ซิต้ี ให้ดู 
นะครับ 
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(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า ซต้ีิ) 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
อันน้ีเป็นทีวีซีของฮอนด้า ซิต้ี นะครับ  
จากทีวีซีตัวน้ีคุณรถถังคิดว่าฮอนด้า ซิต้ี 
เป็นอย่างไร 

หลังจากได้ดูเน่ียนะ ก็คือเหมอืนกับฮอนด้า ซิต้ี 
เขาเพ่ิมความบิสซิเนส เพ่ิมความหรูหราในการ
คล่องตัว ก็เหมือนกับการใช้ชีวิตของคนในเมืองที่
คล่องแคล่ว ว่องไว ทําให้ภาพลักษณ์ซิต้ีดูยกระดับ
มากข้ึน 

 คนเมือง หรู ๆ  ใช่ ๆ 
แล้วอะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้คุณรถถัง
มองเป็นอย่างนั้น 

จริง ๆ ก็ด้วยของบรรยากาศโดยรอบ การแต่งตัว
ของคนขับ แลว้ก็พรีเซ็นเตอร์ทําให้เรารู้ว่าคนที่เขา
ทํางานแบบบิสซิเนสแล้วอยากใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย 
สะดวกสบายแค่ฮอนด้าซิต้ีก็คือโอเค 

แล้วคุณรถถังคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหนครับ 

ถ้าหลังจากการดูโฆษณาใช่ไหม เราคิดว่าเหมาะกับ
กลุ่มที่เป็นวัยทาํงานที่อาจจะเป็นวัยแรกเริ่ม  
วัยเฟิร์สจ๊อบที่แบบงานแรก เพ่ิงจะได้ทํางานใหม่ ๆ 
อะไรอย่างนี้ครับ 

แล้วถ้าเกิดคุณรถถังได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีคิดว่า
จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ต่อตนเองอย่างไร 

ภาพลักษณ์เราก็คงจะคิดว่าเป็นเหมือนวัยเริ่มแรก
ของการทํางาน เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ก้าวเข้าสู่
วัยผู้ใหญ่ตอนต้นประมาณน้ี แต่ยังไม่ถึงกับ
ภาพลักษณ์ที่ดูแก่มาก ยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่ 

เด๋ียวต่อไปจะเปิดทีวีซีฮอนด้า แจ๊ซ ให้ดู 
นะครับ 
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(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า แจ๊ซ) 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
อันน้ีเป็นทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ นะครับ 
จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณรถถังมองฮอนด้า
แจ๊ซ เป็นอย่างไรบ้าง 

จริง ๆ อันน้ีมองภาพลักษณ์เป็นเหมือนการท่องเที่ยว 
ใช้ชีวิตในสไตล์ของเรา อยากไปไหนไปกันกับ 
กลุ่มเพ่ือน ปาร์ต้ี สังสรรค์ แฮ๊งเอ้าท์ 

ดูมีไลฟ์สไตล์เยอะ ถูกต้อง 
แล้วอะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้มองเป็น
อย่างน้ัน  

ก็เป็นในเร่ืองความสัมพันธ์มีทั้งเพ่ือน ทั้งแฟน 
ทั้งหลาย ๆ อย่าง การใช้ชีวิตด้วยกันในระหว่างรถ 
บนรถ หรือระยะทางที่เวลาเราขับรถไปอย่างน้ีดูมี
เร่ืองราว 

เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ทุกเพศทุกวัย ใช่ 
แล้วคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ เหมาะกับ
ผู้ใช้กลุ่มไหน 

ก็ยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกันที่เน้นเฮฮาปาร์ต้ี ไป
เที่ยว ไปไหนไปกัน 

แล้วถ้าเกิดคุณรถถังได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองไหม 

ก็ส่งผลนะ อาจจะดูแบบทําให้เราดูเป็นคนโฉบเฉี่ยว 
ชอบการเที่ยว ชอบการปาร์ต้ี สังสรรค์ อาจจะยังไม่
ถึงกับวัยทํางานมากมาย ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีแต่
เร่ืองบันเทิงอย่างเดียว 

ประเด็นถัดไปจะถามเกี่ยวกับในตัวทีวีซี 
มีอะไรที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์รถยนต์บ้าง 
เร่ืองแรกเลยก็คือเรื่องนักแสดงนําในทีวีซี 
คุณรถถังคิดว่ามีผลต่อการมองภาพลักษณ์
รถยนต์ทั้งสองรุ่นเป็นอย่างไร 

จริง ๆ ถ้ามองแล้วทั้งสองรุ่นยังคงความเป็นวัยรุ่น 
แต่แตกต่างกันที่เวลาหรือว่าแตกต่างกันที่โพสิช่ัน  
คืออย่างซิต้ีอาจจะมีเรื่องของการทํางานเข้ามาเกี่ยว
เป็นนักบิสซิเนสนิดหน่ึง หรูหราข้ึนมาหน่อย แต่อย่าง
ฮอนด้า แจ๊ซ เหมาะกับกลุ่มเพ่ือน วัยเพ่ือนที่ไปเที่ยว
กัน เฮฮากัน สงัสรรค์กัน 

เพราะนักแสดงนําได้ไปอยู่กับเพ่ือน  
ไปเที่ยวกับเพ่ือน 

ใช่ เพราะเราเห็นภาพแบบน้ันในทีวี 

 เห็นภาพจากนักแสดง ต่อไปเรื่องกิจกรรม
ในทีวีซีคิดว่าสง่ผลไหม พวกแอคทิวิต้ี 
ต่าง ๆ ไลฟ์สไตล์พวกน้ี 

ส่งผลนะ เพราะว่าเวลาเรามองจะได้รู้ว่าตอนนี้เรา 
อยู่ในจุดที่เราทํางานหนักเลยหรือเปล่า หรอืเราชอบ
สังสรรค์ปาร์ต้ี เราอยากได้แบบไหน การใช้รถ  
การเลือกรถมนัก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์คนขับด้วย 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
ต่อไปเรื่องดนตรีประกอบในทีวีซี  
แบ๊กกราวน์เพลงประกอบของซิต้ี แล้วก็ 
แจ๊ซ มีผลต่อการมองภาพลักษณ์อย่างไร 

มีผลต่อการมองภาพลักษณ์เพราะว่าเน่ืองด้วยของ
อารมณ์ เวลาที่เรามองภาพรถแล้วเราได้ฟังเสียงเพลง 
เสียงเพลงจะเป็นตัวบอกเราว่ารถแบบน้ีเหมาะกับ
สถานการณ์หรอืว่าเหมาะบรรยากาศแบบไหน  
ตัวเพลงจะช่วยให้เรารับรู้แลว้ก็ทําให้เรารู้สกึว่าเราอยู่
ในช่วงไหน ที่ไหนอะไรอย่างน้ี 

ก็จะมีเพลงเบา ๆ หรู ๆ เพลงสนุก ๆ มัน ๆ 
ใช่ไหมครับ 

ใช่ 

แล้วสมมติถ้าเกิดเปลี่ยนทีวีซไีปเป็นคนละ
แบบเลย ซิต้ีเปลี่ยนไปเป็นวัยรุ่น ดูสนุก 
หรือแจ๊ซ ดูผู้ใหญ่วัยทํางาน จะมอง
ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปไหม 

ความจริงเปลี่ยนนะเพราะว่าแล้วแต่ว่าคนขายรถ
อยากให้ภาพลักษณ์ของรถคันน้ันเป็นอย่างไร  
เราเอารถหรูหรามาทําให้เป็นวัยรุ่น วัยรุ่นก็ชอบแต่ก็
พิจารณาจากงบประมาณหรือจากเงินที่มันเหมาะไหม 
แต่อย่างน้ีเข้ากับวัยรุ่นเพราะว่าหน่ึงวัยรุ่นอาจจะยัง
ไม่ได้มีรายได้เยอะมาก เขาเลยจับแมทช์กัน มันก็เลย
เหมาะกัน ก็เลยโอเคฮอนด้า แจ๊ซ เหมาะกบักลุ่ม
วัยรุ่นที่ไม่ได้มีรายได้เยอะมาก อาจจะได้รายได้จาก
ครอบครัว แต่ซิต้ีที่มีราคาสูงกว่าแจ๊ซหน่อยอาจจะ
เหมาะกับวัยที่เพ่ิงเร่ิมทํางานแต่ก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไร
มากมายแต่ก็พอที่จะส่งรถหรอืซื้อรถคันน้ีได้ให้มัน
ดูอัปขึ้นมากว่าการปาร์ต้ีกลุ่มเพ่ือน ๆ 

แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีวีซีเหล่าน้ีเลย คิดว่า
จะมองภาพรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี กับฮอนด้า 
แจ๊ซ เป็นอย่างไร 

 ถ้าไม่มีโฆษณามาให้เราดูก็อาจจะต้องพิจารณจาก
ความชอบแล้วก็เหมือนสิ่งที่เราเคยเห็นว่าคนรอบตัว
ใครนะที่ใช้รถแบบน้ี ใครบ้างที่ใช้รถแบบน้ี แล้วเรา
พิจารณาจากตัวเราว่าเราชอบแบบไหน 

ก็คือดูจากคนรอบตัว ประเด็นสุดท้ายจะ 
ให้เปรียบเทียบความแตกต่างภาพลักษณ์
รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี กับฮอนด้า แจ๊ซ ความ
แตกต่างภาพลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเลยของ
รถยนต์ทั้งสองรุ่นน้ี คุณรถถังคิดว่าคืออะไร 

หน่ึงคือวัย สองคือ ค่ารถ ราคา 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
แล้วปัจจัยอะไรบ้างในทีวีซีทีท่ําให้คุณรถถัง
เห็นความแตกต่างของรถท้ังสองรุ่นน้ี 

ปัจจัยคือสถานการณ์ สถานการณ์ในโฆษณาน้ีทําให้
เรามองความแตกต่างว่ารถแต่ละรุ่นสถานการณ์
เหมาะกับใคร 

ก็คือเป็นที่ไลฟ์สไตล์ของเขา ใช่ 
แล้วระหว่างรถยนต์ทั้งสองรุ่นน้ีคุณรถถัง
ชอบคันไหนถ้าให้เลือก 

เราชอบซิต้ีนะ 

เพราะอะไรครับ เพราะเรารู้สึกว่าซิต้ีเหมาะกับเรา เหมือนใช้ชีวิตอยู่ใน
เมือง ทํางานมากกว่าการที่ขับรถไปเที่ยว แล้วอีก
อย่างหน่ึงเรารู้สึกว่าบอกได้เปล่าว่าชอบหรือไม่ชอบ 

ได้ครับ เราไม่ชอบแจ๊ซเพราะมันเล็กไป แต่ซิต้ีมันก็กลาง ๆ  
ก็เลยโอเค 

แล้วคุณรถถังคิดว่าคนอ่ืนจะมองยังไงเมื่อ
คุณรถถังใช้ฮอนด้าซิต้ี 

ก็คงมองว่าอีน่ีคงไม่มีตังค์ซื้อรถแพง ๆ (หัวเราะ)  

อาจจะดูเป็นวัยทํางาน หรูขึ้นมา มีระดับ
นิดหน่ึง 

ใช่ ก็เป็นวัยทํางานแล้วอะไรอย่างนี้  ใช้ชีวิตอยู่
เก่ียวกับบิสเนส มีการทํางานเข้ามาเก่ียวข้องแล้วใน
ชีวิตมากกว่าการเที่ยวอย่างเดียว 

ถ้าสมมติว่าคุณรถถังใช้ฮอนด้าแจ๊ซ คนอ่ืน
จะมองคุณรถถงัเป็นอย่างไร 

ก็คงมองเป็นนักเที่ยว เดินทาง เฮฮา เก่ียวกับเพ่ือนฝูง
อะไรประมาณน้ี 

โอเคครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ 
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ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 3: คุณฟร้อง 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
สวัสดีครับ ขอสัมภาษณ์เก่ียวกับภาพลักษณ์
รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี กับฮอนด้า แจ๊ซ นะครับ 

ได้ครับผม 

ก่อนอ่ืนขอถามข้อมูลส่วนตัวก่อนนะครับว่า
ช่ืออะไรครับ 

ได้ครับ ช่ือพีระสิทธ์ิครับ 

ช่ือเล่น ช่ือฟร้องครับ 
อายุกี่ปีครับ อายุ 24 ครับ 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีครบั 
ตอนน้ีทําอาชีพอะไรอยู่ครับ เป็นวิศวกรครับ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไรครับ 25,000 ครับผม 
ขอเข้าประเด็นเลยนะครับ ประเด็นที่หน่ึง
เป็นแรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ คําถามแรกมี
เหตุผลอะไรบ้างในการเลือกซือ้รถยนต์ครับ 

ก็ดูดีไซน์ของรถ ดูสมรรถนะของรถครับผม 

แล้วปัจจัยใดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจรถยนต์
ของคุณฟร้องครับ 

หลัก ๆ ก็ต้องเป็นต้องเป็นตัวเงินเดือนนะครับ แล้วก็
เป็นความหลากหลายของรถในการใช้งาน 

เป็นเรื่องความคุ้มค่ามากกว่า ใช่ครับ ความคุ้มค่าด้วย 
ภาพลักษณ์รถยนต์มีผลต่อการเลือกซื้อ 
มากแค่ไหนครับ 

ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราขับรถ 
ที่ดูเด็กไปอาจจะทําให้เรามีภาพลักษณ์ที่เด็กตามไป
ด้วยครับ 

แล้วคิดว่าอะไรท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ของ
รถยนต์แบรนด์ฮอนด้ามากที่สุด   

แบรนด์ฮอนด้าก็น่าจะเป็นการโฆษณา ดีไซน์ของรถ
ครับผม 

คุณฟร้องมองว่ารถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี 
มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรครับ 

เป็นรถของวัยทํางานแบบวัยเร่ิมต้นทํางานครับ 

ทําไมถึงมองเป็นอย่างน้ันครับ ก็ราคาของรถไม่ได้ถือว่าแพงมาก แต่ก็ไม่ได้ถือว่าถูก
ถ้าเกิดสําหรับเด็ก 

แล้วมองรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ มีภาพลักษณ์
เป็นอย่างไรครับ 

เหมือนกับสําหรับรถวัยรุ่นครับ สนุก ๆ ครับผม 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
แล้วทําไมถึงมองเป็นอย่างน้ันล่ะครับ เพราะว่ารถคันเล็ก แล้วก็ราคาเด็กสามารถจับต้อง

ได้โดยที่ผู้ปกครองไม่มีภาระอะไรมากครับ 
 คุณฟร้องคิดว่าโฆษณาทีวีซีมผีต่อการมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์มากแค่ไหนครับ 

มีมากครับ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโฆษณาเราอาจจะ 
ไม่รู้ว่ารถคันน้ีสามารถทําอะไรได้บ้าง อะไรอย่าง
น้ีอะครับ 

เด๋ียวจะเปิดทีวีซี ฮอนด้า ซิต้ี ให้ดูก่อนนะ
ครับ 

ครับผม 

 
(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า ซต้ีี) 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

อันน้ีก็เป็นทีวีซีของฮอนด้า ซิต้ี นะครับ  
คุณฟร้องได้เห็นจากโฆษณาทีวีซีตัวน้ีทําให้
มองฮอนด้า ซิต้ี เป็นอย่างไรครับ 

ก็มองไม่ใช่วัยเริ่มทํางานแล้วครับ เป็นวัยกลางคน
ทํางานมาสักพักแล้ว ดูภูมิฐานอะครับ 

อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําใหม้องเป็นอย่างนั้น ก็เป็นตัวนักแสดง ตัวแสงหรือสีของโฆษณาอะครับ 
แล้วคุณฟร้องคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี 
เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหนครับ 

ก็เป็นวัยทํางานครับ 

ถ้าเกิดคุณฟร้องได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ี จะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ตนเองอย่างไรบ้างครับ 

อาจจะทําให้ดูโตขึ้นครับผม 

ต่อไปจะเปิดโฆษณาทีวีซี ฮอนด้า แจ๊ซ ให้ดู
นะครับ 

ครับ 
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(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า แจ๊ซ) 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
อันน้ีเป็นโฆษณาทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ 
นะครับ จากโฆษณาตัวน้ีคุณฟร้องมองว่า
ฮอนด้าแจ๊ซเป็นอย่างไรบ้างครับ 

ก็สําหรับวัยรุ่นครับผม สําหรบัวัยรุ่น 

ทําไมถึงมองว่าสําหรับวับรุ่นครับจากการ
มองโฆษณาตัวนี้ 

มาจากนักแสดงในทีวีซีนะครับ จะเป็นเด็กทีมี 
ความพลุ่งพล่าน เล่นดนตรีอะไรพวกน้ีครับ 

มีกิจกรรมที่หลากหลาย ใช่ครับผม 
คิดว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ เหมาะกับผู้ใช้
กลุ่มไหน 

จริง ๆ คิดว่าเหมาะกับวัยรุ่น แต่หลังจากดูโฆษณา
ไปก็เหมาะกับทุกวัยนะครับ 

ถ้าเกิดคุณฟร้องได้ใช้รถรุ่นน้ีจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ตนเองยังไงบ้าง 

อาจะทําให้ผมดูมีความสนุกมากขึ้น สามารถทํา
กิจกรรมได้หลากหลายอะไรอย่างน้ีนะครับ 

จากโฆษณาทั้งสองตัวน้ีมีอิทธิพล ปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อภาพลักษ์ฮอนด้า ซิต้ี
และฮอนด้า แจ๊ซ ในแต่ละด้าน จะขอถาม 
ทีละเรื่องเลยก็คือ เร่ืองแรก นักแสดงนําใน
ทีวีซีมีผลต่อการมองภาพลักษณ์ทั้งสองรุ่น
เป็นอย่างไรบ้างครับ 

ถ้าเป็นฮอนด้าซิต้ีนะครับตัวนักแสดงทําใหท้ี่ดูโต 
ส่วนแจ๊ซจะทําให้ดูว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ที่ใช้ได้อะไรอย่าง
น้ีนะครับ 

กิจกรรมในทีวีซีพวกแอคทิวิต้ี การทําอะไร
ต่าง ๆ พวกน้ีมีผลต่อการมองภาพลักษณ์
ของทั้งสองรุ่นเป็นอย่างไรบ้างครับ 

ตัวกิจกรรมนะครับที่ผมเห็นจะเป็นการแสดงออก
ถึงไลฟ์สไตล์ของการใช้รถรุ่นน้ีครับ ทั้งฮอนด้า แจ๊ซ 
ฮอนด้า ซิต้ี 

ฮอนด้าซิต้ีจะเป็นอย่างไรครับ ของฮอนด้าซิต้ีจะเป็น อย่างตัวในทีวีซีจะเป็น 
นักดนตรีใช่ไหมครับ ก็จะเป็นนักดนตรีที่มีอายุ
หน่อย ก็คือวัยกลางคน ส่วนฮอนด้า แจ๊ซ จะเป็น
วัยรุ่นประมาณน้ีอะครับ 

แล้วเรื่องดนตรีในทีวีซีพวกเรือ่งเสียง
ประกอบ ซาวน์ เอฟเฟกต์อะไรต่าง ๆ  มผีล
ต่อการมองภาพลักษณ์ของทัง้สองรุ่นเป็น
อย่างไร 

อย่างฮอนด้า ซิต้ี นะครับเป็นดนตรีไม่ได้วัยรุ่นมาก 
ออกแนวขรึม ๆ อะไรพวกน้ี 
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ดูเป็นผู้ใหญ ่ ใช่ครับ ส่วนฮอนด้า แจ๊ซ เน่ียจะเป็นมีเอเนจี

สนุกสนานอะไรอย่างนี้ครับ เหมาะกับวัยรุ่น
มากกว่าประมาณน้ีครับผม 

ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนทีวีซีทั้งสองรุ่นเน่ีย 
จะมองภาพลักษณ์ของทั้งสองรุ่นเปลี่ยน 
ไปไหม 

ก็เปลี่ยนนะครับ เพราะว่าถ้าตัวทีวีซี เรียกว่าอะไรดี 
ถ้าเปลี่ยนทีวีซ ี 

เปลี่ยนนักแสดง เปลี่ยนกิจกรรม เปลี่ยน
ดนตรีอะไรพวกน้ี เปลี่ยนการนําเสนอจะ 
มองเปลี่ยนไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมครับ

ใช่ครับผม อาจจะแปลกกว่าน้ันอะไรอย่างนี้ครับ 

แล้วถ้าเกิดไม่มทีีวีซีเหล่าน้ีเลย เราจะมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์ของฮอนด้า ซิต้ี และ 
ฮอนด้า แจ๊ซ เป็นอย่างไร 

ก็ถ้าไม่มีทีวีซีนะครับ อาจจะคิดว่าฮอนด้า แจ๊ซ
เหมาะกับวัยรุ่นอย่างเดียวเลยและฮอนด้าซิต้ีก็เป็น
วัยทํางานตอนแรก เร่ิมทํางานอะไรอย่างน้ีครับ 
ประมาณน้ีครับผม 

คือจากการสังเกตเห็นจากคนรอบตัว ใช่ครับ 
 ประเด็นสุดท้ายนะครับคือการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของภาพลักษณ์ของแบรนด์
สินค้าฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า แจ๊ซ  
ความแตกต่างของภาพลักษณ์ที่เห็นได้ชัด
ของทั้งสองรุ่นเน่ียคุณฟร้องคิดว่าคืออะไร
ครับ 

ก็ฮอนด้า ซิต้ี จะเป็นรถซีดานธรรมดา ส่วนฮอนด้า
แจ๊ซ จะเป็นรถอีโคคาร์ครับ 

ถ้ามองจากทีวีซี อะไรที่ทําใหม้องเห็นชัดจาก
ทั้งสองอย่าง 

ก็คงเป็นผู้ใช้งานของรถ 

ก็คือตัวนักแสดง ใช่ครับ 
แล้วปัจจัยอะไรบ้างในทีวีซีทีท่ําให้เมองเห็น
ความแตกต่างของรถท้ังสองรุ่นน้ี 

อย่างไรนะครับ 

ก็อย่างปัจจัยต่าง ๆ ที่ถามได้ไปตอนแรกครับ 
พวกนักแสดง กิจกรรม ดนตรีอะไรพวกน้ี สิ่ง
ที่ทําให้เห็นชัดเลยก็คืออะไรบ้างของรถท้ัง
สองรุ่นน้ี 

ก็น่าจะเป็นตัวนักแสดงนั่นแหละครับ ของแจ๊ซจะ
เป็นวัยรุ่น ของซิต้ีจะเป็นวัยทํางานอะไรอย่างน้ีครับ
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แล้วรถยนต์ทั้งสองรุ่นน้ี คุณฟร้อง 
ชอบรถยนต์คันไหนครับ 

ส่วนตัวผมชอบซิต้ีครับ 

เพราะอะไรครับ เพราะว่าซิต้ีเน่ีย อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือ
เป็นรถสําหรับวัยทํางาน ซึ่งมันดูภูมิฐานมากกว่า  
ดูโตกว่าของแจ๊ซอะครับ 

ทําให้เราดูโตขึ้น ใช่ครับ 
คิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไรเมื่อเราใช้รถ
ฮอนด้าซิต้ี 

น่าจะเหมือนอย่างที่ผมคิดนะครับ ก็คือเป็นรถของ
คนทํางาน 

ทําให้เราดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ใช่ครับ  
แล้วถ้าเกิดเรามาใช้ฮอนด้าแจ๊ซเน่ียคนอ่ืนจะ
มองเราเป็นอย่างไร 

ก็อาจจะทําให้เราดูเด็กลง วัยรุ่นขึ้นอะไรอย่างนี้
ครับผม 

อาจจะมองเป็นเด็กมหาวิทยาลัย ใช่ครับ 
ขอบคุณสําหรบัการให้สัมภาษณ์ครับ 
คุณฟร้อง 

ครับผม 
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ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 4: คุณกระต่าย 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
สวัสดีครับ ผมจะขอสัมภาษณ์เก่ียวกับ 
การรับรู้ภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
และรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ นะครับ 

ค่ะ 

ก่อนอ่ืนผมขอถามข้อมูลประชากรก่อนนะ
ครับว่าช่ืออะไรครับ 

ช่ือ อลิสา เพียรลุประสิทธ์ิ คะ่ 

ช่ือเล่นช่ืออะไรครับ ช่ือกระต่ายค่ะ 
คุณกระต่ายอายุเท่าไรครับ 26 ปีค่ะ 
ระดับการศึกษาครับ ตอนน้ีศึกษาปริญญาโทอยู่คะ่ 
ตอนน้ีคุณกระต่ายทําอาชีพอะไรอยู่ครับ เป็นโปรดิวเซอร์อีเวนต์ค่ะ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไรครับ ก็ประมาณ 50,000 ค่ะ 
ขอเข้าประเด็นแรกเลยนะครับ เร่ือง
แรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ คณุกระต่าย 
มีเหตุผลอะไรบ้างในการเลือกซื้อรถยนต์
ครับ 

ถ้าจะซื้อรถยนต์สักคันหน่ึง อย่างแรกก็คือไลฟ์สไตล์
เราค่ะ ไลฟ์สไตล์เราอยากจะได้รถมาใช้เพ่ือไปใช้ทํา
อะไร น่ันคือเหมือนเป็นสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึง 
ตัวอย่างเช่นอย่างไลฟ์สไตล์เป็นคนออกต่างจังหวัด
บ่อย ๆ อย่างน้ีค่ะ มีงานต่างจังหวัดบ่อยก็จะเลือกรถ
ที่ใหญ่นิดหน่ึง แล้วก็ต้องจุของได้เยอะนิดหน่ึง เร่ิม
จากฟังก์ช่ันของตัวรถก่อน แล้วหลังจากน้ันถึงจะ
เป็นราคาค่ะแล้วหลังจากถึงจะเอามาคอมไบน์กันว่า
แต่ละย่ีห้อ แต่ละรุ่นมันตรงกับไลฟ์สไตล์เรามาก
น้อยแค่ไหน 

แล้วปัจจัยอะไรครับที่ทําใหค้ณุกระต่าย
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์คันน้ี 

คือนอกจากเบ้ืองต้นที่ว่าเฟิร์สอิมเพรสช่ัน คือ 
พวกฟังก์ชัน พวกราคาอะไรพวกน้ีแล้ว แต่สิง่ที่ทําให้
ตัดสินใจซื้อจรงิ ๆ เลยมันคือกระทู้พันทิป มนัคือ
กระทู้คนที่เขาใช้งานจริง ๆ แล้วมันมีข้อเสยีหรือ
อะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าเขาไม่โกหก แล้วเราดูได้
ง่ายว่าอันน้ีหน้าม้าหรือเปล่า อันน้ีพีอาร์ไหมหรือว่า
อันน้ีคือคนใช้จริง 
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ก็ดูประสบการณ์การใช้จริงของแต่ละคน
เลย 

ใช่ ก็คือเหมือนมีอาการงอแงมากแค่ไหน บริการหลัง
การขายเป็นอย่างไร เพราะถ้ามันโอเค ดูไม่ค่อยมี
ปัญหาเท่าไร แล้วก็บริการหลงัการขายก็ดี ศูนย์ก็
เยอะดี แล้วมนัตรงกันว่าแรก ๆ ที่เราเลือกฟังก์ชัน
กับรุ่นหรือราคาอะไรอย่างนี้เข้ากับไลฟ์สไตล์เรา
เรียบร้อยแล้ว ตัวบริการหลังการขายแล้วก็ปัญหา 
ที่มันเกิดขึ้นจริงที่คนในกระทูเ้ขาไม่โกหกกันเน่ียมัน
จะเป็นตัวตัดสินเลยว่าฉันซื้อรุ่นน้ีแหละ 

สุดท้ายก็ดูที่ความคุ้มค่ากับคณุภาพเมื่อ
เปรียบเทียบกัน 

ใช่ ก็คือคุณค่าของมัน คุณภาพของมัน 

แล้วคุณกระต่ายคิดว่าภาพลักษณ์ของ
รถยนต์เน่ียมีผลต่อการเลือกซื้อแค่ไหนครับ 

มากเลยค่ะ รถยนต์เป็นเหมือนเครื่องประดับช้ินหน่ึง
ที่ค่อนข้างใหญ ่มันไม่ต่างจากนาฬิกาและกระเป๋า 
มันคือการใช้เพ่ือที่จะตอบโจทย์ตัวเองด้วย แล้วก็
เป็นการประกาศบอกคนอ่ืนด้วยว่าฉันหน้าตา 
รูปลักษณ์หรือไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร 

ก็คืออยู่กับเรา ติดตัวไปตลอด ใช่ เพราะมันก็คือการที่เหมือนเราไปไหนอย่างน้ีแล้ว
เราลงจากรถ มันก็คือตัวเรา มันคือตัวแทนของเรา 

ก็คือคิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไรก็ขึ้นกับ
สิ่งที่เราใช้ 

ใช่ เหมือนอย่างถ้าใช้รถสปอร์ตอย่างน้ีคนก็ต้องมา
ว่าต้องมีเงินนิดหน่ึงแบบน้ีเลยค่ะ 

แล้วคุณกระต่ายคิดว่าอะไรท่ีมีผลต่อ
ภาพลักษณ์รถยนต์แบรนด์ฮอนด้ามากที่สุด
ครับ 

อะไรที่มีผลต่อฮอนด้าหรอ 

ใช่ครับ ก็น่าจะเป็นการพรีเซนต์ของตัวแบรนด์เขาเอง การ
เลือกที่จะใช้โทนสี รถแต่ละรุ่นมันจะมีสีหลายสีใช่
ไหมคะ รุ่นหน่ึงมีสัก 4 สีอย่างน้ี มันก็อยู่ที่ตัวแบรนด์
เขาเองว่าเขาเลือกเอาสีไหนมาเพราะสีมันก็คือการ
บ่งบอกอย่างหนึ่งว่าตัวรถน้ีมันออกสปอร์ตหรือออก
หรูหราหรือว่าสมบุกสมบันอะไรอย่างน้ีค่ะ มันคือกา
รพรีเซนต์ของตัวแบรนด์เอง 
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การพรีเซนต์น่ีดูการพรีเซนต์จากที่ไหนครับ พรีเซนต์ทุกสื่อเลย 
จากสื่อใช่ไหม ใช่ เพราะว่าเวลาเขาพรีเซนต์เขาก็จะค่อนข้างบาธ

บอมท์นิดหน่ึง ทั้งในอินเทอร์เน็ตใช่ไหม ในเฟซบุ๊ก
หรือว่าในเพจพวกรีวิวรถยนต์ หรืองานมอเตอร์โชว์
หรือว่าเป็นทีวีซี หรือว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อะไร
อย่างน้ี คือเวลาเขาลงทีเขาลงแบบบอมบ์ เห็นหมด
แม้กระทั่งป้ายตามทางด่วนหรือจอตามถนนอะไร
อย่างน้ี 

ก็คือทั้งป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา แล้วก็ตัว ใช่ค่ะ ก็คือเหมอืนเป็นตัวแบรนด์เองเขาอยากจะ 
พรีเซนต์อะไร 

โฆษณาวีดีโอทีวีซี ออกมา เราคิดว่าตรงน้ันมันมีผลต่อภาพลักษณ์  
สิ่งที่เขาเลือกทัง้หมดอะไรอย่างน้ีโดยที่เขาจะต้ังใจ
หรือไม่ต้ังใจก็ตามอย่างน้ี แต่ว่ามันมีผลหมดต่อ
ภาพลักษณ์ทั้งหมดที่ออกมา  

ก็คือคิดว่าเรารับรู้ภาพลักษณ์ได้จากสื่อ 
ทุกอย่างที่เขาส่งออกมา 

ใช่ค่ะ 

เข้าประเด็นถัดไปเลยนะครับว่าคุณกระต่าย
มองว่ารถยนต์ฮอนด้าซิต้ีมีภาพลักษณ์เป็น
อย่างไรบ้างครับ 

ฮอนด้าซิต้ีจะดูเป็นถ้าเปรียบเหมือนคนน่าจะเป็น
ผู้ใหญ่วัยกลางคน มองว่าเป็นอย่างนั้นนะ 

มองจากอะไรครับ ก็ด้วยรูปทรงของมันด้วย ทรงของรถยนต์ แล้วก็
เหมือนมันเป็นภาพซ้ําภาพจําที่เราเห็นเหมือนคน
อายุประมาณเท่าน้ีจะเลือกใช้ฮอนด้า ซิต้ี 

ก็คือดูจากดีไซน์ของรถแล้วก็ผู้คนรอบตัว 
ที่ใช้ 

ใช่ 

แล้วต่อไปมองว่าฮอนด้า แจ๊ซ มีภาพลักษณ์
เป็นอย่างไรครับ 

ฮอนด้า แจ๊ซ ดูเป็นผู้หญิงเปร้ียว ๆ วัยรุ่น ๆ หรือ
วัยรุ่นต้น ๆ เฟิร์สจ๊อบเบอร์อย่างน้ี 

มีสีสด ดูเข้ากับคนเปรี้ยว มันไม่เชิงว่าสีสดอะ แจ๊ซสขีาวก็ได้แต่ว่าทรงของรถ
เหมือนกัน คือจะเหมือนซิต้ี อย่างซิต้ีมันค่อนข้างจะ
ออกเป็นคาร์ซะทีเดียว เป็นรถเก๋งสุด ๆ ไปเลยอะไร 
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 อย่างน้ี แต่แจ๊ซมันจะเป็นทรงเตารีด มันจะดูเป็น

แบบโฉบเฉี่ยว ดูสปอร์ต และด้วยคันเล็กด้วยก็เลย
มองว่าน่าจะเหมาะกับสาววัยรุ่นที่ทํางานในเมือง
อะไรแบบนี้ เป็นเฟิร์สจ๊อบเบอร์ เป็นรถคันแรกของ
เขาอะไรประมาณน้ี 

ก็คือดูจากดีไซน์แล้วก็ผู้คนรอบตัวที่ใช้
เหมือนกัน 

เหมือนกันค่ะ 

แล้วคุณกระต่ายคิดว่าโฆษณาทีวีซีมีผลต่อ
การมองภาพลักษณ์รถยนต์มากแค่ไหนครับ 

โห อย่างมากเลยค่ะ คือทีวีซมีันเป็นการประกาศโดย
ทั่วกันแล้วมันมีการยิงซ้ํา ๆ ซ้ํา ๆ เร่ือย ๆ อะไร
อย่างน้ี โดยที่ทีวีซีมันจะไปปรากฏตรงไหนก็ได้ 
เด๋ียวน้ีมันไม่ใช่แค่ทีวีอย่างเดียว มันโผล่ไปถงึว่า 
ดูยูทูป หรือดูเฟซบุ๊ก หรืออะไรก็ตามอะไรอย่างน้ี 
มันเด้งไปทุกที่เลยอะ แล้วมันทําให้เกิดภาพซ้ํา ๆ  
อะค่ะ อย่างที่บอกมันคือภาพลักษณ์ที่เขา 

 อยากจะส่งมันออกมาอย่างน้ี แล้วเขาแสดงให้เรา
เห็นซ้ํา ๆ เพราะน้ันมันชัดเจนมากว่าเขาต้องการให้
รุ่นน้ีมันเป็นอย่างไร 

เขาค่อย ๆ ทําให้เราจําภาพนั้นชัดขึ้น 
เร่ือย ๆ  

ใช่ เหมือนให้เราเคยชินอยู่กับภาพลักษณ์ของเขาไป  
 

เด๋ียวจะเปิดทีวีซีของฮอนด้า ซิต้ี ให้ดูนะ
ครับ 

ได้ค่ะ 
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อันน้ีเป็นทีวีซีของฮอนด้าซิต้ีนะครับ จากทีวี
ซีตัวน้ีทําให้คณุกระต่ายมองฮอนด้าซิต้ีเป็น
อย่างไรบ้าง 

ถ้าอิงจากตัวทีวีซีอันน้ีเลยนะ เขาอยากให้มองฮอนด้า
ซิต้ีเป็นแบบหรูหรา หรูหราแต่ว่าไม่อืดอาด ไม่ได้
ผู้ใหญ่มากจนถงึข้ันแบบว่าเป็นคุณลุงอะไรอย่างน้ี แต่
ว่าน่าจะประมาณว่าสัก 30-35 อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นคน

ก็คือเป็นผู้ใหญท่ี่ดูหรูหรา ดูภูมิฐานขึ้นมานิดหน่ึง มีเงินเก็บแล้วอะไรอย่างน้ีแล้ว
ก็ซื้อ 

แล้วดูจากอะไรในโฆษณาครับที่ทําให้มอง
เป็นอย่างน้ัน 

ก็เร่ิมมาเลยมันเป็นสถาปนิก คนที่จะสามารถ
ออกแบบตึกได้ขนาดน้ันมันก็ต้องทํางานมาในระยะ
หน่ึงแล้ว แล้วในช่วงหลังมีเป็นนักดนตรีด้วย กีต้าร์
ด้วยแล้วมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเอง แสดงว่าเขาก็ต้อง
ทํางานทั้งสองอาชีพมาในระดับหน่ึงแล้ว ไม่ใช่วัยรุ่น
แล้ว แล้วก็ด้วยชุด เคร่ืองแต่งกาย แต่งแบบใส่สูท 
ผู้หญิงก็ใส่แบบค่อนข้างฟอร์มอลแล้วก็อยู่บนตึกยอด
ที่สูงที่มองเห็นทั้งเมืองอะไรแบบนี้ ห้องทํางานเป็นวิว
แบบเพนเฮ้าส์มากอะไรอย่างน้ี  

ก็ดูจากคาแรกเตอร์ของนักแสดงนํา ใช่ แล้วก็โทนสทีี่เขาใช้ เขาใช้เมทัลลคิทั้งหมด แล้วก็
จะใช้นักแสดงเป็นสีนํ้าเงิน มันก็จะค่อนข้างเป็นโทน
เย็น โทนสุภาพ หรูหรา  

แล้วคุณกระต่ายคิดว่ารถยนต์ฮอนด้าซิต้ี
เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหนครับ 

ถ้าอิงจากทีวีซีเลยก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นรถคันที่ 2  
ที่ 3 ของเขาแล้วแหละ อาจจะเพราะว่าเร่ิมที่จะมี
ครอบครัวหรือจําเป็นจะต้องใช้รถในการทํางานหรือ
บ่งบอกฐานะแล้วเพราะเขาทําดูหรูหราแต่สปอร์ต 
แสดงว่าเขาก็ไม่อยากให้มองว่าซิต้ีแก่อะไรขนาดนั้น
แต่ว่าฉันก็หรูนะ ฉันก็ไม่ได้กระป๋องกระแป๋งเพ่ิงจะจบ
ใหม่หรืออะไรอย่างน้ี ก็น่าจะเหมาะกับพวก 30-35 
อะไรอย่างนี้  
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แล้วถ้าเกิดว่าคุณกระต่ายได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ี
คิดว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองอย่างไร
บ้างครับ 

น่าจะส่งผล ดูเหมือนเราเป็นเวิร์คก้ิงวูเมนมั้ง ทรง ๆ 
น้ัน อาจจะเป็นซีอีโอหรือโคฟาวเดอร์ของบริษัทอะไร
สักอย่างน้ีแล้วก็ขับซิต้ีที่มทีรงสปอร์ตมา เพราะผู้หญิง
ไม่ค่อยขับรถทรงน้ีเท่าไรนะ 

กลายเป็นดูเป็นผู้บริหารหญงิอะไรอย่างน้ี ดูเป็นเวิร์คก้ิงวูเมนมาก ๆ  
เด๋ียวต่อไปจะเปิดทีวีซีฮอนด้า แจ๊ซ ให้ดู 
นะครับ 

 

 
(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า แจ๊ซ) 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

อันน้ีเป็นทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ นะครับ 
จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณกระต่ายมอง
ฮอนด้า แจ๊ซ เป็นอย่างไรบ้างครับ 

ตอบแบบติดตลก คือเขาทํารเีสิร์ชนะ คือ เขา
พยายามทําให้ทีวีซีตัวน้ี ฮอนด้า แจ๊ซ ตัวน้ีดูแบบว่า
ฉันปรับไปตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะ 
ไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนอะไรอย่างน้ี 

มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย ใช่ ไลฟ์สไตล์หลากหลายแต่เป็นกลุ่มวัยรุ่น เจาะไป
เป็นที่กลุ่มวัยรุน่ แต่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นแบบไหน
ก็อย่าลืมแจซ๊อะไรประมาณน้ี 

ก็คือในโฆษณาที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย 
ทําให้คุณกระต่ายมองเป็นอย่างน้ัน 

ใช่ 

แล้วคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ เหมาะกับ
ผู้ใช้กลุ่มไหนครับ 

แน่นอนว่าต้องวัยรุ่น วัยรุ่นแหละ คือแต่เป็นวัยรุ่น
ตอนต้น ๆ เลย ก็คือเป็นรถคนัแรกของเขา มัน
ค่อนข้างจะสีสันเยอะ อย่างตัวพรีเซ็นเตอร์ใช่ไหม  
พรีเซ็นเตอร์ก็จะเป็นสีชมพู ผูช้ายก็ใส่ยีนส์อะไรอย่าง
น้ี แต่งตัวเหมือน ซันน่ี สุวรรณเมธานนท์ ดูฮิปสเตอร์
อะไรอย่างน้ี แต่คือเขากระจาย คือเหมือนไม่ว่าคุณ
จะอินสไปร์ หรือไม่ว่าคุณจะมีเซฟเดอะเวิลด์ หรือ 
คุณจะสโลวไลฟ์อะไรอย่างนี้ หรือว่าคุณจะเล่นดนตรี 
หรือคุณจะออกไปทํากิจกรรมอะไรนอกบ้านก็แล้วแต่ 
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 อะไรอย่างนี้ กับเพ่ือนหรือกับคนที่คุณรัก 

ไม่ใช่วัยรุ่นที่ลกัษณะเจาะจงไปทางใดทาง
หน่ึง แต่ทุกไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นเลย 

ใช่ ค่อนข้างจะหว่านแต่ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่น 

แล้วถ้าเกิดว่าคุณกระต่ายได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ี
คิดว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองอย่างไร
ครับ 

ถ้าพูดกันตรง ๆ มันเหมือนเด็กปี 1 เหมือนรถคันแรก
ที่พ่อแม่ซื้อให้ ดูสไตล์มันไม่ใช่ว่าซื้อเอง มันไม่เหมือน
ฮอนด้าซิต้ีเมื่อก๊ีน้ีอะไรอย่างนี้ มันไม่เหมือนกันเลย 
อย่างอันน้ันดูเก็บตังค์ซื้อเอง แต่อันน้ีดู 

 เหมือนว่าพ่อแม่ฉันซื้อให้แล้วก็ฉันก็ไปขับเทีย่วเล่นกับ
เพ่ือนอะไรอย่างน้ี 

ถ้าคุณกระต่ายขับก็คือดูเหมือนพ่อแม่ซื้อรถ
ให้มาขับ ดูเหมอืนวัยรุ่นเด็กปี 1  

ใช่ ก็จะดูย้อนวัยไปหน่อย ดูจะย้อนไปสัก 5-6 ปีเลย
แบบขับรถปี 1 อะไรอย่างนี้ 

ประเด็นถัดไปก็คือเรื่องสิ่งต่าง ๆ ในทีวีซีที่
จะส่งผลต่อภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้าซิต้ี
กับฮอนด้าแจ๊ซนะครับ เร่ืองแรกคือเร่ือง
นักแสดงนําในทีวีซี คุณกระต่ายคิดว่ามีผล
ต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ทั้งสองรุ่น
เป็นอย่างไรบ้างครับ 

เอาจริง ๆ ทีวีซีมันแป๊บเดียว มันแค ่30 บางทีถูกตัด
แค่ 15 แล้วก็ในยูทูปก็เหลือ 5 ใช่ไหม ถ้ากดสคิปไป
อะไรอย่างน้ี  คิดว่าไม่ค่อยมีผลนะ ส่วนตัวคิดว่าไม่มี
ผลเพราะว่าส่วนใหญ่กค็ือแคค่นขับ มันแค่คนขับมัน
จะเป็นใครก็ได้อะไรอย่างนี้ อาจจะเป็นวัยรุ่นแต่ดัน
แต่งหนวดแก่มันก็ดูแก่ได้ หรอืว่าเขาอายุค่อนข้าง 30 
แล้วแต่เอามาแต่งเด็กมันก็เด็กได้ จริง ๆ มันไม่เก่ียว
นะ นักแสดงนาํจะเป็นใครก็ได้ 

ต่อให้ผู้ใหญ่ทีท่ําตัวเป็นเด็กก็ทําให้เรามอง
เป็นเด็ก 

ก็มองเป็นเด็กอยู่ดี มันอยู่ที่โทนทั้งหมดมากกว่า มัน
ไม่ได้อยู่ที่ว่าฉันต้องเอานักแสดงคนน้ีมาอะไรอย่างนี้ 

ไม่ได้อยู่ที่ตัวนักแสดงแต่อยู่ทีบุ่คลิกของเขา
แสดงออกมาในด้านไหน 

ใช่ มันเป็นบุคลิกที่ถูดครอบไว้ด้วยโทนของโฆษณา
ทั้งหมดมากกว่า แต่ว่าเขาจะเลือกเป็นนักแสดงที่มี
ช่ือเสียงหรือไม่มีช่ือเสียงอันน้ีไม่แตกต่าง เรารู้สึกว่า
มันไม่ได้ต่าง อย่างบางยี่ห้อที่ใช้พรีเซ็นเตอร์ช่ือดัง 
เราว่ามันไม่มีผล 

ต่อให้แก่แต่ว่าคาแรกเตอร์เด็ก เราก็ดูว่ามัน
เป็นเด็ก 

มันก็เด็ก 
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หรือถ้าคาแรกเตอร์เป็นเด็ก แต่ทําให้เป็น
ผู้ใหญ ่

เด็กแต่ทําให้แก่ ใช่ มันก็แก่ 

ต่อไปเรื่องกิจกรรม แอคทิวิต้ีต่าง ๆ ในทีวีซ ี
คิดว่ามีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ทั้ง
สองรุ่นไหมครบั 

ใช่ เพราะกิจกรรมในทีวีซีมันเป็นการยกตัวอย่างว่า
มันเป็นการโชว์ฟังกช่ันไปในตัวด้วย แล้วก็ยกตัวอย่าง
ว่ารถคันน้ีมันสร้างมาเพ่ือใคร มันคือแก่นหลกัของ
การทําโฆษณาไปเลยว่าอันน้ี อย่างซิต้ีฉันทําขึ้นมา
เพ่ือให้ผู้บริหารหนุ่มขับไป พาคนรักไปดูคอนเสิร์ต
หรือว่าขับไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างน้ี แต่แจ๊ซคือขับ
ไปเล่นดนตรี ขับไปกางเต็นท์ ขับไปรดต้นไม้หรืออะไร
แบบน้ีที่เขาทําขึ้นมา มันเป็นการยกตัวอย่างเลยว่าคน
ที่จะใช้รถรุ่นน้ีเขาคือใคร 

เหมือนแนะนําช้ีทางเราว่ารถรุ่นน้ีเหมาะกับ
ใคร คนแบบไหน 

ใช่ 

แล้วอีกเรื่องคือเรื่องดนตรีในทีวีซีมีผลต่อ
การมองภาพลักษณ์รถยนต์ทัง้สองรุ่นไหม
ครับ 

แน่นอนค่ะ ดนตรีมีผลแน่นอน เพราะมันคือจังหวะ
การตัดด้วย มันทําให้คนดูรับรู้เพราะเราไม่ได้รับรู้แค่
ภาพอย่างเดียว มันก็ต้องมีเสียงด้วยอะไรอย่างน้ี ย่ิง
ดนตรีเร็ว กระช้ัน ก็จะย่ิงสร้างความต่ืนเต้นมากขึ้น 
ย่ิงสปอร์ตมากเท่าไรดนตรีก็ย่ิงที่จะเร็ว จังหวะเร็ว แต่
ในทางกลับกันถ้าจะต้องลุย ๆ ดนตรีก็จะต้องร็อค ๆ 
แรง ๆ แต่ถ้าจะหรู ๆ ดนตรีก็จะต้องออกแนวเปียโน 
ป๊อป คลาสสิก ส่วนน้ีมีผล เพราะมันคือภาพ
ประสบการณ์ของคนดูที่เขามีมาอยู่แล้วว่าถ้าคลาสสิก
ฉันก็จะต้องดูหรูนะ ถ้าเป็นดนตรีร็อคก็คือลยุ ๆ 
กระบะ ๆ นะ แต่ถ้าดนตรีค่อนข้างเร็ว จังหวะเร็วนิด
หน่ึงหรืออีดีเอ็มก็จะต้องเป็นวัยรุ่นนะอะไรอย่างน้ี 

ก็คือแบ่งดนตรีไปตามประเภทของคนท่ีฟัง
ดนตรีแนว ๆ  น้ัน 

ด้วยค่ะ แล้วก็เป็นเหมือนประสบการณ์พ้ืนฐานของ
คนดูอยู่แล้วว่าเขาจะสร้างภาพรวมอะไรแบบไหน 

ว่าคนแต่ละประเภทจะฟังดนตรีแนวนี้ ใช่ 
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แล้วถ้าเกิดว่าสมมติเราเปลี่ยนทีวีซีพวกน้ี 
ไปเป็นคนละแบบเลย เราจะมอง
ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปไหมครับ 

แน่นอนค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อต้นว่ามันคือ 
โทนทั้งหมดที่แบรนด์ต้องการจะบอก มันเป็นทั้ง 
การยกตัวอย่างด้วย มันเป็นทั้งการสร้างภาพจําด้วย
อะไรอย่างนี้ เพราะฉะน้ันมันมีผลมาก ๆ ถ้าเกิดว่า
โฆษณาฮอนด้า แจ๊ซ เมื่อสกัครู่น้ีเปลี่ยนรถเป็น
ฮอนด้า ซิต้ี แล้วไปทําแอคทวิิต้ีอะไรที่มันค่อนข้าง
หลากหลายอย่างน้ีแล้วก็ตัดใช้สีสันใช้อะไรอย่างนี้ 
แน่นอนว่าคนก็มองว่าฮอนด้า ซิต้ี เป็นวัยรุ่น หรือถ้า
เป็นฮอนด้า แจ๊ซ แต่ว่าเราเอามาแต่งหรู เราทําให้มัน
เดินเน้ือเรื่องไปแบบน้ันอะไรอย่างนี้ แน่นอนว่าก็หรู
แบบสปอร์ต เพราะฉะน้ันมันก็คืออย่างแรกเลยว่ามัน
อยู่ที่แบรนด์อยากจะบอก มันค่อนข้างส่งผลมาก ๆ 
เลย 

เราจะมองภาพลักษณ์เปลี่ยนไปตามวิธีการ
นําเสนอของทีวีซี แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีวีซี
พวกน้ีเลย เราจะมองภาพลักษณ์ของ
ฮอนด้าซิต้ีและฮอนด้าแจ๊ซเป็นอย่างไรครับ 

แน่นอนว่าคนเราจะชอบตัดสินอะไรจาก
ประสบการณ์ของตัวเองหรือพ้ืนฐานความรู้ที่ตัวเอง 
มีอยู่อยู่แล้ว ถา้มันไม่มีทีวีซีเลยแล้วรถมันว่ิงอยู่บน
ท้องถนนอย่างน้ี มันไมใ่ช่แค่รถ มันคือคนขับด้วย  
คนที่น่ังข้างใน สีของรถ รูปทรงของรถ หรือแม้กระทั่ง
ฟังก์ชันของรถที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าข้างนอกอะไร
อย่างน้ี อย่างเช่นว่าไม่มีรูกุญแจ มันเป็นแบบปุ่มไง 
มันรู้อยู่แล้วมันต้องไฮเทคอะไรอย่างน้ี 

 หรือถ้ามันเป็น 5 ประตู เรามองเห็นอยู่แล้วว่ารถคันน้ี
เป็น 5 ประตู รถคันน้ีเป็น 4 ประตู รถคันน้ีเป็น 2 
ประตู มันก็จะมีภาพการตัดสินจากประสบการณ์เก่า
อยู่แล้ว 

คือเราจะมองภาพลักษณ์ของรถไปตามผู้ใช้
รอบตัวที่เราเห็น 

ทั้งผู้ใช้ด้วยแลว้ก็การตัดสินใจของตัวเองด้วย 
อย่างเช่นว่า รถ 5 ประตูจะต้องเป็นใครใช้ละ่ มันก็
แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน บางคนอาจจะมอง
ว่าต้องเป็นครอบครัวถึงจะใช้ 5 ประตู แต่บางคน 
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 อาจจะมองว่าเป็นผู้หญิงโสดแต่ว่ารองเท้ากูเยอะ  

ช้อปป้ิงเยอะอะไรอย่างน้ี มันแล้วแต่ 
กลายเป็นว่าไม่มีอะไรมากําหนด กําหนด
ด้วยประสบการณ์ของเรา 

ใช่ ประสบการณ์ของคนน้ันที่พบเจอรถและก่อนหน้า
น้ันเขาพบเจออะไรมา เขาเอามาประกอบกันเพราะ
มันไม่มีตัวทีวีซมีาเป็นตัวไกด์ 

ต่อไปเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับ จะให้คณุ
กระต่ายเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ของซิต้ีและก็แจซ๊ ความ
แตกต่างของภาพลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของ
รถยนต์ทั้งสองรุ่นน้ีคุณกระต่ายคิดว่าคือ
อะไรครับ 

ชัดเจนของแจ๊ซกับซิต้ีแน่นอนว่าเป็นรูปทรงภายนอก 
ถ้าเห็นได้อย่างแรกที่เห็นก็คือ แจ๊ซมี 5 ประตู ซิต้ีมี  
4 ประตู แล้วก็ขนาดของรถไม่เท่ากัน อันน้ีที่ชัดสุด ๆ 
เลย 

เป็นเรื่องของดีไซน์ เป็นดีไซน์ ใช่ ดีไซน์ของรถอย่างแรก อย่างแรกที่คน
จะสนใจรถสักคันหน่ึงมันก็คอืทรงของรถน่ันแหละ 

ดีไซน์ที่ต่างกันทําให้มองว่าเหมาะกับผู้ใช้
กลุ่มไหนบ้างครับ 

ก็ดีไซน์ที่ต่างกัน ก็คือถ้ามันเป็นทรงเพรียว ๆ เล็ก ๆ 
คนก็จะเรียกว่าซิต้ีคาร์ ซิต้ีคาร์ในที่น้ีมันก็จะต้องเป็น
คนเมือง คนกรุงเทพ ไม่ใช่คนเมืองแบบเชียงใหม ่

เป็นคนทํางานในเมือง 
 
 
 
  

เป็นคนทํางานในเมือง ยังไม่มีครอบครัวหรอก ก็จะ
โสดเพราะรถมันคันเล็กอะไรอย่างน้ี แล้วก็ด้วยราคาก็
เอ้ือมถึงอะไรอย่างน้ี ไม่แพงมาก แต่ซิต้ีก็จะแบบโค้ง 
ๆ เร่ิมใหญ่ขึ้นมานิดหน่ึง แสดงว่าเริ่มจะมีเงินแล้ว 
เร่ิมจะซื้อเพ่ือบ่งบอกฐานะหรือบอกอะไรบางอย่าง 
เขาเร่ิมอยากบอกอะไรบางอย่างแล้ว 

คนทํางานที่มีครอบครัว ใช่ เขาจะเริ่มมแีฟนอะไรอย่างน้ีแต่ยังไม่ถึงขั้นมีลูก 
แต่ถ้าเขาเปลี่ยนเป็นเอสยูวีเมื่อไรน่ันล่ะคือเขามีลูก
แล้ว คือเราจะมองแบบน้ัน   
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แล้วปัจจัยอะไรบ้างในทีวีซีทีท่ําคุณกระต่าย
มองเห็นถึงความแตกต่างของรถยนต์ 
ทั้งสองรุ่นน้ีครับ 

ปัจจัยอะไรบ้างในทีวีซี เยอะมาก เยอะมากเลยค่ะ  
ก็มันคือมูดแอนด์โทนน่ันแหละ ถ้าจะให้พูดแบบ 
สรุป ๆ มันก็คอื โทน ปัจจัยที่เขากระตุ้นเราด้วย 
หลาย ๆ อย่างก็คือ ภาพลักษณ์ซิต้ีก็จะภาพลักษณ์
หน่ึง แจ๊ซก็จะภาพลักษณ์หน่ึง ปัจจัยหลักมนัก็คือ
ภาพลักษณ์น่ันแหละ ภาพลักษณ์ที่อยากจะบอก 
คนซื้อ 

ก็คือการสื่อสารของทีวีซีว่าในทิศทางไหน ใช่ ภาพลักษณม์ันก็คือกําหนดโทนทุกอย่างหลังจาก
น้ันอะไรอย่างนี้ 

ก็คือซิต้ีเขากําหนดภาพลักษณ์เป็นผู้ใหญ ่ เป็นผู้ใหญ ่ใช่ แจ๊ซเป็นวัยรุ่น แล้วภาพลักษณ์น้ีก็
ตีความมาเป็นแอคทิวิต้ี เป็นจังหวะของดนตรี  
เป็นสีสัน เป็นอะไรหลังจากน้ี            

ก็เลยทําให้เราจําว่ารถคันน้ีเหมาะกับคน
ประเภทน้ี ๆ  

คนสไตล์ไหน ใช่ 

แล้วระหว่างรถยนต์ทั้งสองรุ่นน้ี  
คุณกระต่ายชอบคันไหนครับ ถ้าให้เลือก 

ถ้าให้เลือกหรอ จริง ๆ เราแอบชอบแจ๊ซแหละ เรา
ชอบแจ๊ซมากกว่านะเพราะว่ามันไปไหนมาไหนง่ายดี 
มันหาที่จอดรถง่าย จริง ๆ คันมันก็ไม่ได้ต่างกับซิต้ี
มากอะ แต่ไม่รูส้ิเรามองว่าก็เราทํางานในเมืองไง  
เราทํางานในเมืองแล้วก็ไม่ได้ไปไหนมาก ก็แค่บ้าน  
ที่ทํางาน ห้างอะไรอย่างน้ี วน ๆ อยู่แถวนี้ 
เพราะฉะน้ันการใช้รถคันเล็กแต่ว่ามีประตูที่ 5 
เพ่ือที่จะใส่ของจุกจิกอะไรอย่างน้ีก็ดูเหมาะกับ 
ไลฟ์สไตล์เรามากกว่าซิต้ี 

แล้วคิดว่าคนอ่ืนจะมองเรายังไงครับเมื่อใช้
รถแจ๊ซ เป็นเด็กวัยรุ่น พ่อแมซ่ื้อรถมาให้
เด็กปีหน่ึงหรือเปล่า 

เออใช่เขาก็จะมองว่า คนข้างนอกก็จะมองเราว่าแบบ
น่ีมันอายุเท่าไรอะไรอย่างน้ี อาจะเป็นเด็ก
มหาวิทยาลัยมัง้อะไรประมาณน้ี คงยังไม่ใช่วัยที่
ทํางานเพราะด้วยอายุเราตอนน้ีมันก่ึง ๆ มันก็ยังไม่ได้
หลุดวัยรุ่นตอนต้นมาซะทีเดียว ก็ยังไม่ถึงวัยรุ่นตอน
ปลาย มันคร่ึง ๆ กลาง ๆ อะไรอย่างน้ี เพราะฉะน้ัน 
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 ถ้าใช้รถแจ๊ซทีช่อบก็คงจะถูกมองว่าเป็นเด็ก

มหาวิทยาลัยแหละ แต่เราก็โอเคนะ เราไม่เป็นไร  
เราไม่อยากแก่อยู่แล้ว 

ก็คือไม่มีผลอะไร เน้นฟังก์ชันที่เราใช้
มากกว่า 

ใช่ เพราะว่ารถมันอยู่กับเราแหละ รถมันอยู่กับเรา
ตลอดเวลาแล้วมันเป็นอีกอวัยวะหน่ึงของเราเลยอะ 
มันเป็นขาเป็นแขนเป็น แขนเป็นตัวแทนของเราทุ
อย่างอะไรอย่างน้ี ใครไม่อยากดูเด็กล่ะอะไรอย่างน้ี 
นอกซะจากว่าถ้าวันหน่ึงเปิดบริษัทแล้วอาจจะคิด
เปลี่ยนไปก็ได้ แต่ ณ ตอนน้ีคอืชอบแจ๊ซมากกว่า 

แล้วถ้าเกิดคุณกระต่ายไปใช้ฮอนด้า ซิต้ี 
คิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไร 

ก็คงมองเป็นคงทําระดับบริหารแล้วมั้งถึงได้ซื้อรถ
แบบน้ีอะไรอย่างน้ี แล้วก็อาจจะไม่ได้มองว่าเราอายุ 
26 คงมองว่าเรา 30 แล้วแหละอะไรอย่างน้ี มันจะ
ประหลาดกว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวในสไตล์ของเราอยู่
อย่างน้ีแล้วเราลงมาจากรถฮอนด้าซิต้ีซึ่งมันแต่งตัว
ขัดกันกับรถมาก คนน้ีเขายืมรถแม่เขามาขับหรือ
เปล่าหรือว่ายังไง 

อาจจะโนมองว่าเป็นผู้บริหารที่เปรี้ยวก็ได้
นะ 

ไม่อะ เราไม่แต่งตัวเป็นทางการ เราแต่งตัวค่อนข้าง
สบาย ๆ อะไรอย่างน้ี ถ้าทํางานสายโปรดักช่ันมัน 
ก็คือเสื้อยืดสีดํา กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ มันดู 
ไม่เวิร์คก้ิงวูเมน 

ดูขัดกับลุค   มันดูขัดกับลุคที่เขาปูมาต้ังแต่แรกว่าฮอนด้า ซิต้ี  
ต้องฟอร์มอลนิดหน่ึงแต่ลงมากางเกงยีนส์อะไรแบบน้ี 
มันก็แบบยืมรถใครมาขับเปล่าอะไรอย่างน้ี 

โอเคครับ ขบคุณสําหรับคําสมัภาษณ์ครับ
คุณกระต่าย 

ค่ะ 
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ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 5: คุณนอ็ต 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

สวัสดีครับ เด๋ียวผมจะขอสัมภาษณ์เก่ียวกับ
การรับรู้ภาพลักษณ์ของรถยนต์นะครับ 

ครับ 

ก่อนอ่ืนขอถามข้อมูลประชากร ช่ืออะไร
ครับ 

ช่ือวงศกรครับ 

ช่ือเล่นช่ืออะไรครับ ช่ือน็อตครับ 
คุณน็อตอายุเท่าไรครับ 27 ครับ 
การศึกษา ป.ตรี ครับผม 
ตอนน้ีคุณน็อตทําอาชีพอะไรอยู่ครับ ทํางานช่างภาพครับ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไรครับ 30,000 ครับ 
ขอเข้าประเด็นแรกเลยนะครับ เร่ือง
แรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ คณุน็อตมี
เหตุผลอะไรบ้างในการเลือกซือ้รถยนต์ครับ 

ความสะดวกสบาย ฟังก์ชันครับผม 

มีสองเร่ืองใช่ไหมครับ แล้วปัจจัยอะไรที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของคุณน็อ
ตครับ 

ความคุ้มค่าครับ 

ด้วยเรื่องราคา ความประหยัดอะไรต่าง ๆ ใช่ครับ ดูรวม ๆ อะครับ  
แล้วคุณน็อตคดิว่าภาพลักษณ์รถยนต์มีผล
ต่อการเลือกซื้อมากแค่ไหนครับ 

ก็มากอยู่พอสมควรนะครับ 

แล้วคิดว่าอะไรท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์รถยนต์
แบรนด์ฮอนด้ามากที่สุดครับ 

ภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ก็น่าจะเป็นดีไซน์  
ความสวยงาม 

ผมขอเข้าประเด็นต่อไป คุณน๊อตมองว่า
รถยนต์ฮอนด้าซิต้ีมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร
ครับตอนน้ี 

ภาพลักษณ์ยังดูเก่า ๆ ยังดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  
ยังดูเหมือนเดิมอยู่ครับ 

เก่าอย่างไรบ้างครับ พวกอินทีเรียดีไซน์ อุปกรณ์อะไรอย่างน้ีครับ ยังดู 
ไม่ทันสมัย 

รูปลักษณ์ของรถภายนอก ใช่ 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
แล้วมองว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรครับ 

เป็นคนเมืองมากกว่าครับ เป็นรถที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันส่วนใหญ ่ผมมองว่าเป็นอย่างน้ันนะ  
ดูคล่องตัวกว่า 

ทําไมถึงมองเป็นอย่างน้ันครับ เพราะว่ารถมันดูเล็กครับ เวลาไปไหนมาไหนน่าจะ
สะดวกกว่า 

 แล้วคุณน็อตคดิว่าโฆษณาทีวีซีมีผลต่อ 
การมองภาพลักษณ์รถยนต์มากน้อยแค่ไหน
ครับ 

มีมากครับ 

มากยังไงครับ เพราะว่าภาพลักษณ์น้ีบ่งบอกถึงรถยนต์น้ีเหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างไรครับผม 

ง้ันต่อไปผมจะเปิดโฆษณาทีวีซีของฮอนด้า
ซิต้ี ให้ดูนะครับ 

ครับ 

  
(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า ซต้ีิ) 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

อันน้ีเป็นโฆษณาทีวีซีของฮอนด้า ซิต้ี 
นะครับ จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณน็อต 
มองฮอนด้า ซิต้ี เป็นอย่างไรบ้าง 

เป็นรถที่ใช้ในเมืองครับผม 
  

อะไรในโฆษณาที่ทําให้คุณน็อตมองเป็น
อย่างน้ันครับ 

เพราะดูแล้วมีแต่ตึกราเหมาะกับคนเมืองมากกว่าครับ

รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี เหมาะกับผู้ใช้ที่เป็น 
คนเมืองอะไรทํานองน้ีใช่ไหมครับ 

ครับผม ใช่ครบั 

แล้วถ้าคุณน็อตได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีคิดว่าจะ
ส่งผลของภาพลักษณ์ตนเองอย่างไร 

ก็คงเป็นคนที่ใช้ชีวิตหรือทํางานอยู่ในเมืองหลวงครับ 

ต่อไปผมจะเปิดทีวีซี ฮอนด้า แจ๊ซ ให้ดู 
นะครับ 
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(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า แจ๊ซ) 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
อันน้ีเป็นโฆษณาทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ 
นะครับ จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณน็อต 
มองฮอนด้าแจ๊ซเป็นอย่างไรบ้าง 

เป็นรถที่เหมาะกับวัยรุ่น 

ทําไมถึงมองเป็นอย่างน้ัน สไตล์มันเป็นวัยรุ่นมากกว่าผู้ใหญ่จะมาขับครับ 
สไตล์เป็นวัยรุ่นอย่างไรครับ ดูสปอร์ตครับ 
จากรูปลักษณภ์ายนอก ใช่ครับผม เล็กกระทัดรัดอะไรอย่างน้ี 
คุณน็อตคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหนครับ 

แน่นอนครับต้องวัยรุ่น 

ถ้าเกิดว่าคุณน็อตได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีจะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ตนเองอย่างไรครับ 

ก็คงดูเป็นเด็กมหาวิทยาลัยนะครับที่ใช้รถไปเรียน 
ทุกวัน ดูลุย ๆ หน่อยครับผม 

เป็นวัยรุ่นที่สนุก ใช่ครับ 
ประเด็นถัดไปจะถามเกี่ยวกับทีวีซีส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า 
แจ๊ซในด้านใดบ้าง อย่างแรกเลยครับ
นักแสดงนําในทีวีซีมีผลต่อภาพลักษณ์
รถยนต์ทั้งสองรุ่นเป็นอย่างไรบ้างครับ 
คุณน็อต 

ก็ดูจากซิต้ีแล้ว ภาพลักษณ์จะดูเป็นวัยทํางาน
มากกว่าครับ ส่วนของแจ๊ซน้ันก็จะดูเป็นวัยรุ่น 
ครับผม 

ก็คือนักแสดงนําซิต้ีเป็นวัยทํางาน ใช่ครับ 
ส่วนของแจ๊ซกจ็ะดูเป็นวัยรุ่น เป็นวัยรุ่น 
ต่อไปกิจกรรมในทีวีซีมผีลต่อการมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์ทั้งสองรุ่นอย่างไรบ้าง
ครับคุณน็อต 

ซิต้ีก็จะดูเป็นกิจกรรมในเมืองมากกว่า ใช้ทํางาน
อะไรอย่างนี้ครับ 

อยู่ในเมือง อยู่ในออฟฟิศ แลว้ก็ทํางาน อยู่ในเมือง ออฟฟิศ ใช่ครับ ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างน้ี
ครับ ส่วนแจ๊ซภาพลักษณ์ก็จะดูลุย ๆ ออกไปทํานู่น
ทําน่ี สไตล์วัยรุน่ครับ 

คือมีไลฟ์สไตลเ์ยอะกว่า ใช่ มีเยอะกว่าซิต้ีแน่นอน 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
แล้วเรื่องดนตรีในทีวีซีมผีลต่อการมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์ทั้งสองรุ่นไหมครับ 

มีครับผม 

มีอย่างไรบ้างครับ ก็ซิต้ีเมื่อก้ีจะเป็นเพลงแบบง่าย ๆ ดูเป็นผูใ้หญ่ฟัง
อะไรอย่างนี้ครับ ของแจ๊ซก็จะเป็นวัยรุ่น ดนตรีก็จะ
สนุกข้ึนมาหน่อย 

แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนทีวีซีของ 
ทั้งสองอัน เปลี่ยนไปคนละแบบเลย เราจะ
มองภาพลักษณ์เปลี่ยนไปไหมครับ 

ก็น่าจะเปลี่ยนไปมากอยู่นะครับ 

อย่างไรบ้างครับ ก็ถ้าเปลี่ยนจากซิต้ีให้ดูวัยรุ่นขึ้น มันก็อาจจะมอง
เป็นวัยรุ่นในอีกแบบหน่ึง 

อย่างสมมติตอนแรกเป็นวัยทํางานเปลี่ยน
มาเป็นวัยรุ่นก็จะมองเป็นวัยรุ่น 

ใช่ 

แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีทีวีซีพวกน้ีเลยเราจะ
มองภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้าซิต้ี
กับฮอนด้าแจ๊ซเป็นอย่างไรบ้างครับ 

เราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเหมาะกับเราอย่างไรนะครับ
ผม เพราะว่ามันก็ดูคล้าย ๆ กันไปหมด 

ต่อไปเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับ อยากจะ
ให้คุณน็อตเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของ 
ตราสินค้าของซิต้ีแล้วก็แจ๊ซนะครับ  
ความแตกต่างของภาพลักษณ์ที่เห็นได้ชัด
ของรถยนต์ทั้งสองรุ่นคืออะไรบ้างครับ 

น่าจะเกี่ยวกับวัยทํางาน วัยรุ่น 

ต่างกันที่อันหน่ึงเป็นวัยทํางานมาขับ 
อันหน่ึงเป็นวัยรุ่นขับ แล้วปัจจัยอะไรบ้างใน
ทีวีซีที่ทําให้คณุน็อตเห็นความแตกต่างของ
รถทั้งสองรุ่นน้ีครับ 

ฟังก์ชัน น่าจะเป็นฟังก์ชัน 

มีฟังก์ชันอย่างเดียวหรอครับ แล้วก็ดีไซน์ด้วยครับ 
แล้วระหว่างรถยนต์ทั้งสองรุ่นถ้าให้เลือก
คุณน็อตชอบคันไหนครับ 

ผมน่าจะเลือกฮอนด้าแจ๊ซครับ 

เพราะอะไรถึงเลือกฮอนด้า แจ๊ซ ครับ มันดูกะทัดรัดดีครับ ไปที่ไหนก็น่าจะสะดวกสบาย
กว่าฮอนด้า ซิต้ี 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
แล้วคุณน็อตคดิว่าถ้าคุณน็อตขับรถฮอนด้า
แจ๊ซ คนอ่ืนจะมองเราเป็นอย่างไรครับ 

ก็ต้องดูเป็นวัยรุ่นหน่อยครับ 

ดูเป็นวัยรุ่น ดูมีสีสัน ใช่ ใช่ครับผม 
กิจกรรมเยอะ แล้วถ้าสมมติว่าคุณน็อต 
ไปขับฮอนด้า ซิต้ี คนอ่ืนจะมองเราเป็น
อย่างไรครับ 

ก็อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าถ้าผมขับแจซ๊นะครับ 

เหตุผลก็มาจาการโฆษณาของสินค้า น่าจะด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับคุณน็อต  
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ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 6: คุณโอ 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
สวัสดีครับ ขอสัมภาษณ์เก่ียวกับเร่ือง
ภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้าหน่อยนะ
ครับ 

ครับ 

คําถามแรก ขอถามช่ือก่อน ช่ืออะไรครับ ช่ือวัจนฤทธ์ิครับ 
ช่ือเล่น ช่ือโอครับ 
อายุกี่ปีครับ 28 ครับ 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรีครบั 
อาชีพอะไรครับ เป็นพนักงานบริษัทครับ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไรครับ ประมาณ 40,000 ครับ 
เข้าคําถามแรกเลยนะครับ แรงจูงใจในการ
เลือกซื้อรถยนต์ มีเหตุลอะไรบ้างในการ
เลือกซื้อรถยนต์ครับ 

มีความคุ้มค่าครับ ดีไซน์ แล้วก็ฟังก์ชันในรถ  
ความปลอดภัยครับ 

แล้วปัจจัยใดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อรถยนต์ 

ความคุ้มค่าระหว่างราคากับสิ่งที่ได้รับคืนมา 

ก็คือสุดท้ายก็เลือกที่ความคุ้มค่า ใช่ครับ 
ภาพลักษณ์รถยนต์มีผลต่อการเลือกซื้อแค่
ไหนครับ 

ก็มีนะครับ บางแบรนด์จะเคลมว่าตัวเองคุ้มค่า  
บางแบรนด์จะเคลมว่าตัวเองสามารถเซฟได้ดีกว่า 
หมายถึงความปลอดภัยครับ 

แล้วคิดว่าอะไรท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์
รถยนต์ฮอนด้ามากที่สุด   

น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ แล้วก็ความคุ้มค่าด้านเทคโนโลยี 
ที่ได้รับมา 

มองว่ารถยนต์ฮอนด้าซิต้ีมีภาพลักษณ์เป็น
อย่างไรบ้างตอนนี้ 

เป็นรถที่เป็นอีโคคาร์แต่ว่าขับในเมืองสะดวก มีคน
หลายประเภทที่ใช้   

เหตุผลอะไรทีท่ําให้มองเป็นอย่างนั้น เพราะว่าคนส่วนใหญท่ี่รู้จักหลายกลุ่มอายุมากท่ีใช้
ฮอนด้าซิต้ี 

แล้วรถยนต์ฮอนด้าแจ๊ซมีภาพลักษณ์เป็น
อย่างไร  

มองว่าเป็นแนววัยรุ่นที่ชอบทํากิจกรรมหรอืว่าเป็น
วัยรุ่นที่ต้องการความคล่องตัว นักศึกษา ประมาณน้ี
ครับ 
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เหตุผลที่ทําให้มองเป็นอย่างนั้นล่ะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่คนทีใ่ช้ฮอนด้าแจ๊ซจะเป็นนักศึกษา 

เด็กจบใหม ่
เห็นจากคนรอบตัว ใช่ครับ 
คุณโอคิดว่าภาพยนต์โฆษณาทีวีซีมีผลต่อ
การมองภาพลักษณ์รถยนต์มากน้อย 
แค่ไหนครับ 

มากครับ เพราะว่าคนจะเห็นรถยนต์จากทีวีซีที่เขา
นําเสนอมา จากการท่ีบริษัทต้องการจะนําเสนอ 
ความเป็นตัวตนของรถยนต์น้ันออกมา 

เด๋ียวจะเปิดทีวีซี ฮอนด้า ซิต้ี ให้ดูก่อน 
นะครับ 

ครับ 
 

 
(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า ซต้ีี) 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณโอมองฮอนด้า
ซิต้ี เป็นอย่างไร 
 

มองว่าเป็นภาพลักษณ์ของรถในคนวัยทํางาน สามารถ
ขับในเมืองได้ แล้วก็โชว์ว่ารถมีความเป็นสปอร์ต 
มากข้ึน  

อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําใหม้องเป็นอย่าง
น้ัน 

จากการท่ีเขาเน้นโชว์รถในการทําความเร็วเคร่ือง  
แล้วก็จากการที่เน้นว่าตัวเองทํางานอะไร ต้องมี
อะไรบ้างทั้งโอเพนน่ิง เอนด้ิงครับ 

คิดว่ารถยนต์ฮอนด้าซิต้ีเหมาะกับผู้ใช้กลุ่ม
ไหนครับ 

เหมาะกับเด็กจบใหม่ วัยทํางาน คนที่ต้องการ 
ความคล่องตัว เพราะว่ารถไม่ได้ใหญม่ากเกินไป 

ถ้าเกิดคุณโอได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ี คิดว่าจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองไหมครับ 

น่าจะส่งผลครบั ในเรื่องของการที่เราดูเหมือนเป็น 
คนวัยทํางานแล้ว แล้วก็ต้องการความคล่องตัวมากขึ้น
แต่ว่าไม่ถึงกับต้องการรถใหญ ่

ต่อไปจะเปิดทีวีซี ฮอนด้า แจ๊ซ ให้ดู 
นะครับ 

ครับผม 
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(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า แจ๊ซ) 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
จากภาพโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณโอมองภาพ
ฮอนด้า แจ๊ซ เป็นอย่างไรครับ 
 

มองว่าเป็นรถของวัยรุ่นครับที่ตอบสนองด้าน 
ไลฟ์สไตล์ในแบบต่าง ๆ ของวัยรุ่น 

อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้คณุโอมองภาพ
เป็นอย่างน้ัน 

อย่างแรกคือมีการสามารถพับเบาะเพ่ือกินชา แล้วก็
ต่อลําโพงสําหรับคนที่ฟังเพลงหนัก ๆ แล้วก็มีการกด
แพดเด้ิลชิพที่เด๋ียวน้ีวัยรุ่นนิยมกัน แล้วก็นักแสดง 
มีความเป็นวัยรุ่นถ้าเทียบกับโฆษณาอีกอันหน่ึง 

เป็นวัยรุ่นมากกว่าฮอนด้า ซิต้ี ใช่ครับ 
คุณโอคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ เหมาะ
กับผู้ใช้กลุ่มไหนบ้างครับ 

เด็กมหาวิทยาลัยครับ คนที่เพ่ิงขับรถแรก ๆ แล้วก็
เด็กที่เพ่ิงจบใหม่ 

ถ้าคุณโอได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของคุณโอไหมครับ 

ส่งผลครับ อารมณ์ว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย 
แล้วก็เป็นคนทีม่ีความแอคทฟีสูง 

ต่อไปขอถามเรื่องอิทธิพลของทีวีซีที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้าซิต้ี
กับฮอนด้าแจ๊ซนะครับ 

ครับ 

คําถามแรก นักแสดงนําในทวีีซีมีผลต่อ
การมองภาพลักษณ์รถยนต์ทัง้สองรุ่น 
เป็นอย่างไรบ้าง 

การมองทาร์เก็ตคอสตูมเมอร์ครับว่าเราต้องการลูกค้า
ในกลุ่มน้ีนะ อย่างฮอนด้าซิต้ีก็จะเป็นลูกค้าที่โตขึ้น 
ส่วนฮอนด้า แจ๊ซ จะเป็นกลุม่ลูกค้าที่เพ่ิงเรียนอยู่ 
หรือว่าใกล้จบ เป็นวัยรุ่นมากกว่าทีวีซีแรก 

กิจกรรมในทีวีซีมีผลต่อการมอง
ภาพลักษณ์ทั้งสองรุ่นเป็นอย่างไรครับ 

ก็มองว่าสไตล์ของรถท่ีใช้แลว้ก็ไลฟ์สไตล์ของคน
เหมาะกับรถแบบไหนมากกว่าครับ 

จากดนตรีในทีวีซีมีผลต่อการมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์ทั้งสองรุ่นเป็นอย่างไร
ครับ 

ก็ความหรูหรา ความสปอร์ต แล้วก็สไตล์ของคน 
อะครับ 

แล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนทีวีซีไปคนละแบบ  
จะมองภาพลักษณ์ของรถยนต์สองรุ่นน้ี
เปลี่ยนไปไหม 

เปลี่ยนไปครับ 
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เปลี่ยนไปอย่างไร อาจจะไม่ได้เล็งทาร์เก็ตคอสตูมเมอร์น้ีแล้ว อาจจะไป

เล็งอีกทาร์เก็ตหน่ึง 
ถ้าเกิดไม่มีทีวีซีเหล่าน้ี เราจะมอง
ภาพลักษณ์ของรถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ
และฮอนด้า ซต้ีิ เป็นอย่างไรครับ 

ก็มองว่าเป็นรถยนต์อีโคคาร์แต่เราไม่รู้ว่าเป็นประเภท
ที่คนชอบขับแบบไหน อย่างเช่น ซิต้ีอาจจะไม่ได้มอง
ว่าจบใหม่ อาจจะมองว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มากกว่าน้ัน 

ก็คือจะทําให้เราไม่รู้กลุ่มทาร์เก็ต ใช่ 
ประเด็นสุดท้ายนะครับ ความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของรถยนต์ทั้งสอง
รุ่นคืออะไร 

กลุ่มเป้าหมายครับ ฮอนด้าแจ๊ซจะมองในไลฟ์สไตล์
มากกว่า ส่วนฮอนด้าซิต้ีจะมองในเร่ืองความเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะรถเป็นซีดาน  

ปัจจัยอะไรบ้างในทีวีซีที่ทําให้มองเห็น
ความแตกต่างของรถสองรุ่นน้ี 

1. นักแสดงครับ  
2. ดนตรี 
3. แสง 
4. เสียง ครับ 

ก็คือตัวทีวีซีทั้งหมดเลยที่เขาทําออกมา ใช่ครับ 
ระหว่างรถยนต์สองรุ่นน้ีคุณโอชอบคันไหน
ครับ 

ชอบฮอนด้า ซิต้ี ครับ เพราะว่าดูเป็นรถที่ไปข้างนอก 
ก็ไม่ได้ดูแย่แต่ว่าฮอนด้า แจ๊ซ มันจะมีความเป็นวัยรุ่น
มากกว่า 

ก็คือเลือกที่เหมาะกับวัยเรา ใช่ครับ แล้วก็ไปข้างนอกแล้วดูโอเคกว่า 
คิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไรครับเมื่อใช้
รถฮอนด้า ซิต้ี 

ก็มองว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่า มีความภูมิฐานกว่า 

คิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไรครับเมื่อใช้
รถฮอนด้า แจ๊ซ 

เป็นคนใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์มีหลากหลาย แล้วก็เป็นคน
ไปไหนลุย ๆ หน่อย 

ขอบคุณมากครับคุณโอ ครับ 
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ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 7: คุณออม 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
สวัสดีครับ เด๋ียวจะขอสัมภาษณ์เก่ียวกับ
ภาพลักษณ์ของรถยนต์นะครับ อย่างแรก
เลยขอถามข้อมูลประชากรก่อนครับ ช่ือ
อะไรครับ 

ช่ือกุลธิดา นําคุ้มค่ะ 

ช่ือเล่นช่ืออะไรครับ ช่ือออมค่ะ 
คุณออมอายุเท่าไหร่ครับ 28 ค่ะ 
ระดับการศึกษาครับ ปริญญาตรีค่ะ 
ตอนน้ีคุณออมทําอาชีพอะไรอยู่ครับ พนักงานบริษัท 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับ 20,000-30,000 ค่ะ 
เข้าประเด็นแรกเลยนะครับ เรื่องแรงจูงใจ
ในการซื้อรถยนต์ครับ คุณออมมีเหตุผล
อะไรบ้างในการเลือกซื้อรถยนต์ครับ 

จะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก แล้วก็เป็นแบรนด์ 
แล้วก็รูปลักษณ์ภายในด้วยค่ะ แล้วก็ความ
สะดวกสบาย ขนาดรถด้วย 

ก็คือดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชัน ใช่ 
แล้วสุดท้ายปัจจัยใดที่ทําใหค้ณุออม
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์คันน้ี 

ปัจจัยสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก  
สิ่งที่เรามองว่าอะไรที่มันใช่สาํหรับเรา 

คุณออมคิดว่าภาพลักษณ์ของรถยนต์มีผล
ต่อการเลือกซื้อแค่ไหน 

คิดว่ามากนะคะ เพราะว่าถ้าดีไซน์มันดีแล้วมันตอบ
โจทย์เราอะ เราเห็นปุ๊บเราก็อยากได้เลย 

คุณออมคิดว่าอะไรมีผลต่อภาพลักษณ์
รถยนต์แบรนด์ฮอนด้ามากที่สุด 

น่าจะเป็นความเหมาะสมของราคา แล้วก็การใช้งาน 
ขนาดรถอะไรแบบน้ีอะค่ะ 

คุณออมมองว่ารถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี 
มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร 

ถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นรถที่อาจจะเป็นรถคันที่สอง
ต่อมาจากการที่เราเคยมีรถอยู่แล้วหน่ึงคันอะไร
อย่างน้ีค่ะ มองว่าเป็นการปรับดีไซน์ พวกฟังก์ชัน 
ให้ดูโตจากเดิม แบบอายุมากข้ึน ภาพลักษณ์ 
การมองรถยนต์ก็เปลี่ยนไป คิดว่าซิต้ีน่าจะตอบ
โจทย์กับการทีม่ีอายุมากข้ึนอะไรอย่างนี้ค่ะ 

เหตุผลที่ทําให้คุณออมมองเป็นแบบน้ัน 
คืออะไรครับ 

ด้วยรูปทรงซิต้ีมันดูทําให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะ 
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จากการเห็นเหรอครับ ใช่ค่ะ จากการท่ีเห็นคนรอบตัวใช้หรืออะไรอย่างน้ี 
คุณออมมองว่าฮอนด้า แจ๊ซ มีภาพลักษณ์
เป็นอย่างไรครับ 

ฮอนด้าแจ๊ซจะดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัยมากกว่า 

ทําไมถึงมองเป็นแบบน้ันครับ 
เพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเขาดีไซน์ให้มันดู
ทันสมัยขึ้น ตอบโจทย์คนเมืองและวัยรุ่นมากขึ้นค่ะ 

แล้วคุณออมคดิว่าโฆษณาทีวีซีมีผลต่อ 
การมองภาพลักษณ์รถยนต์มากแค่ไหนคะ 

ถือว่ามากอยู่นะคะ เพราะว่าทําให้เราเห็นเกี่ยวกับ
ดีไซน์และฟังก์ชันที่ชัดขึ้น 

เป็นสิ่งที่ทําให้เราอยากซื้อมากขึ้นหรือเปล่า ใช่ เป็นสิ่งที่เราดูแล้วสนใจในตัวน้ีมากข้ึน 
คือสามารถดึงดูดความอยากซ้ือของเรา ใช่ 

 
(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า ซต้ีิ) 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

น่ีเป็นทีวีซีจากฮอนด้า ซิต้ี นะครับ  
จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณออมมองฮอนด้า
ซิต้ี เป็นอย่างไรครับ 

รู้สึกเหมือนเป็นรถที่ถ้าเราใช้แล้วภาพลักษณ์เราจะดู
โตขึ้น ในการผูใ้หญ่ขึ้น ด้วยรูปลักษณ์จากภายนอก 

อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้คณุออมมองเป็น
อย่างน้ัน 

จากรูปลักษณข์้างนอกมันดูเหมือนเราโตมาอีกสเต็ป
แล้วการใช้งานของมัน สิ่งที่คนอ่ืนมองมามันสะท้อน
ถึงตัวเราว่าเป็นคนแบบไหนอะไรแบบน้ีค่ะ 

ก็คือดีไซน์ของรถ ใช่ค่ะ ดีไซน์ของรถ 
คุณออมคิดว่าฮอนด้า ซิต้ี เหมาะกับผู้ใช้
กลุ่มไหน 

เป็นกลุ่มในวัยทํางานค่ะ 

ถ้าเกิดคุณออมได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีคิดว่า 
จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตัวเองไหม 

คิดว่าส่งผลนะคะ อาจจะดูโตข้ึนและดูน่าเกรงขาม 
แบบเราลงมาจากรถแล้วดูว่าด้วยรถเราอาจจะ
สะท้อนถึงภาพลักษณ์ว่าเราดูโตขึ้น มีความสุขุมขึ้น
ค่ะ 

ต่อไปจะเปิดทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ ให้ดู 
นะครับ 
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 (เปิดโฆษณาทีวีซี ฮอนด้า แจ๊ซ) 
  

คําถาม บทสัมภาษณ ์
อันน้ีเป็นทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ นะครับ  
จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณออมมองฮอนด้า
แจ๊ซ เป็นอย่างไรบ้างครับ 

คือมันมีความทันสมัย แล้วก็ตอบโจทย์กับวัยรุ่น
อะไรแบบนี้ค่ะ 

อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้คณุออมมองเป็น
อย่างน้ัน 

สี รูปลักษณ์ แล้วก็การใช้งานของรถ 

ก็เป็นดีไซน์กับฟังก์ชัน แล้วคุณออมคิดว่า
ฮอนด้า แจ๊ซ เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหน 

ประมาณเรียนมหวิทยาลัย เด็กจบใหม่อะไร 
อย่างน้ีอะค่ะ 

เป็นเด็กวัยรุ่น เด็กมหาลัย ใช่ เป็นเด็กวัยรุ่น 
ถ้าคุณออมได้ใช้รถรุ่นน้ีคิดว่าจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ตัวเองอย่างไร 

คิดว่าภาพลักษณ์ของตัวเองน่าจะดูแบบเปรี้ยวซ่า  
มีความวัยรุ่นหรือทันสมัยอะไรอย่าง  น้ีค่ะ 

ต่อไปจะถามเรื่องปัจจัยในทีวีซีที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของซิต้ีกับแจ๊ซนะครับ อย่าง
แรกเลยคือเร่ืองนักแสดงนําในทีวีซี คุณออม
คิดว่ามีผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์
สองรุ่นเป็นอย่างไรบ้าง 

มีผลนะคะ เพราะว่าอย่างตัวของซิต้ีเองเขาจะใช้
นักแสดงนําที่ดูสุขุมขึ้นด้วยแต่งตัวอะไรอย่างน้ีค่ะ 
ส่วนแจ๊ซจะเป็นวัยรุ่นสื่อถึงแบบความสนุกสนาน 

แล้วเรื่องกิจกรรมแอคทิวิต้ีไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ 
ในทีวีซีคณุออมคิดว่ามีผลต่อการมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์ทั้งสองรุ่นไหมครับ 

มีค่ะ อย่างถ้าตัวของซิต้ีก็คือใช้ในเมืองใช้ง่ายนู่นน่ี
น่ัน ตอบโจทย์คนวัยทํางาน ส่วนแจ๊ซจะเหมาะกับ
พวกวัยรุ่นที่ชอบพาเพ่ือนไปต่างจังหวัด การขับข่ี
อะไรแบบนี้ค่ะ 

แล้วเรื่องดนตรี เพลงประกอบ ซาวน์เอฟ
เฟกต์ต่าง ๆ ในทีวีซี คุณออมคิดว่ามีผลต่อ
การมองภาพลักษณ์ไหมครับ 

มีค่ะ มันช่วยสง่เสริมเพราะรู้สึกว่าพอมันมีดนตรี 
มาประกอบมันทําให้เราสนุกหรือสุขุมได้ 

ทําให้เรามองภาพชัดขึ้น ใช่ 
สมมติว่าถ้าเปลี่ยนทีวีซีไปเป็นคนละแบบ
เลย ของซิต้ีก็เปลี่ยน ของแจ๊ซก็เปลี่ยน 
จะทําให้เรามองภาพลักษณ์เปลี่ยนไปไหม 

ก็อาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างนะคะ 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
แล้วถ้าเกิดไม่มทีีวีซีตอนน้ีเลยเน่ียจะทําให้
คุณออมมองภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
และฮอนด้า แจ๊ซ เป็นอย่างไรบ้าง 
 

ถ้าส่วนตัวก็มองว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมาก 
เพราะว่าจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว เราสามารถ
มองออกเลยว่ารุ่นไหนเหมาะกับเจ็นไหน วัยไหน 
แล้วก็การใช้งานค่ะ 

ก็คือดูจากคนรอบตัวเป็นหลัก ใช่ จากคนรอบตัวแล้วก็ตัวรูปลักษณ์ของรถ  

ต่อไปจะให้เปรียบเทียบความแตกต่างของ 
คือรูปลักษณ์ภายนอกของรถค่ะ มันทําให้เราแยก 
ได้เลยว่ารถคัน 

ภาพลักษณ์ของฮอนด้า ซิต้ี และฮอนด้า 
แจ๊ซ นะครับ ความแตกต่างของภาพลักษณ์
ที่เห็นได้ชัดที่สุดของรถยนต์ทั้งสองรุ่น 
คุณออมคิดว่าคืออะไร 

เหมาะกับคนแบบไหน 

ก็คืออย่างซิต้ีจะเหมาะกับ 
วัยทํางาน ส่วนฮอนด้าแจ๊ซจะเหมาะกับวัยรุ่น 
อย่างน้ีค่ะ 

แล้วปัจจัยอะไรบ้างในทีวีซีทีท่ําให้คุณออม
มองเห็นความแตกต่างของรถท้ังสองรุ่นน้ี 

ถ้าในทีวีซีก็จากตัวพรีเซนเตอร์เองด้วย เพลง แล้วก็
การนําเสนอของทีวีซีค่ะ 

การนําเสนอคือพวกกิจกรรม 
ใช่ ที่เขาถ่ายทอดออกมาเราจะสามารถรู้ได้เลยว่า
เขาอยากให้รถรุ่นน้ีออกมาเหมาะกับวัยไหน 

ถ้าให้คุณออมเลือกระหว่างรถสองรุ่นน้ี 
คุณออมจะเลือกคันไหน 

เลือกแจ๊ซค่ะ เพราะรู้สึกว่ามันให้ความโฉบเฉี่ยว 
ที่เหมาะกับเรา ไปไหนก็ง่ายค่ะ 

แล้วคุณออมคดิว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไร
เมื่อใช้รถฮอนด้า แจ๊ซ 

มองว่าเราเป็นคนสมัยใหม่ ดูเป็นวัยรุ่น ดูทันสมัย 

ถ้าคุณออมใช้รถรุ่นฮอนด้า ซิต้ี คนอ่ืน 
จะมองเราเป็นอย่างไร 

อาจจะมองว่าเราอยู่ในวัยทํางานแล้วก็รู้สึกว่าทําให้
ตัวเราดูน่าเกรงขามอะไรแบบน้ีค่ะ ดูเป็นผู้ใหญ ่

ขอบคุณมากครับสําหรับคําสมัภาษณ์ ขอบคุณค่ะ 
 
 
 
 
 



90 
 

ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 8: คุณปดั 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
สวัสดีครับ จะขอสัมภาษณ์เก่ียวกับการรับรู้
ภาพลักษณ์รถยนต์นะครับ ก่อนอ่ืนขอถาม
ข้อมูลประชากรก่อนครับ ช่ืออะไรครับ 

ช่ือ สิริญญา นามสกุลพงษ์ประยูร ค่ะ  
 

ช่ือเล่นช่ืออะไรครับ ช่ือปัดค่ะ 
คุณปัดอายุเท่าไหร่ครับ 35 ค่ะ 
ระดับการศึกษาครับ ปริญญาโทค่ะ 
ตอนน้ีทําอาชีพอะไรอยู่ครับ ธุรกิจส่วนตัว 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ 20,000 บาท 
แรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ คณุปัดมีเหตุผล
อะไรบ้างในการเลือกซื้อรถยนต์ครับ 

รูปลักษณ ์
 

ก็คือดีไซน์ภายนอก ใช่ ดีไซน์ภายนอก รูปลักษณ ์และคือเป็นที่รูจ้ัก 
แค่อย่างเดียวเหรอครับ สองอย่าง ใช่ แค่น้ีแหละ เป็นคนติดแบรนด์ 

แล้วปัจจัยอะไรทําให้คุณปัดตัดสินใจซื้อ 
รถคันน้ี 

ปัจจัยหลัก ๆ เลยก็ดูว่าราคาเหมาะสมไหม  
ทั้งคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ได้ 
 

ก็คือดูเรื่องความคุ้มค่า หลาย ๆ อย่าง ค่ะ 
คุณปัดคิดว่าภาพลักษณ์ของรถยนต์มีผลต่อ
การเลือกซื้อแค่ไหนครับ 

มีผลต่อการเลอืกซื้อมากเลย  
 

มากอย่างไรครับ 

มากเพราะว่าภาพลักษณ์ของรถยนต์มันจะบ่งบอก
บุคลิกของคนขับ บอกถึงสไตล์ของคนขับว่าเขามี
บุคลิกอย่างไร บางคนสไตล์ไม่เข้ากับรถก็ดูไม่น่าใช้ 
ดูเหมือนเอารถคนอ่ืนมาขับ 

คุณปัดคิดว่าอะไรมีผลต่อภาพลักษณ์
รถยนต์แบรนด์ฮอนด้ามากที่สุด 

วัยรุ่น ใช้แล้วรูส้ึกเหมือนเป็นวัยรุ่นขึ้น  

เพราะเห็นวัยรุ่นขับหรือเปล่า 
เห็นวัยรุ่นขับด้วยแล้วก็อยากดีไซน์ของเขาจะมี 
ความเป็นเหลี่ยม ทันสมัย  
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
คุณปัดมองว่าฮอนด้า ซิต้ี มภีาพลักษณ์ 
เป็นอย่างไรครับ 

ซิต้ีดูเป็นเฟิร์สจ๊อบ เด็กจบใหม่อะไรแบบนี้มาใช้  
คนที่ใช้จะเป็นคนที่เด็กสังคม 

เด็กสังคมคือยังไงครับ 
คือเด็กที่ไปเป็นกลุ่มเพ่ือน ชอบเข้าสังคม และจะมี
สไตล์ชัดเจน 

อะไรทําให้มองเป็นอย่างนั้นครับ 
ก็คือจากรูปลักษณ์ของรถ และจากโฆษณาที่เขา
พยายามสื่อออกมา 

แล้วคุณปัดมองว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรครับ 

ฮอนด้า แจ๊ซ เหมือนเด็ก ๆ ขบั รู้สึกเด็กลงมากกว่า
ฮอนด้า ซิต้ี  

อย่างไรบ้างครับ 
เด็กนักศึกษาก็จะมีเพ่ือนแบบเฮไหนเฮน่ันก็จะขนกัน
ไป แล้วก็จะรู้สกึคล่องตัวกว่า และจะหรูไม่เท่า
ฮอนด้าซิต้ี 

คุณปัดคิดว่าโฆษณาทีวีซีมผีลต่อการมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์มากแค่ไหนครับ 

มีผลมากเลยคะ่ เพราะว่าเขาจะดึงจุดเด่นของรถ
ออกมาว่ารถแต่ละแบบมีจุดเด่นอะไร และเลือก
กลุ่มพรีเซนเตอร์ได้ตรงกับรูปลักษณ์รถ ทําให้เรา
เห็นภาพลักษณ์รถชัดเจนมากขึ้น 

ต่อไปจะเปิดทีวีซีของรถฮอนด้าให้ดูนะครับ ค่ะ 
 

(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า ซต้ีิ) 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์

อันน้ีเป็นทีวีซีของฮอนด้า ซิต้ี นะครับ  
จากทีวีซีตัวน้ีทําให้คุณปัดมองฮอนด้า ซิต้ี
เป็นอย่างไรบ้างครับ 

ก็มองฮอนด้า ซิต้ี เป็นรถที่อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นรถ
ที่คนทํางานใหม่ เฟิร์สจ๊อบอะไรแบบน้ี เพ่ิงรู้สึกว่า
ตัวเองสําเร็จ สําเร็จในที่น้ีหมายความว่าหน่ึงได้งาน 
ได้แฟน ได้ตําแหน่ง ได้เงินเดือนอะไรแบบน้ี ก็จะ
รู้สึกว่าตัวเองเหมือนอัพจากเดิม ก็จะสุขในแบบที่
เขาคิดว่าสุขแล้ว 

แล้วอะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้คุณปัดมอง
แบบน้ัน 

ก็คือบุคลิกของพรีเซนเตอร์ให้มันแมทช์กับรถ โชว์
ความหรูหราในรถ อย่างเช่น ความเป็นเบาะหนัง
และการดีไซน์ภายใน เพราะความเป็นหนังทําให้มัน 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์

 

ดูลักซ์ชัวรี่ มันก็จะดูโตขึ้นมา ดูมีสไตล์ขึ้นมา แล้วก็
อย่างที่บอกรูปลักษณ์ของรถจะมีความโฉบเฉี่ยว 
เป็นเส้นตรงมากกว่าไม่ใช่โค้งมน เพราะความโค้งมน
จะบอกถึงความโบราณ 

คุณปัดคิดว่ารถยนต์ฮอนด้าซิต้ี เหมาะกับ
ผู้ใช้กลุ่มไหนครับ 
 

เหมาะกับพวกแบบที่เร่ิมทํางานอย่างที่บอก  
เฟิร์สจ๊อบแล้วก็คนที่เหมือนเป็นผู้บริหารระดับต้น
ทํางานมาสักพักหน่ึง เร่ิมมีเงินเก็บอยากมีรถสักคัน
หน่ึงเขาก็จะสตาร์ทที่ฮอนด้าซิต้ี 
 

ถ้าคุณปัดได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีคิดว่าจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ตนเองไหมครับ 

ก็จะทําให้ตัวเองรู้สึกดูเท่ขึ้น แล้วก็ดูมั่นใจมากขึ้น
เวลาไปไหน เข้าสังคมไปหาเพ่ือน เพราะเพ่ือนที่มี
ตอนน้ันน่าจะเป็นกลุ่มที่ทํางานด้วยกันก็จะน่าจะ
ได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะ 

ต่อไปจะเปิดทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ ให้ดู 
นะครับ 

ค่ะ 

 
(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า แจ๊ซ) 

คําถาม บทสัมภาษณ ์

จากทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ ทําให้คุณปัด 
มองฮอนด้า แจ๊ซ เป็นอย่างไรบ้างครับ 

เป็นรถที่เหมาะกับวัยรุ่น แต่อันน้ีในโฆษณาคือเวลา
วัยรุ่นเขาจะตัดสินใจซื้อรถทําให้แบบพอดูแล้วรถเขา
ดูมีสมรรถณะดี จะโชว์เร่ืองการเบรก การขับให้ดู
ปลอดภัย เพราะวัยรุ่นไม่มีตังค์ซื้อก็จะไปบอกกับ 
พ่อแม่ได้ว่ารถแจ๊ซมันเหมาะกับหนูนะ สมรรถนะดี
อะไรแบบนี้ค่ะ 

อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้คณุปัดมองเป็น
น้ันครับ 

เขาก็จะโชว์ความเป็นวัยรุ่น เบาะก็จะเป็นเบาะผ้า 
ซึ่งวัยรุ่นไม่ได้เน้นความลักซ์ชัวร่ี ส่วนใหญ่จะเน้น
ความสนุก สะดวกสบาย รถก็จะใช้ขนนู่นขนน่ีได้
เยอะ ใช้ได้หลายเหตุผล ขนของ ขนเพ่ือนไปไหน 
ไปได้ 
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จากที่เขานําเสนอในเรื่องของฟังก์ชัน 
กับนักแสดงใช่ไหมครับ 

ใช่ 

แล้วคุณปัดคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหนครับ 

วัยรุ่นเลยค่ะ หรือคนที่มีความรู้สึกว่ายังรักสนุกอยู่ 

ถ้าคุณปัดได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีคิดว่าจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ตัวเองอย่างไร 

ก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความคล่องตัวมากขึ้น อยาก
เที่ยวมากขึ้น อยากต้ี 

ต่อไปจะถามเก่ียวกับปัจจัยในทีวีซีที่ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของซิต้ีกับแจ๊ซนะครับ  
อย่างแรกเลยคือนักแสดงนําในทีวีซี  
คุณปัดว่ามีผลต่อการมองภาพลักษณ์
รถยนต์ทั้งสองรุ่นไหมครับ 

ก็นักแสดงนําในทีวีซีมีผลกับการมองภาพลักษณ์ 
ของรถ ทําให้ต่างกันไปเลย อย่างนักแสดงที่อยู่ในซิต้ี
จะโชว์ความหรูหราเร่ิมเป็นผูใ้หญ ่แต่ก็ไมใ่ช่เป็น
ผู้ใหญ่เลย เหมอืนเป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่บอก เร่ิมต้น
สําเร็จ เร่ิมต้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาก็จะเลือก 
คาแร็กเตอร์มาชัด ส่วนแจ๊ซจะเลือกมาเป็นเป็น 
เด็ก ๆ โชว์ความสนุก สีสันสดใส การใช้ชีวิตที่ 
ไลฟ์สไตล์มันไม่จําเจ 

กิจกรรมในทีวีซีพวกแอคทิวิต้ีไลฟ์สไตล์  
คุณปัดคิดว่ามีผลต่อการมองภาพลักษณ์
รถยนต์ทั้งสองรุ่นไหมครับ 

มีค่ะ เพราะเขาก็เลือกกิจกรรมที่ชัดเลย ซต้ีิก็ดูกัน
เร่ืองงาน เร่ืองเข้าสังคม วัยทาํงานเลย เป็น 
ไลฟ์สไตล์ของวัยทํางานกับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่น 

แล้วเรื่องดนตรีประกอบในทีวีซี  
พวกซาวนด์เอฟเฟกต์ เพลงแบ๊กกราวด์
อะไรพวกน้ี 

ต้องคล้องจองกันหมด อย่างซิต้ีจะเป็นเพลงดนตรี
น่าจะเป็นแจ๊ซ คลาสสิคหน่อย ส่วนแจ๊ซก็จะเป็น
เพลงสนุก ดนตรีแบบปุ๊งป๊ัง ๆ อะไรอย่างนี้ค่ะ 

ถ้าสมมติเราเปลี่ยนทีวีซีเป็นคนละแบบเลย
เน่ียจะทําให้เรามองภาพลักษณ์เปลี่ยน 
ไหมครับ 

ก็ยังไม่เปลี่ยนด้วยความที่เขาใช้ภาพลักษณ์ของรถ
นําด้วย เขาไม่ได้ใช้แค่ส่วนใดส่วนหน่ึงเป็น
องค์ประกอบ เขาใช้ทั้งหมดเลย ใช้ครบ 

เขาจะนําเสนอในด้านของดีไซน์มากกว่า 
ใช่ เขาจะเสนอดีไซน์ รถเน่ียมันชัดอยู่แล้ว เขาก็เอา
พวกดนตรีนักแสดงมาประกอบเป็นกิมมิคเข้าไปให้
มันชัดขึ้น 

สมมติเราไม่มทีีวีซีพวกน้ีเลยเราจะมอง
ภาพลักษณ์ฮอนด้า ซิต้ี กับฮอนด้า 
แจ๊ซ เป็นอย่างไร 

ก็ยังมองเหมือนเดิมนะ เหมือนเดิม 
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ประเด็นสุดท้ายอยากให้เปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของภาพลักษณ์ของซิต้ี
กับแจ๊ซนะครบั อย่างแรกแลยความ
แตกต่างที่เห็นได้ชัดของรถยนต์ทั้งรุ่น 
คุณปัดคิดว่าคืออะไร  

แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือน่ันแหละ อย่างที่
บอกดีไซน์ชัดเลย รถแบบที่เป็นซิต้ีที่ดูเป็นเก๋งมันดู
หรูกว่าอยู่แล้ว ส่วนแจ๊ซที่เป็น 5 ประตูมันดูเป็น 
แนววัยรุ่น 
 

ก็คืออันหน่ึงดูหรูเป็นผู้ใหญ่อีกอันเป็นวัยรุ่น 
ใช่ เป็นวัยรุ่นไปเลย 
 

แล้วปัจจัยอะไรในทีวีซทีําใหคุ้ณปัดเห็นถึง
ความแตกต่างของรถท้ังสองรุ่นน้ี 

ก็สามส่วนเลยค่ะ ดีไซน์รถ เพลง นักแสดง แล้วก็
เหมือนกับว่าองค์ประกอบ คือ ซิททูเอช่ันในทีวีซี  

พวกบรรยากาศ สถานที ่ ใช่ค่ะ 
ระหว่างรถสองรุ่นน้ีถ้าให้คุณปัดเลือก 
คุณปัดจะเลือกคันไหนครับ 

เลือกซิต้ีค่ะ 
 

ทําไมถึงเลือกซต้ีิ เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเป็นแจ๊ซไม่เหมาะกบั 
ไลฟ์สไตล์ เราไม่ได้ต้องการความคล่องตัวคล่องตัว
ขนาดน้ัน แล้วก็ไม่ต้องเป็นวัยรุ่นขนาดนั้น รู้สึกว่า
ซิต้ีน่าจะเหมาะกว่าด้วยความที่เราทํางานแล้ว 
ด้วยค่ะ 

ถ้าใช้รถซิต้ีคุณปัดคิดว่าคนอ่ืนจะมองเรา
เป็นอย่างไรครับ 

คนอ่ืนก็จะมองว่า เออ ดูโตขึ้นมา หรือก็มองว่า 
เข้ากับบุคลิกของเราอะไรอย่างน้ี 

ดูเข้ากับตัวเรา ใช่ 
แล้วคุณปัดถ้าสมมติว่าคุณปัดได้ใช้ฮอนด้า
แจ๊ซ คิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไร 

ถ้าใช้ฮอนด้าแจ๊ซ บุคลิกแบบน้ีไม่ได้เปลี่ยนนะก็จะ
มองว่าไม่ค่อยเหมาะ ก็จะไมดู่เป็นผู้หญิงทํางาน  
จะมองเป็นผู้หญิงอยู่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะ 

ครับ ขอบคุณสําหรับคําสัมภาษณ์ครับ ค่ะ 
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ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 9: คุณออย 
 

คําถาม บทสัมภาษณ ์
สวัสดีครับ เด๋ียวจะขอสัมภาษณ์เก่ียวกับ
เร่ืองความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของ
รถยนต์นะครับ ก่อนอ่ืนเลยขอถามข้อมูล
ประชากร ช่ืออะไรครับ 

อภิภู เวชโชกิตติกรครับ 

ช่ือเล่นช่ืออะไรครับ ออยครับ 
คุณออยอายุเท่าไรครับ 49 ครับ 
ระดับการศึกษาครับ ปริญญาโทครบั 
ตอนน้ีทําอาชีพอะไรอยู่ครับคุณออย เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายให้กับบริษัทเซลิเซ่ครับ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไรครับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,000 บาท 
เข้าประเด็นแรกเรื่องแรงจูงใจในการซื้อ
รถยนต์นะครับ คุณออยมีเหตุผลอะไรบ้าง
ในการเลือกซื้อรถยนต์ครับ 

 หน่ึงสมรรถนะกับสวยงาม ภาพลักษณ์ 

ก็คือดีไซน์ ดีไซน์ 
ปัจจัยอะไรที่ทาํให้คุณออยตัดสินใจเลือกซือ้
รถคันน้ี 

ถ้าปัจจัยสุดท้ายคือเร่ืองราคาที่มันสมเหตุสมผลกับ 
ตัวฟังก์ชันการใช้งาน 

ก็เป็นที่ความคุ้มค่า ครับ 
คุณออยคิดว่าภาพลักษณ์ของรถยนต์มีผล
ต่อการเลือกซื้อแค่ไหนครับ 

ภาพลักษณ์มีแน่นอนครับ เพราะว่าแน่นอนเราอยาก
ได้ภาพลักษณ์ที่มันดูดีกว่าราคา ภาพลักษณ์มีผล
แน่นอน 

คุณออยคิดว่าอะไรที่มีผลต่อภาพลักษณ์
รถยนต์แบรนด์ฮอนด้า 

ภาพลักษณ์ของฮอนด้าคือหน่ึงหรูหราในราคาที่มัน
ยังคงเป็นราคาของญี่ปุ่น ถ้าเปรียบเทียบฟังก์ชัน 
ความหรูหรา คิดว่าเปรียบเทียบกับแบรนด์ยุโรป 
ได้เลย 

ต่อไปเป็นเรื่องภาพลักษณ์ของฮอนด้า ซิต้ี
และฮอนด้า แจ๊ซ นะครับ คณุออยมองว่า
รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี มีภาพลักษณ์เป็น
อย่างไร 

คิดแบบพร็อพเพอมายด์มันเป็นซิต้ีคาร์ ฟังก์ช่ันคือ 
ซิต้ีคาร์เลยนะครับ หมายความว่ามันไม่ได้เป็น
รถปู๊ดป๊าดเป็นฟาสต์เลยแต่ว่ามันสามารถใช้งาน 
ในเมือง ในชีวิตประจําวันได้ ประหยัด  
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เหตุผลที่ทําให้คุณออยมองเป็นอย่างนั้น 
คืออะไรครับ 

ฟังก์ชันที่เขาใส่มาในตัวฮอนด้าซิต้ี สามารถคนเมือง
ใช้ ใช้งานในตัวเมือง ในชีวิตประจําวัน 

คุณออยมองว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร 

แจ๊ซดูเหมือนจะเป็นซิต้ีคาร์แต่พอนึกดูไปดูเป็นซิต้ีคาร์
ที่ออกแนวสปอร์ต เหมาะกับซิต้ีคาร์ของคนวัยรุ่น 

ทําไมถึงมองเป็นอย่างน้ันครับ เพราะว่ารูปลักษณ์ชัดเจน ถ้าเกิดมองต้ังแต่แจ๊ซกับ
ซิต้ีออกมา แจ๊ซจะดูโฉบเฉี่ยว ซิต้ีจะออกแนวของซิต้ี
เลย ฟังก์ช่ันของคนเมืองที่ไม่สนใจเรื่องภาพลักษณ์
เท่าไร แต่แจ๊ซมีภาพลักษณ์ของความเป็นสปอร์ต 

คุณออยคิดว่าโฆษณาทีวีซีมผีลต่อการมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์มากน้อยแค่ไหน 

แน่นอน มากเลย ๆ  เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปสะกิด
ความรู้สึกของคนได้  

เด๋ียวจะเปิดทีวีซีของฮอนด้า ซิต้ี ให้ดู 
นะครับ 

ครับ 

 
(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า ซต้ีิ) 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

อันน้ีเป็นทีวีซีของฮอนด้า ซิต้ี นะครับ  
จากโฆษณาตัวน้ีที่คุณออยได้ดูทําให้ 
คุณออยมองฮอนด้า ซิต้ี เป็นอย่างไรบ้าง 

ยังคงเป็นฟังก์ชันของคนเมืองแต่พยายามจะอินพุต 
ตัวความเป็นสปอร์ต ความหรูหราเข้าไปในตัว 
ความซิต้ีเดิม ๆ  

เป็นคนที่ทํางานในเมือง ใช้ชีวิตในเมือง 
อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้คณุออยมอง 
เป็นอย่างน้ันครับ 

หน่ึง รูปลักษณ์ แต่สิ่งทีใ่นโฆษณาจะเช่ือมมาก็คือว่า
ใส่ความสปอรต์ ความหรูหราข้ึนมาเพ่ือให้ตอบโจทย์
คนเมืองทุก ๆ กลุ่มเพราะคนเมืองอยากได้ซิต้ีแต่ว่า
อยากได้ความสปอร์ตด้วย ออกแนวโฉบเฉีย่วด้วย 
โฉบเฉี่ยวอย่างเดียวรูปลักษณ์ก็ต้องหรูหราด้วย 

คุณออยคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี เหมาะกับ
ผู้ใช้กลุ่มไหน เป็นคนแบบไหน ทําอะไร  
ใช้ชีวิตอย่างไร 

ที่คิดคือหน่ึง เป็นยังเจ็นก็คือคนที่อาจจะเพ่ิงเรียนจบ 
เพ่ิงสร้างครอบครัว เพ่ิงสร้างฐานะ อาจจะรายได้ยัง
ไม่มากนัก 
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แล้วถ้าคุณออยได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีคิดว่าจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตนเองไหม 

ถ้าในเวย์พ่ีคือว่าพ่ีเป็นคนตัวใหญ่ ในความเป็นซิต้ี 
รถมันยังคงความคอมแพกต์คาร์ รถยังคงเป็นขนาด
กลางลงล่าง รู้สึก น่ังแล้วไมส่ะดวกสบาย ส่วนตัวนะ 

แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ได้ คิดว่าคนอ่ืนจะมอง
เราเปลี่ยนไปไหมหรือไปทางไหน 

เปลี่ยน เราเป็นคนแบบเอ็มพลอยย่ีเลย ลกูจ้างที่
ทํางาน ออฟฟิศเลยแหละ 

ก็คือเป็นพนักงานเงินเดือนธรรมดา เงินเดือนเลย 
เด๋ียวจะเปิดทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ ให้ดู 
นะครับ 

 

 
(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า แจ๊ซ) 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณออยมองฮอนด้า
แจ๊ซเป็นอย่างไรบ้าง 

สปอร์ต วัยรุ่น ชีวิตวัยรุ่นเลย ดูโฉบเฉี่ยว ต้องเป็นคน
วัยรุ่นเรียนมหาวิทยาลัยเลยแหละ 

อะไรบ้างในโฆษณาที่ทําให้คณุออยมองเป็น
อย่างน้ันครับ 

หน่ึง ความเป็นสปอร์ตของรูปลักษณ์ ฟังก์ช่ันของ 
ตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นตัวแพดเด้ิลชิพ ไม่ว่าจะเป็นเบาะ 
ที่ปรับเอนดูชีวิตสโลว์ไลฟ์ได้  

คุณออยคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหนครับ 

อายุ 18 ไม่เกิน 30  

เป็นเด็กวัยรุ่นชอบใช้ชีวิต วัยรุ่นเลย 
แล้วถ้าเกิดคุณออยได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ีคิดว่า
ภาพลักษณ์ตัวเองจะเป็นอย่างไรครับ 

ทอนอายุลงมาได้เยอะ คุณอายุเท่าไรแต่ถ้าคุณมา
ขับฮอนด้า แจ๊ซ อันน้ีคือวัยรุน่ จิ๊กโก๋เลย 

ทําให้เราดูเป็นเด็กลง เด็กลง 
ต่อไปจะถามเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยในทีวีซ ี
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรถยนต์นะครับ 
อย่างแรกเลยเรื่องนักแสดงนําในทีวีซี  
คุณออยคิดว่ามีผลต่อการมองภาพลักษณ์
รถยนต์ทั้งสองรุ่นไหมครับ 

มี เห็นภาพชัดเจนเลยว่าของซิต้ีจะออกแนวคนหนุ่ม
สาว ฟังก์ชันใช้งานของคนหนุ่มสาว แจ๊ซจะเป็น
ฟังก์ชันใช้งานของวัยรุ่นเลย 

เป็นเด็กกับวัยหนุ่มขึ้นมาหน่อย ครับ 
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แล้วกิจกรรมในทีวีซี พวกแอคทิวิต้ี ไลฟ์
สไตล์ต่าง ๆ ทีเ่ขานําเสนอมา มีผลต่อ 
การมองภาพลักษณ์ไหมครับ 

มี เพราะว่าเหมือนเขากําลังดึงจุดเด่นของฟังก์ชัน 
ของรถออกมาให้รู้ว่ารถของซต้ีิเหมาะกับคนประมาณ
น้ี แจ๊ซเหมาะกับคนประมาณน้ี ภาพชัด 

แล้วอีกเรื่องก็คือเร่ืองดนตรีประกอบในทีวีซี 
พวกซาวน์ เอฟเฟกต์ แบ๊กกราวน์พวกน้ีมี
ผลต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ไหม 

มีครับ มแีน่นอน เห็นภาพชัดเจนเลย โดยเฉพาะ
ของแจ๊ซออกมาแนววัยรุ่น เป็นดนตรีที่เทคโน 
หน่อย ๆ  แดนซ์หน่อย ๆ รอ็คแอนด์โรลหน่อย ๆ 
อะไรอย่างนี้ 

ฟังแล้วดูสนุกมากกว่า ดูเป็นวัยรุ่น ครับ 
แล้วสมมติว่าเปลี่ยนทีวีซีไปเป็นคนละแบบ 
ไม่ใช่แนวนี้ คิดว่าจะมองภาพลักษณ์
เปลี่ยนไปไหมครับ  

เปลี่ยน ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของรถ ฟังก์ชันใช้งาน
ของรถจะเหมาะสําหรับคนกลุม่สองกลุ่มน้ี แต่พอ
ดนตรีมามันจะคอนทราสต์กันหรือไม่พ่ีว่ามันมีผลต่อ
การให้คนเราชิปโฟกัสไปว่ามันเหมาะกับใคร มีผล
แน่นอน 

ทําให้รู้ว่าโฆษณาตัวน้ี รถคันน้ีเหมาะกับ
ผู้ใช้แบบไหน 

อาจจะทําให้เขาเบ่ียงเบนมากกว่า แต่ถ้าเกิดมองลึก
ซิต้ีก็คือคนกลุม่น้ันแหละ แจ๊ซคือคนกลุม่น้ีแหละ 
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาดนตรีไทยไปใสใ่นแจ๊ซคนจะ
งงแล้ว คนจะเหมือนกับคอนฟิคแล้วว่าทําไมแจซ๊ดู
ฟังก์ชันใช้งานของวัยรุ่นแต่ดนตรีมันอีกแนวหน่ึง 

สมมติว่าถ้าเกิดไม่มีทีวีซีพวกนี้เลย คุณออย
จะมองภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
กับฮอนด้าแจ๊ซเป็นอย่างไร 

ยังเหมือนเดิม เพราะว่าเรายังมีภาพจําเก่า ๆ ว่า ซิต้ี
คือฟังก์ชันใช้งานของคนเมือง แจ๊ซเป็นฟังก์ชันใช้งาน
ของเด็กวัยรุ่น ยังมีภาพจําอย่างน้ันอยู่ ถ้าไม่มีทีวีซี
หรือว่าไม่มีตัวดนตรี ไม่มีตัวพีอาร์ 

ภาพจําพวกน้ีมากจากประสบการณ์ ภาพเดิม ๆ ประสบการณ์เดิม ๆ ที่เราเคยเจอมา 
ประเด็นสุดท้ายจะให้เปรียบเทียบความ
แตกต่างของภาพลักษณ์ตราสินค้าของซิต้ี
แล้วก็แจ๊ซนะครับ ความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเลยของรถยนต์ 
ทั้งสองรุ่น คุณออยคิดว่าคืออะไร 

เจเนอเรช่ัน ภาพลักษณ์มันแบ่งชัดเจนว่าซิต้ีกับแจ๊ซ
มันน่าจะคนละกลุ่มเลย ทาร์เก็ตกรุ๊ปคนละกรุ๊ป  
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ซิต้ีเหมาะกับวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย ผู้ใหญ่ทํางาน เร่ิมทํางาน แจ๊ซก็คือเหมาะกบัคนวัยรุ่น 

แต่มันจะเหลื่อมนะคือแจ๊ซสามารถใช้ได้จนคนอายุ 
30 บวกนิดหน่อย ซิต้ีก็สามารถดึงมาถึงวัยรุ่นก็ได้ ถ้า
เกิดว่าคนวัยรุ่นที่เขาไม่ได้โฉบเฉี่ยว เขาเป็นวัยที่คอน
เซอร์เวทีฟส์ ผูห้ญิงเนิร์ด ๆ อย่างน้ีพ่ีว่าเขาอาจจะไม่
ใช้แจ๊ซ เขาอาจจะใช้ซิต้ีก็ได้ 

แล้วปัจจัยอะไรบ้างในทีวีซีทีท่ําให้คุณออย
เห็นความแตกต่างของรถสองทั้งรุ่นน้ี 

1. ฟังก์ชัน 
2. ภาพลักษณ ์
3. ดนตรี 
สามตัวน้ีพ่ีว่าน่าจะเห็นความแตกต่างชัดเจน 

ฟังก์ชันก็คือที่เขานําเสนอมา ใช่ครับ 
ภาพลักษณ์ก็คือดีไซน์ ตัวรูปฟิซิเคิลของดีไซน์ของตัวรถ 
แล้วระหว่างรถยนต์ทั้งสองรุ่นน้ี ถ้าให ้
คุณออยเลือก คุณออยจะเลือกคันไหน 

ถ้าเลือก พ่ีเลือกแจ๊ซเพราะว่าหน่ึง ด้วยตัวเองทั้งสอง
รุ่นพ่ีอาจจะน่ังไม่ได้เพราะเป็นคนตัวใหญ่ แต่ด้วย 
หน่ึง ภาพลักษณ์ดูโฉบเฉี่ยว พ่ีชอบรถแนวโฉบเฉี่ยว 
สองก็คือว่าแนวที่ฟังก์ชันใช้งานมันตอบโจทย์ 
คนโฉบเฉี่ยวคอืหน่ึง สนุกก็ได้ สโลว์ไลฟ์ก็ได้ 

คุณออยคิดว่าคนอ่ืนจะมองเราอย่างไร 
เมื่อเราใช้ฮอนด้า แจ๊ซ 

ดูเป็นวัยรุ่นลง ดูเป็นเด็กวัยรุ่น 

ทําให้ดูเป็นเด็กวัยรุ่น ใช่ 
แล้วคุณออยคิดว่าถ้าเกิดคุณออยใช้รถ
ฮอนด้าซิต้ีคนอ่ืนจะมองเราเป็นอย่างไร 

เป็นแฟมิลี่แมน เป็นเวิร์คก้ิงแมนอย่างน้ี 

โอเคครับ ขอบคุณสําหรับคําสัมภาษณ์ครับ ครับผม ยินดีครับ 
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คําถาม บทสัมภาษณ ์
สวัสดีครับ จะขอสัมภาษณ์เก่ียวกับเร่ือง
ภาพลักษณ์ของรถยนต์ที่มีต่อฮอนด้า แจ๊ซ
กับฮอนด้า ซิต้ี ในรูปแบบโฆษณาทีวีซ ี
นะครับ ก่อนอ่ืนขอามเก่ียวกับข้อมูล
ประชากรก่อนครับ ช่ืออะไรครับ  

จิดาภา ธนบูรวัฒน์ 

ช่ือเล่นช่ืออะไรครับ ช่ือนกค่ะ 
อายุเท่าไรครับ 50 ค่ะ 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีค่ะ 
คุณนกทําอาชีพอะไรอยู่ครับตอนน้ี เจ้าของร้านอาหาร 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไรครับ
ต่อเดือน 

หลัก 6 หลกัแล้วกันค่ะ 

ประเด็นแรก แรงจูงใจในการเลือกซื้อ
รถยนต์ คุณนกมีเหตุผลอะไรบ้างในการ
เลือกซื้อรถยนต์ 

อันดับแรกก็น่าจะเป็นรูปลักษณ์ก่อน มองแลว้ชอบ
สไตล์น้ีอะไรอย่างนี้ค่ะ 

มีปัจจัยอย่างอ่ืนไหมครับ รูปลักษณ์ แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชัน แล้วก็สมมติ
ว่าเราจะเลือกซื้อรถเพ่ือประโยชน์อะไรหรือเพ่ือใช้
อะไรในรถคันน้ีอะไรอย่างนี้ค่ะ 

ดูที่ออปช่ันของรถมากกว่า ค่ะ 
แล้วสุดท้ายปัจจัยใดที่ทําให้เราตัดสินใจ
เลือกซื้อรถคันน้ีครับ 

รูปลักษณ์และราคาที่เหมาะสม 

คุณนกคิดว่าภาพลักษณ์ของรถยนต์มีผล
ต่อการเลือกซื้อแค่ไหนครับ 

จริง ๆ ก็ต้องอันดับแรกเลยนะเพราะว่ารูปลักษณ์ต้อง
มาอันดับ ต้น ๆ ถ้าเราเห็นรปูลักษณ์ที่เราโอเค ชอบ 
มันก็ตัดสินใจง่ายขึ้น 

แล้วคิดว่าอะไรท่ีทําให้มผีลต่อภาพลักษณ์
รถยนต์แบรนด์ฮอนด้ามากที่สุดครับ 

ภาพลักษณ์แบรนด์ฮอนด้าหรอ ภาพลักษณ์ก็คือจริง 
ๆ แบรนด์ฮอนด้าก็สวยดีนะแล้วก็ขับง่ายด้วยเพราะ
เคยใช้มา 
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ประเด็นถัดไปก็คือจะถามเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ต่าง ๆ ของแบรนด์สินค้าของ
ซิต้ี และแจซ๊นะครับ คุณนกมองว่ารถยนต์ 

ฮอนด้า ซิต้ี น่าจะเหมาะกับคนที่จบหรือว่าเริ่มทํางาน
อะไรอย่างนี้ คิดว่าน่าจะเหมาะสม เพราะว่ารถราคา 
ที่ไม่แพงมากอะไรอย่างน้ี 

ฮอนด้า ซิต้ี เน่ียมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไร
ครับ 

 

เป็นวัยเริ่มต้นทํางาน อาฮะ 
แล้วเหตุผลอะไรที่ทําให้มองเป็นอย่างนั้น
ครับ 

จากรูปลักษณ์ไหม ดูภูมิฐานนิดหน่ึง 

คุณนกมองว่ารถยนต์ฮอนด้า แจ๊ซ 
มีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรครับ 

น่าจะเด็กวัยรุ่นนะ น่าจะเป็นพวกนักศึกษาอะไรพวก
น้ี หรือว่าพวกที่มีครอบครัวใหม่ ๆ ที่จะต้องขน
สัมภาระเยอะอะไรอย่างน้ี 

อะไรที่ทําให้คณุนกมองเป็นอย่างน้ันครับ ก็จากรูปลักษณ์ของรถน่ีแหละแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้
ประโยชน์ตรงไหน 

คุณนกคิดว่าโฆษณาทีวีซีมผีลต่อการมอง
ภาพลักษณ์รถยนต์มากแค่ไหนครับ มีผล
ไหม 

น่าจะมีนะ เพราะว่าถ้าเกิดเรามีโฆษณาตัวไหนที่ดี ๆ 
ที่คนพอสมมติว่าพอดูโฆษณาแล้วมันดี ประทับใจ
อะไรอย่างนี้ น่าจะเป็นส่วนหน่ึงที่เขาจะได้อาจจะไป
ลองดูที่โชว์รูมหรืออะไรเพ่ิมเติมอย่างนี้ 

โฆษณาเป็นสิ่งที่ทําให้เราดึงดูดให้เราอยาก
ซื้อ 

อย่างน้อยก็คือให้เรารู้แล้วว่ามีตัวน้ีขึ้นมา เป็น
ทางเลือกอะไรอย่างน้ี 

เด๋ียวจะเปิดโฆษณาทีวีซีฮอนด้าซิต้ีให้ดูนะ
ครับ 

 

 
(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า ซต้ีิ) 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

อันน้ีเป็นโฆษณาของฮอนด้าซิต้ีนะครับ 
จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณนกมองฮอนด้า
ซิต้ีเป็นอย่างไรบ้างครับ 

ในหนังโฆษณาตัวน้ีเขาทําฮอนด้าซิต้ีเป็นอีกระดับหน่ึง
เลยนะ เขาทําให้รูปลักษณ์ดูหรูหราขึ้นมาก ๆ จาก
โฆษณาที่เคยเห็นมาก่อนด้วยแหละ ตัวน้ีเขาก็ทําให้
มันค่อนข้างรถรุ่นฮอนด้าซิต้ียกระดับข้ึน 
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จากอะไรบ้างครับที่ทําให้คุณนกมองเป็น
อย่างน้ัน 

ก็ที่เขาสื่อแหละว่าเหมือนกับรถที่เป็นเหมือนผู้บริหาร
อะไรอย่างนี้ 

จากตัวนักแสดง ใช่ 
แล้วคุณนกคิดว่ารถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี 
เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหนครับ 

คือเดิมจะมองรูปลักษณ์ของการใช้ฮอนด้า ซิต้ี น่าจะ
เป็นพวกที่มีกําลังซื้อในระดับหน่ึงซึ่งสามารถผ่อนรถ
ได้ในราคาไม่เกินหมื่นหรือว่าอะไรอย่างน้ี แต่ว่าอันน้ี
ก็ทําให้ดูแพงขึน้นะ 

แล้วถ้าเกิดว่าคุณนกได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ี 
คิดว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตัวเองเป็น
อย่างไรบ้าง 

ดีไซน์ใหม่ก็ดูหรูหราขึ้นนะเมื่อก๊ีจากที่ดู เพราะว่าปกติ
ก็จริง ๆ ชอบรถอีกรุ่นหน่ึงมากกว่า 

ถ้าเราใช้ตัวน้ีทําให้เราดูมีภูมิฐานมากข้ึน ถ้าเราใช้ตัวน้ีน่าจะดูมีภูมิฐานมากข้ึน 
ต่อไปจะเปิดทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ ให้ดู 
นะครับ 

 

 
(เปิดโฆษณาทวีีซี ฮอนด้า แจ๊ซ) 

 
คําถาม บทสัมภาษณ ์

อันน้ีเป็นทีวีซีของฮอนด้า แจ๊ซ นะครับ 
จากโฆษณาตัวน้ีทําให้คุณนกมองฮอนด้า
แจ๊ซ เป็นอย่างไรบ้างครับ 

ฮอนด้า แจ๊ซ ถา้เกิดในหนังโฆษณานี้น่าจะเป็นกลุ่ม
เด็กรุ่นใหม่มากกว่า น่าจะเป็นรุ่นใหม่วัยรุ่น ถ้าใน
ความคิดตอนน้ีก็คือถ้าสมมติวัยเราก็จะคิดว่ารถ 
แบบน้ีน่าซื้อใหลู้กใช้ มันเป็นวัยรุ่นแล้วก็โฉบเฉี่ยวดี 

 จากอะไรบ้างในโฆษณานี ้ จากรูปลักษณข์องรถเลย แลว้ก็ตัวนักแสดงท่ีพรีเซนต์
ออกมาเป็นลักษณะน้ัน คือน่าจะจับกลุ่มเด็กรุ่น 
ใหม่ ๆ หรือว่าเด็กวัยเรียน 

จากนักแสดงเหมือนกัน ใช่ ถ้าดูจากหนังโฆษณาชุดน้ี 
ฮอนด้า แจ๊ซ กเ็หมาะกับผู้ใช้กลุ่มเด็ก  น่าจะเป็นวัยรุ่น เร่ิมทํางานหรือวัยรุ่น กลุ่มนักศึกษา

อะไรอย่างนี้ น่าจะเหมาะ 
แล้วถ้าเกิดว่าคุณนกได้ใช้รถยนต์รุ่นน้ี 
คิดว่าจะส่งผลภาพลักษณ์ของตนเองเป็น 

ก็น่าจะดูคล่องแคล่ว ดูสนุก ๆ อะไรอย่างนี้ มัน ๆ 
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อย่างไรบ้าง จะทําให้เราดูเป็นวัยรุ่นขึ้น
ไหม 

 

ดูเป็นวัยรุ่นสนุก ๆ  ใช่ แล้วด้วยสีสนัอะไรพวกน้ีมันก็ดูโอเคนะ แปลกตาดี 
สวยดี 

ประเด็นถัดไปเป็นเรื่องอิทธิพลจากตัวทีวีซี
พวกน้ีว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ฮอนด้า ซิต้ี
กับฮอนด้า แจ๊ซ อย่างไรบ้าง อย่างแรก
เลยครับ นักแสดงนําในทีวีซมีีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของรถยนต์ทั้งสองรุ่นอย่างไร 

จริง ๆ มันต่างเลยนะเมื่อก๊ี สองรุ่นที่นําเสนอมาตัว
นักแสดงเขาพยายามให้มันเห็นถึงความต่างอยู่แล้วอะ 
ในช่วงอายุหรือคนหน่ึงคือนักบริหาร อีกคนอย่าง
ฮอนด้า แจ๊ซ นี่ก็เด็กวัยรุ่นอยู่แล้ว มันต่างกันมาก 
อยู่แล้วอะ เขาค่อนข้างชัดเจนตรงนี้ 

ก็คือวัยที่ต่างกัน เขาเลือกตัวนักแสดงมาให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ต่างกัน
อยู่แล้วว่ารถตรงน้ีมันเหมาะกับคนประเภทไหนอะไร
อย่างน้ีค่ะ ค่อนข้างชัดเจนนะ 

ต่อไปเรื่องกิจกรรมแอคทิวิต้ีต่าง ๆ ในทีวีซี
มีส่วนต่อการมองภาพลักษณ์รถยนต์ 
ทั้งสองรุ่นต่างกันไหมครับ 

แอคทิวิต้ีเมื่อก๊ีหรอ ก็มีแค่การเช่ือมเรื่องของดนตรีนะ 
เร่ืองเก่ียวกับงานเพลง ถ้าแค่เมื่อก๊ีนะสองแบรนด์ 
สองคันน้ีนะ 

อย่างอันแรกจะเป็นเร่ืองนักธุรกิจ นัก
ดนตรี  

นักธุรกิจแต่ว่าอีกด้านหน่ึงเขาก็คือเขาชอบในการที่ 
เขาจะไปดูคอนเสิร์ตใช่ปล่าวเมื่อก๊ี ก็คือเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของดนตรี แล้วก็อย่างฮอนด้าแจ๊ซเมื่อก๊ี 
ก็คือปาร์ต้ีดนตรีกันก็แบบแจม 

เป็นวัยรุ่นเล่นดนตรีกัน ก็คือเหมือนสื่อแค่ประมาณน้ี 
ส่วนดนตรีประกอบในทีวีซ ี
ซาวน์แบ็คกราวน์อะไรพวกนี้ มีผลต่อ 
การมองภาพลักษณ์รถยนต์ทัง้สองรุ่น 
ไหมครับ 

เมื่อก๊ีต่างเลยนะ ความสนุกกับความแบบอย่าง
ฮอนด้า ซิต้ี เมื่อก๊ีจะมาแบบเหมือนนุ่ม ๆ คลาสสิค  
แต่ว่าอย่างของฮอนด้า แจ๊ซ ก็สนุกมาเลยไง ก็เน้นวัย
อยู่แล้วแหละ ก็ชัดเจนอะ แยกกันเหมือนคนละแนว 

แล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนทีวีซทีั้งสองอย่าง
ไปคนละแบบเลย เราจะมองภาพลักษณ์
เปลี่ยนกันไหม 

มันก็น่าจะต่างนะ ให้เปลี่ยนไปเลย 
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แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีทีวีซีพวกน้ีเลย เราจะ
มองภาพลักษณ์รถยนต์ฮอนด้า ซิต้ี
กับฮอนด้า แจ๊ซ เป็นอย่างไร 

จากประสบการณ์ที่เห็นมาเน่ีย ด้วยความว่าฮอนด้า
จะก็เป็นวัยรุ่นแหละ ฮอนด้า ซิต้ี ก็คือมีอายุมากกว่า
ฮอนด้าแจ๊ซขึ้นมาตามเลเวลของรถอะไรอย่างน้ี  

ก็คือดูจากดีไซน์ของรถใช่ไหมครับ ใช่ ๆ ก็เด็กวัยรุ่นคงไม่ใช่ฮอนด้าแบบแจ๊ซแบบน้ัน
หรอกมั้ง เอ๊ย เด็กวัยรุ่นไม่ได้ซิต้ีเหมือนกับรถใหญข่ึ้น
อะไรอย่างนี้ ฮอนด้า แจ๊ซ มนัรถเล็ก ๆ น่าจะ
เหมาะสมในการเริ่มสตาร์ทคนัแรกอะไรอย่างน้ี 

ประเด็นสุดท้ายเปรียบเทียบความแตกต่าง
ภาพลักษณ์ของซิต้ีแล้วก็แจ๊ซนะครับ 

ก็เหมือนเมื่อก๊ีอยู่นะ ภาพลักษณ์ของเขามัน
เหมือนกับเขาพยายามสื่อให้ชัดเจนถึงช่วงอายุวัยด้วย
ไหมว่าคนขับแจ๊ซหรือคนขับซิต้ี อย่างคนขับแจ๊ซเน่ีย
มันน่าจะเด็กกว่าคนขับซิต้ี ในความคิดนะ 

แล้วมีปัจจัยอะไรบ้างในทีวีซีทีทําให้
มองเห็นความแตกต่างของทั้งสองรุ่นน้ี
ครับ 

ก็ทั้งตัวนักแสดงที่เลือกมา แลว้ก็เพลงด้วยแหละ  
ก็คือสื่อทั้งสองอย่างแหละ ทัง้นักแสดงก็จะดูเป็นคนที่
โตขึ้นมากว่า 

วัยทํางานกับวัยรุ่น วัยทํางาน ใช่ 
แล้วก็เร่ืองเพลง เพลงที่เลือกมา อันนู่นมันดูหรหูรา อันน้ีมันก็วัยรุ่น

ตามสไตล์มาแรง ๆ อะไรอย่างนี้ สนุกสนานมาก ๆ  
ก็มีเร่ืองนักแสดงกับเร่ืองเพลงใช่ไหมครับ อืม เขาพยายามสื่อให้ชัดเจนอยู่ 
แล้วระหว่างรถยนต์ทั้งสองรุ่นน้ี คุณนก
ชอบรถคันไหนมากที่สุดครับ 

จริง ๆ ถ้าเกิดให้เลือกสองคันน้ีเองนะ ชอบฮอนด้า 
แจ๊ซ มากกว่า 

เพราะอะไรครับ เพราะว่าชอบรถที่มันสามารถจะไม่ต้องลงไปเปิดท้าย
รถ ใส่ของได้เลยในรถ 

สะดวกกว่าด้วยใช่ไหม สะดวกกว่า 
แล้วคิดว่าถ้าเราขับรถคันน้ีคนอ่ืนจะมอง
เราอย่างไรครับกับฮอนด้า แจ๊ซ 

ก็น่าจะเหมือนวัยรุ่นเนอะ มีความสนุก 

แล้วถ้าเกิดเราได้มาขับฮอนด้า ซิต้ี คิดว่า
คนอ่ืนจะมองเราเป็นอย่างไร 

ก็คงจะอีกระดับหน่ึง น่าจะมีอายุ อาจจะดูภูมิฐาน
มากข้ึนอะไรอย่างนี้ค่ะ 

ก็มีเท่าน้ีครับ ขอบคุณมากครับ โอเคค่ะ 
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