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บทคัดย่อ 
การคน้ควา้อิสระเร่ือง  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนดา้ 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนั์ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้  ในเขตกรุงเทพมหานคร  คือ 1)ปัจจยัดา้นการประกาศ 2)ปัจจยัดา้นการจดั
เหตุการณ์ 3) ปัจจยัดา้นการน าเสนอข่าว 4) ปัจจยัดา้รการจดักิจกรรม 5) ปัจจยัดา้นการใชส่ื้อเฉพาะ 6) ปัจจยั
ดา้นการโน้มน้าวใจ 7) ปัจจยัดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 8) ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ยี่ห้อฮอนด้า 9) ปัจจัยด้านการแสวงหาข้อมูล 10 ) ปัจจัยด้านการพประเมินทางเลือก 11)ปัจจัยด้านการ
ประเมินทางเลือกหลงัซ้ือ 12 ) ปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือกหลงัการซ้ือ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้เรียน ท างาน อาศยักรุงเทพมหารนครฝ่ังตะวนัออก จ านวน 400 
คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ยี่ห้อฮอนดา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมากซ่ึงตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหาคร ได้ดีท่ีสุดคือ1)ปัจจัยด้านการประกาศ  
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(2)ปัจจยัดา้นการจดัเหตุการณ์ (3) ปัจจยัดา้นการน าเสนอข่าว (4) ปัจจยัดา้นการจดักิจกรรม(5) ปัจจยัดา้นการ
ใชส่ื้อเฉพาะ (6)ปัจจยัดา้นการโมน้นา้วใจ (7) ปัจจยัดา้นกิจกรรมแสดงความรับชอบต่อสังคม (8) ปัจจยัดา้น
การตดัสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนดา้ (9)ปัจจยัดา้นการแสวงหาขอ้มูล (10)ปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือก (11) 
ปัจจยัดา้นการตนัสินใจซ้ือรถยนต ์(12)ปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือกหลงัการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยั
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตรงตามสมมติฐานทุกประการและสามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดป้ระมาณมาณร้อยละ 67.6 
 
ABSTRACT 

Independent study on Factors affecting the purchase of Honda brand cars in the eastern Bangkok 
area The objective is to study Factors affecting the purchase of Honda brand cars in East Bangkok, 1 ) 
Announcement 2) Event Management 3) News Presentation 4) Event Management 5) Use of Specific Media 
6) Persuasion 7) Accountability 8) Awareness 9) Information seeking 10) Choice consideration 11) Car 
buying decision 12 )  Aftermarket behavior The questionnaires were used as a tool for data collection. The 
sample consisted of 400 people studying in the eastern Bangkok metropolitan area. The statistics used in the 
data analysis were percentage, average. standard deviation Correlation coefficient analysis and multiple 
regression analysis 

The study indicated that Factors influencing public relations factors affecting the decision to buy 
Honda brand cars Of consumers in Bangkok in overall is at a high level, which factors affect the decision to 
buy Honda brand cars of consumers in Bangkok The best is 1) the announcement factors (2) Event 
management factors (3) News presentation factors (4) Event management factors (5) Factors using specific 
media (6) Influence factors (7) Factors affecting social responsibility (8) Demand factors or problems (9) 
Information seeking factors (10) Factors for consideration of alternatives (11) Factors for decision making 
to buy cars (12) Factors for post-buying behavior In a relationship with Public relations factors that affect 
the decision to buy Honda brand cars Of consumers in Bangkok met all the assumptions and can explain the 
variation of public relations factors affecting the decision to buy Honda brand cars Consumers in Bangkok 
have approximately 67.6 percent. 
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บทน า 
อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด สังเกตไดจ้ากการท่ี

บริษทัหลายค่าย มีการเปิดตวัรถยนต์ใหม่ๆ เขา้สู้ตลาด และมีการใช่กลยุทธ์ท่ีหลากหลายทางการตลาดมา
แข่งขนัท าใหป้ริมาณการผลิตและการจ าหน่ายและการจ าหน่ายรถยนตข์องประเทศไทยมีการจ าหน่ายรถยนต์
เพิ่มขึ้นทุกปี แมว้า่เศรษฐกิจของประเทศของแถบยุโรป จะอยูใ่นภาวะชะลอตวั แต่เศรษฐกิจของประเทศไทย
กลีบมาคึกคกั สอดคลอ้งกบัภาพการเพิ่มก าลงัการผลิตของรถยนตห์ลายค่ายให้เพียงพอต่อความตอ้งการ ทั้ง
เพิ่มก าลงัการผลิต และเพิ่มรุ่นสินคา้ใหเ้ลือกมากขึ้น แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ี
ได้รับรับกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ผนวกเข้ากับสถานการณ์ความไม่มั่นคงด้านการเมือง
ภายในประเทศ ก่อให้ความปล่ียนแปลงอย่างไรต่อวิธีการคิด การใชชี้วิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อุตสาหกรรมรถยนต ์ซ่ึงเป็นอุตหกรรมท่ีถือวา่เป็นตวัน าส าคญัประกาศหน่ึงดา้นเศรษฐกิจประเทศ TAQA  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลการประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อการซ้ือรถยนตร์ยีห่อ้ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการปะกาศ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตร์ยีห่้อฮอนดา้ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

3. พื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการจดัเหตุการณ์ ท่ีมีผลการตดัสินในซ้ือรถยนตร์ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

4.เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชนท่ีมุ่งเนน้ใหค้นจากชุมชนต่างๆมีส่วนร่วม มี
ผลต่อการสินใจซ้ือรถยนตร์ยี่หอ้ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการใชส่ื้อเฉพราะมีผลต่อการซ้ือรถยนตร์ยีห่้อฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

6. เพื่อศึกษาอิทธิพลดา้นการโน้มน้าวใจท่ีมีผลต่อการซ้ือรถยนตร์ยี่ห้อออนดา้ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

7. เพื่อศึกษาอิทธิพลด้านกิจกรรมหรือการกระท าท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อ
ตดัสินใจในการซ้ือรถยนตร์ยีห่อ้ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ส่งผลเชิงบวกผลต่อการซ้ือรถยนตร์ยี่ห้อฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  
2. ปัจจยัดา้นการดา้นการปะกาศส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตร์ยีห่้อฮอนดา้ของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. ปัจจยัดา้นการจดัเหตุการณ์ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใซ้ือรถยนตร์ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  
4. ปัจจยัด้านการจดักิจกรรมเก่ียวกับชุมชนท่ีมุ่งเน้นให้คนจากชุมชนต่างๆส่งผลเชิงบวกต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตร์ยีห่อ้ฮอนของผูบ้ริโภคดา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  
5. ปัจจยัดา้นการใชส่ื้อเฉพราะส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจมีผลต่อการซ้ือรถยนตร์ยีห่้อฮอนดา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
6.ปัจจัยด้านการด้านการโน้มน้าวใจส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนตร์ยี่ห้อฮอนด้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 7.ปัจจัยด้านกิจกรรมหรือการกระท าท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลเชิงบวกต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตร์ยีห่อ้ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ขอบเขตการวิจัย  
ขอบเขตเน้ือหา ในการศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
รถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรในการศึกษา ดงัน้ี 
1.ตวัประอิสระ เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด  1.1 การประกาศ  1.2 การจดั 

เหตุการณ์1.3 การน าเสนอข่าวสาร 1.4 การจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชน1.5 การใชส่ื้อเฉพาะ 1.6 การโนม้นา้วใจ 
1.7 กิจกรรมหรือการกระท าท่ีแสดงให้เห็นถึงความรับชอบต่อสังคม 

2. ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือ   2.1 การตระหนักถึงความตอ้งการ  2.2 การแสวงหาขอ้มูล 2.3 
การตดัสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2.4 การตดัสินใจซ้ือ  2.5 การประเมิน
ทางเลือกหลงัการซ้ือ  

ขอบเขตด้านประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยั เรียน ท างาน อยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีเคยมี
ประสบการณ์ใชร้ถยนตย์ี่ห้อฮอรดา้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ผูวิ้จยัยงัใชสู้ตร
การค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยค านวณท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 สัดส่วน
ประชากรท่ีตอ้งการสุ่มเท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอย่าง อย่างนอ้ย 384 คน ซ่ึงผูว้ิจยัขอก าหนดใช้กลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 400 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากขึ้นและสะดวกในการประมวลผล 
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ขอบเขตด้านเวลา การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่เดือน กนัยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย  

1.ผูป้ระกอบกาธุรกิจยานยนตร์น าความรู้จากผลการศึกษาในเร่ืองตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตร์ มาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัให้ลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้ 
หรือการสร้างภาพลกัษณ์สร้างช่ือเสียงใหก้บัตราสินคา้เพื่อใหมี้ความน่าไวว้างใจในผลิตภณัฑ์ 

2.ผูป้ระกอบการธุรกิจยานยนตร์น าความรู้จากผลการศึกษาเร่ืองราคาของผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตร์ 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ความหมายของการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public relations: MPR) คือกระบวนการ

วางแผน การปฎิบัติให้ส าเร็จตามเป้าหมาย รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลความส าเร็จหลังการ
ด าเนินงาน ท่ีจะช่วยส่งสริมใหลู้กคา้กลุ่มหมายเกิดการซ้ือและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ถูกเวลา โดยผ่ายทางการน าเสนอขอ้มูล ท่ีน่าเช่ือถือและท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยระบุถึง
กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์ ( วิรัช ลภิรัตนกุล 2544 อา้งถึงใน ศศิปรภา ชัยประสิทธิ.ม.ป.ป การประชา
สัมพนัธืการตลาด หมายถึง ขั้นตอนในการวางแผนด าเนินการไปจรถึงการ ประเมินผลผล โดยใช่วิธีการให้
ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบัสินคา้และองคก์ร เพื่อใหผู้รั้บข่าวสารเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์ไดมี้
การบูรณาการพฒันาไปเก่ียวขอ้งกับกรรมทางการตลาด เพิ่มโอกาสของผลส าเร็จและสามารถแข่งขนัใน
ตลาดท่ีการส่ือสารเป็นส่ิงส าคญั (สุวิมล สุวรรณี วีรยา ภทัรอาขาชยั และอารีรัตน์ แซ่คู , 2557) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปารมี ค าชมภู (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินซ้ือเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดั

พลงังานมาตรฐานของผูบ้รโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  
พิชญช์มญชุ ์พรมรัตน์ (2555) ไดท้ างานศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
สุภาวรรณ ชยัทวีวุติกุล 2555 ไดท้ าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการล าดบัการจดัเหตุการณ์ การซ้ือสินคา้

และบริการออนไลน์แบบรวมกลุ่มกนัซ้ือบนไซตE์NSOขอลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ภาณุวฒัน์ ชุ่มช่ืน(2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์โตโยตา้รุ่นพรีอุส  
นิธิพล นบัสิน (2555)  ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการโนม้นาวใจและการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสม

การตลาด  
พิรดา กสินาชีวะ (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการรับรู้  ข่าวสาร การน าเสนอ ข่าวสาร ทศันคติ  
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สุภาวรรณ ชยัทวีวุติกุล 2555 ไดท้ าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการล าดบัการจดัเหตุการณ์ การซ้ือสินคา้
และบริการออนไลน์ 

ปัทมพร จิระบุญมา (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ืองคุณค่าของการใช้ส่ือเฉพาะของยี่ห้อ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ 

พงศา ธเนศศรียานนท ์(2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินซ้ือรถยนต์รุ่นประหยดั 
(ECO Cars) ท่ีมีเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 1,600 cc  

ฤดี หลิมไพโจน์ (2557)ได้ท าการศึกษาเร่ืองส่งเสริมส าคญัการโฆษณาหรือการประกาศเพราะการ
โฆษณาพบเห็นการโฆษณาหรือการประกาศอยูทุ่กวนันบัตั้งแต่ต่ืนนอนเขา้ไปจนถึงเวลาเขา้นอน  

อุกฤษ อุทยัวฒันา (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตมื์อสองของลูกคา้เตน็ท์
รถพฒันสรณ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  

ไพรินทร์ ปราศอาพาธ (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรอสิระ                                                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกาศ  

การจดัเหตุการณ์ 

 การน าเสนอข่าวสาร  

การจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชน 

การใชส่ื้อเฉพาะ 

การโนม้นา้วใจ 

กิจกรรมหรือการกระท าท่ีแสดงให้เห็น

ถึงความรับชอบต่อสังคม 

การตดัสินใจซ้ือรถยนตฮ์อนดา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การแสวงหาขอ้มูล 

การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจซ้ือรถยนต์ 

การประเมินทางเลือกหลงัการซ้ือ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตร์ยี่ห้อ

ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เม่ือท าการส ารวจตามขั้นตอนแลว้จึงน าขอ้มูลท่ีเก็บมา
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

แหล่งข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีแหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูล 2 แหล่ง คือ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary source) ใชแ้บบสอบถามในการศึกษาจากผูบ้ริโภคท่ีท างาน เรียน อาศยัอยู่

ในเขตจงัหวดัภูเก็ต และเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ เช่น บุฟเฟ่ต์หมู
กระทะ บุฟเฟ่ต์กุ ้งกระทะ บุฟเฟ่ต์ทะเล ชาบูบุฟเฟ่ต์ เป็นตน้ จ านวน 400 คน โดยผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบ 
Pretest น าแบบสอบถามจ านวน 40 ชุด ไปสุ่มแจกกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน เพื่อเป็นการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยก าหนดการเก็บขอ้มูลจะด าเนินการภายในเขตจงัหวดัภูเก็ต หลงัจากนั้นน ามา
ทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือหรือค่าความเช่ือมัน่ได ้(Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อให้แบบสอบถามมี
ความน่าเช่ือถือได ้และหลงัจากนั้นใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บตามความเป็นจริง 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary source) ใช้แบบสอบถามในการศึกษาจากผูท่ี้ใช้รถยนต์แบนรด์ฮอนด้า
เฉพาะผูท่ี้เคยใช ้สนใจ และซ้ือรถยนตแ์บนรด์ฮอยดา้ จ านวน400ชุด โดยผูวิ้จยัไดท้ าการทดสอบ Pretest น า
แบบสอบถามจ านวน40ชุดไปแจกกลุ่มตัวอย่างจ านวน40คนเพื่อเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม โดยก าหนดการเก็บขอ้มูลจะด าเนินการท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัออกหลงัจากนั้นน ามา
ทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือหรือค่าความเช่ือมัน่ได ้(Cronbach s alpha coefficient ) เพื่อให้แบบสอบถามมี
ความน่าเช่ือถือได ้และหลงัจากนั้นใชวิ้ธีการสุ่ม ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงแบบทดสอบ
ถามจ านวน 400 ชุด เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บตามความจริง 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
การวิจยั เร่ืองปัจจยัดา้นประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตร์ยี่ห้อฮอนดา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 58.0รองลงมาคือ เพศชาย 168 จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 42.0 
ตามล าดบัผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายนุอ้ยกวา่30 ปีจ านวน 202 คนคิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ 
31-40 ปี จ านวน 179 คนคิดเป็นร้อยละ 44.8. และ 51-60 ปีขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และ 41-
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50 ปี  จ าวนวน 9คน คิดเป็นร้อยล่ะ 2.5 ตามล าดบัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสภานภาพโสดจ านวน 247 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 และสมรส จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 31.5 ล าดบัผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี 
อาชีพ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยล่ะ31.0 รองลงมา เป็นประกอบธุรกิจส่วนตวั 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยล่ะ27.8 และ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 21.8  และ รับ
ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ าวนวน 78 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 19.5 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดับปริญญาตรี 281 คนคิดเป็นร้อยล่ะ 80.0 รองลงมาคือ รองลงมาคือปริญญาโท 70 คน คิดเป็นร้อนล่ะ 
97.5 และต ่ากวา่ปริญญาตรี 39 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 9.8 และ ต ่ากวา่ปริญญาเอก 10 คิดเป็นร้อยล่ะ 2.5 ตามล าดบั  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินเดือน มีเงินเดือนอยุ่ท่ี 10001-20,000บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 
36.8 รองลงมาคือ 30,000บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อนล่ะ 32.8  20,001-30,000 บาทขึ้นไป จ านวน73 คน คิดเป็น
ร้อยล่ะ 18.3 และนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000บาท คิดเป็นร้อยล่ะ 12.3 ตามล าดบั 

 

สรุปผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล มีผูต้อบแบบถามทั้งหมดจ านวน 400 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมอายุต ่ากว่า30ปี 

สภานภาพโสดจ านวน มีการศึกาษาระดับปริญญาตรี มี อาชีพ เป็นพนักงานบริษทัเอกชน เงินเดือน  มี
เงินเดือนอยุ่ท่ี 10001-20,000บาท ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่้อฮอนดา้ 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
องค์ประกอบ 12ดา้น ปัจจยัดา้นการประกาศ ปัจจยัดา้นการจดัเหตุการณ์ ปัจจยัดา้นการน าเสนอข่าว ปัจจยั
ดา้นการจดักิจกรรม ปัจจยัดา้นการใช้ส่ือเฉพาะปัจจยั ดา้นการโน้มน้าน้าวใจ ปัจจยัดา้นการกิจกรรมแสดง
ความรับชอบต่อสังคม  ดว้นค่าเฉล่ีย  X̅  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) ดงัน้ี ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่้อฮอนดา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพร่วมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ขอ้ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดดา้นการประกาศ ดา้นการจดัเหตุการณ์ ดา้น
การน าเสนอข่าว ดา้นการจดักิจกกรม ด้านการใช้ส่ือเฉพาะ ดา้นการโน้มน้าน้าวใจ ดา้นการกิจกรรมแสดง
ความรับชอบต่อสังคม ดา้นการตระหนกั ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการพิจารณาทางเลือก ดา้นการตดัสิน
เลือกซ้ือรถยนต ์ดา้นการพฤติกรรมหลงัซ้ือ  ตามล าดบั 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองเร่ืองปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนตร์ยี่ห้อฮอนด้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อปัจจยัด้านประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตร์ยี่ห้อฮอนด้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจยัด้านการประกาศ ปัจจยัด้านการ
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ประกาศ จากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ดา้นการประกาศโดย
รวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากการท่ียี่ห้อฮอนดา้หรือ
โชร์รูมมีการบอกข้อมูลการขาย เช่นการเรียงล าดับรุ่นรถยนต์ขายดีท าให้ท่านผู ้สึกสนใจยี่ห้อการท่ียี่ห้อ
ฮอนดา้ด์มีการประชาสัมพนัธ์โปรโมชัน่ พิเศษท่ีน่าสนใจ เช่น การลดราคารถยนต ์การแถมอุปกรณ์ตกแต่ง
เป็นต้น  การให้ข้อมูล ของแบรนฮอนด้าด์หรือโชว์รูมมีความถูกต้องชัดเจน ท าให้ท่านใช้บริการอย่าง
ปลอดภยั และเกิดประโยชน์สูงสุด แบนรด์ฮอนด้าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน ส่ือหลายช่องทางเช่น 
โทรทศัน์ นิตยสาร ส่ือโซเชียลมีเดีย ท าใหลู้กคา้รับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่ง รวดเร็ว พนกังานขายมีการโทรไปเสนอ
แคมเปญประจ าเดือนท าให้ท่านรู้สึกสนใจซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ ฤดี หลิม 2557 127 ไดก้ล่าวว่า 
การส่งเสริมส าคญัการโฆษณาหรือการประกาศเพราะการโฆษณาหรือการประกาศในธุรกิจยายนต์ในชีวิต
ความเป็นอยู่ของทุกวนัน้ีตอ้งพบเห็นการโฆษณาหรือการประกาศอยู่ทุกวนันับตั้งแต่ต่ืนนอนเขา้ไปจนถึง
เวลาเขา้นอนการโฆษณาหรือการประกาศจะมีอยูทุ่กหนทุกแห่ง 

ปัจจยัดา้นการจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชนจากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตแ์บรนด์ฮอนดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบั
มากพิจารเป็นรายขอ้ทางยีห่้อฮอนดา้มีการจดัแคลเปญพิเศษเช่นการขบัขี่ปลอดภยัท าใหลู้กคา้อยา่งมีส่วนร่วม 
ทางยี่ห้อส่งเสริมการจดักิจกรรมในวนัพิเศษ เช่น วนัพ่อ/วนัแม่ท าให้ท่านอยากเขา้ร่วมกิจกรรมความพร้อม
ในการจดัโครงการและกิจกรรม มีความสมเหมาะต่อสถานท่ีและเวลา   ซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ 
วรรณ ชยัทวีวุติกุล 2555 การศึกษาพฤติกรรมการล าดบัการจดัเหตุการณ์ การซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์
แบบรวมกลุ่มกนัซ้ือบนไซต ์ENSO  ขอลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัการส่ือสารทางการตลาด
แบบครบวงจร ด้านประชาสัมพนัธ์ ด้านการโฆษณา การจัดเหตุการณ์ และการบอกว่าสามารถท านาย
พฤติกรรมของการซ้ือสินคา้ และบริการเฉล่ียได ้

ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการน าเสนอข่าวจากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตแ์บรนด์ฮอนดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบั
มากพิจารเป็นรายขอ้ ทาง ยี่ห้อฮอนด้าน าเสนอข่าวสารเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เช่นการน าเสนอรถยนต์
และเคมเปญใหม่ๆของสินคา้ท าให้ท่านเกิดความสนใจ ท่านมองว่ายี่ห้อฮอนดา้ท่ีน าเสนอข่าวสารนวตักรรม
ใหม่ของสินคา้ได่อย่างรวดเร็ว เป็นยี่ห้อท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง การเสนอข่าวการเติบโตของห่ีห้อฮอน
ดา้ส่งผลให้ธุรกิจมีความน่าเช่ือถือท าให้เกิดความสนใจผลิตภณัฑ์  ทางยี่ห้อฮอนดา้น าเสนอข่าวสารการจดั
กิจกรรมงานขบัขี่ปลอยภยั ได้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ และทานอยากเขา้ร่วมกิจกรรม การ
ประชาสัมพนัธ์แนะน าและให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมงานโดยจดัท าคู่มือขบัขี่ปลอยภยัแจกให้ท่านอยากมีส่วน
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ร่วมในกิจกรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ พิรดา กสินาชีวะ (2556) ไดศึ้กษาการรับรู้  ข่าวสาร การ
น าเสนอ ข่าวสาร ทศันคติและปัจจยัผลต่อการใชไ้บโอดีเซล เพื่อทดแทนเช้ือเพลิงดีเซล ส าหรับรถยนต ์กลุ่ม
ประชากรตวัอยา่งท่ีศึกษา  กลุ่มผูผ้ลิตและจ าหน่วยไบโอดีเซลเชิงพาณิชย ์ในประเทศไทย ไดแ้ก่            บริษทั 
ป ต ท จ ากดั (มหาชน)และบริษทับางจากปิโตเลียม จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชนจากผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนต์แบรนด์ฮอนด้านโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อ ท่านตอ้งการ
สนบัสนุนยีห่อ้ฮอนดา้เพราะแบรนดมี์ส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นต่างๆ แก่สังคม เช่นดา้นเงินทุน อุปกรณ์
กีฬา ให้กับกิจกรรมของชุมชน ท่านสนใจเขา้รวมกิจกรรม  OTOP และวิสาหกิจชุมชนทัว่ประเทศ เพราะ
ทราบว่าแบรนด์ฮอนดา้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ท่านเห็นดว้ยส่งเสริมยี่ห้อฮอนดา้ท่ีการสนับสนุนการ
จดัสรรงบประมาณเพื่อสร้างสาธารประโยชน์แก่ชุมชนเช่นการนร่วมทาสีปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBLท่าน
รับรู้ว่ายี่ห้อฮอนดา้มุ่งเนน้กิจกรรมเพื่อเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ท าแก่เยาวชนในชุมชนต่างๆท าใหท้่าน
ช่ือชนในตวัของ  ภาณุวฒัน์ ชุ่มช่ืน (2555) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์โตโยตา้รุ่นพรีอุส ของ
ผูโ้ภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีศึกษาคือผูบ้ริโภคท่ีสมใจซ้ือรถยนต์ โตโยตา้พรีอุส 
จ านวน 400 คนโดยผูต้อบแบบถามสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-3 ปี ผลการวิจยัพบว่าปัจจยั
ดา้นส่วนประสมการตลาด และปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิตมี ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนต ์โตโยตา้พรีอุส 

ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปัจจยัดา้นการใชส่ื้อเฉพาะจากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือรถยนตแ์บรนด์ฮอนดา้นโดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ ทางยี่ห้อฮอนดา้มีการ
จดัโชวรู์มแบบสะทอ้นเอกลกัษณ์ของยีห่อ้ไดอ้ยา่งจดัเจนท าใหท้่านอยากเยีย่มชมยีห่อ้ ยีห่อ้ฮอ้นดา้มีการใชโ้ล
โกต้ราท่ีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของยี่ห้อท าให้ยี่ห้อมีความน่าสนใจ ยี่ห้อฮอนดา้ใชก้ารโฆษณาท่ีส่ือถึ ง
สินคา้เป็นอย่างดีท าให้ท่านให้สามารถสอบถามลกัษณะของยี่ห้อกบัท่ีปรึกษาการขายได้ง่าย ท่านมีความ
เช่ือมัน่ในยี่ห้ออย่างไร เม่ือเทียบกบัคุณภาพ ราคา ตลอดจนการบริการต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิด
ของ ปัทมพร จิระบุญมา (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณค่าของการใชส่ื้อของยี่ห้อท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์
ฮอนด้า ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ ตั่งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน400คนโดยผูต้อบตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง25-30ปี ผลวา่การวิจยัปัจจยัดา้นเป็นของการใช่ส่ือท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ฮอนดา้กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงองคป์ระกอบความ
เป็นเอกลกัษณ์มากท่ีสุด 
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ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีด้านการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการโน้มนาวใจผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตแ์บรนด์ฮอนดา้นโดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ ยี่ห้อฮอ้นดา้มีการควบคุม
ทิศทางการให้ ข่าว หรือ การรายงานข่าว แก่ ส่ือมวลชนต่างๆ ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในองค์กร ทางยี่ห้อ
ฮอนดา้สนบัสนุนกิจกรรมของส่ือมวลชน เป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ ท าใหท้่าน รู้สึกดีต่อการใชสิ้นคา้
ขององคก์ร ท่านคิดว่าการซ้ือรถยนต ์สามารถท าไดทุ้กเวลา สถานการณ์ ยี่ห้อฮอนดา้สร้างความสัมพนัธ์กบั
หน่วยงานราชการ เช่น ร่วมมือกบัรัฐบาลจดัตั้งกฎหมายเก่ียวกบั การขบัขี่ปลอดภยั ท าให้ท่านคิดว่าผูข้บัขี่
ความปลอดภยัมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ นิธิพล นบัสิน (2555)  ไดศึ้กษาการโนม้นาวใจ
และการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถกระบะของผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ จ านวน400คนโดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชานอายุ18 -30ปีผลการวิจยั
พบวา่ปัจจยัดา้นการโนม้นาวใจ ในดา้นอารมณ์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้โดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ พบว่า  ท่านรู้สึกดีท่ียี่ห้อ
ฮอนดา้มีการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัว่ิงแวดลอ้มมีการจดักิจกรรมการบริจาครับเงิน หรือส่ิงของหรือสมทบทุนเพื่อ 
ช่วยเหลือสังคมท่านคิดว่ายี่ห้อฮอนดา้มีส่วนช่วยลดปัญหาโลกร้อน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ ปารมี 
ค าชมภู(2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินซ้ือเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐาน
ของผูบ้รโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกาษาพบว่า มีวตัถุประสงค์ของการเลือกซ้ือรถยนต์ คือ 
ซ้ือเพื่อใชเ้ดินทางไปท างาน หรือโรงเรียน โดยมีตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนดา้ขอลผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหาครการ
วิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าขอ้ท่านเลือกช้ือยี่ห้อด์ฮอนดา้เพราะค านึงถึงราคาและความคุม้ค่า รวมถึงการประหยดัเช้ือเพลิง
ท่านเลือกซ้ือรถยนต์เพราะท่ีปรึกษาการขายสามารถให้ขอ้มูลท่ีครบ อธิบายตอบขอ้สงสัยได ้ท่านเลือกซ้ือ
รถยนตเ์พราะท่ีปรึกษาการขายสามารถให้ขอ้มูลท่ีครบ อธิบายตอบขอ้สงสัยได ้ท่านเลือกยี่ห้อฮอนดา้ เพราะ
มีความน่าเช่ือถือ และไวว้างใจได้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ พงศา ธเนศศรียานนท ์(2556) ไดศึ้กษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินซ้ือรถยนต์รุ่นประหยัด (ECO Cars) ท่ีมีเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 1,600 cc ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีศึกษาคือผูส้นใจหรือก าลงัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัท่ีมีเคร่ืองยนต์
ไม่เกิน1,600cc.ในเขตกรุงเทพมหารคร 
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ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นการประชาสัมธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนดา้ผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครปัจจยัดา้นการแสวงหาขอ้มูลวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์แบ
รนดฮ์อนดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่านซ่ึงสอดคล้องกับหลกัแนวคิดของ 
ปัทมพร จิระบุญมา (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณค่าตราสินตา้ท่ีมรผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ ฮออนดา้ ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีศึกษาคือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครท่ีมี
อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไปจ านวน 400คน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-30 ปี 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนด้ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการเช่ือมโยงองคป์ระกอบของตราสินคา้มากท่ีสุด 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์าผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  ปัจจยัด้านการการตดัสินใจซ้ือรถยนต์วิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้านโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่านมกัตัดสินใจซ้ือยี่ห้อ
ฮอนด้าเพราะภาพลกัษณ์ของตรายี่ห้อยี่ห้อรถ ท่านมกัตดัสินใจซ้ือยี่ห้อฮอนด้าเพราะฟ่ังชั่น เช่นเลนวอส  
ระบบน าทาง ระบบสั่งการดว้ยเสียงแบบสิริ ท่านมกัตดัสินใจซ้ือยี่ห้อฮอนดา้เพราะมีการทดลองขบัขี่ก่อน 
ท่านมกัตดัสินใจซ้ือยีห่้อฮอนดา้เพราะคุม้ค่ากบัราคาท่ีเหมาะสม ท่านมกัตดัสินใจซ้ือยี่หอ้ฮอนดา้ตเ์พราะจาก
การบอกต่อหรือแนะน าของผูใ้ชจ้ริง ซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ ไพรินทร์ ปราศอาพาธ (2557) ไดท้ า
การวิจัยหัวข้อเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลว่าการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ส่วน ใหญ่ใช้รถยนต์ซีวิค มากท่ีสุด รองลงมาคือ
รถยนตซิ์ต้ี 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินซ้ือรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือกหลงัการซ้ือผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตแ์บรนด์ฮอนดา้นโดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เม่ือท่านพึ่ง
ใจต่อยี่ห้อฮอนดา้จะมีการแนะน าต่อ เม่ือท่านพึ่งใจต่อแบรนด์ฮอนดา้ จะมีการกลบัมาซ้ือซ ้ า เม่ือท่านพึ่งใจ
ยี่ห้อฮอนดา้แนวโน้มท่ีจะซ้ือรถยนต์ให้เป็นของขวญัแก่บุคคลอ่ืนเม่ือท่านพึ่งใจ ยี่ห้อฮอนดา้ท่านจะท าการ
รีวิวผ่านยูทูบ เม่ือท่านพึ่งพอใจต่อคุณภาพและการบริการของยี่ห้อฮอนดา้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักแนวคิดของ 
พิชญ์ชมญชุ์ พรมรัตน์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง “ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงาน
มาตรฐานสากลความปลอดภยั(รถยนตอี์โค) ในอนาคตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาลยัเชียงใหม่” โดย
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ทฤษฎีแรงจูงใจแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด และจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่คาดว่าจะซ้ือ
รถยนตอี์โคในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ปัจจัยด้านการประกาศ ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการประกาศในดา้นการรับรู้ปัญหาอยูใ่นระดบั
มาก ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ยีห่อ้ฮอนดา้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่น ส่ือหลายช่องทางเช่น โทรทศัน์ 
นิตยสาร ส่ือโซเชียลมีเดีย ท าใหลู้กคา้รับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่ง รวดเร็ว และควรมีการประชุมวา่งแผนแคมเปญ
ก่อนทุก 

ปัจจัยด้านการจัดเหตุการณ์ ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการจดัเหตุการณ์ในดา้นการรับรู้ปัญหาอยูใ่น
ระดบัมาก ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ ความพร้อมในการจดัโครงการและกิจกรรม มีความสมเหมาะต่อสถานท่ีและ
เวลา มีท่ีจอดรถเพียงพอ อุปกรณ์ ทดสอบขบัขี่มีความปลอดภยัมีมาตรฐาน มีเจา้หนา้ท่ีและครูฝึกอยูด่ว้ยทุก
คร้ัง มีการโทรนดัหมายล่วงก่อนวนัจดังาน 

ปัจจัยด้านการน าเสนอข่าว ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการน าเสนอข่าวในดา้นการรับรู้ปัญหาอยูใ่น
ระดบัมาก ส่ิงท่ีควรปรับคือ ยี่หอ้ฮอนดา้น าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เช่นการน าเสนอรถยนต์
และเเคมเปญใหม่ๆของสินคา้ท าใหท้่านเกิดความสนใจ  

ปัจจัยด้านการจัดกจิกรรมเกี่ยวกบัชุมชนด้านการจัดกจิกรรมเกี่ยวกบัชุมชน ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยั
ดา้นการจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชนดา้นการจดักิจกรรมเก่ียวกบัชุมชน ในดา้นการรับรู้ปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 
ส่ิงท่ีควรปรับคือ ท่านตอ้งการสนบัสนุนยีห่อ้ฮอนดา้เพราะแบรนดมี์ส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นต่างๆ แก่
สังคม เช่นดา้นเงินทุน อุปกรณ์กีฬา ใหก้บักิจกรรมของชุมชน มีการจดัแข่งขนักีฬา  

ปัจจัยด้านการใช้ส่ือเฉพาะ ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการใชส่ื้อเฉพาะในดา้นการรับรู้ปัญหาอยูใ่น
ระดบัมาก ส่ิงท่ีควรปรับคือ ทางยีห่อ้ฮอนดา้มีการจดัโชวรู์มแบบสะทอ้นเอกลกัษณ์ของยีห่อ้ไดอ้ยา่งจดัเจน
ท าใหท้่านอยากเยีย่มชมยี่หอ้   ทางโชวรู์ม มีการจดัสถานท่ีเพียงพอต่อลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ มีการจดัโชวรู์มให้
ลูกคา้ไดจ้ดจ าในตวัยี่หอ้ได ้

ปัจจัยด้านการโน้มน้าวใจผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการโนม้นา้วใจดา้นการรับรู้ปัญหาอยูใ่นระดบั
มาก ส่ิงท่ีควรปรับคือ ยีห่อ้ฮอ้นดา้มีการควบคุมทิศทางการให ้ข่าว หรือ การรายงานข่าว แก่ ส่ือมวลชนต่างๆ 
ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในองคก์รโปรโมทผา่นส่ือทุกช่องทาง และเขา้ถึงผูบ้ริโภคทุกระดบั  

ปัจจัยด้านกจิกรรมหรือการกระท าที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้น
กจิกรรมหรือการกระท าท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นการรับรู้ปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ส่ิงท่ีควร
ปรับคือ ห้อฮอนดา้มีการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัว่ิงแวดลอ้ม พฒันารถยนตรุ่์นใหม่ๆใหมี้ความประหยดัพลงังาน
มากขึ้น 
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ปัจจัยด้านการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ฮอนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่ิงท่ีควรปรับคือ 
เลือกช้ือยีห่้อดฮ์อนดา้เพราะค านึงถึงราคาและความคุม้ค่า รวมถึงการประหยดัเช้ือเพลิง มีการแนะน าปุ่ ม 
ECON พร้อมทั้งอธิบายการใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 

ปัจจัยด้านการแสวงหาข้อมูล ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการแสวงหาขอ้มูลในดา้นการรับรู้ปัญหาอยู่
ในระดบัมาก ส่ิงท่ีควรปรับคือ เพื่อการแนะน าปากต่อปาก ควรสร้างความประทบัใจเม่ือแรกเจอ เช่นการ
บริการน ้าด่ืม ของวา่งต่าง การแต่งการท่ีเหมาะสม เพื่อให้มีการแนะน าลูกบอกต่อ 

ปัจจัยด้านการประเมินทางเลือกผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการพิจารณาในดา้นการรับรู้ปัญหาอยูใ่น
ระดบัมาก ท่ีควรปรับคือ ท่านเลือกยีห่อ้ฮอนดา้เพราะเปรียบเทียบของแถมต่างสาขา  และควรดูความพร้อม
ของลูกคา้ทุกคร้ัง เช่นในเร่ืองของเงินดาวน์ ความพร้อมนะวนัออกรถ  

ปัจจัยด้านการตัดใจซ้ือรถยนต์ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์นดา้นการรับรู้
ปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ส่ิงท่ีควรปรับคือ มกัตดัสินใจซ้ือยีห่อ้ฮอนดา้เพราะภาพลกัษณ์ของตรายีห่อ้แบรนดร์ถ 
ควรสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีเพื่อใหลู้กคา้จดจ าในตวัยีห่อ้ได้ 

ปัจจัยด้านการประเมินทางเลือกหลงัการซ้ือ ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมหลงัการขายใน
ดา้นการรับรู้ปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ส่ิงท่ีควรปรับคือ เม่ือมีการออกรถไปแลว้ท่ีปรึกษาการมีการโทรไป
สอบถามถึงการขบัขี่ ภายใน7วนั พร้อมทัง่แนะน าลูกคา้ ภายใหม่มาให ้แจง้ลูกคา้เม่ือกรมธรรมม์าถึง  

 

ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 
1.ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรถยนต ์ยีห่อ้ฮอนดา้น กบัรถยนตย์ีห่อ้อ่ืนๆเพื่อ

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการผลิตรถยนตห์รือการน าเขา้รถยนต ์ ในการวางแผน การลงทุนและการ
ด าเนินงานธุรกิจต่อไป 

2.ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรเพิ่มปัจจยัท่ีตอ้งศึกษาใหม้ากขึ้น โดยเฉพาะตวัแปรอิสระ เช่น ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อประหยดัเช้ือเพลิง หรือดา้นค่านิยม เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤคติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้ของผูบ้ริโภคไดช้ดัเจนยิง่ขึ้นซ่ึงะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการวงการอุตสาหกรรมผลิตรถยนตม์ากขึ้น 
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