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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ีงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินคา้และค่านยิมที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อ

รถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปของผู้นิยมรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้เทคนิคการวจิัยเชิงปริมาณ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งได้การรับรองด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคณุวุฒิและมีการ

ทดสอบค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากบั 0.842 ตัวอย่างจ านวน  200 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติ

ที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณาประกอบด้วย ค่าความพี่ คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชงิ

อนุมานได้แก่การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ทัง้นี้การทดสอบสมมตุิฐานท าที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

0.05 

ผลการศึกษาพลว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นโดยเห็นด้วยต่อตัวแปรชื่อภาพลักษณ์ตราสินคา้

ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาเปน็รายดา้นพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดบัเห็นดว้ยค่อนข้างสูงคือ

ทุกคร้ังที่ขับรถยนต์แบรนด์ยโุรปท่านจะได้รับความปลอดภัย ขณะที่ผลการศึกษาพลวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความคิดเห็นโดยเห็นด้วยต่อตัวแปรชื่อค่านิยมในระดับเห็นด้วยค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่



มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับเห็นด้วยค่อนข้างสูงคือใช้แล้วท าให้เกิดความมั่นใจในขณะขบัขี่ ขณะทีผ่ลการศึกษาพลว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นโดยเห็นด้วยต่อตัวแปรชื่อการตัดสินใจให้ความส าคัญต่อตัวแปรชื่อในระดับ

การตัดสินใจค่อนข้างสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าดา้นที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับการตัดสนิใจค่อนข้างสูงคือ

ท่านตัดสินใจทีจ่ะซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปเพราะไว้วางใจในคุณภาพการใช้งานทีด่ีกว่า 

ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่าภาพลักษณ์ตราสินคา้และคา่นิยมทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถยนต์

มือสองแบรนด์ยุโรปของผูน้ิยมรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์ตราสินคา้, ค่านิยมที่, การตัดสนิใจ, รถยนต์มือสอง 

Abstract 

The purposes of this study aimed to product image and value influencing used car 

lover’s decision to buy European used car in Bangkok metropolitan district by using 

quantitative research techniques. The tool used for collecting data is questionnaires.  The 

content was certified by experts and tested for confidence equal to 0.842 samples of 200 

people selected by convenient sampling method.  The statistics used are:  The descriptive 

statistics consisted of brotherhood, percentage, mean, standard deviation and inferential 

statistics such as estimation and hypothesis testing.  The hypothesis test was performed at the 

statistical significance level of 0.05. 

The results of the study revealed that the respondents expressed their opinions on 

the brand image variables at the quite high level of agree. When considering each aspect, it 

was found that the aspect with the highest mean at the agreed level was quite high every 

time. Driving European brands, you will be safe. While the results of the arbitrary study 

revealed that the respondents expressed their opinions on the variable name values at the 

quite high level of agree when considering each aspect, it was found that the aspect with the 

highest mean at the level of agreeing was quite high. And cause confidence while driving while 

the results of the study showed that the respondents expressed their opinions in favor of the 

decision variable name, the importance of the named variable at the decision-making level 



was quite high when considering each aspect. A rather high decision is that you decide to buy 

a European used car brand because of the trust in the quality of use better. 

In the correlation analysis, it was found that product image and value influencing used 

car lover's decision to buy European used car in Bangkok metropolitan District.  Statistically 

significant at the 0.05 level, respectively. 

Keywords: Brand image, Value, Decision making, Used cars 

บทน า 

เนื้อหาของบทแรกเป็นการน าเสนอสถานการณท์ี่มีความเก่ียวข้องกับปัญหาวิจัยของการศึกความส าคัญ
ของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รบัจากการศึกษา และค านิยามศัพท์
เชิงปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
สถานการณ์ ที่มา และปัญหาของการวิจัย 
 สถานการณ์ในปัจจบุนที่มผีู้ใช้รถยนต์มือสองเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

กว่ารถยนต์มือหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ผูค้นจึงนิยมซื้อรถยนต์มือสองและแนะน าต่อกันเปน็วงกว้าง เนื่องจากสภาพ

เศรษฐกิจที่จะลงตัวและส่งผลตอ่ความสามารถในการผ่อนช าระค่างวดรถนอกจากนี้ยังมีผู้ทีน่ิยมซื้อรถยนต์ใหม่

เป็นจ านวนมากจึงท าให้ผู้คนขายรถนยต์ที่มีอยู่สู่ตลาดรถยนต์มอืสอง นั่นจึงท าให้มีรถยนต์มือสองเป็นจ านวนมาก

ถูกส่งต่อไปสู่เจ้าของใหม่ ในตลาดรถยนต์มือสองก็จะมีรถยนตอ์ยู่หลายแบรนด์ด้วยกนั เช่น Toyota(โตโยต้า), 

Isuzu(อีซูซุ), Honda(ฮอนด้า), Mitsubishi(มิตซบูิช)ิ, Nissan(นิสสนั), Mazda(มาสดา้), Ford(ฟอร์ด), MG(เอ็ม

จี), Suzuki(ซูซูกิ), Kia(เกีย), Hyundai(ฮนุได), Volvo(วอลโว)่, Subaru(ซูบารุ) ทั้งหมดนีไ้ด้สร้างความ

หลากหลายให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสองเป็นอย่างดี 

ส าหรับตลาดรถยนต์แบรนด์ญี่ปุน่ในตลาดประเทศไทยพบว่าเปน็ที่นิยมของประชาชนเป็นสว่วนใหญ่

มากกว่าค่านยิมในรถยนต์แบรนด์ยุโรป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบรนด์ญี่ปุ่นมีราคาที่คนสามารถหาซื้อได้ การ

ประหยัดเชื้อเพลิงและความง่ายในการเข้าใช้บริการที่ศูนยบ์ริการซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากรวมถึงอะไหล่ต่างๆที่หา

ได้ทดแทนง่ายกวา่ 

เมื่อพิจารณาถึงรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปซึ่งคนที่ซื้ออาจจะมมีุมมองที่แตกต่างจากการซื้อรถยนต์มือ

หนึ่งแบรนด์ญีปุ่่น เนื่องจากคนที่ซื้อรถยนต์แบรนด์ยุโรปอาจมคีวามชอบในภาพลักษณ์ของแบรนด์ยุโรปแต่ติด

ปัญหาเรื่องราคาที่สูง ดังนัน้จึงตดัสินใจซื้อแบรนด์ยโุรปมือสองเพราะได้ราคาที่ถูกกว่า 



อย่างไรก็ตามการตัดสินใจซื้อสนิค้านัน้ได้มีการศึกษามากมายทีศ่ึกษาว่าปจัจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เป็นเพราะภาพลักษณ์ตราสินคา้ เช่น Prof. Dr. A.M.A. van Deemen and Dr. H.L. Albersได้ศึกษาและ

อธิบายว่าเป็นความสัมพนัธ์ที่เกิดขึ้นจริง ในขณะทีป่ัจจัยตัวอื่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ กลา่วคือค่านิยมของสัง

คอมที่มองไปถึงระดับตนเองและครอบครัว เช่น Leif Sundberg and Elizabeth C. Ravlin ได้ศึกษาและนิยาม

ว่าการตัดสนิใจซื้อเป็นผลมาจากค่านิยมของผู้บริโภค 

ส าหรบัการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับกลุ่มรถยนตม์ือสอง

แบรนด์ยุโรปที่จะน าไปสู่ผลสรุปของการศึกษาที่ว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าและค่านิยมทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

รถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปของผู้นิยมรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครโดยผู้วิจัยได้น าเสนอปัญหาของการ

วิจัยของการศึกษาดังต่อไปนี้  

1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแสดงความคิดเห็นอย่างไรตอ่ภาพลักษณ์ตราสนิค้าและค่านยิมและการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรป 

2. ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสนิค้าและค่านิยมมีผลต่อการการตัดสนิใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปหรือไม่ 

 

ความส าคัญของการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณ์ตราสินคา้และคา่นิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์

ยุโรปของผู้นิยมรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร” นอกจากจะได้รบัทราบถึงความคิดเห็นของประชากรที่มี
ต่อภาพลักษณ์ตราสนิค้าและค่านิยมแล้วการศึกษาในเร่ืองนี้ยังท าให้ทราบถึงปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปของผู้นิยมรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวน าไปสู่การ
วางแผนในเร่ืองประชากรศษสตร์เพื่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปของผู้นิยมรถยนต์มือสองในเขต
กรุงเทพมหานครอันจะเป็นแนวทางส าคัญส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ธุรกิจที่เก่ียวกับรถยนต์มือสอง เช่น 
โรงพยาบาลที่ คลินิก สถาบนัความงาม จะได้ใช้ผลการศึกษาดงักล่าวในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน กล่าวคือ เต็นท์รถมือสอง จะได้ใชผ้ลการศึกษาดังกลา่วในการเพิ่มประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลของการปฏบิัติงาน กล่าวคือ 

1. ธุรกิจสามารถน าผลการศึกษาทีเ่ก่ียวข้องกับปัจจัยแต่ละเร่ืองไปใช้ในเร่ือง การวางแผนนโยบายและกล
ยุทธ์ด้านค่านยิมและคุณภาพการบริการ 

2. ธุรกิจสามารถน าผลการศึกษาทีเ่ก่ียวข้องกับการส่งผลระหว่างปจัจัยด้านภาพลักษณต์ราสนิค้าและ
ค่านิยมทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปของผู้นิยมรถยนต์มือสองในเขต



กรุงเทพมหานครไปใช้ในการพฒันาหรือปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ นอกจากนีน้ักวิชาการและนักวิจัยยังสามารถน าผลการศึกษาไปขยายความรู้หรือ
ท าการศึกษาต่อไปเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้น ดงันั้นวัตถปุระสงค์ในคร้ังนี้ ได้แก่ 

1. เพื่อส ารวจและสรุปความคิดเห็นของคนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อค่านิยม ภาพลักษณ์ตราสินค้า
และค่านยิมในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยโุรป  

2. เพื่อวิเคราะห์และสรุปอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสองแบรนด์ยุโรปของผูน้ิยมรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เพื่อให้ได้ผลการศึกษาทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ ดังนี้  
1. ขอบเขตด้านประเภทการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้เทคนิคของการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล  
 

ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรทีจ่ะใช้ศกึษา และน าตัวแปรเหล่านัน้มาศึกษารายละเอียดของตัวแปรทกุตัวและ
ความสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหว่างกัน 
ตารางที่1.3 : สรุปเทคนิคทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

เนื้อหาที่วิเคราะห์ เทคนิคทางสถิตทิี่ใช ้
1. การอธิบายคุณลักษณะของตวัแปร 
     1.1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์  
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
     1.2 ข้อมูลความคิดเห็นที่เก่ียวกับตัวแปรทุก
ประเภท ได้แก ่
     - ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือ ภาพลักษณ์
ตราสินคา้และคา่นิยม 
     - ตัวแปรตาม คือการตัดสนิใจซื้อรถยนต์มือสอง
แบรนด์ยุโรป 

 
1.1 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
 
1.2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหว่าง
ภาพลักษณ์ตราสินคา้และคา่นิยมที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรป 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (พหุคูณ) 
 

 
 

1. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้เปน็ประโยชน์ต่อธุรกิจและบุคคลทีไ่ดน้ าผลการศึกษาไประยุกต์ใช้ดังต่อไปนี้ 
1. ธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์ ไดแ้ก่ ธุรกิจเต็นท์รถมือสอง โดยที่ธุรกิจจะน าไปใช้ในการวางแผนนโยบาย

และกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การบริการอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
2. บุคคลที่สนใจ ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลวิชาชีพตา่งๆ ที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้

สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตา่งๆ อาทิ 
2.1 น าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อขยายผลการศึกษาให้มีมุมมองที่

หลากหลายมากข้ึน หรือน าไปใช้ประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีความชดัเจนเพิ่มข้ึน 
2.2 น าไปใช้เป็นประเด็นในการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเพิ่มรายละเอียดของ

การศึกษาที่สนใจอยู่ในขณะนัน้ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
2.3 น าไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความรู้ และทักษะให้กับการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
3. กลุ่มนักวิชาการสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

3.1 น าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
3.2 น าไปใช้เป็นข้อมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีความชัดเจนมากข้ึน 
3.3 น าไปใช้เป็นการขยายความรู้ และเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่อธิบายถึงตัวแปรที่ท าการศึกษาใน

คร้ังนี้ให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น ในลักษณะของอทิธิพลที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปร 
 
ค านิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ภาพลักษณ์ตราสินคา้ หมายถึง ภาพลักษณ์ของบริษัท/สินคา้/บริการ ที่สื่อออกมาในเชิงบวก เพื่อให้
ผู้บริโภคเข้าใจ รู้จัก และสามารถจดจ าไปไดน้าน โดยผู้บริโภคจะสามารถจดจ าและรู้จัก ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ได้
จากการใช้ประสบการณ์เดิมเข้ามาช่วย จากการสัมผสั และจากการบอกเล่า ปากต่อปาก องค์ประกอบของ
ภาพลักษณ์ในทีน่ี้ได้ภาพลักษณด์้านการจดจ าตราสินคา้, ด้านคณุภาพ, ด้านความเชื่อมโยงด้านผู้ใช้, ด้านความ
ภักดีต่อตราสินค้า, ด้านสงัคม  



 ค่านิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับความ
ปรารถนา คุณคา่และความถูกต้องของสังคมนั้นๆ เชน่ ชาวอเมริกันถือว่า “ประชาธปิไตย”มีค่าสูงสุดควรแก่การ
นิยมควรรักษาไว้ด้วยชีวิต อเมริกันรักอิสระ เสรีภาพ และความก้าวหน้าในการงานเป็นตน้ ส่วนค่านิยมของคน
ไทยหรือคนตะวันออกโดยทั่วไปนั้นแตกต่างจากค่านิยมในอเมริกันหรือคนตะวันตก เช่น คนไทยถือว่าความสงบ
สุขทางจิตใจและการท าบุญให้ทานเปน็สิ่งทีพ่ึงปรารถนา การเคารพเชื่อฟังบิดามารดาและการกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่ง
ที่ควรยกย่องในที่นี้ค่านิยมประกอบด้วยค่านิยมทางสังคม, ค่านิยมทางจิตวิทยา 

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกทีไ่ด้
พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เปน็ทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปา้หมายขององค์การ การตัดสินใจเปน็
สิ่งส าคัญ และเก่ียวข้องกับ หน้าที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่จะเปน็การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน การประสานงาน และการควบคุมในที่นี้ได้แก่ ไม่เปลี่ยนใจที่จะซือ้รถยนต์มือสอง
แบรนด์ยุโรป, คิดวา่การตัดสนิใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปเป็นการตัดสนิใจที่ถูกต้อง, คิดว่าการตัดสนิใจซื้อ
รถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปจะท าให้ท่านใช้เงินอย่างคุ้มคา่, มั่นใจที่จะซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปมากกว่าแบ
รนด์ญี่ปุ่น, ตัดสินใจทีจ่ะซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยโุรปเพราะไวว้างใจในคุณภาพการใช้งานที่ดกีว่า, ตัดสินใจที่
จะซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปเพราะได้รบัค าแนะน าจากผู้ทีรู่้จักที่มีประสบการณ์การใช้งานมาก่อน, ตัดสินใจ
ที่จะซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยโุรปเพราะได้รับการบริการหลังการขายที่ไว้วางใจได้, ตัดสินใจที่จะซื้อรถยนต์มือ
สองแบรนด์ยุโรปเพราะสมาชิกในครอบครัวเห็นด้วย, ตัดสินใจทีจ่ะซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปเพราะชืน่ชม
ความเป็นชาติยโุรป, ตัดสนิใจทีจ่ะซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปแม้ว่าแบรนด์ญี่ปุน่จะมโีปรแกรมการส่งเสริม
การขานที่นา่สนใจมากกว่า 
 

การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาทั้งตัวแปรอิสระ ตัวแปรค่ันกลาง และตัวแปรตาม

จากงานวิจัยของผู้ท าการวิจัยหลายๆทา่นท าให้เห็นว่าตัวแปรตน้จะมีผลต่อตัวแปรตามเป็นสว่นใหญ่ 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้มีการก าหนดคุณสมบัติไว้เพื่อให้ได้ประชากรที่มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ได้รับจากประสบการณข์องตนเองและได้รับจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ อาทิ ผู้ที่มีความสนทิใกล้ชิด 
เอกสารทางช่องทางประเภทอื่น เป็นต้น ความรู้และความเข้าใจดังกล่าวสง่ผลให้ประชากรสามารถให้ข้อมูลโดย



แสดงความคิดเห็นได้อยา่งถูกตอ้งสอดคล้องกับประเด็นทีผู่้วิจัยศึกษา ซึ่งคุณสมบตัิของประชากร ได้แก่ 1.บุคคล
ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 2.บุคคลที่เป็นเจ้าของรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรป 3.บุคคลที่สนในรถยนต์มือ
สองแบรนด์ยุโรป 

 
2. ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง หมายถึง ตัวแทนของประชากรที่น ามาใช้ในการศึกษาเนื่องจากขนาดของประชากรที่มขีนาด
ใหญ่ และผู้วิจัยจะใช้ตัวอย่างทีม่ีคุณสมบัติตรงกับประชากรของการศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน
เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีคุณสมบัตดิังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

2.1 ทบทวนคุณสมบัติของประชากรที่ก าหนดไว้ในเบื้องตน้ 
2.2 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  
2.3 การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลนโ์ดยใช้แอปพลิเคชั่น

ส าเร็จรูป 
2.3.1 แจกแบบสอบถามแบบถึงตัวบุคคลในเขตพื้นที่กรุงเทพ 
2.3.2 แจกแบบสอบถามทางออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่นส าเร็จรูปจ านวน 200 ชุด และได้รับ
ความร่วมมือในการตอบกลับจ านวน 200 ชุด 

2.4 จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจากผูว้ิจัยไมส่ามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอน
เพราะไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลที่รายงานจ านวนดังกลา่วได้ ดงันั้นผู้วจิัยจึงค านวณจ านวนตัวอย่าง โดยใช้สูตร
การค านวณของ Cocrancs (1977) ซึ่งเป็นสูตรการค านวณที่ใชใ้นกรณีที่ผู้วิจัยไมท่ราบจ านวนประชากร ดังนี้ 

𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

ในที่นี้ n = จ านวนหรือขนาดตัวอย่าง 
Z = ค่าความเชื่อมั่นที่ระดบัร้อยละ 93 เท่ากับ 1.89 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของจ านวนหรือขนาดตัวอย่างทีย่อมรับได้เท่ากบั 0.07 
แทนค่าสูตรจะได้จ านวนหรือขนาดตัวอย่างเทา่กับ 182.25 ตัวอย่างผู้วิจยัจะใช้จ านวน 200 ตัวอย่าง

เนื่องจากต้องการส ารองความผดิพลาดที่อาจเกิดจากความผดิพลาดโดยการตอบค าถามของผูต้อบแบบสอบถาม 
3. เครื่องมือในการศึกษา 

งานวิจยัฉบับที่ด าเนนิการอยู่นีไ้ด้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล โดยการตั้งเป็นค าถามและผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามที่เป็นลักษณะการแสดงความคิดเห็น ดังมี
รายละเอียดของการจัดท าเครื่องมือ คือ 

3.2 ที่มาของเคร่ืองมือ 



ในที่นี้หมายถึง ค าถามที่อยู่ในแบบสอบถามที่มีความเก่ียวข้องกับตัวแปรที่ใช้ศึกษาทุกตัว และทกุ
ประเภทนั้น ซึง่ผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย 

3.2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3.2.2 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งได้มีการศึกษามาก่อน 
3.2.3 ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
3.2.4 ค าแนะน าจากอาจารย์ทีป่รึกษา 

3.3 องค์ประกอบของเครื่องมือ 
แบบสอบถามที่ใช้เปน็เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษา ประกอบด้วยค าถาม ซึ่ง

แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 : ค าถามเก่ียวกับข้อมลูประชากรศาสตร์ มีค าถามจ านวนทัง้สิ้น 7 ข้อ  ลักษณะค าถามในส่วน

ที่ 1 นี้ จะเปน็ค าถามชนิดปลายปิด เป็นแบบให้เลือกตอบข้อที่ตรงกับความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถามมาก
ที่สุด 

ส่วนที่ 2 : ค าถามเก่ียวกับตัวแปรเรื่องภาพลักษณ์ตราสินคา้ มีค าถามจ านวนทั้งสิน้ 12 ข้อ 
ส่วนที่ 3 : ค าถามเก่ียวกับตัวแปรเรื่องค่านิยม มีค าถามจ านวนทัง้สิ้น 9 ข้อ 
ส่วนที่ 4 : ค าถามเก่ียวกับตัวแปรเรื่องการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปมีค าถามจ านวนทั้งสิน้ 

10 ข้อ 
ลักษณะของค าถามในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นค าถามชนิดปลายปดิแบบแบ่งระดบัคะแนนโดยค่า

คะแนนทีน่้อยที่สุด มีคา่เท่ากับ 1 และค่าคะแนนที่มากที่สุดมีคา่เท่ากับ 5  
 
3.5 การตรวจสอบเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนนิการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนที่จะน าไปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งการ
ตรวจสอบเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 

3.5.1 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)  
ผู้วิจัยไดน้ าแบบสอบถามให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตอ่ประเด็นค าถามที่จะใช้วัดความคิดเห็น

ของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็น หลังจากนั้นผู้วิจยัจึงเก็บรวบรวม
ข้อเสนอแนะต่างๆ และน ามาปรับปรุงแก้ไขส าหรับข้อค าถามทีม่ีการท้วงติงและแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

3.5.2 การตรวจสอบความเชื่อถือ หรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
ผู้วิจัยไดท้ าการทดลองโดยน าแบบสอบถามจ านวน 30-40 ชุด ไปทดลองกับกลุ่มทดลองจ านวน 30-40 

คน ซึ่งกลุ่มทดลองจะต้องมีคุณสมบัติของประชากรอย่างครบถว้น เม่ือได้รับค าตอบแล้วจะน าค าตอบไปค านวณ



ค่าโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์ครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) ค่าสรุปสัมประสิทธิอั์ลฟ่าของตัวแปร
แต่ละตัวเปน็ดังนี ้
ชื่อตัวแปรต้น และตัวแปรตาม   ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบชอัลฟ่า  
1. ภาพลักษณ์ตราสนิค้า     0.797 
2. ค่านิยม       0.727 
3. การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรป   0.816 

ค่ารวม      0.842  
 
ในการพิจารณาคา่สัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัวรวมทัง้ค่ารวม พบว่ามีคา่เท่ากับ 0.842 และอยู่

ในช่วง 0.7-1.00 แสดงว่าผู้วิจัยสามารถน าแบบสอบถามซึง่เป็นเครื่องมือของการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้
เก็บข้อมูลได้ 

4. ประเภทของสถติิที่ใช ้
ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้ คือ 
4.1 สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยไดน้ ามาใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในเร่ืองต่อไปนี้ คือ 

4.1.1 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ใช้เพื่อวิเคราะห์และอธิบายถึงคุณลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งใช้มาตรวัดนามบัญญัติและมาตรวัดจัดอันดบั (ธีรพัฒน์ บุญญอารักษ์, 2560) 

4.1.2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์และอธิบายความคิดเห็นของ
ตัวอย่างในเร่ืองภาพลักษณ์ตราสินค้าและค่านิยมที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรป
ของผู้นิยมรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค (จิตตินนัท์ วฒุิกร, 2564) ซึ่ง
ผลการศึกษาทีไ่ด้จะเป็นการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ตัง้ไว้ คือ เพื่อส ารวจความคิดเห็นของคน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินคา้และคา่นิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือ
สองแบรนด์ยุโรปของผู้นิยมรถยนต์มือสอง 
4.2 สถิติเชิงอนุมาน ผู้วจิัยไดน้ ามาใช้เพื่อการทดสอบสมมุตฐิานส าหรับการตอบวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาที่ตั้งไว้ว่าอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินคา้และคา่นิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์
ยุโรปของผู้นิยมรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในรูปของการส่งผล 
ระหว่างตัวแปรตน้ ที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค และตัวแปรตามที่ใชม้าตรวัดอันตรภาค ผู้วิจยัได้เลือกใช้สถิติการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) (กิตติศักดิ์ อังคะนาวนิ, 2564) 

ในการวิเคราะห์ดังกล่าวเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจยัตั้งไว้ว่าเพือ่วิเคราะห์อิทธิพลของภาพลักษณ์ตรา
สินค้าและค่านิยมที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปของผูน้ิยมรถยนต์มือสองในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการก าหนดสมมติฐานไว้ดังนี้คือ 



สมมติฐานที่ 1 : ภาพลักษณ์ตราสินคา้ที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปของผู้นิยม
รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 2 : ค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปของผูน้ิยมรถยนต์มือสอง
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
สรุปสถิติข้างตน้ทีน่ ามาใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ และเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ ได้แสดงใน ตารางที่ 
3.2 และในการทดสอบสมมุตฐิานนั้น จะทดสอบที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติเทา่กับ 0.05 

 
การแปลผลคา่สถิต ิ

เนื่องจากค่าสถิติทีไ่ด้จากการประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติต เช่น ค่าเฉลี่ย คา่สัมประสิทธิ์ ต้องมีการ
แปลผลโดยใช้ความหมายในลักษณะของความมาก–น้อย ดังนัน้ผู้วิจัยจงึได้มีการก าหนดช่วงชึน้ ซึ่งสะดวกต่อการ
แปลผล โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยท าการค านวณความห่างของแต่ละช่วงคะแนนโดยใชส้ตูร ดังนี้ (อ้างอิง) 

ช่วงห่างระหวา่งช่วงคะแนน =  
 ค่ามากสุด−ค่าน้อยสดุ 

ระดับช้ัน
 

  
ในที่นี้ผู้วจิัยได้แบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดับ 

5 = ระดับค่าคะแนนมากที่สดุ 
1 = ระดับค่าคะแนนน้อยที่สดุ 

ดังนั้นการแทนค่าสูตรจะได้  =   
5−1

5
   = 0.80 

 
2. ท าการก าหนดช่วงชัน้ส าหรับการแปลผลคา่คะแนนที่ตกอยู่ในช่วงชั้นตา่งๆ ดงันี้  

คะแนนที่มีคา่อยู่ในช่วง 1.00 – 1.80 แปลผลว่า น้อยที่สุด  
คะแนนที่มีคา่อยู่ในช่วง 1.81 – 2.61 แปลผลว่า ค่อนข้างน้อย  
คะแนนที่มีคา่อยู่ในช่วง 2.62 – 3.42 แปลผลว่า ปานกลาง  
คะแนนที่มีคา่อยู่ในช่วง 3.43 – 4.23 แปลผลว่า ค่อนข้างมาก 
คะแนนที่มีคา่อยู่ในช่วง 4.24 – 5.00 แปลผลว่า มากที่สุด  

 
ดังนั้นในการแปลผลค่าต่างๆ ทีค่ านวณได้ของงานวิจัยฉบบันี้ จงึมีความหมายดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้วยต่อภาพลักษณ์ตราสนิค้า แปลผลได้วา่ 
1.00 – 1.80 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
1.81 – 2.61 แปลผลได้วา่  มีระดับความเห็นด้วยค่อนขา้งนอ้ย 



2.62 – 3.42 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยปานกลาง 
3.43 – 4.23 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยค่อนขา้งสงู 
4.24 – 5.00 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้วยต่อค่านิยม แปลผลได้ว่า 
1.00 – 1.80 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
1.81 – 2.61 แปลผลได้วา่  มีระดับความเห็นด้วยค่อนขา้งนอ้ย 
2.62 – 3.42 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยปานกลาง 
3.43 – 4.23 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยค่อนขา้งสงู 
4.24 – 5.00 แปลผลได้วา่ มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด 

 
3. ค่าเฉลี่ยระดับการตัดสนิใจซือ้รถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรป แปลผลได้วา่ 

1.00 – 1.80  แปลผลได้วา่  มีระดับการตัดสนิใจต ่าที่สุด 
1.81 – 2.61  แปลผลได้วา่  มีระดับการตัดสนิใจค่อนข้างต า่ 
2.62 – 3.42  แปลผลได้วา่  มีระดับการตัดสนิใจปานกลาง 
3.43 – 4.23  แปลผลได้วา่  มีระดับการตัดสนิใจค่อนข้างสูง 
4.24 – 5.00  แปลผลได้วา่  มีระดับการตัดสนิใจสูงที่สุด 

 
 
สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลข้อมูลทางประชากรศาสตร 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปน็เพศชายคิดเปน็ร้อยละ 50.5 มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 มี
ระดับรายได้อยู่ที่ 15,001 บาทขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 76.5 และเมื่อสอบถามเก่ียวกับระดับการศึกษา พบวา่
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 60 อีกทั้งประสบการ์การท างานส่วน
ใหญ่คือ ต ่ากว่า 3 ปีคิดเป็นร้อยละ 33 นอกจากนี้สถานภาพส่วนตัวมากทีสุ่ดคือ โสด คิดเปน็ร้อยละ 57.5 และ
เหตุผลที่นิยมซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปคือชอบในคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 32 
สรุปผลข้อมูลตามวัตถุประสงค ์

ความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลระหว่างภาพลักษณ์ตราสนิค้าและคา่นิยมที่มีต่อการตัดสนิใจซื้อ
รถยนต์มือสองแบรนด์ยุโรปของผู้นิยมรถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิทธิพล b beta t P-Value (Sig) 
ภาพลักษณ์ตราสินคา้ 0.273 0.229 3.179 0.002* 



ค่านิยม 0.541 0.505 7.004 0.000* 

ตัวแปรตามคือการตัดสนิใจซื้อรถยนต์มือสองแบรนด์ยโุรป 
ค่าสถิติ : R-square = 0.468, df = 2, 197, F = 86.688, P ≤ 0.05* 
ค าอธิบาย 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 อธิบายไดว้่า โดยภาพรวมตัวแปรอิทธิพลทั้งสามตัวรวมกันจะส่งผลต่อ

ความภักดีในตราสนิค้าคิดเปน็ร้อยละ 46 (R-square = 0.468) อย่างมีนัยส าคัญ โดยที่ตัวแปรอิทธิพลทั้งสามตัว
เป็นอิสระต่อกัน (F = 86.688, P ≤ 0.05) ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแยกเป็นตัวแปรอิทธิพลแต่ละตัวยังพบอีกว่า ตัวแปรอิทธิพลแตล่ะตัวส่งผลต่อ
ความภักดีในตราสนิค้าอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยพิจารณาจากค่า P-Value (Sig) ของแต่ละตัวแปรพบว่ามีคา่ต ่ากว่า 0.05 ในขณะเดียวกันยงัพบว่า
ตัวแปรอิทธิพลแต่ละตัวส่งผลตอ่ความภักดีในตราสินคา้แตกต่าง กล่าวคือ ตัวแปรอิทธิพลดา้นความตั้งใจเข้าร่วม
กิจกรรมของธุรกิจ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสนิค้ามากที่สุด (beta = 0.229) ตามด้วยตัวแปรอิทธิพลค่านิยม 
(beta = 0.505) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
เอกสารอ้างอิง 
(ศิวบูรณ์ ธนานุกูลชัย, 2554) ภาพลักษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองค่ายญี่ปุ่นของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร, การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
(วุฒิพงศ์ พานชิภักดีกุล, 2561) ภาพลักษณ์ตราสินคา้ กลุ่มอ้างอิง และกิจกรรมส่งผลการขายทีส่่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกายแบรนด์ตา่งประเทศของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ, การค้นคว้า
อิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(วศิน อัมโรสถ, 2564) ปัจจัยคุณค่าของตราสินคา้ ความไว้วางใจและภาพลักษณต์ราสนิค้าทีส่ง่ผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้แบรนด์เนมของคนกรุงเทพมหานคร, การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
(ศุภณัฐฐ์ สุรสกุลวฒัน์, 2564) ส่วนประสมทางการตลาด ค่านยิม และทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารเจในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
(ชางยู่ เหวย, 2559) อิทธิพลภาพลักษณ์ตราสนิค้า และค่านิยมทางสงัคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟแฟรน
ไชส์ตา่งประเทศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 



(ขวัญรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ, 2560) ค่านิยม พฤติกรรมผู้ใช้ และความภักดีในตราสนิค้าทีส่่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางแบรนด์เนมเกาหลขีองสตรีวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร, การค้นคว้าอิสระหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 


