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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1 ระดับความคิดเห็นในอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ตราสินค้ารถยนต์ Ford
ประเภท Pick-up ของผู้ บ ริโ ภคในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 2 ระดั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ Ford ประเภท
Pick-up ของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และ 3 อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ตราสินค้าทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ Ford ประเภท Pick-up ของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผูใ้ ช้รถยนต์ Ford ประเภท
Pick-up ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จานวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเ ลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นในอัตลักษณ์ และภาพลักษณ์ ตราสินค้ารถยนต์
Ford ประเภท Pick-up ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน
ระดับการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ Ford ประเภท Pick-up ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน อัตลักษณ์ตราสินค้าทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Ford ประเภท Pick-up อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพตราสินค้า ด้านวัฒนธรรมตราสินค้า และด้านภาพลักษณ์ ส่วนตัว และภาพลักษณ์ ตรา
สินค้าทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ Ford ประเภท Pick-up ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ และด้านทัศนคติ
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า การตัดสินใจซือ้
ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to explore opinion of consumers in Bangkok area about the
brand identity and image of Ford’s pickup truck, 2) to find out the purchase decision level in Ford’s pickup
truck of consumers in Bangkok area, 3) to investigate the brand identity and image affected the purchase
decision in Ford’s pickup truck of consumers in Bangkok area. Samples were 385 Ford’s pickup truck owners
in Bangkok area. Information was collected by using questionnaires. All data were analyzed by frequency
distribution, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis. The results of this study
showed that the level of the overall opinion about the brand identity and image of Ford’ s pickup truck was
high. After considering each aspect, the result reveals that all aspects were high. The overall purchase decision
level in Ford’s pickup truck was high. After individual aspect was analyzed, it was found that all aspect was at
the high level. The brand identities influenced the purchase decision of Ford’s pickup truck at the statistically
significant level of 0.05 were as follows: 1) brand personality, 2) brand culture and 3) self-image. The brand
images influenced the purchase decision of Ford’s pickup were attribute and attitude.
Keywords: Brand Identity, Brand Image, Purchase Decision
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บทนา
อุตสาหกรรมรถยนต์เป็ นหนึ่ งในอุ ตสาหกรรมที่
สาคัญของประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุ น
และมีการส่งเสริมด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ น
การลดภาษีนาเข้าชิน้ ส่วนรถยนต์หรือนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนต่าง ทีท่ าให้อุตสาหกรรมรถยนต์เติบโตและมีความ
เข้มแข็ง รวมถึงเป็ นประเทศฐานการผลิตรถยนต์ท่สี าคัญ
แห่งหนึ่งของโลกด้วย จากในปี 2559 ที่มปี ริมาณการผลิต
รถยนต์ทุกประเภทมากเป็ นอันดับที่ 12 ของโลก อันดับที่
5 ของเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียน และในอนาคต
อุตสาหกรรมรถยนต์ยงั คงสามารถขยายตัวและเติบโตได้
อี ก เนื่ อ งจากอัต ราการถื อ ครองรถยนต์ Motorization
Rate ของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ าคือ 232 คันต่อ
ประชากร 1 พันคน Krungsri Research 2017)
สถานการณ์ ด้า นปริม าณการผลิต โดยรวมของ
อุ ต สาห ก รรม รถ ย น ต์ ใน ปี 2560 เพื่ อก ารจ าห น่ าย
ภายในประเทศและการส่งออกมีการเติบโตขึน้ จากปี 2559
ประมาณร้อยละ 3 โดยคิดเป็ นปริมาณการผลิตที่มากกว่า
2 ล้ า นคั น เนื่ องจากการ ้ื นตั ว ของยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศเป็ นหลัก ประกอบกับปั จจัยสนับสนุ นอื่น
เช่น ปั ญหาภาวะภัยแล้งทีค่ ลีค่ ลายจากปี ท่ผี ่านมาซึ่งทาให้
ผู้บริโภคกลับมามีกาลังซื้อดีข้นึ และนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจ จากทางภาครัฐ อย่ า งโครงการพัฒ นาระเบีย ง
เศรษฐกิจ ภาคตะวัน ออก Eastern Economic Corridor
EEC ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ล งทุ น ของอุ ต สาห กรรม รถยน ต์
Kasikornresearch 2017 ทีม่ ผี ลให้อุตสาหกรรมยานยนต์
เติ บ โตและขยายตั ว ขึ้ น ในอนาคต สอดคล้ อ งกั บ การ
คาดการณ์ของ Economic Intelligence Center 2016) ว่า
ยอดการผลิตรถยนต์จะกลับมาอยู่ในเกณ ์ท่ดี แี ละค่อย
เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นไป และหากพิจารณาการผลิต
ตามประเภทของรถยนต์แล้ว รถยนต์นัง่ จะมีสดั ส่วนมาก
ที่สุดร้อยละ 51 รองลงมาคือรถยนต์ Pick-up ขนาด 1 ตัน
ร้อ ยละ 47 ส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ นรถยนต์ อ่ื น แต่ ย อดขาย
รถยนต์ ใ นประเทศที่ม ากสุด กลับ มิใช่ ร ถยนต์ นั ง่ แต่ เป็ น
รถยนต์ประเภท Pick-up ทีร่ อ้ ยละ 51 เพราะรถยนต์นงั ่ นัน้
ส่ว นใหญ่ เป็ นการผลิต เพื่อ ส่งออก Krungsri Research,
2017)
จากการส ารวจข้อ มูล สถิติก ารจ าหน่ า ยรถยนต์
ของค่ า ยต่ า ง จาก Headlightmag 2016, 2017 พบว่า

ยอดการจาหน่ ายรถยนต์รวมทุกประเภทในปี 2559
ขยายตัวสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 12.36 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า คิด
เป็ นจานวน 4,507 คัน โดยยอดขายรถยนต์เมือ่ จาแนกตาม
ในภาพรวมนัน้ พบว่า รถยนต์ประเภท Pickมีส ดั ส่ว นยอดจ าหน่ า ยมากกว่า รถยนต์ ใ นกลุ่ ม อื่น ในปี
2559 ประกอบกับ การที่ป ระเทศไทยเป็ น ตลาดหลัก ของ
Pick-up เพราะหากพิจารณาเ พาะ Pick-up ทีจ่ าหน่ ายใน
ประเทศแล้ว พบว่าประเทศไทยมีย อดขายเป็ น อัน ดับ 1
ของโลก JATO, 2017 ซึง่ ค่ายรถยนต์อย่าง
ทีม่ กี าร
ขยายตัวของยอดขายรถยนต์เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ในปี 2559 ก็
มีสดั ส่วนไปในทิศทางเดียวกันคือ มียอดจาหน่ ายรถยนต์
ประเภท Pick- มากกว่ารถยนต์ประเภทอื่น
จากข้อ มูล ของ Department of Land Transport
2017) ที่ม ีก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของรถยนต์ ป ระเภท
Pick-up ที่จดทะเบียนไว้ร่วมกับรถยนต์ประเภท Van ซึ่ง
เมือ่ แบ่งตามภูมภิ าคแล้วพบข้อมูลว่า กรุงเทพมหานครเป็ น
จังหวัดที่มจี านวนรถที่จดทะเบียนสะสมประเภทดังกล่าว
มากที่ สุ ด ถึ ง 1,300,257 คัน ในขณะที่ จ ัง หวัด อื่ น แม้
รวมทัง้ ภูมภิ าคแล้วก็ยงั มีจานวนทีน่ ้อยกว่ากรุงเทพมหานคร
อยูม่ าก เพราะกรุงเทพมหานครเป็ นฐานเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ ประกอบกับมีสงิ่ อานวยความสะดวกต่าง อย่าง
ครบครัน จึงท าให้ผู้ค นอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็ น จานวน
มาก อีกทัง้ ประชาชนส่วนใหญ่ก็มคี วามต้องการใช้รถยนต์
ส่ ว นบุ ค คล ดัง นั ้น จึง ท าให้ ก รุ ง เทพมหานครกลายเป็ น
จังหวัดทีม่ รี ถยนต์จานวนมาก
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบถึง
ปั จจัยหรืออิทธิพลที่ทาให้ยอดจาหน่ ายรถยนต์ของ Ford
เพิ่ม ขึ้น ในช่ ว งที่ผ่ า นมา ทางผู้วิจ ัย จึง มีค วามสนใจที่จ ะ
ศึกษาอัตลัก ษณ์ และภาพลักษณ์ ตราสินค้าที่มอี ิทธิพลต่อ
การตัด สิน ใจซื้ อ รถยนต์
ประเภท Pick- ของ
ผู้ บ ริ โ ภ คในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพ มหานคร โดยศึ ก ษ า
เกี่ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้าของ
Ford เพื่อช่วยให้ทราบว่าอิทธิพลของปั จจัยใดส่งผลต่อการ
ตัด สิน ใจซื้อ รถยนต์ ป ระเภท Pick-up แล้ว น ามาใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒ นาผลิต ภัณ ์ แ ละตราสิน ค้า รวมถึง
วางแ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ต่ าง ป ระก ารส าคั ญ คื อ เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการหรือองค์กรนาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและ
ปรับปรุงภาพลัก ษณ์ ตราสินค้าให้สอดคล้องและตรงตาม

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561
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ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างมากทีส่ ุด นอกจากนี้ยงั
รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าให้มคี วามโดดเด่นเพื่อ
ดึงดูดให้ผบู้ ริโภคเลือกทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณ ข์ องธุรกิจ
อันเป็ นการเพิม่ หรือรักษาซึง่ ส่วนแบ่งทางการตลาดไว้

วัต ุ ร สงคของการวิ จยั
1 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น ในใน อั ต
ลัก ษณ์ แ ละภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้ารถยนต์ Ford ประเภท
Pick-up ของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
2 เพื่อ ศึก ษาถึง ระดับ การตัด สิน ใจซื้อ รถยนต์
Ford ป ร ะ เภ ท Pick-up ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใน เข ต พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร
3 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ตราสินค้า
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Ford ประเภท Pickup ของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

ทบทวนวรร กรรม
อัตลัก ตราสิ นคา
อัตลักษณ์ ตราสินค้า หมายถึง สิง่ ที่แสดงออกมา
ภ าย น อ ก ข อ งต ราสิ น ค้ า อั น รว ม ถึ ง ชื่ อ Name),
โลโก้ Logo), เสียง Tone), สโลแกน Tagline), สัญลักษณ์
Symbols) และรู ป ลั ก ษณ์ Visual Appearance ซึ่ ง เป็ น
วิธีการพื้นฐานในการรับรู้ความแตกต่ างของผู้บริโภคและ
สัญลักษณ์ทแ่ี ตกต่างของแบรนด์ออกจากคู่แข่ง หรือกล่าวได้
ว่า อัตลักษณ์ ตราสินค้าของบริษัทนัน้ เป็ นวิธีการที่ธุรกิจ
ต้ อ งการรับ รู้ จ ากผู้ บ ริโ ภค Jain, 2017) ซึ่ ง Jean-Noel
Kapferer ได้พ ัฒ นาโมเดลขึ้น มาเพื่อ อธิบ ายเกี่ย วกับ อัต
ลัก ษณ์ ตราสินค้า คือ ปริซึม อัตลักษณ์ ตราสิน ค้า Brand
Identity Prism เพื่อ น าไปใช้ในการสร้า งหรือ การวัด อัต
ลัก ษณ์ ต ราสิน ค้ า หนึ่ ง โดยที่ ม ีค วามเชื่อ มโยงกัน กับ
ผูบ้ ริโภค การสื่อสารทางการตลาด และการจัดการแบรนด์
ดังนัน้ จึงทาให้โมเดลปริซมึ อัตลักษณ์ ตราสินค้านี้ถูกนามา
ประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ในหลากหลายอุตสาหกรรมและตรา
สิ น ค้ า มากมาย อาทิ Apple iPhone Samsung AXE และ
Lifestyle Magazines เป็ นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะ
ยาวกับ ลูก ค้า Cherif and Miled, 2013; Farhana, 2014;
Dissanayake and Amarasuriya, 2015; Pich and Dean,
2015 โดยองค์ประกอบของอัตลักษณ์ ตราสินค้าทัง้ 6 มิติ
ได้ ถู ก จัด แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นหลัก คื อ ส่ ว นประกอบ
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ภายนอกตราสินค้า และส่วนประกอบภายในตราสินค้าซึ่ง
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั นี้
ส่วน ร กอบภายนอกตราสิ นคา
1 ลัก
ทางกายภาพตราสิ นคา (Physique)
หรือวัตถุประสงค์หลักของสินค้าและบริการ ประกอบด้วย
ส่วนสาคัญ คือ โลโก้ สโลแกน บรรจุภ ัณ ์ การออกแบบ
รูปร่างของผลิตภัณ ์ และสี เป็ นต้น ซึง่ มีคุณลักษณะทีโ่ ดด
เด่นและจดจาได้ทนั ทีเมือ่ นึกถึงตราสินค้า
2 ความสัมพันธกับตราสิ นคา (Relationship)
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและตราสินค้า ซึ่งเมื่อ
ผูบ้ ริโภคสร้างหรือเกิดความสัมพันธ์กบั ตราสินค้านัน้ แล้ว
จะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจในตราสินค้า
3 ความสามาร ในการส ทอนตัว ตนของ
ใชกั
ู บตราสิ นคา (Reflection) คือ ทัศนคติของผูใ้ ช้ตรา
สินค้าใดสินค้าหนึ่งที่สะท้อนอยู่ทวไปในการสื
ั่
่อสาร กล่าว
อีกนัยคือเป็ นการอธิบายถึงสิง่ ที่ลูกค้าต้องการจากการใช้
ตราสินค้า ภายนอก และเป็ นวิสยั ทัศน์ ท่ีกลุ่มเป้ าหมาย
ปรารถนาและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนันเอง
่
ส่วน ร กอบภายในตราสิ นคา
4) บุคลิ กภาพตราสิ นคา (Personality)
หมายถึง ลัก ษณะของตราสิน ค้า โดยการเชื่อ มโยงกับ
ผู้บริโภคในรูปแบบที่เ พาะเจาะจงบางอย่างผ่านประเภท
และลักษณะของบุคคล
5) วัฒนธรรมตราสิ นคา (Culture)
คือ การก าหนดคุ ณ ค่าอัน เป็ น สิง่ ที่ห ล่อหลอมให้เกิด แรง
บันดาลใจในตราสินค้าหรือความหลงใหลในแบรนด์ ด้ วย
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตราสินค้ากับแหล่งกาเนิด
บริษทั หรือองค์กร และประเทศผูผ้ ลิต
6) ภาพลัก ส่ ว นตัว /การรับ รูตัว ตนของ
สิ นคา (Self-Image) หมายถึง สิง่ ที่สะท้อนความเป็ นตัวตน
ของกลุ่มเป้ าหมาย ความรูส้ กึ ภายในจิตใจ ผ่านทัศนคติ
ของแต่ละบุคคลซึง่ มีต่อตราสินค้าบางตรา
ภาพลัก ตราสิ นคา
ภาพลักษณ์ ตราสินค้า หมายถึง กรอบความทรง
จาเกี่ยวกับตราสินค้า โดยผูบ้ ริโภคมีการตีความหมายของ
ข้อความ ถอดรหัส ผ่านคุณสมบัติ Attributes คุณประโยชน์
Benefits ความได้เปรียบ Advantages ของผลิตภัณ ์
รวมไปถึงการใช้งาน บรรยากาศที่สร้างขึ้นและใช้ในการ
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สื่อสาร ซึ่งในระยะสัน้ อาจกล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ที่
ผูบ้ ริโภคคิดและรูส้ กึ ได้เมือ่ ได้ยนิ หรือมองเห็นถึงเอกลักษณ์
ต ร า สิ น ค้ า Brand Identity) Wijaya 2013 ซึ่ ง ต า ม
มุมมองการรับรูข้ องลูกค้า ทาให้สามารถแบ่งภาพลักษณ์
ตราสินค้าได้เป็ น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. คุ สมบัติ (Attributes) เป็ นสิง่ ที่ผูบ้ ริโภคคิด
ว่ามีอยูใ่ นผลิตภัณ แ์ ละบริการ และมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการ
ซื้อหรือการบริโภค ซึ่งสามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภท
คือ คุณสมบัตทิ ่เี กี่ยวข้องกับผลิตภัณ ์ Product Related
Attributes เป็ นคุณสมบัตทิ ่เี กี่ยวข้องกับองค์ประกอบทาง
กายภาพของผลิตภัณ ์ ห รือความต้องการในการบริการ
และคุณสมบัติท่ไี ม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณ ์ Non Product
Related Attributes เป็ นคุณสมบัตภิ ายนอกของผลิตภัณ ์
และบริการ เช่น ราคา บรรจุภณ
ั ์หรือข้อมูลภายนอกของ
ผลิตภัณ ์ ภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้สนิ ค้า เป็ นต้น
2 คุ ร ยชน Benefits) เป็ นเหตุ ผลในการ
ตั ด สิ น ใจ ซื้ อ ซึ่ งส า ม ารถ แ บ่ งเป็ น 3 รู ป แ บ บ คื อ
1 ด้านการทางานหรือประโยชน์ใช้สอย Functional 2 ด้าน
ประสบการณ์ Experiential และ 3) ด้านคุณประโยชน์ เชิง
สัญลักษณ์ Symbolic Benefits)
3. ทั ศ นคติ (Attitudes) เป็ นการประเมิน ตรา
สินค้าในภาพรวมของผู้บริโภค โดยทัศนคติต่อตราสินค้า
นัน้ มักมีความสาคัญ เนื่องจากเป็ นแนวคิดพืน้ ฐานของการ
กระท าและพฤติก รรมที่ผู้บ ริโภคใช้ก ับ แบรนด์ห รือ ตรา
สิน ค้ า นอกจากนี้ ท ั ศ นคติ ต่ อ ตราสิน ค้ า ของผู้ บ ริโ ภค
โด ย ทั ว่ ไป ยั ง ขึ้ น อ ยู่ กั บ ก ารพิ จ ารณ าที่ มี ล ั ก ษ ณ ะ
เ พาะเจาะจงตามแต่ ล ะบุ ค คล ในการประเมิน เกี่ย วกับ
คุณสมบัติ Attributes และคุณประโยชน์ Benefits ของ
ตราสินค้าอีกด้วย
จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า วที่ แ บ่ ง ภาพลั ก ษณ์ ตรา
สิ น ค้ า ออกเป็ นสามด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ด้ า น
คุ ณ ประโยชน์ และด้ า นทั ศ นคติ ทั ง้ สามด้ า นนี้ ไ ด้ ถู ก
กล่ า วถึ ง และน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหลายงานวิจ ัย อย่ า ง
งานวิจยั ของ Gordon, James, and Yoshida 2016 ที่นา
มุม มองทัง้ สามด้านดังกล่ าวมาใช้ ในการจัด แบ่ งและระบุ
ลัก ษณะต่าง ของผลิตภัณ ์ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงความ
แตกต่ า งระหว่า งผลิต ภัณ ์ แ ละบริก าร เช่ น เดีย วกัน กับ
งานวิจยั ของ Kwantha 2014) และ Djatmiko and Pradana

2016) ทีน่ าองค์ประกอบทัง้ สามมาประยุกต์ใช้เป็ นมาตรวัด
หรือตัวชีว้ ดั ภาพลักษณ์ตราสินค้าเหมือนกัน
การตัดสิ นใจ อ
การตัดสินใจซือ้ เป็ นปราก การณ์ทซ่ี บั ซ้อน โดย
ในการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการนัน้ ได้รบั อิทธิพลมาจาก
หลายปั จจัยด้วยกัน ซึ่งปั จจัยบางส่วนอยู่ภายในจิตใจของ
ผู้บริโภคหรือลูกค้า ส่วนปั จจัยที่เหลือมาจากสิง่ แวดล้อม
ภายนอก Deka, 2016)
กระบวนการตัดสินใจซื้อ คือ ขัน้ ตอนที่ผู้บริโภค
ตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ์ จ ริง โดยที่ลูก ค้า จะมีก ารแสดง
ออกมาในรูป แบบที่เป็ นลักษณะเ พาะ และมัก ขึ้นอยู่กบั
รู ป แ บ บ ก ารตั ด สิ น ใจ ข อ งลู ก ค้ า แ ต่ ล ะบุ ค ค ล ด้ ว ย
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน Armstrong et al., 2014) ดังนี้
1 การรับ รู ั ญ หาหรอตร หนั ก งความ
ตองการ Introduction Needs) เป็ นขัน้ ตอนแรกที่สาคัญ
ทีส่ ุดของกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยทีค่ วามต้องการอาจ
ถูกกระตุ้นได้ทงั ้ จากสิง่ เร้าภายนอกและสิง่ เร้าภายใน เช่น
การโ ษณา ความหิว ความกระหาย เป็ นต้น
2 ก ารค น ห าขอ มู ล Information Search)
เป็ น ค ว าม พ ย า ย าม ใน ก ารค้ น ห าข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ
สภาพแวดล้อ มทางธุรกิจทัง้ จากภายในและภายนอกเพื่อ
ระบุและประเมินแหล่งข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
เช่น การค้นหาข้อมูลจากสื่อสิง่ พิมพ์ สื่อออนไลน์ การบอก
ต่อแบบปากต่อปาก ล เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูล
3. ก าร ร เมิ น ท างเล อ ก (Evaluation of
Alternatives) ในขัน้ ตอนนี้ ผู้บ ริโภคแต่ละบุค คลจะมีการ
ประเมินผลิตภัณ ์หรือตราสินค้าแตกต่างกัน และจะเลือก
ผลิต ภัณ ์ ห รือ ตราสิน ค้า ที่ส ามารถตอบสนองและมอบ
คุณประโยชน์ตามทีต่ นเองต้องการได้
4. การตัดสิ นใจ อ (Purchase Decision) เป็ น
ขัน้ ตอนสุดท้ายที่เกิดการซื้อขึ้น และมักมีความเกี่ยวข้อง
กับทัศนคติของผูอ้ ่นื อย่างเช่น ครอบครัวของผูซ้ ้อื เป็ นต้น
และสถานการณ์ทไ่ี ม่คาดคิด เช่น เศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไป
ในทิศทางทีเ่ ลวร้ายอย่าง บั พลัน คูแ่ ข่งลดราคา เป็ นต้น
5. พ ติ กรรมหลัง อ (Behavior after Purchase)
เป็ นขัน้ ตอนที่ลูกค้ามีการเปรียบเทียบผลิตภัณ ์หรือตรา
สิน ค้า กับ ความคาดหวัง ก่ อ นหน้ า แล้ว ประเมิน ว่า พอใจ
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หรือ ไม่พ อใจ โดยเป็ น ขัน้ ตอนที่ส าคัญ มากในการรัก ษา
ลูกค้าไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้

1
2
3
4
5
6
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จากการศึก ษาแนวคิด ทฤษ ี และงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุป เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ตาม
ภาพที่ 1 ดังนี้

อัตลัก ตราสิ นคา
ลักษณะทางกายภาพสินค้า
ความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า
ความสามารถในการสะท้อนตัวตนของผูใ้ ช้กบั ตราสินค้า
บุคลิกภาพตราสินค้า
วัฒนธรรมตราสินค้า
ภาพลักษณ์สว่ นตัว การรับรูต้ วั ตนของสินค้า

1
2
3
4
5

ภาพลัก ตราสิ นคา
1 ด้านคุณสมบัติ
2 ด้านคุณประโยชน์
3 ด้านทัศนคติ

การตัดสิ นใจ อ
การรับรูป้ ั ญหา
การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซือ้
พฤติกรรมหลังซือ้

ภาพท 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิ ธการวิ จยั
การศึก ษาเรื่อ ง อัต ลัก ษณ์ แ ละภาพลัก ษณ์ ต รา
สินค้าทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Ford ประเภท
Pick-up ของผู้บ ริโภคในเขตพื้น ที่กรุงเทพมหานคร เป็ น
การวิจ ัย เชิง ปริม าณ Quantitative Research) โดยการ
แจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้
รถยนต์ Ford ประเภท Pick-up ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
จานวน 385 คน ด้วยวิธีก ารสุ่ ม ตัวอย่างแบบไม่ใช้ค วาม
น่ าจะเป็ น Nonprobability Sampling และเลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างตามความสะดวก Convenience Sampling) ซึ่ง
เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นเรีย บร้อ ยแล้ ว ผู้ วิจ ัย จึ ง ท าการ
รวบรวมข้ อ มู ล ทั ง้ หมดน ามาวิเ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม
ส าเร็จ รู ป ทางคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเ ลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิตอิ นุ มาน Inference Statistic ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ Multiple Regression Analysis แบบ Enter เพื่ อ หา
ความสัม พั น ธ์ ข องตั ว แปรมากกว่ า 1 ตั ว แปรขึ้ น ไป
Multiple Factors) โดยการสร้า งสมการเส้น ตรงแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์ ตรา
สิ น ค้ า ต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อ เพื่ อดู ว่ า ปั จจั ย ต่ าง มี

ความสัมพันธ์กนั อย่างไร และปั จจัยตัวใดมีอิทธิพลต่อตัว
แปรตามมากทีส่ ดุ

ลการศก า
ผ ล ก า รวิ เ ค รา ะห์ ข้ อ มู ล ทั ่ว ไป ข อ งผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ผู้ใช้รถยนต์ Ford ประเภท Pick-up ในเขต
พืน้ ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อย
ละ 71.40 มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.20
มีสถานภาพสมรส คิดเป็ น ร้อยละ 67.50 ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวคิดเป็ นร้อยละ 31.20 มีระดับรายได้ต่อเดือน
40,001 - 60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 45.50 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 62.90 และ
ผลการวิจยั สามารถจาแนกตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1 การวิเคราะห์ส ถิติพ้ืน ฐาน ค่ า เ ลี่ย และส่ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
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ตารางท 1 ค่าเ ลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
อัตลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการ
ตัดสินใจซือ้
S.D. ร ดับ
ตัวแ ร
xˉ
อัตลัก ตราสิ นคา
3.95 .322 มาก
ลักษณะทางกายภาพตรา
4.02 .453 มาก
สินค้า
ความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า
3.94 .482 มาก
ความสามารถในการสะท้อน 3.98 .483 มาก
ตัวตนของผูใ้ ช้กบั ตราสินค้า
บุคลิกภาพตราสินค้า
4.04 .477 มาก
วัฒนธรรมตราสินค้า
3.78 .520 มาก
ภาพลักษณ์สว่ นตัว
3.94 .500 มาก
ภาพลัก ตราสิ นคา
3.89 .345 มาก
คุณสมบัติ
3.94 .418 มาก
คุณประโยชน์
3.92 .464 มาก
ทัศนคติ
3.79 .423 มาก

ตารางท 1 ต่อ
ตัวแ ร
การตัดสิ นใจ อ
การรับรูป้ ั ญหา
การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซือ้
พฤติกรรมหลังซือ้

xˉ
3.78
3.75
3.74
3.81
3.84
3.79

S.D. ร ดับ
.365 มาก
.481 มาก
.527 มาก
.467 มาก
.562 มาก
.551 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผูใ้ ช้
รถยนต์ Ford ประเภท Pick-up เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ตราสินค้า
ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้ า และการตัด สิน ใจซื้อ โดยรวมมี
ความเห็นอยูใ่ นระดับมากทัง้ 3 ปั จจัย
2 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis เพื่ อ ใช้ เป็ นค่ า พยากรณ์
อิทธิพลระหว่างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ตราสินค้ากับ การ
ตัด สิน ใจซื้อ รถยนต์ Ford ประเภท Pick-up ในเขตพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร

ตารางท 2 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน ของตัวแปรอิสระทีใ่ ช้พยากรณ์การตัดสินใจซือ้ รถยนต์
Ford ประเภท Pick-up ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
อัตลัก ตราสิ นคา
b
S.E.b.
t
p
β
1 ด้านลักษณะทางกายภาพตราสินค้า X1
-.006
.040
-.008 -.162 .871
2 ด้านความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า X2
.054
.041
.072 1.318 .188
3 ด้านความสามารถในการสะท้อนตัวตนของผูใ้ ช้กบั ตราสินค้า
.032
.038
.043
.847
.398
(X3
4 ด้านบุคลิกภาพตราสินค้า X4
-.101
.041
-.132 -2.437 .015*
5 ด้านวัฒนธรรมตราสินค้า X5
.306
.034
.436 8.894 .000*
6 ด้านภาพลักษณ์สว่ นตัว X6
.094
.040
.129 2.378 .018*
ค่าคงที่ Constant
2.348
.202
11.622 .000
R = .526
R2 = .277
SE.est = .313
*p < .05
จากตารางที่ 2 พบว่า อัต ลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า ด้า น
บุคลิกภาพตราสินค้า ด้านวัฒ นธรรมตราสินค้า และด้าน
ภาพลัก ษณ์ ส่ว นตัว มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ มีค่ า
เท่ า กับ -0.132, 0.436 และ 0.129 ตามล าดับ โดยมีค่ า
สัม ประสิทธิสหสัม พัน ธ์ถดถอยพหุ คูณ สะสม (R ของตัว

แปรอิส ระทัง้ 6 ตัว แปรกับ ตัว แปรตามมีค่ าเท่ า กับ 526
โดยที่ตวั พยากรณ์ อิทธิพลอัตลักษณ์ ตราสินค้าที่มตี ่อการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ ได้ ร้ อ ยละ 27.70 ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
เนื่ องจาก การพ ยากรณ์ SE.est .313 และพ บ ว่ า ค่ า
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สัม ประสิท ธิถดถอยพหุ คูณ (bi ของตัวแปรอิสระรวมทัง้
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ค่าคงที่ มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 05

ตารางท 3 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน ของตัวแปรอิสระทีใ่ ช้พยากรณ์การตัดสินใจซือ้ รถยนต์
Ford ประเภท Pick-up ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ภาพลัก ตราสิ นคา
b
S.E.b.
t
p
β
ด้านคุณสมบัติ X1)
-.092
.045
-.106
-2.072
.039*
ด้านคุณประโยชน์ X2)
-.003
.041
-.004
-.070
.944
ด้านทัศนคติ X3)
.464
.046
.537
10.093 .000*
ค่าคงที่ Constant)
2.404
.184
13.030
.000
R = .499
R2 = .249
SE.est = .318
*p < .05
จากตารางที่ 3 พบว่าภาพลักษณ์ ตราสินค้าด้านคุณสมบัติ
และด้านทัศนคติ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ มีค่าเท่ากับ
-0.106 และ 0.537 ตามล าดั บ โดยมี ค่ า สั ม ป ระสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณสะสม R ของตัวแปรอิสระทัง้ 3
ตัวแปร กับตัวแปรตามมีคา่ เท่ากับ 499 โดยทีต่ วั พยากรณ์
อิท ธิพ ลภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้าที่ม ีต่ อการตัดสิน ใจซื้อ ได้
ร้อยละ 24.90 ค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการพยากรณ์
SE.est .318 และพบว่าค่าสัมประสิทธิถดถอยพหุคูณ (bi)
ของตัวแปรอิสระรวมทัง้ ค่าคงที่ มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05

อภิ รายแล สรุ ลการวิ จยั
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า วิ จ ั ย เรื่ อ ง อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์
Ford ป ร ะ เภ ท Pick-up ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใน เข ต พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร พบประเด็นทีน่ ่ าสนใจและนามาอภิปราย
ได้ดงั นี้
อัตลักษณ์ ตราสินค้า ได้แก่ ด้านบุค ลิกภาพตรา
สิน ค้ า ด้ า นวัฒ นธรรมตราสิน ค้ า และด้ า นภาพลัก ษณ์
ส่วนตัว มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ Ford ประเภท
Pick-up ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
สอดคล้องกับการศึกษาของ Boonmeesrisa-nga (2013) ที่
ท าการศึก ษาเรื่อ ง การสร้า งอัต ลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า แหล่ ง
ท่องเที่ยวอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในมุมมอง
นั ก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม วัย รุ่น ผลการศึก ษาพบว่ า การสร้า ง
อัตลักษณ์ซ่งึ แสดงออกให้นักท่องเทีย่ วได้รบั รูถ้ งึ ความโดด
เด่นและแตกต่าง เพื่อดึงความโดดเด่นทางอัตลักษณ์ ของ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เห็นเป็ นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยว

นัน้ เป็ นการกระตุ้นความรู้สกึ ทางอารมณ์ เพื่อทาให้เกิด
แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเทีย่ วซ้าอีกครัง้
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ และ
ด้า นทัศ นคติ มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ รถยนต์ Ford
ประเภท Pick-up ของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Djatmiko and Pradana (2016)
ทีท่ าการศึกษาเรือ่ ง ภาพลักษณ์ตราสินค้าและราคาสินค้าที่
มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ์ ส มาร์ท โ นแบรนด์
ซัม ซุ ง Samsung ผลการศึก ษาพบว่า ภาพลัก ษณ์ ต รา
สินค้า Brand Image และราคาสินค้า Product Price มี
อิท ธิพ ลต่ อ การตัดสิน ใจซื้อ สอดคล้องกับ การศึก ษาของ
Khwantha (2014) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตรา
สิ น ค้ าที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก ารตั ด สิ น ใจ เลื อ ก ที่ พั ก ใน
กรุงเทพมหานครของนักท่องเทีย่ วชาวยุโรป ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยภาพลักษณ์ ตราสินค้า ได้แก่ ด้าน
คุณ ลัก ษณะตราสินค้า ด้านคุ ณ ประโยชน์ ตราสินค้า และ
ด้านทัศนคติตราสินค้า มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทีพ่ กั
ในกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Pirgchawai (2016) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเรือ่ ง
การเปรีย บเทีย บการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า ระหว่า ง
รถยนต์ประหยัดพลังงาน อีโคคาร์ ยีห่ อ้ นิสสันกับยีห่ อ้ ซูซู
กิข องผู้บ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึก ษาพบว่า
ผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ประหยัดพลังงาน อีโคคาร์ ยี่ห้อนิส
สันและยี่ห้อซูซูกิ มีระดับการรับรูภ้ าพลักษณ์ ตราสินค้าใน
ด้านคุณสมบัตติ ราสินค้า ด้านคุณประโยชน์ตราสินค้า ด้าน
คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพของผู้ ใ ช้ และด้ า น
บุคลิกภาพของตราสินค้า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
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ขอเสนอแน
จากผลการวิจยั เรื่อง อัต ลักษณ์ และภาพลักษณ์
ตราสิน ค้ า ที่ ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้ อ รถยนต์ Ford
ประเภท Pick-up ของผูบ้ ริโภคในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ผู้ วิ จ ัย มี ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากผลการวิจ ัย ในประเด็ น
ดังต่อไปนี้
1. ด้านบุ ค ลิก ภาพตราสิน ค้า ทางบริษัท อร์ด
มอเตอร์ คัมปะนี ควรนาเสนอผลิตภัณ ์ คือ Ford Ranger
ด้ ว ยการสื่อ ให้ ผู้ บ ริโ ภคเห็ น ถึ ง ความแข็ ง แกร่ ง ความ
ปลอดภัย และสามารถบ่ ง บอกถึง ความเป็ นตัว ตนหรือ
ตัวแทนของผูช้ ายได้ อาทิ การเลือกพรีเซนเตอร์โ ษณาที่
มีบุคลิกภาพ รูปร่างแข็งแรง เป็ นต้น
2 ด้า นวัฒ นธรรมตราสิน ค้า ทางบริษัท อร์ด
มอเตอร์ คัมปะนี ควรมีการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลไปยัง
ผู้บ ริโภคมากขึ้น เกี่ยวกับ ข้อมูลของบริษัท เช่น การเป็ น
บริษทั ชัน้ นาระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา และได้รบั รางวัล
จากสถาบันเอธิสเ ี ยร์ ประจาปี 2016 ด้วยการเป็ นองค์กร
ที่ม ีจริยธรรมสูงสุด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดรู้สกึ ไว้วางใจและ
เชื่อมัน่
3 ด้ า นภาพลัก ษณ์ ส่ ว นตัว ทางบริษั ท อร์ด
มอเตอร์ คัม ปะนี ควรมีก ารน าเสนอสื่อ โ ษณาส าหรับ
ร ถ ย น ต์ Ford ป ร ะ เภ ท Pick-up ห รื อ Ford Ranger
ออกมาในรูปแบบทีท่ นั สมัยควบคูก่ บั ความแข็งแกร่ง
4 ด้ า นคุ ณ สมบัติ ทางบริษั ท อร์ด มอเตอร์
คัม ปะนี ควรจัด หาพนั ก งานหรือ ช่ า งซ่ อ มที่ ม ี ค วามรู้
ความสามารถ และมีค วามช านาญเพี ย งพอในการให้
ค าแนะน า อธิ บ าย และสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาตามที่
ลู ก ค้ า ต้ อ งการได้ ซึ่ ง บริ ษั ท อาจด าเนิ น การด้ ว ยการ
ึ กอบรมเพื่อให้ความรูแ้ ก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
ลูกค้าทีม่ าใช้บริการเกิดความประทับใจ และมีความรูส้ กึ ทีด่ ี

ต่อบริษทั ทัง้ นี้อาจมีสว่ นสาคัญทีน่ าลูกค้าไปสูก่ ารตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณ ข์ องบริษทั อีกครัง้ ได้ในอนาคต
5 ด้านทัศนคติ ทางบริษัท อร์ด มอเตอร์ คัม
ปะนี สามารถสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าได้ด้วยการ
นาเสนอผลิตภัณ แ์ ละการให้บริการทีด่ ี ผ่านพนักงานขาย
หรือ ตัว แทนจ าหน่ า ย เนื่ อ งจากเป็ นบุ ค คลที่ใกล้ชิด กับ
ผู้ บ ริ โ ภ คมากที่ สุ ด เช่ น การให้ ผู้ บ ริ โ ภ คทดลองใช้
ผลิตภัณ จ์ ริง ทดลองขับ เพือ่ ให้ลกู ค้าเข้าใจถึงประโยชน์
นัน้ จริง ในทันที เป็ นต้น และทางบริษทั ควรมีการพัฒนา
หรือ ปรับ ปรุ ง กระบวนการให้ บ ริก ารระหว่ า งซ่ อ มแซม
รถยนต์ให้ก ับ ลูก ค้า ให้ม ีค วามสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ
หากต้องใช้ระยะเวลานานควรอธิบายให้ลูก ค้าเข้าใจและ
รับทราบถึงเหตุผล เพื่อป้ องกันมิให้ลูกค้าเกิดความไม่พงึ
พอใจ
ขอเสนอแน สาหรับการวิ จยั ครังต่อไ
1 ส าห รั บ งาน วิ จ ั ย ใน ค รั ้ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า
อัตลักษณ์ตราสินค้าและภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ Ford ประเภท Pick-up เป็ นเพียง
การยืนยันเพียงเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ เพราะผู้วจิ ยั
ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัด
เดีย ว ดังนั น้ ในอนาคต ผู้ท่ีต้อ งการศึก ษาต่ อ อาจท าการ
ขยายขอบเขตของการศึก ษาไปยัง จัง หวัด อื่น เพื่อ ให้
ครอบคลุมและเป็ นทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
2 ส าหรับ การวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไปในอนาคต ผู้ วิจ ัย
อ าจจะท าก ารศึ ก ษ าตั ว แ ป รอิ ส ระดั ง ก ล่ า ว ได้ แ ก่
อัตลักษณ์ ตราสินค้าและภาพลักษณ์ ตราสินค้า กับตัวแปร
ตามอื่น เช่น ความจงรักภักดี ทัศนคติ และความพึงพอใจ
เป็ นต้น เพื่อจะได้มขี อ้ มูลที่หลากหลายในด้านอื่นเพิม่ เติม
มากขึน้ สาหรับบริษทั หรือองค์กร และสามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้
ไปใช้ ใ นการสร้า งกลยุ ท ธ์ ต่ า ง ในการด าเนิ น กิ จ การ
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