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บทคัดยอ 

  

 การวิจัยเร่ือง  “การสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค  SUV ในประเทศไทย” มี

วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย  คือ  เพื่อศึกษากระบวนการสรางภาพลักษณของรถยนต

อเนกประสงค SUV การวางตําแหนงสินคา  รวมทั้งทราบถึงวิธีการสื่อสารภาพลักษณและ ทัศนคติ

ของผูใชที่มีตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค  SUV ของแลนดโรเวอร ฟอรด โตโยตาและฮอนดา 

และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตอเนกประสงค SUV ของผูใช 

  งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) สําหรับแหลงขอมูลที่ใชในการ

วิจัยคือ แหลงขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) จากบุคคลสําคัญในการสรางภาพลักษณ

รถยนตอเนกประสงค SUV คือ ผูบริหารและบุคลากรของบริษัทรถยนตอเนกประสงค SUV ทั้ง 4 

ยี่หอ และแหลงขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Documentary 

Research) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Non - Information 

Interview) และนําเสนอขอมูลแบบพรรณาวิเคราะห (Analytical Description) 

 ผลการวิจัยพบวา บริษัทรถยนตอเนกประสงค SUV ทั้ง 4 ยี่หอ มีกระบวนการสราง

ภาพลักษณ ที่เหมือนและตางกันในบางสวน ซึ่งแตละบริษัทจะใหความสําคัญกับกระบวนการสราง

ภาพลักษณในสวนไหนมากกวานั้นข้ึน การศึกษาขอมูลตัวผลิตภัณฑ ศึกษาคูแขงในตลาด ศึกษา

ขอมูลลูกคา วางแผนการสรางภาพลักษณ ออกแบบและทําการผลิต รวมทั้งสรางแรงจูงใจที่ทําให

เกิดการซ้ือรถยนตอเนกประสงค  SUV  

 สําหรับการวางตําแหนงสินคาถือวาเปนปจจัยสําคัญในการท่ีจะส่ือสารใหผูบริโภค

ไดรับรูถึงอรรถประโยชน คูแขงในตลาด คุณคาและคุณสมบัติพิเศษของรถยนตอเนกประสงค SUV 

ไปยังผูใชกลุมเปาหมาย ซึ่งแลนดโรเวอรวางตําแหนงสินคาเปน พรีเมี่ยม SUV (Premium  SUV 

Car) เนื่องจากรถแลนดโรเวอรเปนรถที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดดเดน และสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคในทุกระดับชนช้ัน และแบงรถยนตอเนกประสงคออกเปน 3 รุน ดวยกัน 
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ไดแกรุนฟรีแลนเดอร รุนดิสคัฟเวอร่ีและ รุนเรนจโรเวอร สวนยี่หอฟอรด เนนสมรรถนะการใชงานท่ี

แข็งแกรง ทนทาน เนนความโออา และยึดหลัก “มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก”  แบงออกเปน 3 รุน 

ไดแก รุนเอสเคป รุนเอเวอเรต และ รุนเอ็กซพลอเรอร ในสวนของย่ีหอโตโยตา กําหนดตําแหนงของ

รถอเนกประสงค SUV ใหเปนรถที่มีคุณภาพเทียบชั้นกับรถยุโรป เพื่อเปนที่ยอมรับของกลุมผูใช ซึ่ง

มีดวยกัน 2 รุนไดแก รุนรัฟโฟร และ รุนแลนดครูเซอร พราโด และยี่หอฮอนดาวางตําแหนงใหเปน

รถที่ทันสมัยโดยใชชื่อเสียงของบริษัทฮอนดาและภาพลักษณของฮอนดามาเปนตัวกําหนดตําแหนง

สินคาเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น  

  การเลือกใชส่ือมีผลตอการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของทั้ง 4  ยี่หอ 

เนื่องจากเปนความจําเปนอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดภาพลักษณข้ึนมาไดจากการใชส่ือเปนชองทางใน

การถายทอดไปยังผูบริโภคเปาหมาย เพื่อใหเกิดความเขาใจไดตรงกันกับภาพลักษณที่ถูก ส่ือ

ออกไป และทั้ง 4  ยี่หอที่ทําการศึกษาไดใชส่ือประเภทนิตยสารรถยนตมากที่สุด เนื่องจากนิตยสาร

รถยนตเปนส่ือเฉพาะกลุมที่ผูบริโภคเปาหมาย จะศึกษาหาขอมูลและรายละเอียด เพราะเปน

นิตยสารที่ใหขอมูลที่ชัดเจน รูถึงขอดีขอเสียสามารถนํามาเปรียบเทียบกันในแตละยี่หอได  และผล

การศึกษาพบวา การใชส่ือไมแตกตางเนื่องจากการแขงขันของรถประเภทนี้มีคอนขางสูง ดังนั้นการ

เลือกส่ือนิตยสารรถยนต เพื่อถายถอดขอมูลนั้นควรจะเปนส่ือที่เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดดีที่สุด

  

  ผลวิจัยพบวา ผูใชมีทัศนคติในทางบวกตอรถยนตอเนกประสงค ไมวาจะเปนความชอบ

ความรูสึกที่ดี และความผูกพันตอตรายี่หอ รวมถึงดานสมรรถนะการใชงาน ราคา และอุปกรณการ

เปล่ียนถายอะไหลที่ไดมาตรฐาน ดังนั้น ทัศนคติที่มีตอตราสินคามีผลคอนขางมากตอการตัดสินซื้อ

รถยนตอเนกประสงค SUV  

  ปจจัยที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือราคาและตัวผลิตภัณฑ แลนดโรเวอรผูใช

จะตัดสินใจซื้อจากรูปลักษณของรถที่เหนือกวาคูแขงในตลาด และกลุมผูใชของแลนดโรเวอรจะมี

ความเช่ือมั่น ภักดีในยี่หอแลนดโรเวอร จึงไมไดพิจารณาจากองคประกอบในดานอ่ืน ๆ ในขณะที่

อีก 3 ยี่หอใหความสําคัญดานราคาและตัวผลิตภัณฑมากที่สุด 
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ABSTRACT 
 The research of “ Image creation of the SUV Multi - Purpose Cars in Thailand” had 
purpose to study  the  Image creation process of the SUV Multi-Purpose Cars, placing products’ 
position, included to know how to communicate car image approach  and  users’ attitude toward 
SUV Multi-Purpose cars’ image of Land Rover, Ford, Toyota and Honda and affecting factors 
toward users’ decision making for purchase of SUV Multi-purpose cars.  
 The research methodolgy used in this study was qualitative research. Sources of 
information and data used were interview with  4 major companies, and secondary data was 
gained by analyzing documents and relevant research findings.  The interview was informal in 
nature.  The findings were presented in  the form of descriptive analysis. 
 The result reveals that all the 4 brands had similar images creation process while same 
put and were different. Company focused on each its images creation process in a particular part 
which depend on products’ data research, competitors in the market, customers’ data, image 
creation plan, designed and production, including build up motivation which form SUV Multi-
purpose cars purchase. 
 For placing products’ position that was the important factor in communicating for the 
consumers to recognize the advantage, competitors in the market, value and special characteristic 
of SUV multi-purpose cars to users’ target group. Land Rover place products’ position as 
premium SUV cars because Land Rover’s cars had prominent identity and can response to every 
classes of customers’ requirements. Land Rover classified SUV Multi-Purpose cars to 3 model, 
Freelander, Discovery and Range Rover. Ford focused on capable usability as strong, durable, 
luxurious and “ only one global standard “. Ford also had 3 model, Escape, Everett and Explorer. 
Toyota place products’ position of SUV Multi-Purpose cars as the same class as the European cars 
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to be acceptable of users group. Toyota had 2 model, Ruffour and Land Crouver Prado. Honda 
place products’ position as the modern cars by Honda’s brand name and image to place products’ 
position for confidence. 
 Media choosing had affects toward image creation process of the SUV Multi-Purpose 
cars of 4 brands because of it is a necessity which created image from media channel to transfer to 
target consumers. In order to make the same understanding of image that was expressed, all 4 
brands using cars magazines as the most frequency media because they were the particular media 
for consumers group who would like to study details and informations from these clear 
informations sources of comparable advantages and disadvantages of each car. And the research 
result found that media using had totally indifferent because there were high competition in these 
market so the media which should be choose for transferring informations should be the best 
reachable media for the target customers. 
 The research result found that users had positive opinion to the SUV Multi-Purpose 
cars in preferable to good feeling and brand’s relation, including advantage using, price, standard 
spare parts or devices exchanging. So opinion toward brand of products had high effects to 
decision making to the SUV Multi-Purpose cars purchase. 
 The most decision making factors were price and products. Land Rover, user will 
purchase from their higher image than the competitors and Land rover users group had confidence, 
royalty in Land Rover, so they did not consider from the other factors while another 3 brands 
focused on price and products as the most decision making factors. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 ปจจุบันการคมนาคมมีบทบาทสําคัญไมวาจะเปนการคมนาคมทางน้ํา ทางอากาศ หรือทาง
บก ลวนแลวแตมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยเปนอยางยิ่ง สงผลใหวิถีชีวิตของ
ผูคนในเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และระบบสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัด 
รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความรีบเรงและแขงกับเวลามากข้ึน นอกจากปจจัย 4 ในการดําเนินชีวิต อัน
ไดแก อาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุงหม และท่ีอยูอาศัยแลว รถยนตนับเปนปจจัยท่ี 5 ของการดําเนิน
ชีวิตในสังคมท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกสบายในการเดินทาง ติดตอส่ือสาร ตลอดจนบรรทุกขนสง
สินคาจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง ในปจจุบันสภาพการตลาดของการจําหนายรถยนตมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็วท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจากการดอยประสิทธิภาพในการใหบริการขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพมหานคร และปญหาการจราจร ลวนเปนตัวเรงใหมนุษยตางดิ้นรนท่ีจะมีรถยนตสวนตัว ทําให
เกิดการแขงขันของบริษัทผูจําหนาย กอปรกับเทคโนโลยีการผลิตเจริญข้ึน ผูผลิตหันมาใหความสําคัญ
แกสินคาใหมีคุณภาพและสามารถใชประโยชนไดสูงสุด ซ่ึงจะเห็นไดวามีการโฆษณา การสงเสริม
การขาย การสรางภาพลักษณใหแกสินคาและบริการออกมาเพ่ือสนองความตองการของผูใช ตั้งแต
รถยนตขนาดเล็กท่ีคลองตัวในการขับข่ี ประหยัดน้ํามัน ไปจนถึงรถตูขนาดใหญท่ีใชบรรทุกของเพ่ือ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
   
ตลาดรถยนตของประเทศไทย 
 
 ตลาดรถยนตของประเทศไทยน้ันอาศัยตลาดภายในประเทศเปนหลัก ซ่ึงประกอบไปดวย
ตลาดรถยนตนั่งและรถยนตท่ีใชในการพาณิชย ตลาดรถยนตของไทยเติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
นับตั้งแตเร่ิมมีการประกอบรถยนตในประเทศไทย โดยในป พ.ศ. 2504 ปริมาณจําหนายรถยนตมี
ประมาณ 7,000 คัน เพิ่มเปนหนึ่งแสนคันในป พ.ศ. 2520 และทรงตัวอยูในระดับนี้จนถึง พ.ศ. 2530  
ในชวงป พ.ศ. 2530  - 2532 เปนชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจของไทยเร่ิมขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหปริมาณ
การผลิตและจําหนายรถยนตเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย ยอดจําหนายระหวางป พ.ศ. 2530  -  2533 ขยายตัว
เพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 44.2 ตอป ซ่ึงมีปริมาณการจําหนายรวมทั้งส้ิน 304,110 คัน 
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 ป พ.ศ. 2536 ซ่ึงเปนปท่ี 2 หลังจากการปรับโครงสรางภาษี โรงงานประกอบรถยนต 
ตลาดรถยนตยังคงขยายตัวสูงเปนประวัติการณ เนื่องจากราคาท่ีปรับตัวลง การแขงขันทวีความเขมขน
มากข้ึน ท้ังการแขงขันดานคุณภาพและดานราคา กลุมผูผลิตรถยนตไดพยายามเสนอรถยนตรุนใหมท่ีมี
ราคาจําหนายไมสูงมากและเหมาะสมกับคุณภาพ เพื่อจะขยายสวนแบงทางการตลาดของตนใหมากท่ีสุด 
สงผลใหปริมาณการจําหนายรถยนตในป พ.ศ. 2536 เพิ่มข้ึนถึงประมาณรอยละ 43.4 เปนจํานวน
ท้ังส้ิน 455,000 คัน ซ่ึงจําแนกออกเปนรถยนตนั่งท้ังส้ิน 172,452 คัน และรถยนตท่ีใชในการพาณิชย 
282,548 คัน (บุรี สนิทมัจโร 2537 : 76 - 77) 
 
 ในป พ.ศ. 2537 ตลาดรถยนตยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่องแตในอัตราท่ีชะลอตัวลง
ตามความตองการรถยนตท่ีเร่ิมออนแอลง จนกระท่ัง ในป พ.ศ. 2539 ไดเกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสงผลใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนตลดลงกวาท่ีไดคาดการณไวโดยมีการขยายตัว
เพียงรอยละ 3.8 (ยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 2539 : 60  อางใน อนุตรา  กฤษณะเศรณี, มปป : น.18) 
  

 ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ภาวะเศรษฐกิจอยูในข้ันวิกฤติ การซ้ือขายรถยนตใน
เมืองไทยเร่ิมเปล่ียนไป ยอดจําหนายมีจํานวนลดลงคอนขางมากเม่ือเทียบกับชวงที่ภาวะเศรษฐกิจ
เฟองฟูในระหวางป พ.ศ. 2536 – 2538  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยอดการขายและผลิตรถยนตเร่ิม
สงผลในทางบวกมากข้ึน เม่ือสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคอย ๆ ฟนตัวข้ึน  

 
 ยอดการจําหนายรถยนตปลายป พ.ศ. 2542 รวมกันได 218,330 คัน จากนั้นก็เพ่ิมข้ึนอีก

เปน 262,189 คันในป พ.ศ. 2543 จนถึงส้ินป พ.ศ. 2544 มียอดขายรวม 297,052 คัน  
 

 จนกระท่ัง ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการจัดงานมหกรรมรถยนตขึ้นท่ีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต
ระหวางวันท่ี 6 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 มีผูเขารวมชมงานรวมน้ีจํานวนมาก และไดใหความสนใจ
ดวยการซ้ือและส่ังจองรถยนตเพ่ิมข้ึน และจากที่มีการคาดวาเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2545 จะขยายตัว
เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 3.5 - 4.0 พรอมกับท่ีมีการคาดหมายวาการใชจายของภาคเอกชนในการซ้ือ
สินคาคงทน เชนรถยนต จะขยายตัวเปนอยางดีตลอดท้ังป และความเคลื่อนไหวของตลาดรถยนตยัง
คึกคักแมอยูในชวงฤดูฝนซ่ึงเปนชวงนอกฤดูการขาย แตตัวเลขปริมาณการขายรถยนตกลับเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ท้ังนี้มีการคาดวาตัวเลขการขายรถยนตโดยรวมในป พ.ศ. 2545 นาจะอยูท่ีระดับ 
360,000 คัน (ไทยรัฐ, 16 กรกฎาคม 2545 : 9) 
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 จะเห็นไดวายอดการจําหนายของรถยนตประเภทตาง ๆ มีจํานวนเพิ่มข้ึนโดยตลอด
หลังจากผานพนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในชวง ป พ.ศ.2540 ซ่ึงอาจจะเปนผลสืบเนื่องมาจากสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทยดีข้ึน ผูบริโภคมีกําลังซ้ือมากข้ึน อัตราดอกเบ้ียต่ําลง มีรถยนตรุนใหม
ออกมาสูตลาดอยางตอเนื่อง ทําใหตลาดรถยนตเร่ิมจะจําหนายรถยนตเพื่อสนองความตองการของผูใช 
รวมทั้งพัฒนาและดัดแปลงรถยนตใหเขากับวิถีชีวิตของผูใชมากข้ึน ซ่ึงกอนหนานี้รถยนตนั่งครอง
สวนแบงการตลาดสูงสุด แตในระยะ 3 ป ท่ีผานมารถยนตในกลุมของรถสปอรตอเนกประสงคและ
รถยนตนั่งอเนกประสงคมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง รสนิยมของผูใชรถยนตไดเร่ิมเปล่ียนไป
อยางชัดเจนมากข้ึนในป พ.ศ. 2545 โดยจะเห็นไดวาในชวงคร่ึงปแรกของป พ.ศ. 2545 รถยนตนั่ง
ฮอนดา ซีอาร - วี ครองตําแหนงรถท่ีขายดีท่ีสุดในเมืองไทย (ไทยรัฐ, 26 กันยายน 2545 : 13) ทําให
ในชวง 3 ปท่ีผานมา สวนแบงทางการตลาดรถอเนกประสงค (SUV –  Sport Utility Vehicle) เพิ่มข้ึน
อยางเห็นไดชัด และคาดวาจะมีสวนแบงการตลาดรถอเนกประสงคประมาณ 5,000 คันจากยอดขาย
รวมท้ังหมดของป  พ.ศ. 2545 (ยวดยาน, 1 - 15 ตุลาคม 2545 : 5) 

 
 รถยนตในกลุมรถยนตอเนกประสงค โดยเฉพาะกลุมท่ีเรียกกันวา SUV – Sport Utility 

Vehicle ท่ีนําเขามาจําหนายในเมืองไทยน้ัน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. Large SUV (รุนใหญ) 
2. Compact SUV (รุนกลาง) 
3. Small  SUV (รุนเล็ก)  

 
 ในปจจุบัน สถานการณการแขงขันในตลาดรถยนตอยูในระดับสูง จึงทําใหผูผลิตและผู

จําหนายรถยนตพยายามดําเนินการทุกวิถีทางใหบริษัทรถยนตของตนมียอดขายมากท่ีสุด พรอมกับ
ผลิตรถยนตท่ีสามารถสนองความตองการของลูกคา ดังนั้น นโยบายดานการตลาดถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
สําคัญตอยอดขายรถยนต ภาพลักษณ และความสําเร็จของแตละบริษัท บริษัทใดที่มีการวางแผนถูกตอง 
เหมาะสม ก็จะสามารถทํายอดขายรถยนตไดเพิ่มสูงข้ึน แผนการส่ือสารการตลาดเนนเร่ืองภาพลักษณของ
ตราสินคาสงผลใหบริษัทเปนท่ีนาเช่ือถือและไดรับการยอมรับ บริษัทรถยนตแตละยี่หอท่ีประสบ
ความสําเร็จทางการตลาดในปจจุบันไดจัดกําหนดกลยุทธการสรางภาพลักษณเพื่อสงเสริมการตลาด
และเปนเครื่องมือในการสรางคุณคาของตราสินคาโดยการส่ือสารขอมูลขาวสารไปยังลูกคาเพื่อใหลูกคา
ทราบนโยบายและเปาหมายของบริษัทและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาท่ีใชรถยนต การส่ือสารเพื่อ
ถายทอดขาวสารขอมูลเกี่ยวกับรถยนตไปยังลูกคาดังกลาวมีท้ังการใชการโฆษณา การประชาสัมพันธ 
และพนักงานขาย รวมถึงการสงเสริมการขาย  
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 บริษัทรถยนตแตละบริษัทจะกําหนดตําแหนงสินคาของรถยนตท่ีบริษัทตองการจําหนาย
ใหมีความแตกตางจากยี่หออ่ืน ๆ จึงทําใหการสรางภาพลักษณ (image) ท้ังการสรางภาพลักษณของสินคา
ผลิตภัณฑและภาพลักษณของตัวองคกรเองกลายเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน  
การสรางภาพลักษณของสินคาจะเนนในเร่ืองตราสินคาเปนสําคัญ และอาศัยการโฆษณาเปนเคร่ืองมือ
ในการเผยแพรสินคาใหเปนท่ีรูจักกันไดอยางกวางขวาง ขณะที่การสรางภาพลักษณองคกรจะเนนถึง
การสรางภาพในใจหรือความประทับใจท่ีบุคคลมีตอองคกรหนึ่งโดยมุงเนนการสรางภาพท่ีแสดงถึง
ความดีขององคกรใหปรากฏแกสาธารณชน 

  
 ภาพลักษณท่ีสรางข้ึนและทําใหปรากฏแกสาธารณชนน้ันตองม่ันใจไดวาเปนภาพลักษณ

ท่ีเจาของกิจการตองการใหผูรับสารรับรูและเปนส่ิงเดียวกับท่ีผูรับสารรับรู มีนักธุรกิจหลายคนท่ียังไม
ทราบหรือสําคัญผิดไปวาการเพิ่มปริมาณการโฆษณาตามส่ือตาง ๆ เปนการเสริมสรางภาพลักษณ ดังนั้น
จึงควรระมัดระวังไมสรางภาพลักษณท่ีเปนการยัดเยียดมากเกินไป เพราะจะทําใหเปนผลลบตอ
ภาพลักษณ ซ่ึงในท่ีสุดจะนําไปสูการสูญเสียลูกคา ตัวแทนจําหนายท่ีดี และความนาเช่ือถือ  โดยการ
สูญเสียนั้นเปนผลเนื่องมาจากการสรางภาพลักษณอยางผิด ๆ (Clive Chajet, 1975) 

 
 หากพิจารณาการแขงขันของภาพลักษณดานตลาดรถยนตจะเห็นวาสวนใหญมุงไปท่ีราคา 

โดยภาพลักษณท่ีแตกตางกันระหวางรถยนตอเนกประสงคของผูผลิตแตละกลุม ท้ังกลุมเอเชียและยุโรปมี
ความตางกันในดานราคาอยางชัดเจน เชน รถยนตฮอนดา ซีอาร - วี ซ่ึงเปนรถยนตท่ีครองสวนแบง
ทางการตลาดมากท่ีสุดมีราคาอยูท่ีหนึ่งลานกวาบาท สวนรถยนต SUV ของกลุมยุโรป เชน จิ๊ปเชโรกี 
(Jeep Cherokee) หรือแลนดโรเวอร (Land Rover) มีราคาต้ังแต 2 ลานกวาบาทข้ึนไป   

 
 ภาพลักษณอันเปนตราสินคา (brand) ของรถยนต SUV กลุมเอเชียจะมีจุดเดนตรงท่ีความ

แข็งแกรง สะดวกในการซอม และอะไหลมีราคาท่ีไมสูงนัก แตก็มีจุดออนตรงที่ไมใชตนกําเนิดของ
รถยนต SUV อยางแทจริง ไมสามารถใชอยางสมบุกสมบันในทางวิบากไดมากนัก สวนภาพลักษณของ
รถยนต SUV กลุมยุโรป เชน จิ๊ปเชโรกี และแลนดโรเวอร เปนภาพลักษณท่ีถูกสรางข้ึนมานานโดย
เนนการส่ือถึงความเปนรถ SUV ประเภทขับเคล่ือน 4 ลอ แตก็มีจุดออนตรงท่ีมีอัตราการใชน้ํามัน
คอนขางสูง คาซอมบํารุงคอนขางแพง ในขณะท่ีรถยนตกลุมเอเชียมีอัตราการใชน้ํามันนอยกวา (ผูจัดการ
รายสัปดาห, ปท่ี15 ฉบับท่ี 831  4 - 10 พฤศจิกายน 2545 : 7) 
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อัตราการเติบโตของตลาดรถยนตอเนกประสงค SUV นั้นเปนไปในลักษณะท่ีควบคูกับการ
สรางภาพลักษณใหเกิดข้ึนในใจของผูบริโภค จึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจศึกษาวากระบวนการสราง
ภาพลักษณ การวางตําแหนงของตราสินคา รวมท้ังวิธีการส่ือสารภาพลักษณและปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV ของผูใชนั้นเปนอยางไร 
 

ปญหานําวิจัย 
 

1. การสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอท่ีนํามาศึกษามี
กระบวนการอยางไร 

2. การวางตําแหนงสินคารถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอท่ีนํามาศึกษามีความ
แตกตางกันอยางไร 

3. วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอท่ีนํามาศึกษามี
อยางไร  

4. ผูใชมีทัศนคติตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV อยางไร และปจจัยอะไรที่มีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอท่ี
นํามาศึกษา 

2. เพื่อศึกษาการวางตําแหนงสินคารถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอท่ีนํามาศึกษา 
3. เพื่อทราบถึงวิธีการสื่อสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอท่ีนํามา

ศึกษา 
4. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชท่ีมีตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV และปจจัยท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV ของผูใช 
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ขอบเขตการวจัิย 
 

การศึกษาคร้ังนี้แบงข้ันตอนการหาขอมูลเปน 3 สวน  ดังนี้ 
สวนท่ี 1  เปนการศึกษาขอมูลท่ัวไปของรถยนตอเนกประสงค SUV  
สวนท่ี 2  เปนการสัมภาษณบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของกับการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค 

SUV การวางตําแหนงสินคา SUV และการใชวิธีการส่ือสารภาพลักษณของรถยนต SUV โดยขอ
อนุญาติทําการสัมภาษณเชิงลึกจากบริษัทรถยนตอเนกประสงค SUV กลุมยุโรป คือ บริษัท แลนดโร
เวอรประเทศไทย จํากัด กับ บริษัท ฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด และบริษัทกลุมเอเชีย คือ บริษัท 
โตโยตามอเตอร จํากัด กับ บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด  

สวนท่ี 3  ทําการศึกษาทัศนคติผูใชรถยนตประเภท SUV และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตอเนกประสงค SUV  
 

นิยามศัพท 
 

ภาพลักษณ หมายถึง มโนภาพท่ีเปนความประทับใจของผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV อัน
เกิดจากการที่ไดรับรู รับฟงและไดยินมา โดยอาจจะเปนความประทับใจท้ังดานบวกหรือดานลบ 
 

ภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV  หมายถึง มโนภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูใชรถยนต
อเนกประสงค SUV ในดานความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของรถยนตอเนกประสงค 
SUV นั้น ๆ เชน ความทันสมัยของเทคโนโลยีท่ีใช การออกแบบท่ีอํานวยใหสามารถมีประโยชนใช
สอยไดอยางคุมคาและสมกับราคา มีประสิทธิภาพสูง  
 

กระบวนการสรางภาพลักษณ หมายถึง ข้ันตอนในการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค 
SUV ของแตละยี่หอที่ทําการศึกษา  
 

การวางตําแหนงสินคา หมายถึง การกําหนดคุณลักษณะเดนของรถยนต SUV โดยการออกแบบ
สินคาและภาพลักษณของบริษัทผลิตรถ และการจําหนายรถยนตอเนกประสงค  SUV เพื่อนําเสนอ
คุณลักษณะเดนท่ีแตกตางจากคูแขงไมวาจะเปนกลุมเปาหมายทางการตลาด แขงทางการตลาด 
อรรถประโยชนในการใชงาน รวมท้ังการนําเสนอส่ิงท่ีมีคุณคาแกจิตใจของลูกคาเปาหมาย  
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การส่ือสารภาพลักษณ หมายถึง การส่ือถึงคุณสมบัติภาพลักษณของรถ SUV รวมท้ังการใช
วิธีในการส่ือสารผานส่ือใดบางในแตละยี่หอท่ีทําการศึกษา 
 

รถยนต SUV หมายถึง รถยนตอเนกประสงคประเภท Sport Utility Vehicle ท่ีมีการขับเคล่ือน 
4 ลอ และไดรับการออกแบบสําหรับใชเพื่อภารกิจและการเดินทางในชีวิตประจําวันไดอยาง
สะดวกสบายทั้งในเมืองและนอกเมือง ใหความปลอดภัยสูง มีหองโดยสารและพื้นท่ีเก็บสัมภาระ
กวางขวาง ในงานวิจัยนี้ หมายถึง รถยนตอเนกประสงคยี่หอแลนดโรเวอร ไดแก รุนฟรีแลนเดอร 
รุนดิสคัฟเวอร่ี และรุนเรนจโรเวอร  ยี่หอฟอรด ไดแก รุนเอสเคป รุนเอเวอเรสต และรุนเอ็กซพลอ
เลอร  ยี่หอโตโยตา ไดแก รุนรัฟโฟรและรุนแลนดครูเซอร  ยี่หอฮอนดา ไดแก รุนซีอาร - วี 
 

บุคลากรของรถอเนกประสงค SUV หมายถึง บุคลากรท่ีมีหนาท่ีและสวนรับผิดชอบตอการ
สรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของท้ัง 4 ยี่หอ ไดแก แลนดโรเวอร ฟอรด โตโยตา 
และฮอนดา รวมท้ังใหขอมูลเกี่ยวกับรถอเนกประสงคได  
 

ผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV หมายถึง ผูใชรถอเนกประสงค SUV ท่ีเปนเจาของและเปนผู ู 

ท่ีขับข่ีรถยนตดวยตนเอง ของท้ัง 4 ยี่หอ ไดแก แลนดโรเวอร ฟอรด โตโยตา และฮอนดา 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ส่ิงท่ีผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ใชในการ
ตัดสินใจหรือใชประกอบการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV เชน ราคา สมรรถนะของรถยนต 
คุณภาพ บุคคล ฯลฯ 
 

ทัศนคติของผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV หมายถึง ความรูสึกท่ีผูใชมีตอรถยนต
อเนกประสงค SUV ซ่ึงอาจเปนไดท้ังในทางบวกและทางลบ ไดแก ความชอบและความพอใจอัน
กอใหเกิดความผูกพันและโนมนาวใหตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV ตอไป 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบกระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของกลุมเอเชียและ
กลุมยุโรป 

2. ทําใหทราบถึงหลักการในการวางตําแหนงสินคาของรถยนตประเภท  SUV  
3.  ทําใหทราบถึงวิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนต SUV ของแตละกลุม 
4. ทําใหทราบถึงทัศนคติและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกปรสงค  SUV ของ

ผูใช 
5. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับรถยนต

อเนกประสงค SUV ยี่หออ่ืน ๆ ตอไป 
6. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอบริษัทรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ี

ทําการศึกษาคร้ังนี้และเปนประโยชนตอบริษัทรถยนตอเนกประสงค SUV อ่ืน ๆ อันไดแก กระบวนการ
สรางภาพลักษณ การวางตําแหนงสินคา วิธีการส่ือสารภาพลักษณ 

DPU



บทท่ี 2 
 

แนวความคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
     

 ในการศึกษาเร่ือง “การสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ในประเทศไทย” ใหมี
ความนาเช่ือถือและสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยไดอาศัยแนวความคิดและทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อ
สนับสนุนเนื้อหา  ดังนี้ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการวางตําแหนงสินคา 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
4. แนวคิดดานทัศนคติตอตราสินคา 
5. แนวคิดเกี่ยวกับระบบรหัสแหงความหมาย 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1 .  แนวคิดเก่ียวกับการสรางภาพลักษณ 
  

 ความหมายของภาพลักษณ 
 คําวาภาพลักษณ (Image)  เดิมใชคําวา จินตภาพ หรือ จินตนภาพแตไมไดรับความนิยม 
ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2519 พลตรีพระวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ จึงไดประทานเสนอให
ใชคําวา “ภาพลักษณ” แทน ( ศศิพรรณ บิลมาโนช, 2538 : 9) สําหรับความหมายของคําวา 
“ภาพลักษณ” ไดมีนักวิชาการใหคําจํากัดความไวมากมาย ดังนี้ 

   
 ประจวบ อินออด  (2532 : 96)  ไดใหความหมายของภาพลักษณไวดังนี ้
1. เจตคติของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีตอสถาบันหรือเปาหมายซ่ึงอาจเปนกรณหีรือ

บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ก็ได 
2. ความคาดหมายของบุคคลตอบุคคลกรณีหรือสถาบันท่ีมีตอกรณีหนึ่งซ่ึงจะตอง

สอดคลองกับความเช่ือ ความรูของตนท่ีมีอยู 
3. เปนส่ิงสะทอนความรูสึกนกึคิดของคนท่ีมีตอกรณี,บุคคล,สถาบัน 
4. คุณคาเพิ่มหรือความนิยมท่ีมีตอสถาบันบุคคลหรือกรณีเร่ืองราวใด ๆ  
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 มานิต รัตนสุวรรณ (2527)  กลาววา ภาพลักษณเปนความประทับใจในส่ิงท่ีเรารูสึกตอ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่งหรือองคการใดองคการหนึ่งจะเรียกวาช่ือเสียงก็ได   

 
 พงษเทพ  วรกิจโภคาทร (2537 : 79 - 77) กลาววา ภาพลักษณคือภาพที่เกิดข้ึนในใจอัน

เนื่องมาจากการประทับใจและเกิดความทรงจํา (ท้ังบวกและลบ) ใน “ตัวสาร” โดยไดมีการสะสม
และพัฒนาปรับเปล่ียนไปตามประสบการณท่ีไดพบเห็นหรือไปมีสวนรวม โดยภาพลักษณนี้
สามารถเกิดข้ึนได 2 วิธี คือ 

1. เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแตง ดังนั้น ภาพขององคการหนึ่งจะเปนเชนไร
ก็ไดตามท่ีบุคคลนั้นไปพบเห็นมาซ่ึงอาจเปนภาพลักษณท่ีดีและเลวไดแลวแตประสบการณ 

2. เกิดจากการปรุงแตง โดยท่ีมีความพยายามท่ีจะใหองคการมีพฤติกรรมท่ีดี เพื่อใหเกิด
ภาพลักษณท่ีดหีรือถาเกิดเหตุการณอะไรไมดีก็จะมีการสรางเหตุการณบางอยางมาลบลางหรือเปน
การแกไขขอเท็จจริงปรุงแตงใหมีภาพลักษณในทิศทางท่ีพึงประสงค 

 
 ภาพลักษณเปนกระบวนการของความคิดจิตใจท่ีหลอหลอมความรูสึกของคนเราท่ีมีตอ

ส่ิงตาง ๆ อันเนื่องมาจากประสบการณท้ังโดยตรงและโดยออม โดยถือวาเปนความรูเชิงอัตวิสัย 
(Subjective knowledge) ท่ีบุคคลนํามาใชชวยในการตีความและใหความหมายแกโลกรอบตัว ซ่ึงจะ
ประกอบเขาเปนภาพลักษณท่ีเรามีเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ท่ีเรารับรู ถือเปนความรูสึกเชิงตีความหมาย 
(interpreted sensation) หรือความประทับใจตอส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นได หรือเรียกวา “กระบวนการ
เกิดมโนทัศน” (process of imagery) ซ่ึงมักเปนกุญแจสําคัญสําหรับการตีความหมายในส่ิงท่ีขาด
ความแนนอนชัดเจนในตัวของมันเอง (Kenneth E. Boulding, 1975) 

 
 Patricia M.Anderson และ Leonard G. Rubin (1986)  กลาววา ภาพลักษณ  เปนการ

รับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับองคการท้ังหมด โดยองคการเปรียบเสมือนคนซ่ึงยอมมีบุคลิกภาพ และ
ภาพลักษณท่ีแตกตางกัน  และClaude Robinson และ Walte Barlow  (1959 : 22) กลาววา 
ภาพลักษณ  หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจบุคคลท่ีมีความรูสึกคิดตอองคการสถาบันและภาพใน
ใจนั้น ๆ อาจจะไดมาจากประสบการณตรงและประสบการณทางออม  

 
 ภาพลักษณ เปนการรับรูของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา องคกร โดยเกิดข้ึนจากการ

เรียนรู ความเขาใจ ประสบการณ หรือความประทับใจ ท้ังโดยทางตรงหรือทางออม มาประกอบกัน
เปนภาพท่ีอยูในใจของผูบริโภค 
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ประเภทของภาพลักษณ 
 ภาพลักษณ (Image) อาจจาํแนกออกเปนประเภทไดหลายประเภท วิรัช  ลภิรัตนกุล , 2538 
: 81 ไดจําแนกภาพลักษณออกเปน 4 ประเภท คือ 
 1.ภาพลักษณของบริษัท (Corporate image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมี
ตอบริษัทหรือหนวยงานธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง ภาพลักษณดังกลาวนี้จะหมายรวมถึงดานบริหาร
หรือการจัดการ (Management) ของบริษัทแหงนั้นดวย และหมายรวมถึงสินคาผลิตภัณฑ (Product) 
และบริการ(Service) ท่ีบริษัทนั้นจําหนาย ฉะนั้น คําวาภาพลักษณของบริษัท (Corporate image) จึง
มีความหมายคอนขางกวางและยังรวมถึงตัวหนวยงานธุรกิจ ฝายจัดการและสินคาหรือบริการของ
บริษัทแหงนั้นดวย  

 2. ภาพลักษณของสถาบันหรือองคการ (Institutional image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของประชาชนท่ีมีตอสถาบัน หรือองคการ ซ่ึงโดยมากเนนไปทางดานตัวสถาบันหรือองคการเพียง
อยางเดียว ไมรวมถึงสินคาหรือบริการท่ีจําหนาย   Institutional image จึงมีความหมายท่ีคอนขาง
แคบลงมาจาก Corporate image เพราะหมายถึง สถาบันและองคการเพียงอยางเดียวเทานั้น ดังได
กลาวมาแลว 

 3. ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ (Product/Service image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ
ของประชาชนท่ีมีตอสินคาหรือบริการของบริษัทเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงตัวองคการหรือบริษัท 

 4. ภาพลักษณท่ีมีตอสินคาตราใดตราหนึ่ง (Brand image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ
ประชาชนท่ีมีตอสินคายี่หอใดยีห่อหนึ่ง หรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเคร่ืองหมายการคา 
(Trademark) ใดเคร่ืองหมายการคาหนึ่ง สวนมากมักจะใชในการโฆษณา (Advertisement) และการ
สงเสริมการจําหนาย (Sale promotion) เชน จะซ้ือรถยนตสักคันแตมีขายหลายยี่หอ ผูซ้ือท่ีมี Brand 
image ท่ีดีตอยี่หอใดก็ตามกมั็กมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคายี่หอนัน้ ๆ ท้ัง ๆ ท่ีบางทีรถยนตยีห่ออ่ืน
อาจจะมีคุณภาพดีกวายีห่อท่ีเลือกซ้ือก็ได  

 
การสรางภาพลักษณ 
 

 Kenneth E. Boulding,1975  (อางใน ศิริกุล  ล่ิมลัญจกร, 2534: 8) กลาววา  
“ภาพลักษณ” เปนความรูเชิงความรูสึกของคนเราท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ โดยเฉพาะความรูนั้นเปนความรูท่ี
เราสรางข้ึนมาเองเฉพาะตน เปนความรูเชิงอัตวิสัย (Subjective Knowledge) เปนการสะสมความรู
เชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวท่ีไดประสบและมีความเช่ือวาจริง เนื่องจากคนเราไมสามารถท่ี
จะรับรูและทําความเขาใจกับทุกส่ิงไดครบถวนเสมอไป เรามักจะไดเฉพาะ “ภาพ” บางสวนหรือ
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ลักษณะกวาง ๆ ของส่ิงเหลานั้น ซ่ึงมีความไมแนนอนชัดเจนอยูเรามักตีความหมายหรือให
ความหมายแกส่ิงนั้นดวยตัวเราเอง ความรูเชิงอัตวิสัยนี้ประกอบเขาเปนภาพลักษณของเราท่ีมีตอ 
ส่ิงตาๆ ในโลกและพฤติกรรมของเราจะข้ึนอยูกับความรูเดิมท่ีเรามีอยูดวย 
 

 ภาพลักษณจึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการของความคิด จิตใจ ในเม่ือคนเรามิไดมี
เพียงประสบการณโดยตรงกับโลกรอบตัวซ่ึงราไดสัมผัส ชิมรส ดมกล่ิน ไดยินเสียง และไดเห็นดวย
ตนเองเทานั้นเรายังมีประสบการณทางออมอ่ืน ๆ ดวย  ซ่ึงประสบการณเหลานี้ตองอาศัยการตีความ 
และใหความหมายสําหรับตนเอง (Make sense) ดวย ภาพลักษณจึงเปนการแทนความหมายเชิงอัตวิสัย 
(Subjective Representative) ของส่ิงตาง ๆ ท่ีเรารับรูมาเปนความรูสึกเชิงตีความหมายของการรับรู 
(Perception) ตีความกระบวนการรับรูอยางเลือกสรรและใหความหมายของส่ิงตาง ๆ นี้ คือ 
กระบวนการเกิดภาพลักษณ (Process of Imagery) ซ่ึงมักจะมีความหมายความสําคัญยิ่งตอการรับรู
ในส่ิงท่ีไมมีความหมายแนนอนชัดเจนในตัวมันเอง 
 

 โบลดิ้ง กลาววา องคประกอบของภาพลักษณอาจแยกไดเปน 4 สวน แมวาในความเปน
จริง  องคประกอบท้ัง 4 สวนจะไมสามารถแยกเปนสวน  ๆ จากกันไดอยางเด็ดขาดก็ตาม  
องคประกอบดังกลาวมีดังนี้ 
 

1. องคประกอบเชิงการรับรู (Perceptual Component) เปนส่ิงท่ีบุคคลไดจากการสังเกต
โดยตรงแลวนําส่ิงนั้นไปสูการรับรู ส่ิงท่ีถูกรับรูนี้อาจจะเปนบุคคล สถานท่ี เหตุการณ ความคิด 
หรือส่ิงของตาง ๆ  เราจะไดภาพของส่ิงแวดลอมตาง ๆ เหลานี้โดยผานการรับรูเปนเบ้ืองตน 

2. องคประกอบเชิงความรู (Cognitive Component) ไดแก สวนท่ีเปนความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะ ประเภท ความแตกตางของส่ิงตาง ๆ ท่ีไดรับจากการสังเกตและรับรู 

3. องคประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component) ไดแก ภาพลักษณท่ีเกี่ยวกับความรูสึก
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ เปนส่ิงท่ีเกี่ยวพันกับความรูสึกผูกพัน ยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบหรือไม
ชอบ 

4. องคประกอบเชิงการกระทํา (Conative Component) เปนภาพลักษณท่ีเกี่ยวกับความมุง
หมายหรือเจตนาท่ีจะเปนแนวทางปฎิบัติตอบโตส่ิงเรานั้น อันเปนผลของการปฎิสัมพันธระหวาง
องคประกอบเชิงความรูและเชิงความรูสึก 
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 องคประกอบเชิงการเรียนรู ความรูสึก และเชิงการกระทํานี้จะผสมผสานกันเปนภาพท่ี
บุคคลไดมีประสบการณมา ภาพลักษณไดถูกพัฒนาและกอรูปข้ึนมาในอดีตท้ังหมดของผูท่ีเปน
เจาของภาพนั้น ซ่ึงแตละสวนของภาพลักษณ คือ ประวัติศาสตรของภาพลักษณ 

 
 การเกิดภาพลักษณในเชิงของการส่ือสารตามแนวคิดของโบลดิ้งมุงพิจารณาในสาระ

ของลักษณะการรับรูขาวสารท่ีมีสวนสัมพันธหรือมีผลตอองคประกอบตาง ๆ ของภาพลักษณเปน
สําคัญ ลักษณะการกอตัวของภาพลักษณตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด เม่ือพิจารณาจากความสัมพันธของ
องคประกอบแลว จะกอตัวข้ึนจากการผสมผสานขององคประกอบเชิงความรู การรับรู ความรูสึก 
และการกระทํา จนเกิดเปนภาพของโลกท่ีสัมผัสท้ัง 5 ของบุคคล อาจเปนการสังเกตจาก
ประสบการณโดยตรงหรือโดยออม ท้ังท่ีผานส่ือมวลชนและส่ืออ่ืน ๆ ในรูปแบบตาง ๆ จากขอมูล 
หรือจากการสังเกตท่ีผานมา โดยกระบวนการรับรูซ่ึงจะตองมีการใหความหมายแกส่ิงท่ีถูกสังเกต
นั้นดวยการนําไปสูการสรางความรูท่ีมีการแยกแยะลักษณะ ประเภท และความแตกตางของส่ิงตาง 
ๆ นั้น เปนความรูสึกท่ีสรางข้ึนจากการตีความและใหความหมายดวยตัวของมันเอง แตส่ิงท่ีถูก
สังเกตความรูท่ีสรางขึ้นมานี้ไดไปเกี่ยวพันกับพื้นฐานประสบการณเดิม เชน ทัศนคติ คานิยม เกิดเปน
ความรูสึกท่ีมีตอส่ิงท่ีถูกสังเกตนั้น ๆ แลวพัฒนาเปนความผูกพันท่ีจะยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบ
หรือไมชอบ และความรูสึกนี้อาจจะไมแสดงออกก็ได แตเปนความรูสึกท่ีมีตอความหมายพรอมท่ี
จะแสดงออก และเปนการกระทําท่ีมีทิศทางดวย 

 
 เม่ือบุคคลมีภาพลักษณตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดในความรูสึกนึกคิดของตนแลว ภาพลักษณนี้ก็

จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล ภาพลักษณท่ีไดกอตัวหรือถูกสรางข้ึนแลว ยอมมีแนวโนมท่ี
จะเหนี่ยวนําพฤติกรรมของผูบริโภคและสาธารณชนใหเห็นคลอยตามไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยเฉพาะภาพลักษณเม่ือเกิดข้ึนแลวจะเปล่ียนแปลงไดยาก เพราะการเปล่ียนแปลงของภาพลักษณ
อาจมีผลกระทบตอโครงสรางของพฤติกรรมเปนอยางมาก การสรางภาพลักษณถึงแมจะยากแตก็
งายตอการเปล่ียนแปลงภาพลักษณท่ีสูญเสียไปแลว การพยายามสรรหาขอมูลใหแกบุคคลเพื่อ
เปล่ียนแปลงภาพลักษณของเขานั้น ขอมูลอาจถูกปฏิเสธไดหากขอมูลดังกลาวไปขัดแยงกับความ
คิดเห็นความเช่ือเดิม ทัศนคติหรือคานิยมของบุคคล ขอมูลใหมท่ีใหไปนั้นอาจถูกคิดวาผิดหรือเปน
การบิดเบือนได  ดังนั้น  ถึงแมวาภาพลักษณของส่ิงหนึ่ง ส่ิงใดจะไมหยุดนิ่งก็ตาม  แตการ
เปล่ียนแปลงก็กระทําไดยาก 
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 แนวคิดเร่ืองภาพลักษณของโบลดิ้ง เปนแนวคิดในกระบวนการทางวิทยาศาสตรอัน
ประกอบดวยความรู การเรียนรู ทําใหเกิดความรูสึก และเกิดการกระทําตามมา เปนความรูท่ีเกิดจาก
การสรางสมท้ังในเร่ืองท่ีประสบดวยตนเองและไดรับการบอกเลาจากคนอ่ืน แนวคิดนี้จะเปนพื้นฐาน
ในการสรางภาพลักษณอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการสรางภาพลักษณในลักษณะของบัวสตีน 
 

 Boorstin, 1973 (อางใน วันทนา  จิรธนา, 2538  : 17) ซ่ึงไดอธิบายถึงลักษณะของ
ภาพลักษณท่ีเปนท่ีตองการไววามีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

 
1. ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมา (An image is synthesized) คือ เปนส่ิงท่ีถูกวางแผน

ไว สรางข้ึนเพื่อตอบสนองจุดมุงหมายหรือสรางความประทับใจ เชน เคร่ืองหมายการคา (Trade 
mark) และตรายี่หอ (brand name) ดังนั้นภาพลักษณ คือ บุคลิกภาพท่ีสาธารณชนสามารถเห็นได 

2. ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีนาเช่ือถือ (An image is believable) เนื่องจากภาพลักษณจะไมตอบ
จุดประสงคของเราถาหากประชาชนไมมีความเช่ือถือในภาพลักษณนั้น ทางท่ีจะทําใหภาพลักษณเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ทางหนึ่งท่ีทําใหนาเช่ือถือ คือการไมพูดเกินความจริง นักโฆษณาหรือนัก
ประชาสัมพันธท่ีฉลาดจะพยายามเล่ียงการใชภาพลักษณท่ีดีเลิศเพื่อจะมีใหดูเกินความจริงไป 

3. ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีคงอยู (An image is passive) เนื่องจากภาพลักษณเปนส่ิงท่ีสมมติ
ข้ึนมาเพ่ือใหเหมาะสมกับความเปนจริง ผูสรางภาพลักษณ (หมายถึงองคกร) ตองถูกคาดหวังให
องคกรเหมาะสมกับภาพลักษณนั้นและผูบริโภค (หรือผูท่ีเห็นภาพลักษณองคกรหรือผูบริโภคท่ีมี
ศักยภาพ) ก็จะตองทําวิธีใดก็ไดใหตัวเองเหมาะสมกับภาพลักษณนั้นดวย 

4. ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม (An image is vivid concrete) ภาพลักษณ
นั้นตองไมมากเกินไปและสามารถทําความเขาใจไดงาย ภาพลักษณไมใชคุณสมบัติท่ีผลิตภัณฑ คน 
หรือองคกรมี แตมันจะตองมีเพียงไมกี่ลักษณะเทานั้นท่ีถูกเลือกมาเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน 

5. ภาพลักษณตองทําใหเขาใจไดงาย (An image is simplified) ภาพลักษณนั้นตองทําให
เขาใจงายกวาตัววัตถุหรือผลิตภัณฑนั้นแสดงออกมาใหเห็น ภาพลักษณท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
จะตองมีความเรียบงาย เขาใจไดงาย และแตกตางเพียงพอที่จะทําใหจําได 

6. ภาพลักษณมีสองนัย (An image is ambiguous) ภาพลักษณจะอยูระหวางความคิดกับส่ิง
ท่ีสามารถใชจริงได ความคาดหวังกับความจริง อาจพูดไดวาภาพลักษณนั้นมีสองนัย แตจะตองไม
คลุมเครือ ภาพลักษณจะตองเหมาะสมกับจุดประสงค และรสนิยมในอนาคตท่ีจะเปล่ียนแปลงโดย
ไมสามารถคาดการณได 
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 Daniel J. Boorstin 1973 ( อางใน  วนัทนา  จิรธนา : 2538 ) กลาววาการขยายตัวดาน
การตลาดและการโฆษณาเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันขายสินคาดวยการสรางภาพลักษณจากการ
โฆษณาจึงเพิ่มความสําคัญมากข้ึน และในขณะเดียวกันคนก็เร่ิมใหความสําคัญกับยี่หอสินคา 

 
 กลาวโดยสรุปแลว แนวคิดเร่ือง ภาพลักษณ นี้ ไดนํามาใชอธิบายกรอบความเขาใจถึง

วิธีการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค (SUV) ในประเทศไทย ในกรณีศึกษาซ่ึงเกิดข้ึน
จากการวางแผนการตลาดท่ีถูกกําหนดขึ้นโดยเฉพาะใหเหมาะสมกับสถานการณของตลาด เชน 
โฆษณาและการประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความหมายของสินคา ยังผลใหเกิดการสรางสถานภาพ
แกสินคาภายในใจผูบริโภคเพื่อสราง “ภาพ” ความประทับใจสนองความตองการดานจิตใจของ
กลุมเปาหมายการตลาด ตลอดจนเกิดเปนคานิยมทางสังคมโดยอาศัยเคร่ืองมือตาง ๆ ในการโฆษณา
สินคาไปยังกลุมเปาหมาย ทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีและไดรับการยอมรับจากสาธารณชนท่ัวไปดวย 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการวางตําแหนงสินคา  
  

 ความหมายของกลยุทธการวางตําแหนงสินคา(Positioning Strategy) 
 
 ไดมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของ การวางตําแหนงสินคา (Positioning) ไวหลาย ๆ 

แนวคิดดวยกัน 
 
 แนวคิดแรกกลาวถึงการวางตําแหนงสินคา (Positioning) วาเปน “การดําเนินการในการ

กําหนดภาพลักษณเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความเขาใจและพอใจในส่ิงท่ีสินคาเปนเม่ือเทียบกับคูแขง” 
(Kohli, Leuthesser&Lance, (1993 : 10 - 19)  อางใน กาญจนา เลิศลาภวศิน, 2544 : 12) 

 
 ในขณะเดียวกันก็มีผูอธิบายถึงการวางตําแหนงสินคา (Positioning) ไววาเปน “ความ

พยายามในการสรางตราสินคาใหอยูในตําแหนงเฉพาะภายในการรับรูเกี่ยวกับสินคา โดยท่ีตําแหนง
นั้น ไมวาจะเปนตําแหนงท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual) หรือตําแหนงท่ีตองการใหเกิด (Desired) นั้นจะเปน
ส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณของสินคาเม่ือเทียบกับคูแขง” (Dillon, Domzal&Madden, 1986 : 
29 - 35) 
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 สําหรับการวางตําแหนงสินคา(Positioning) ในแนวคิดของ AI Ries และ Jack Trout 
นั้นไมเกี่ยวของกับการดําเนินการเกี่ยวกับตัวสินคา แตเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการรับรูในใจของ
ผูบริโภค นั่นคือเปนการวางตําแหนงสินคาไวในใจของผูบริโภคเปาหมาย (Ries&Trout, 1986 : 2)  

 
 นอกจากนี้ Paul Temperal 1999  (อางใน กาญจนา เลิศลาภวศิน, 2544) ยังไดกลาว

เพิ่มเติมถึงลักษณะสําคัญของการวางตําแหนงสินคา  ไวดังนี้ 
1. การวางตําแหนงสินคาตองดําเนินการในลักษณะของกลยุทธ ไมใชกลวิธี กลาวคือ การ

วางตําแหนงสินคาไมใชกิจกรรมท่ีทําข้ึนเพียงในระยะเวลาอันส้ัน แตจําเปนจะตองทําความเขาใจ
ถึงตําแหนงท่ีสินคาเปนอยูกับตําแหนงท่ีตองการใหเปน รวมทั้งตําแหนงของคูแขงการเลือกใชกลยทุธ
ในการวางตําแหนงสินคา ตองมีผลตอการรับรูของผูบริโภค และเขาถึงตําแหนงท่ีเปนเอกลักษณ 
จุดประสงคหลักของกลยุทธการวางตําแหนงสินคา คือ เพื่อสรางความแตกตาง ซ่ึงอาจทําไดใน
ระยะเวลาอันส้ันสําหรับสินคาใหมท่ีมีความแตกตางทางกายภาพไปจากสินคาคูแขง แตในระยะยาว
คูแขงอาจจะสามารถสรางสินคาข้ึนเทียบเคียงได กลยุทธการวางตําแหนงสินคาจึงเกี่ยวกับการ
สรางสรรคภาพลักษณท่ีสามารถคงอยูไดอยางถาวร ท้ังยังสามารถสรางความพึงพอใจใหแก
ผูบริโภคไดในระยะยาวอีกดวย 

2. การวางตําแหนงสินคาเปนการเสาะแสวงหาขอดีท่ีสามารถแขงขันได (Competitive 
advantage) ตําแหนงของสินคาท่ีจะไดรับการยอมรับตองมีความสําคัญตอกลุมเปาหมาย กลยุทธ
การวางตําแหนงสินคาตองอยูบนพื้นฐานท่ีแทจริงของสินคาซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงขอดีท่ี
สามารถแขงขันได ซ่ึงบอยคร้ังท่ีขอดีนั้นเกิดข้ึนจากการสรางบุคลิกใหแกสินคา หรือจากคุณคาท่ี
เปนนามธรรม (Intangible) โดยท่ีสินคาจะตองสามารถใหผล (Perform) ตามคุณคาท่ีสรางข้ึนนั้นได
อยางสอดคลอง 

3. การวางตําแหนงสินคาเปนกระบวนการจัดการกับการรับรู เนื่องจากผูบริโภคยอมไมมี
ความเขาใจในตัวสินคาไดดีเทากับเจาของสินคา ผูบริโภคมักนึกถึงสินคาในแงของผลประโยชนท่ี
เขาจะไดรับหากซ้ือสินคานั้น ๆ โดยท่ีผลประโยชนเหลานั้นอาจเปนไปไดท้ังในทางกายภาพหรือ
ทางจิตใจ ผูบริโภคจะมีการแยกแยะทางเลือกซ่ึงมีอยูหลากหลาย และมีการจัดกลุมของสินคาไวใน
ใจของตน ซ่ึงกลุมตาง ๆ ในใจของผูบริโภคท่ีแสดงถึงความแตกตางของสินคาในใจของผูบริโภคนี้ 
คือ ตําแหนงของสินคาในใจของผูบริโภคน่ันเอง ตําแหนงของสินคาจึงข้ึนอยูกับการสรางสรรค
หรือจัดการกับการรับรูของผูบริโภค 

4. ตําแหนงของสินคาจะเปนตัวกําหนดภาพลักษณหรือช่ือเสียงของสินคา ซ่ึงข้ึนอยูกับ
การสรางการรับรูในแงท่ีดีในใจของผูบริโภค รวมท้ังยังตองเปนการสรางอยางตอเนื่องดวย เนื่องจาก
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ผูบริโภคมักถูกปอนขอมูลโดยบริษัทท่ีผลิตและจําหนายสินคาตาง ๆ เปนจํานวนมากในแตละวัน 
กลยุทธในการวางตําแหนงสินคาจึงตองมีการกําหนดอยางรอบคอบ เพื่อท่ีจะสามารถทําใหตรา
สินคาดํารงอยูในระดับแนวหนาภายในใจผูบริโภค สามารถทําใหผูบริโภครับรูไดถึงความแตกตาง
จากสินคาคูแขง 
 
 กลยุทธการวางตําแหนงสินคา (Positioning Strategy) 
 การวางตําแหนงสินคามีความเกี่ยวของกับการสรางภาพลักษณของสินคาใหเกิดข้ึน
ภายในใจของผูบริโภค ซ่ึงภาพลักษณดังกลาวยอมเกิดข้ึนจาการกําหนดโดยแผนการตลาด ดังนั้น
การวางตําแหนงสินคากับการกําหนดสวนประสมทางการตลาดในทุก ๆ สวนจึงมีความเกี่ยวของ
และสงผลซ่ึงกันและกัน การวางตําแหนงสินคาจะมีผลตอทุก ๆ กิจกรรมทางการตลาดของสินคาท่ี
จะตองมีความประสานสอดคลองซ่ึงกันและกัน (Wisner, 1996 : 80) 
 
 การดําเนินกลยุทธการวางตําแหนงสินคาไดอยางเหมาะสม จะทําใหกลุมเปาหมายรูสึก
ไดถึงประโยชนหรือคุณคาท่ีตนจะไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ ทําใหสามารถเพ่ิมความ
ตองการสินคาหรือบริการใหผูบริโภคกลุมเปาหมายได และอาจมีผลใหการตลาดสามารถกําหนด
ราคาสินคาเพิ่มข้ึนตามคุณคาท่ีเพิ่มข้ึนนั้นได (Wee, 1996 : 80) 
 
 การตลาด คือ การตอบสนองความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ดังนั้นการสรางตําแหนงท่ีมี
คุณคาภายในใจผูบริโภคจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในการสรางตราสินคา เนื่องจากการวาง
ตําแหนงตราสินคานับเปนการสะทอนถึงเอกลักษณตราสินคา (Brand Identity) และสรางการรับรู
เกี่ยวกับสินคาใหเขาไปอยูในใจของกลุมเปาหมาย การวางตําแหนงสินคาถือเปนกระบวนการใน
การนําเสนอตราสินคาไปสูกลุมเปาหมาย และเปนการทําใหตราสินคามีความแตกตางและโดดเดน
ออกมาจากสินคาคูแขง Temperal, 1999: 103 - 106 (อางใน กาญจนา เลิศลาภวศิน : 2544 :15) 
 
 นอกจากนี้ ยังไดมีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวโนมกลยุทธทางการตลาดไววา กลยุทธ
การวางตําแหนงสินคาจะทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึน ดําเนินการไดยากกวาท่ีผานมา เนื่องจากใน
ปจจุบันสินคาตาง ๆ ตองอาศัยการลงทุนท่ีมากข้ึน รวมท้ังตองใชความพยายามอยางสูงในการท่ีจะ
สรางความแตกตางใหกับตราสินคา ผูบริโภคก็ไดรับขอมูลขาวสารจากสินคาจากชองทางตาง ๆ ท่ี
เพิ่มข้ึนอยางมากมาย ความพยายามท่ีจะสรางตําแหนงครองใจของผูบริโภคใหไดนั้นจึงมี
ความสําคัญมากข้ึน  
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 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV มีความสําคัญ ซ่ึงสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณของรถยนตไดอยางชัดเจนและทําใหผูบริโภคไดรับรูถึงการวาง
ตําแหนงสินคาท่ีมีความแตกตางกันในแตละยี่หอ เพราะปจจุบันรถยนตอเนกประสงค  มีจํานวน
มากข้ึน ดังนั้นการกําหนด อรรถประโยชน คุณคาหรือเสนอคุณสมบัติท่ีพิเศษท่ีรถยนตอ่ืนไมมีเปน
ตน ใหเกิดความชัดเจนกับกลุมเปาหมายท่ีทางผูประกอบการรถยนตไดกําหนดไว เพราะถาการวาง
ตําแหนงรถยนตอเนกประสงคดีแลวก็จะทําใหภาพลักษณของรถยนตนั้นชัดเจน ซ่ึงเปนผลดีตอตรา
สินคาของรถยนตเอง 
 

 Keller (อางใน กาญจนา เลิศลาภวศิน : 2544 ) ไดกลาวถึงกระบวนการพัฒนากลยุทธ
ในการวางตําแหนงสินคาไววาในการตัดสินใจเกี่ยวกับตําแหนงสินคา จะตองมีการกําหนดกรอบ
ในการอางอิง (Frame of reference) เสียกอน นั่นคือตองมีการกําหนด กลุมเปาหมาย คูแขง ความ
เหมือนและความตางของสินคาเม่ือเทียบกับคูแขงในตลาด 

 
 1.กลุมเปาหมาย (Target Market) เปนการกําหนดสวนตลาด (Segment) ท่ีมีความ

เหมาะสมกับสินคา มีความสนใจในสินคาและมีศักยภาพเพียงพอในการซ้ือสินคา ซ่ึงการกําหนด
สวนตลาดสามารถใชเกณฑหลาย ๆ อยางท้ังในดานลักษณะประชากร (Demographics) ลักษณะ
ทางจิตวิทยา (Psychographics) ลักษณะทางภูมิภาค (Geographic) ลักษณะพฤติกรรม (Behavioral) 
เปนตน กลุมเปาหมายจะเปนกรอบสําคัญในการกําหนดกลยุทธการวางตําแหนงสินคา เนื่องจาก
กลุมเปาหมายท่ีตางกันจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันไป 

 2.สินคาคูแขง (Competitors) โดยท่ัวไปแลวจากการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน
สามารถทําใหรูถึงคูแขงไปโดยปริยาย เนื่องจากสวนใหญแลว สวนตลาด (Segment) แตละสวนมัก
ถูกกําหนดไวอยูแลวโดยสินคาตาง ๆ ในตลาด นอกจากนี้การกําหนดถึงสินคาคูแขงอาจใชวิธีการ
พิจารณาวาสินคาใดในตลาดท่ีใกลเคียงสามารถใชเปนสินคาทดแทนสินคาของเราไดมากท่ีสุด การ
กําหนดคูแขงตองไมกําหนดใหแคบเกินไป บางคร้ังการกําหนดคูแขงอาจพิจารณาในสวนของ
อรรถประโยชนท่ีไดรับจากสินคา (Benefits) มากกวาท่ีจะพิจารณาจากคุณสมบัติ (Attributes) ของ
สินคาในประเภทเดียวกัน เชน คูแขงของรถยนต อาจไมใชเพียงรถยนตท้ังหมดในตลาดที่หมายถึง
รถยนตนั่ง, รถกระบะ 1 ตัน, รถยนตเพื่อการพาณิชย แตอาจหมายรถยนตอเนกประสงค (SUV- 
Sport Utility Vehicle) อีกประเภทหนึ่งท่ีมีอรรถประโยชนในการใชท่ีดีกวา คุมคาสําหรับการใช
งาน เปนตน 
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 3. ส่ิงท่ีสินคามีความแตกตางไปจากสินคาคูแขง (Points of difference) คือคุณสมบัติ
ของสินคาท่ีมีความแตกตางเปนเอกลักษณเฉพาะของสินคา ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีสามารถสรางความ
พึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายไดดวยคุณสมบัติท่ีเปนเอกลักษณนี้อาจมาจากคุณสมบัติพิเศษของ
สินคา อรรถประโยชน หรือ ทัศนคติท่ีกลุมเปาหมายมีตอสินคา การกําหนดความแตกตางของ
สินคาอาศัยกลยุทธตาง ๆ ทางการตลาดในการดําเนินการ เชน การใชกลยุทธในการหาจุดขายท่ีเปน
เอกลักษณ (Unique Selling Proposition - USP) หรือโดยการกําหนดภาพลักษณ (Image) ท่ีแตกตาง 

 
 4.ส่ิงท่ีสินคามีความเสมอเหมือนกับสินคาคูแขง (Points of parity) คือ คุณสมบัติท่ีไม

แตกตางไปจากสินคาคูแขงในตลาด ซ่ึงมักปรากฏใน 2 ลักษณะ 
 

• คุณสมบัติท่ีผูบริโภคพิจารณาวาจําเปนตองมีในสินคาประเภทนี้ ซ่ึงคุณสมบัตินี้มักเปน
คุณสมบัติพื้นฐานของสินคาท่ีมีอยูในทุกตราสินคา จึงไมมีผลมากนักตอการเลือกซ้ือ
สินคาของผูบริโภค 

• คุณสมบัติท่ีกําหนดข้ึนเพื่อลบลางการอางคุณสมบัติท่ีแตกตาง (Points of difference) 
ของคูแขง กลาวคือ ในกรณีท่ีคูแขงหยิบยกคุณสมบัติใดก็ตามข้ึนเปนจุดขายท่ีแตกตาง
ของตนและสินคาสามารถสรางคุณสมบัติเดียวกันนี้ไดเสมอเหมือน หรือเหนือกวา 
 

 ในบางกรณีการสรางความแตกตางอาจไมเพียงพอตอการโนมนาว การตัดสินใจเลือก
สินคาของกลุมเปาหมาย เนื่องจากสินคาอาจขาดไปในบางคุณสมบัติท่ีกลุมเปาหมายพิจารณาวา
สินคาจะตองมี หรือบางคุณสมบัติท่ีคูแขงทําไดและเปนคุณสมบัติท่ีกลุมเปาหมายมีความคาดหวัง
วาจะไดรับจากการใชสินคาประเภทนี้ 

 
 การกําหนดคูแขงจะนําไปสูการกําหนดไดถึง คุณสมบัติท่ีแตกตางหรือเสมอเหมือน

คูแขง ซ่ึงในการกําหนดส่ิงตางๆดังกลาวตองอาศัยการศึกษาและเขาใจถึงพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมายเปนอยางดี การกําหนดคูแขงในลักษณะตาง ๆ กัน ก็จะเกิดกรอบในการอางอิงท่ีตาง 
ๆ กันไป ซ่ึงจะนําไปสูแนวทางในการกําหนดตําแหนงของสินคา (Keller, 1998 : 109 - 120) 
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 ลักษณะของแผนงานในการวางตําแหนงสินคาท่ีประสบความสําเร็จ 
 
 Lynn B. Upshaw (1995 อางใน กาญจนา เลิศลาภวศิน, 2544 : 25) ไดอธิบายถึงลักษณะ

ของแผนงานในการวางตําแหนงสินคาท่ีประสบความสําเร็จไววามักจะประกอบดวยปจจัยตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 
 1. มีการส่ือสารอยางถูกตองและชัดเจนไปยังกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสม การดําเนิน
แผนงานในการวางตําแหนงสินคา ไมวาจะมีการกําหนดกลยุทธท่ีดีเพียงใด ก็ไมอาจประสบ
ความสําเร็จไดหากตําแหนงนั้นไมได รับการส่ือสารออกไปอยางถูกตองและชัดเจนไปสู
กลุมเปาหมายท่ีไดมีการกําหนดไวอยางถูกตองเหมาะสม 
 2. ใชการสัญญา (Promise) ท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนท่ีผูบริโภคจะไดรับ ยิ่งสินคามี
การนําเสนอในส่ิงท่ีเกี่ยวพันกับผลประโยชนของกลุมเปาหมายมากเทาใด กลุมเปาหมายก็ยิ่งให
ความสนใจในสินคา รวมท้ังมีแนวโนมท่ีจะตัดสินใจซ้ือมากข้ึนอีกดวย 
 3.การสัญญา (Promise) นั้นมีขอสนับสนุน (Support) ท่ีดึงดูดใจ ในการกําหนด
ตําแหนงของสินคาท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญนั้นมีการใชการสัญญาท่ีมีขอสนับสนุนท่ีดึงดูด
ใจและขอสนับสนุนท่ีมีเหตุผลเพียงพอ ซ่ึงโดยมากมักเปนคุณสมบัติพิเศษของสินคามาเปน
ขอสนับสนุน 
 4.มักมีการใชโดยผสมผสานกับกลยุทธในการกําหนดบุคลิกตราสินคา (Product 
Personality) 
 5.มีการใชการส่ือสารทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับการวางตําแหนงของสินคา ซ่ึงจะไม
ทําใหตําแหนงของสินคามีการบิดเบือนและทําใหผูบริโภคมีความสับสนในตําแหนงสินคา 
 6.มีการสนับสนุนดวยกิจกรรมทางการตลาดที่ เพียงพอ ซ่ึงมักมีความเกี่ยวของกับ
งบประมาณในการส่ือสารทางการตลาด อยางไรก็ตาม การสนับสนุนอยางเพียงพอนั้นไมได
หมายความถึงการใชงบประมาณจํานวนมากในการโฆษณาหรือจัดกิจกรรมทางการตลาด หากแต
เปนการกําหนดใชการส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสานอยางเหมาะสมกับงบประมาณ (Upshaw, 
1995 : 129 - 134) 
 

 จากการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําวิธีการวางตําแหนงสินคามาใชสนับสนุนงานวิจัยใน
คร้ังนี้ ไมวาจะเปนในเร่ืองของอรรถประโยชนในการใชงาน ราคา คุณภาพท่ีดี ฯลฯ ลวนแลวจะทํา
ใหผูใชไดรับรูถึงตัวสินคา (รถยนต) วาจัดอยูในสินคากลุมใด และสะทอนถึงกลุมเปาหมายหรือ
บุคลิกท่ีกลุมเปาหมายตองการใหเปน เปนตน  
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3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
 

 การสรางคุณคาตราสินคาใหเกิดข้ึนในใจของผูบริโภคเปนส่ิงจําเปนอยางมาก เพราะตรา
สินคาจะมีคุณคาก็ตอเม่ือผูบริโภคมองเห็นความแตกตางของสินคาในเชิงบวก ซ่ึงจะนําไปสู
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคานั้น ๆ ไดในท่ีสุด แตเนื่องจากผูบริโภคมีคุณสมบัติและพฤติกรรม
ในการบริโภคท่ีแตกตางข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น ในการศึกษาถึง
การรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอคุณคาของตราสินคา จึงจําเปนท่ีจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค กระบวนการและปจจัยท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงจะทําใหสามารถ
เขาใจถึงกระบวนการในการรับรูเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา และปจจัยท่ีจะนําไปสูการเกิดพฤติกรรม
ของผูบริโภคตอไป 

 
พฤติกรรมผูบริโภค 
  

 Pride และ Ferrell (1985) ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูบริโภควาเปน “กระบวนการตัดสินใจ
และการกระทําของบุคคลท่ีเกี่ยวกับการใชสินคา” ในขณะท่ี องอาจ ปะทะนิช (2525) กลาวถึง
พฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหา
ใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการ ซ่ึงหมายถึงการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการที่สามารถสรางความ
พอใจในการซ้ือสินคาใหแกผูซ้ือมากที่สุด 
 

 อาจสรุปโดยรวมวา พฤติกรรมผูบริโภค “เปนกระบวนการในการซื้อและการใชสินคา
เพื่อสนองความตองการหรือความพึงพอใจของผูบริโภค”  และเนื่องจากผูบริโภคแตละคนมี
คุณสมบัติท่ีแตกตางกัน และมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกัน จึงไดมีการแบงชนิดของ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคออกเปนลักษณะตาง ๆ โดยใชเกณฑทางดานรูปแบบการตัดสินใจ 
ระดับความเกี่ยวพันกับสินคา (Involvement) ซ่ึง Assael (1995 อางใน นันทนา  บริพันธานนท, 
2542 : 21) ไดสรุปถึงชนิดของพฤติกรรมผูบริโภคออกเปน 4 ชนิด (Four Types of Consumer 
Behavior) ดังนี้ 
 1. Complex Decision Making เปนรูปแบบของการตัดสินใจซ้ือท่ีสลับซับซอน ซ่ึง
มักจะเกิดในสินคาท่ีผูบริโภคมีความเกี่ยวพันในระดับสูง (High Involvement) และตองใช
กระบวนการตัดสินใจท่ีซับซอน เชน การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทรถยนต ซ่ึงผูบริโภคจะตองใช
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การตัดสินใจซ้ืออยางรอบคอบ มีการแสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อใชในการประเมินทางเลือกกอนท่ี
จะมีการตัดสินใจซ้ือสินคา 
 2.Brand Loyalty  เปนรูปแบบของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีความภักดีตอตราสินคาท่ีจะ
เกิดเม่ือผูบริโภคมีความเก่ียวพันกับสินคาในระดับสูง แตการซ้ือสินคาดังกลาวนั้นเปนการซ้ือซํ้าท่ี
ผูบริโภคไดมีการเรียนรูจากประสบการณเดิมท่ีมีอยูแลวจึงทําใหใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือคอนขาง
นอย เชน การซ้ือรองเทากีฬา Nike ซ่ึงผูบริโภคเคยใชอยูแลว ซ่ึงแมวาสินคาดังกลาวจะมีความ
เกี่ยวพันกับผูบริโภคคอนขางสูง ท้ังในดานราคา และการใชงาน แตผูบริโภคก็สามารถท่ีจะ
ตัดสินใจเลือกซ้ือตรา Nike ไดอยางรวดเร็วโดยใชความพึงพอใจจากประสบการณในการใชท่ีผาน
มา หรือความภักดีตอตราสินคานั้นเปนเกณฑในการตัดสินใจ 
 3.Limited Decision Making เปนการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีผูบริโภคมีความเก่ียวพันหรือ
ความสนใจในสินคาในระดับคอนขางต่ํา (Low Involvement ) แตจําเปนตองใชความพยายามและ
การใชกระบวนการตัดสินใจอยางรอบคอบ ซ่ึงมักจะเกิดในสินคาท่ีเปนสินคาใหมท่ีผูบริโภคไมคุนเคย 
จึงจําเปนจะตองใชเวลาในการตัดสินใจพิจารณาและเปรียบเทียบกอนตัดสินใจซ้ือ ถึงแมวาสินคา
ดังกลาวจะไมมีความสําคัญตอผูบริโภคมากนัก เชน ขนมขบเค้ียวชนิดใหมท่ีใชการอบดวยเตา
ไมโครเวฟ ซ่ึงผูบริโภคไมคุนเคยมากอน ถึงแมวาจะเปนเพียงขนมขบเค้ียวท่ีผูบริโภคไมมีความ
เกี่ยวพันมากนัก แตผูบริโภคก็อาจจะใชความพยายามในการหาขอมูลและตัดสินใจเพื่อทดลองใช
สินคาดังกลาวมากข้ึน 
 4.Inertia เปนรูปแบบของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากผูบริโภคมีความเกี่ยวพันกับ
สินคานั้นในระดับนอย (Low Involvement) จึงไมตองใชความพยายามหรือกระบวนการตัดสินใจท่ี
ยุงยากมากนัก ซ่ึงก็คือการท่ีผูบริโภคซ้ือสินคาตราเดิม ๆ ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวไมใชผลจาการมี
ความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคแตเปนการตัดสินใจซ้ือสินคาเนื่องจากไมมีเวลา และไมไดให
ความสนใจในการประเมินทางเลือกอ่ืน ๆ มากนัก จึงซ้ือตราสินคาเดิม ๆ แทน เชน การซ้ือกระดาษ
ชําระ เปนตน 
  

 นอกจากประเภทของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคท้ัง 4 ประเภทท่ีได
กลาวมาแลวนั้น  Howard (1969, cited in Schultz & Barnes, 1995) ยังไดกลาวถึงชนิดของพฤติกรรม
การซ้ือวาจะแบงไดเปน 3 ชนิด โดยพิจารณาจากจํานวนของขอมูลขาวสาร ความพยายาม และ
ระยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ดังนี้ 
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 1.Extensive Problem Solving (EPS) เปนพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือท่ีผูบริโภค
จําเปนตองใชขอมูลขาวสารเปนจํานวนมากในการตัดสินใจซ้ือซ่ึงจะเกิดข้ึนอยางชา ๆ และมักจะ
เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคตองตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีไมคุนเคย 
 2.Limited Problem Solving (LPS) เปนสถานการณการตัดสินใจท่ีผูบริโภคมีพื้นฐาน
หรือเกณฑการตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาประเภทนั้น ๆ อยูแลว เชน ตราสินคาใหม แตเปนสินคา
ประเภทท่ีรูจักอยูแลว ซ่ึงโดยปกติผูบริโภคจะใชขอมูลและเวลาในการตัดสินใจนอยกวาแบบ 
Extensive Problem Solving 
 3.Routinized-Response Behavior (RRB) เปนสถานการณท่ีผูบริโภครูจักประเภทของ
สินคา และคุนเคยกับตราสินคานั้น ๆ อยูแลว สวนการตัดสินใจซ้ือสินคานั้นจะขึ้นอยูกับราคาหรือ
ปจจัยทางการตลาดอ่ืน ๆ  เชน การสงเสริมการขาย ซ่ึงการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคประเภทนี้
มักจะทําใหเกิดความเคยชินเปนนิสัยในการตัดสินใจโดยไมตองคิด และมักจะเกิดในการซ้ือสินคา
ท่ัวไปที่ใชเปนประจํา และเปนพื้นฐานของแนวคิดเร่ืองความภักดีในตราสินคา 
 

 จากประเภทของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือท่ีไดกลาวมา จะเห็นไดวารูปแบบหรือ
ประเภทของพฤติกรรมของผูบริโภคท้ัง 2 แนวคิดมีลักษณะโดยรวมที่ไมแตกตางกันมากนัก โดย
ความแตกตางของพฤติกรรมแตละประเภทนั้นจะแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับประเภทของสินคา ระดับ
ความเกี่ยวพันกับสินคา และส่ิงท่ีมากระตุน (Stimuli) ใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรม 
 
ระดับความเก่ียวพันของสินคา (Product Involvement) 
 

 ประเภทของพฤติกรรมผูบริโภค (อางใน นันทนา บริพันธานนท, 2542) ท่ีไดกลาวมา
ขางตนจะเห็นไดวาแนวคิดเร่ืองระดับของความเกี่ยวพันของผูบริโภคกับสินคานั้นเปนปจจัยสําคัญ
ในการกําหนดลักษณะของพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองระดับ
ความสัมพันธของสินคานั้นสามารถแบงระดับความเกี่ยวพันได 2 ระดับ คือ 
 1.สินคาท่ีมีระดับความเกี่ยวพันสูง (High – involvement Product) เปนสินคาท่ีมี
ความสําคัญและอยูในความสนใจของผูบริโภค เปนสินคาท่ีผูบริโภครับรูถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน มี
ความเกี่ยวพันกับอารมณ ความรูสึก และคานิยมของกลุมสังคม (Schiffman&Kanuk, 1997; and 
Assael, 1995) จึงจําเปนตองใชกระบวนการในการหาขอมูล และตัดสินใจอยางรอบคอบมากข้ึน 
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 2.สินคาท่ีมีระดับความเกี่ยวพันตํ่า(Low – involvement) เปนสินคาท่ีมีความสําคัญแก
ผูบริโภคนอยและมีระดับความเส่ียงในการซื้อสินคานอย ทําใหผูบริโภคใชกระบวนการในการหา
ขอมูลขาวสารเพ่ือการตัดสินใจนอย  
 

 ความสําคัญของระดับความเกี่ยวพันกับสินคาท่ีทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมท่ีแตกตาง
กันนี้ ทําใหแนวคิดดังกลาวไดรับความสนใจในวงการโฆษณา และเร่ิมนํามาใชในการพัฒนากลยุทธ
โฆษณามากข้ึน โดยบริษัท Foote, Cone & Belding (FCB) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแบง
ประเภทของสินคา โดยพิจารณาจากระดับความเกี่ยวพัน (Level of Involvement) ซ่ึงประกอบดวย 
High involvement และ Low  involvement และส่ิงจูงใจท่ีทําใหเกิดการซ้ือ (Motive for Purchasing) 
ซ่ึงประกอบดวยสวนท่ีเปนความคิด (Thinking) และความรูสึก (Feeling)โดยจะแบงเปน 4 กลุม 
(Ratchford, 1989; and Vaughn, 1986) 
 

ภาพท่ี 1 
แผนภาพแสดง The FCB Involvement Grid 

 
                                                                             Motive for Purchase 
                                                                               ส่ิงจูงใจในการซ้ือ 

                                                                                      Think (คิด)                           Feel (รูสึก) 
 
                                         High (สูง) 
 
Involvement Level 
ระดับความเกีย่วพนั 

                            Low (ต่ํา)
  
 

ท่ีมา : Ratchford, B.T. (1987) “New Insight about The FCB Grid,” Journal of Advertising 
Research, 27 (4), p.31. 

 
 

ประกันภัย 
                  รถยนต SUV 
บัตรเครดิต 

รถสปอรต 
                น้ําหอม 
ไวน 

ครีมกันแดด 
                มีดโกน 
กระดาษชําระ 

พิซซา 
                 เบียร 
เคร่ืองดื่ม 
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 จากแผนภาพขางตนสามารถแบงประเภทของสินคาไดเปน 4 กลุมใหญ คือ 
 1.สินคาท่ีมีความเกี่ยวพันกับผูบริโภคสูง ผูบริโภคจะพิจารณาจากประโยชนและการใช
งานในการตัดสินใจ (High Involvement – Thinking) สินคากลุมดังกลาว ไดแก ประกันภัย รถยนต
ท่ัวไป และบัตรเครดิต เปนตน 
 2.สินคาท่ีมีความเกี่ยวพันกับผูบริโภคสูง และผูบริโภคจะใชแรงจูงใจทางดานอารมณ
และความรูสึกในการตัดสินใจ (High Involvement – Feeling) สินคากลุมดังกลาว ไดแก รถยนต
สปอรต น้ําหอม และไวน เปนตน 
 3.สินคาท่ีมีความเกี่ยวพันกับผูบริโภคตํ่า และผูบริโภคจะพิจารณาคุณคาการใชงานเปน
หลักในการตัดสินใจ (Low Involvement – Thinking) สินคากลุมดังกลาว ไดแก ครีมกันแดด มีด
โกน และกระดาษชําระ เปนตน 
 4.สินคาท่ีมีความเกี่ยวพันกับผูบริโภคตํ่า และผูบริโภคมักจะซ้ือสินคาโดยใชความรูสึก
เปนเกณฑในการตัดสินใจ (Low Involvement – Feeling) เชน พิซซา เบียร และเคร่ืองดื่มท่ัว ๆ ไป  
 

 สินคาและบริการบางประเภทนั้น ผูบริโภคจะตองทุมเทความพยายามในการซ้ือ และ
มองวา สินคาและบริการหรือตรายี่หอนั้นมีความเกี่ยวพันและมีความสําคัญสวนตัวตอผูบริโภคมาก
นอยเพียงใด ซ่ึงถาผูบริโภคมองวาการซ้ือสินคานั้นมีความสําคัญอยางมากตอบุคลิคภาพหรือ
ภาพลักษณของเขาก็แสดงวาผูบริโภคมี High Involvement  ตอสินคานั้น ๆ ในทางตรงกันขาม ถา
หากผูบริโภคมองวาส่ิงท่ีซ้ือไมมีความผูกพันกับบุคลิกภาพของเขา การเลือกผิดยี่หอไมไดเกิดความ
เสียหายอะไร นั่นแสดงวาเขามี Low Involvement ตอการซ้ือ 

 
 สําหรับสินคารถยนตอเนกประสงค SUV ในประเทศไทย จัดไดวาเปนสินคาประเภท 

High Involvement เนื่องจากผูบริโภคตองการใชกระบวนการตัดสินใจอยางรอบคอบ และ
ละเอียดละออกอนทําการซ้ือ 

 
 การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทรถยนต  
 
 การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทรถยนตจะตองอาศัยกระบวนการตัดสินใจหลายข้ันตอน 

เพราะเปนสินคาท่ีผูบริโภคมีความรูสึกวาจําเปนตองเลือกใหถูกตอง การประเมินสินคากอนทําการ
ซ้ือจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่ง ผูบริโภคจะยอมใชเวลาในการคนหาขอมูลใหไดมากเพียงพอที่จะนํามา
ประเมินกอนการซ้ือ ซ่ึง James F. Engel, Roger D.Blackwill, Paul. W.  Miniard ไดอธิบายไว (อาง
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ใน รัตยา โตควณิชย “พฤติกรรมผูบริโภค” เอกสารประกอบการสอนวิชา 5135227 คณะนิเทศศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อัดสําเนา) วากระบวนการตัดสินใจซ้ือประเภทนี้ประกอบดวย 5 ข้ันตอน
คือ 
 1.การเล็งเห็นปญหา (Problem Recognition) คือ การที่ผูบริโภคตระหนักถึงหรือเห็นถึง
ความตองการของคนท่ีจะซ้ือสินคาหรือบริการ ซ่ึงเกิดจากการท่ีผูบริโภคเห็นถึงความแตกตางของ
สภาวะท่ีเปนอยูกับสภาวะท่ีเขาปรารถนาจะใหเปนการเล็งเห็นปญหามักจะเกิดจากความตองการ 
หรือส่ิงจูงใจของผูบริโภคในการแสวงหาสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติท่ีดีกวาสินคา
ท่ีมีอยูหรือกําลังใชอยู 

 ในข้ันแรกเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการตัดสินใจ เปนการท่ีผูบริโภคเร่ิมมองเห็นวา
สินคาหรือบริการท่ีตนใชอยูนั้นเกิดปญหาไมสามารถตอบสนองความตองการของตนอีกตอไปได
แลว ตัวอยางเชน  

• รถยนตท่ีเสียบอยมากจนไมคุมกับคาซอม ดังนั้น จึงเกิดความตองการคันใหม 

• ขณะเรียนหนงัสือใชรถเมล แตเม่ือทํางานตองการความคลองตัวในการติดตอธุรกิจจงึ
จําเปนตองซ้ือรถยนต 

• นาย ก. ไดเล่ือนตําแหนงเปนผูจัดการและปรับเงินเดือนใหสูงข้ึน ดังนัน้ จะเกิดรูสึกวา
ควรจะขับรถยนตท่ีดูแลวภูมิฐานกวาการขับรถยนตเกา ๆ 

 
  ความตองการซ้ือสินคานั้นอาจเกิดจากส่ิงจูงใจท่ีสรางขึน้โดย 

• ตัวของผูบริโภคเอง คือ เกิดจากส่ิงจูงใจภายในตัวของผูบริโภคเอง 

• คนในสังคมท่ีเขาอยู เชนครอบครัว ญาติพี่นอง ผูรวมงาน เพื่อนฝูง 

• สถานการณบางอยางท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน ไดเงินเดือนเพ่ิม ไดเล่ือนตําแหนง ตกงาน 

• ความพยายามของนักการตลาด เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ 
 

 2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative)  เม่ือผูบริโภคไดมองเห็นปญหาที่ตอง
ตัดสินใจแลว เขาจะเสาะแสวงหาขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ การแสวงหาขอมูลทําได 
2 ทาง คือ 
 2.1 Internal  Search เปนการดึงเอาขอมูลท่ีเก็บสะสมไวในความทรงจํา มาใชในการ
วิเคราะหหาทางเลือก เพื่อนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ ถาหากผูบริโภคพบวาขอมูลในความทรงจํา เชน
ขอมูลจากการอาน การฟง การดูโฆษณา ขอมูลที่ไดจากประสบการณการใชโดยตรง มีไมเพียงตอการ
ตัดสินใจซ้ือแลว ก็จะแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมจากภายนอก ซ่ึงเรียกวา External  Search 
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 2.2 External  Search  เปนการหาขอมูลเพิ่มเติมภายหลังจากท่ีไดเล็งเห็นปญหา โดย
ผูบริโภคมองเห็นวาควรจะซ้ือสินคาประเภทใดยี่หอใด มักเกิดข้ึนกับการตัดสินใจซ้ือสินคาประเภท 
High Involvement Products เชน รถยนต 
 

 แหลงขอมูลท่ีไปแสวงหามี 2 ทาง คือ 
1.ขอมูลที่ควบคุมโดยนักการตลาด (The Marketing – Controlled Sources ) ไดแก 
 1.1โฆษณาจากส่ือตาง ๆ นับวาเปนขอมูลท่ีหาไดงายท่ีสุด เชน โฆษณาทางโทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ (Media Advertising) 
 1.2 ขอมูลจากรานคา (In - store Information ) เชน ปายลดราคา ปานโฆษณา ณ จุดขาย
การจัดซุมแสดงสินคา ฉลากของสินคาแตละยี่หอ แคตตาล็อก หรือโบรชัวร เปนตน 
 1.3 พนักงานขาย (Personal Selling) โดยอาจมีการติดตอกับพนักงานขายทางโทรศัพท 
หรือไปพูดคุยกับพนักงานขายยังสถานท่ีจําหนาย 
2.ขอมูลท่ัวไปหรือขอมูลท่ีอยูนอกเหนือจากการควบคุมของนักการตลาด (General Information 
Sources ) ไดแก 
 2.1 บทความทั่วไปท่ีใหความรูเกี่ยวกับสินคาประเภทตาง ๆ จากส่ือตาง ๆ (General 
purpose media ) 
 2.2 จากปากตอปาก เชน จากเพื่อน ผูบังคับบัญชา ครอบครัว หรือจากผูที่เคยใชรถ 
(Personal Influence ) 

 ขอมูลท่ีออกไปหามาในข้ันนี้จะกลายเปนส่ิงใหมท่ีเขาสูระบบอีกคร้ังหนึ่ง กลาวคือ จะ
เร่ิมตนท่ี Input และ Information Process อีกคร้ังหนึ่ง ขอมูลท่ีใหมนี้ผูบริโภคจะมีการพิจารณา
กล่ันกรอง แยกแยะอยางเลือกสรร โดยจะศึกษาเฉพาะขอมูลท่ีตนเองตองการเทานั้น เชน สนใจหา
ขอมูลรถยนตประเภทอเนกประสงค SUV มาใชแทนรถเกงท่ีมีขนาดท่ีนั่งนอยกวา มีราคาท่ี
เหมาะสม คุณภาพดี ผูใชก็จะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับรถยนตประเภทนี้โดยเฉพาะและก็จะไมสนใจท่ีจะ
หาขอมูลของรถยนตประเภทอ่ืน ๆ เชน รถเกง รถกระบะ เปนตน  
3.การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เม่ือไดขอมูลตาง ๆ มาแลว ผูบริโภคจะนํา
ขอมูลนั้นมาประกอบการพิจารณาทางเลือกแตละทาง วามีขอดีขอเสียอยางไร ในการพิจารณา
ทางเลือกนี้ ผูบริโภคจะดึงเอาเกณฑการประเมินผลความเช่ือ ทัศนคติ และความสนใจที่จะซ้ือ ซ่ึง
เปนส่ิงท่ีปลูกฝงอยูในจิตใจของคน ๆ นั้นอยูกอนแลวมาใชในการตัดสินใจ 
 3.1 เกณฑการประเมินผล (Alternative Criteria) แตละคนจะมีมาตรฐานและขอจํากัด
ในการประเมินสินคาหรือยี่หอตาง ๆ ไมเหมือนกัน ในการประเมินผลทางเลือก คือ จะซ้ือสินคา
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แบบไหน ยี่หอใด ผูบริโภคมักจะประเมินผลประโยชนท่ีจะไดรับจากสินคา/ยี่หอนั้น ๆ และมีการ
เปรียบเทียบวาสินคาแตละประเภท หรือยี่หอแตละยี่หอไหนดีกวากัน หรือใหประโยชนมากกวากัน 
หลักเกณฑในการประเมินผลนี้ผูบริโภคไมไดใชกับสินคาทุกประเภทหรือทุกยี่หอ ผูบริโภคมักใช
เกณฑประเมินผลนี้กับสินคาราคาแพง มีความเก่ียวพันกับภาพลักษณของตัวเอง หรือมีความเส่ียง
สูงในการเลือกผิดยี่หอ  เกณฑท่ีนิยมใชมักเปนเร่ืองของราคาและยี่หอ 
 3.2  ความเช่ือ (Belief ) มักหมายถึงภาพลักษณหรือยี่หอ กลาวคือ ถาผูบริโภคมีความรู
และความเขาใจวาสินคายี่หอนั้นดี ผูบริโภคก็จะเกิดทัศนคติท่ีดี เกิดความชอบตอสินคาหรือยี่หอ
นั้น กลาวคือ ถาผูบริโภคมีความรูความเขาใจวาสินคายี่หอนั้นสามารถตอบสนองความตองการของ
เขาไดจริง สินคาหรือยี่หอนั้นก็จะถูกเลือก 
 3.3 ทัศนคติ (Attitude ) ทัศนคติตอสินคา/ยี่หอ ซ่ึงเปนผลมาจากความเช่ือ คือ ถาเช่ือวา
สินคาหรือยี่หอนั้นดี ผูบริโภคก็จะเกิดทัศนคติท่ีดี เกิดความชอบตอสินคาหรือยี่หอนั้น ถาเกิดความ
ไมเช่ือก็จะไมชอบในสินคาหรือยี่หอนั้น 
 3.4 ความตั้งใจที่จะซ้ือ (Purchase Intention ) เม่ือมีความเชื่อแลวทัศนคติท่ีดีตอ
ทางเลือกนั้น ก็จะทําใหเกิดความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคาหรือยี่หอนั้น ซ่ึงจะนําไปสูพฤติกรรมการซ้ือ 
4. การตัดสินใจซ้ือ (Choice & Purchase) ในท่ีสุดเม่ือผานข้ันตอนท่ีกลาวมาขางตนแลว 
กระบวนการการตัดสินใจก็จะมาส้ินสุดท่ีการซ้ือสินคาหรือยี่หอท่ีไดพิจารณามาใช 
5. ผลท่ีตามมาจากการซ้ือ (Outcome) ผลท่ีตามมา คือ ซ้ือมาใชแลวเกิดความพอใจหรือไม 
(Satisfaction & Dissatisfaction ) ซ่ึงความพอใจ หรือไมพอใจจะมีผลตอความเช่ือ ทัศนคติ และ
ความตั้งใจในการซ้ือคร้ังตอไป กลาวคือ ถาซ้ือมาใชแลวดี ความรูสึกพอใจนี้จะถูกเก็บเปนความ
เช่ือตอตัวสินคาหรือยี่หอ และทําใหเกิดทัศนคติท่ีดี และผลท่ีตามมาคือเกิดความสนใจซ้ือซํ้า แตถา
เกิดความไมพอใจก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบความเช่ือ ทัศนคติ และทําใหไมสนใจซ้ือสินคา
ประเภทนี้หรือยี่หอนี้อีกตอไป การตัดสินใจซ้ือก็จะเร่ิมตนกลับไปท่ีการเร่ิมหาขอมูลใหมเกี่ยวกับ
สินคาหรือยี่หออ่ืน ๆ ใหมอีกคร้ัง 

  
 เนื่องจากรถยนตซ่ึงเปนสินคาท่ีทําการศึกษาวิจัยนี้จัดไดวาเปนสินคาท่ีมีราคาสูง การ

ตัดสินใจซ้ือจึงตองใชเวลาและการศึกษารายละเอียดของขอมูลรถยนตอเนกประสงค SUV 
พอสมควรกอนการตัดสินใจซ้ือ จึงตองใชแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภคมาเปนกรอบในการ
วิเคราะหวาผูบริโภคตองการอะไรหรือปรารถนาอะไรและมีการตัดสินใจอยางไร ท้ังนี้เพราะ
ผูบริโภคหรือผูซ้ือ จะตองใชเหตุผลใหมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV เพื่อ
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีงบประมาณหรือเงินท่ีมีอยูจะอํานวยให 
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4. แนวคิดดานทัศนคติตอตราสินคา 
 

 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโนมเอียงอันเกิดจากการเรียนรู ความโนมเอียงนี้ทํา
ใหเกิดพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางท่ีพึงพอใจหรือไมพอใจท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด (Schiffman 
& Kanuk, 1997 : 235 (อางใน ศิริวรรณ ประไพพงษ,2538 ) หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึก
ภายในท่ีสะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจตอบางส่ิง ทัศนคติตองมีตอส่ิงหนึ่งส่ิง
ใด ทัศนคติตองมีความโนมเอียงตอการเรียนรู มีการเรียนรูได และเปนผลมาจากประสบการณ
โดยตรงหรือจากขอมูลท่ีไดรับจากบุคคลอ่ืนและการเปดรับจากส่ือมวลชน เปนตน   นอกจากนี้ 
ทัศนคติตองมีความคงที่ (Consistency) แตทัศนคติไมจําเปนตองถาวร สามารถเปล่ียนแปลงได 
ทัศนคติจะเกิดขึ้นในแตละสถานการณ 

 
 ทัศนคติสามารถเรียนรูได (Attitude are learned ) คนเราไมไดเกิดมาพรอมกับทัศนคติท่ี

มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แตเราจะเรียนรูท้ังความรู และความรูสึกของความชอบหรือไมชอบ โดยผาน
ขอมูลเกี่ยวกับส่ิงนั้น หรือโดยทางประสบการณตรงกับส่ิงนั้น หรือจากการผสมของท้ังสองอยาง 

 
 ทัศนคติ คือ สภาวะความโนมเอียงท่ีจะตอบสนอง (Attitude are predispositions to 

response) ทัศนคติไมใชส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง แตเปนความพยายามของนักทฤษฎีเพื่อ
แสวงหาการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 
 ทัศนคติไดรับการสันนิษฐานวาเปนส่ิงท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมได นักทฤษฎีเช่ือวา

ทัศนคติ คือสภาวะโนมเอียงเพื่อการตอบสนองอยางเปดเผยท่ีจะนําไปสูพฤติกรรมจริง ซ่ึงจะ
สังเกตเห็นไดวาถาคนมีความโนมเอียงในทางพอใจตอตราสินคาก็จะนําไปสูพฤติกรรมท่ีพอใจตอ
ตราสินคานั้น 

 
 ทัศนคติจะตองเกี่ยวของกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ทัศนคติเปนส่ิงท่ีมีท่ี

หมาย (Attitude Objects) นั่นคือ ส่ิงท่ีบุคคลจะตองมีทัศนคติดวย ไมใชเพียงส่ิงของเทานั้น แตรวม
ไปถึงสถานการณหรือพฤติกรรมดวยเชนกัน 
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 องคประกอบของทัศนคต ิ
 แบบจําลองโครงสรางของทัศนคติ (Structural Model of Attitude) ซ่ึงนักจิตวิทยาได
สรางข้ึนเพื่อศึกษาสวนประกอบของทัศนคติเพื่ออธิบายพฤติกรรม องคประกอบของทัศนคติมี 3 
ประการ คือ 
 1. สวนของความเขาใจ (Cognitive Component หรือ Thinking) หมายถึง สวนประกอบ
ซ่ึงแสดงถึงความรู ความคิดหรือความเขาใจ หรือเปนความรูและการรับรูจากความเช่ือ หากมี
ความรูหรือความคิดวาส่ิงใดดี ก็จะมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงนั้นไปดวยเชนกัน 
 2. สวนของความรูสึก (Affective Component หรือ Feeling)  หมายถึง สวนประกอบซ่ึง
แสดงถึงอารมณ หรือความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนตัวเราความคิดอีกทางหนึ่ง 
หากบุคคลมีความรูสึกดานบวก ( Positive ) ตอส่ิงใด ยอมแสดงถึงความชอบตอส่ิงนั้น หากบุคคลมี
ความรูสึกดานลบ ( Negative ) ตอส่ิงใดแสดงวาไมชอบส่ิงนั้น 
 3. สวนของพฤติกรรม (Conative Component หรือ Action) หมายถึง สวนประกอบซ่ึง
เปนผลมาจากความรู ความเขาใจและความรูสึก เกี่ยวของกับการกระทํา หรือการปฏิบัติในดานดี
หรือไมดี เม่ือไดรับส่ิงเรา แสดงถึงความนาจะเปนหรือโนมนาวท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบริโภควิธีใด
วิธีหนึ่งท่ีมีตอทัศนคติท่ีมีตอส่ิงหนึ่ง หรืออาจจะหมายถึงความต้ังใจท่ีจะซ้ือ (Intention to buy) 
 

 องคประกอบทัศนคติ 3 ประการนี้จะมีความคงเสนคงวาในการคาดคะเนความชอบ
หรือไมชอบส่ิงใดส่ิงหนึ่ง คือ ถาผูบริโภคมีความเช่ือและรับรูวาสินคานั้นกอใหเกิดประโยชนตอ
ผูบริโภค (Cognitive Component  หรือ  Cognition ) แลว ผูบริโภคจะถูกคาดหวังวาจะช่ืนชอบตรา
สินคานั้น (Affective Component หรือ Affect) และจะเกิดความตั้งใจซ้ือสินคา (Conative 
Component หรือ Conation) นั้นตอไป 
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ภาพท่ี 2 
แผนภาพแสดงแบบทัศนคต ิ3 ประการ (The Tripartite View of Attitude) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา:  Lutz, R. J. (1991).  The Role of Attitude Theory in Marketing. In H.H. 
          Kassarjan & T. Roberton (Eds., Perspective in Consumer Behavior (4th  ed.).    
          Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, p. 319. 
 

 จากแผนภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงแบบของทัศนคติ 3 ประการ คือ (1) ผูบริโภคมีความ
เช่ือและรับรูวาสินคานั้นกอใหเกิดประโยชนตอผูบริโภค (Cognition) (2) ผูบริโภคจะถูกคาดหวังวา
จะช่ืนชอบตราสินคานั้น ( Attitude Affect) และ(3) ความตั้งใจซ้ือสินคา (Conation) ซ่ึงท้ัง 3 
ประการนั้นจะมีความสัมพันธกัน ถาผูบริโภคมีทัศนคติในข้ันท่ีหนึ่งก็จะมีทัศนคติในข้ันท่ีสองท่ี
สามตามมา 

 
 ทัศนคติตอตราสินคา 
 
 Assael (1994) ใหความหมายของทัศนคติตอตราสินคา (Attitude toward the Brand) วา 

เปนความโนมเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูบริโภคเพื่อจะประเมินตราสินคาใดตราสินคาหนึ่งใน
ทิศทางท่ีชอบหรือไมชอบอยางคงเสนคงวา จากการศึกษาของ Gardner (1985) และ Miniard, 
Bhatia และ Rose (1990) พบวา ทัศนคติทางบวกท่ีผูบริโภคมีตอโฆษณา สงผลใหเกิดทัศนคติ
ทางบวกตอตราสินคาได นั่นคือ โฆษณาที่ผูบริโภคชอบมีแนวโนมท่ีจะสรางทัศนคติทางบวกตอ
ตราสินคาและสรางความต้ังใจซ้ือ (Purchase Intention) มากกวาโฆษณาท่ีผูบริโภคไมชอบ ซ่ึงการ

DPU



 32

ยืนยันเชนนี้ทําใหเกิดความตองการในการสรางความรูสึกท่ีดีตอโฆษณา เพื่อจะผานไปสูทัศนคติท่ี
ดีตอตราสินคา (Mitchell & Olson, 1981, cited in Assael, 1994) 

 
 เม่ือผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาใด ๆ ก็จะทําใหมีการประเมินตราสินคานั้น

ทางบวกกระบวนการประเมินตราสินคานี้ จะสะทอนใหเห็นถึงการตัดสินใจซ้ือ ผลสุดทายของการ
ตัดสินใจและประเมินนี้จะทําใหผูบริโภคพัฒนาระดับของความผูกพันไปยังตราสินคา และความ
ผูกพันตอตราสินคานี้เองท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความภักดีตอตราสินคาในท่ีสุด (Jacoby & Chestnut, 
1978) 

 
 ดังนั้น เม่ือผูใชรถยนตในฐานะผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอรถยนตอเนกประสงค SUV โดย

รูสึกวารถนั้นดี ใชแลวเปนท่ีนาพอใจ จะทําใหเกิดความผูกพันตอตราสินคาของรถยนตยี่หอนั้น ๆ 
เพราะผูบริโภคมีความเชื่อและรับรูวารถยนตอเนกประสงค SUV นี้กอประโยชนใหแกผูใชจริง ๆ 
และกอใหเกิดพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV นั้นตอไป 

 
5. แนวคิดเก่ียวกับระบบรหัสแหงความหมาย 
 

 Hall (1993)  เปนผูท่ีใหแนวคิดสําคัญในดานการสื่อสารมวลชน ซ่ึง Hall เปนผูพัฒนา
แนวคิดเร่ืองกลยุทธของการใสรหัสและการถอดรหัส (Encoding & Decoding) ซ่ึงอยูในผลงานของ
ส่ือมวลชน และ Hall เห็นวา เร่ืองของการส่ือสารนั้นเปนเร่ืองของการสราง การถายทอด และการ
รับวัฒนธรรม หากผูสงสารสามารถโนมนาวใหผูรับสารเห็นคลอยตามตนได นั่นมิใชผูรับสารต้ัง
รับ (passive) แตเนื่องมาจากบรรดากลยุทธตาง ๆ ในการใสรหัส (Encoding) การเลือกใชส่ือ การ
สรางบริบทในการรับสาร และเทคโนโลยีท่ีฝายผูสงสารเลือกนํามาใชอยางเต็มท่ี 
 แนวคิดพื้นฐานท่ี Hall (อางใน  กาญจนา  แกวเทพ, 2541 : 32 - 33)  นํามาใชในการ
อธิบายมีดังนี้ 
 1.แนวคิดเร่ืองความเปนจริง (Reality) 
 2.ทัศนะใหมตอ “ผูรับสาร” 
 3.ทัศนะใหมตอ “ผูสงสาร” 
 4.แนวคิดเร่ือง “สารของส่ือมวลชน” 
 5.การวิเคราะหตัวส่ือ 
 6.ข้ันตอนของการส่ือสาร 
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 1. แนวคิดเร่ืองความเปนจริง 
 

 Hall (1993)  ไดอธิบายวา  แทท่ีจริงไมมีส่ิงท่ีเรียกวา “เปนความจริง” จนกวาจะมีผู 
“สราง”  ข้ึนมา ดังนั้นจึงไมมีความจริงของ “คนดี คนช่ัว” จนกวาจะมีผูสรางภาษาของส่ือข้ึนมา คน
ดีเปนอยางไร คนช่ัวเปนอยางไร โดยกระบวนการสรางความหมายนั้นตองใช “ภาษา” เปน
เคร่ืองมือ จากนั้นจึงเผยแพรหรือถายทอดความเปนจริง (Version) ท่ีส่ือเปนผูสรางข้ึนใหแกผูรับ
สาร หากกระบวนการสรางและการถายทอดนี้ประสบความสําเร็จ (คือ Encoding เหมือนกับ 
Decoding) ก็จะทําใหเกิดความหมายรวม “รับรู” ความหมายเดียวกันกับท่ีผูสงสารตองการได 
 

 2. ทัศนะใหมตอ “ผูรับสาร” 
  

 Hall (1993)   มีจุดยืนวาระบบรหัสของผูสงสารกับผูรับสารไมจําเปนตองเปนรหัส
เดียวกันหรือชุดเดียวกันเสมอไป มีเหตุมากมายท่ีจะทําใหรหัสคูมือในการสงความหมายและถอดรหสั
ระหวางผูสงสารและผูรับสารไมตรงกัน ไมสอดคลองกัน หรือขัดแยงกัน ในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
ถอดรหัสหรือมีการตีความเบ่ียงเบนออกไปจากความต้ังใจของผูสงนั้น โดย Hall มีทัศนะวาจะเปน
การเบ่ียงเบนความหมายไปในแบบที่คลายคลึงกัน ดังนั้นความหมายท่ีถูกตีความอยางผิด ๆ จึงไมใช
ความหมายท่ีไรทิศทาง หากแตเปนการตีความหมายท่ีเบ่ียงเบนไปเปนอีกคําตอบหนึ่ง ไมได
ตีความหมายตามแบบท่ีผูสงตองการ 

 
 3. ทัศนะใหมตอ “ผูสงสาร”  

 
 Hall (1993)ไดใหทัศนะใหมแกผูสงสารวา ผูสงสารมิใช ผูทําหนาท่ีสงผานขาวสาร 

(Transmitter) เทานั้น หากเปน “ผูท่ีไดเขารหัส” (Encode) ขาวสารท่ีสงไปใหดวย การเปล่ียนแปลง
ทัศนะดังกลาวมีนัยตอไปวาเม่ือเวลาที่ผูสงสารไดสงสารถึงผูรับนั้น เขาทํางาน 2 อยางไปพรอม ๆ 
กัน คือ การให “ขาวสาร” และ “การติดต้ัง” รหัสการถอดความหมายจากสารใหแกผูรับดวย  
 

 Hall  เห็นวา ความหมายหลัก ๆ หรือใจความสําคัญนั้นผูรับสารจะสามารถถอดรหัส
ตามท่ีผูสงสารไดใสรหัสเอาไวได ไมวาจะเปน การใชส่ือภาษา ส่ือภาพ ส่ือเสียง หรือส่ืออ่ืน ๆ ก็
ตาม นั่นคือ ผูสงจะไดกําหนด “เง่ือนไขของการรับรู” เอาไวเสมอ เชนผูสงสารในฐานะเปนบริษัท
รถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการสรางภาพลักษณ
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ของรถ SUV ใหแกกลุมเปาหมายไดรับทราบโดยผานส่ือตาง ๆ ทัศนะใหมของผูสงสาร จึงถูก
นํามาใชในการวิเคราะหผูสงสารในการวิจัย 
 

 4. แนวคิดเร่ือง “สารของส่ือมวลชน”  
 

 การวิจัยคร้ังนี้ไดนําแนวคิดเร่ืองสารของส่ือมวลชน ในทัศนะของ Hall  ในเร่ืองความ
เปนจริง ท่ีถูกสรางข้ึน  Hall ไดขยายความวาขาวสารเปนความจริงประเภทหน่ึง ดังนั้นขาวสารท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจึงไมมี จะมีแตขาวสารที่ถูกสรางข้ึนมาเทานั้น และท้ังในกระบวนการสราง
ขาวสาร (จากผูสงสาร) กระบวนการรับขาวสารลวนดําเนินไปอยางเปนเชิงรุก และมีการตีความ
สอดแทรกตลอดเวลา เนื่องจากส่ือมีการนําเสนอออกสูผูรับอยางมีลักษณะเปนเร่ือง ๆ แตก็มีการ
กําหนดจุดยืนมุมมองใหแกผูรับสารดวย 
 

 5. การวิเคราะหตัวส่ือ 
 

 Hall (1993)   ไดกลาววา นอกจากจะมีการ เขารหัส – ถอดรหัสจากเนื้อสารแลว ธรรมชาติ
ของตัวส่ือ (Media) และรูปแบบการนําเสนอ ก็ยังเปนสวนหนึ่งของการ เขารหัส – ถอดรหัสดวย  เชน 
ส่ือโทรทัศนนั้นเปน icon sign (เปนภาพ)  ซ่ึงเม่ือผูบริโภคกลุมเปาหมายไดเห็นภาพของรถยนต
อเนกประสงค SUV แลวผูบริโภคกลุมเปาหมายก็จะเขาใจและเห็นถึงคุณลักษณะของรถยนตนั้นได
ดีกวาส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบของตัวอักษร (literary) ที่มีแตรายละเอียดและการบรรยาย ซ่ึงอาจจะทําให
นึกถึงภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ไมออก แตส่ือโทรทัศนนั้นจะทําใหรหัสนั้นดูเปน
ธรรมชาติและ ดูเปนส่ือท่ีโปรงใส เห็นกระจางตอสายตา เหมือนเปนตัวนําเอา “ส่ิงท่ีเกิดข้ึน” มา
นําเสนอ ท้ังที่ภาพในโทรทัศนไมใชภาพท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ หากเปน “ภาพจริงท่ีถูกสรางข้ึนมา” โดย
ผานกลยุทธของการใสรหัสมากมายในการผลิต เชน การคัดเลือก การถายทํา มุมกลอง ระยะหาง 
แสงสี เปนตน 

 
 6. ขั้นตอนของการส่ือสาร 
 

 ในเร่ืองนี้ Hall (1993)  ไดแยกข้ันตอนของการส่ือสารออกเปน 3 ข้ันตอน ซ่ึง
กระบวนการเขารหัส – ถอดรหัสจะถูกควบคุมในทุกข้ันตอน เพื่อใหความหมายสุดทายในข้ันตอน
ของผูรับสารตรงกับความหมายแรกของผูส่ือสาร คือ 
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 1. ข้ันตอนการผลิต  เปนข้ันตอนท่ีผูสงสารตองดําเนินการดานภาษา  จัดกรอบ
ความหมายและความคิด มีความเขาใจเกี่ยวกับคานิยม มีภาพของผูรับสารอยูในใจ 
 2.ข้ันเผยแพร หมายถึง ชองทางในการสงขาวสาร เกี่ยวกับตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ปริมาณ
ความถ่ีของการเผยแพร และขอไดเปรียบในดานธรรมชาติของส่ือ เชน ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
เปนตน 
 3.ข้ันการใช/การบริโภค หมายถึง ขาวสารนั้นถูกรับรูอยางไร  Hall ใหทรรศนะวา
ในขณะรับสารเปนอีกข้ันหนึ่งท่ีความหมายจะถูกผลิตข้ึนมาอีกคร้ัง คือสารในขณะผลิตจะเปนเร่ือง
ความสัมพันธระหวางผูสงกับสาร และในข้ันการบริโภคก็จะเปนเร่ืองความสัมพันธระหวาง
ผูบริโภคกับสารเชนกัน หมายความวา ชวงเวลาแหงการถอดรหัส (Decoding) เปนชวงเวลาท่ีมี
อิสระในตัวเอง และไมจําเปนตองข้ึนตอชวงเวลาแหงการเขารหัส (Encoding) เสมอไป เพราะผูรับ
สารสามารถมีจุดยืนได 3 แบบ คือ 
 - จุดยืนแบบตามความหมายท่ีผูสงสารตองการ (preferred reading) 
 - จุดยืนแบบคัดคานตอตานความหมาย (opposition reading) 
 - จุดยืนแบบตอรองความหมายเสียใหม (คือแบบท่ีผสมผสานความหมายกันระหวาง 
preferred reading และ opposition reading)  
 

 Hall กลาววา การสงขาวสารแตละคร้ัง ผูบริโภคจะเกิดจุดยืนการตีความหมายท้ัง 3 
แบบอยูตลอดเวลา เพียงแตสัดสวนไหนจะมากนอยแตกตางกันเทานั้น ข้ึนอยูกับความสามารถในการ
ใสรหัสของผูสงสาร แตสวนใหญแลวการตีความหมายแบบ preferred reading จะเกิดมากกวาอีก 2 
แบบ เนื่องจากเหตุตอไปนี้ 
 1. ฐานะตําแหนง ความรับผิดชอบ และความนาเช่ือถือของผูสงสาร 
 2. ความสามารถในการเขาถึงแหลงขาว ผูสงสารในฐานะผูรับผิดชอบยอมตองมีโอกาส
เขาถึงขอมูลไดมากกวาผูรับสาร 
 3. กลไกความสามารถในการควบคุมระบบการผลิต 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับระบบรหัสนี้ ผูวิจัยนํามาใชเพื่ออธิบายวาผูบริโภคอาจมีความแตกตาง
ในการรับรูเนื้อหาของสารอันเปนรายละเอียดรถยนตอเนกประสงค SUV ได  โดยเม่ือสารถูกสราง
ข้ึนนั้น ผูสงสาร (บริษัทรถยนตอเนกประสงค SUV) จะกําหนด “เง่ือนไขแหงการรับรู” ท่ีทําให
ผูรับสามารถจะรับรูส่ิงท่ีผูสงสารตองการเนนมากเอาไวได ส่ือหรือชองทางท่ีใชสงสารก็จะมีการ
กําหนดมุมมองท่ีตองการไปสูผูรับสาร และจุดยืนแหงการรับรู ซ่ึงเปนธรรมชาติในตัวผูรับสารเอง 
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ท่ีการรับรูแตละคร้ังผูรับสารเกิดจุดยืนการตีความหมายแบบท่ีผูสงสารตองการ แบบท่ีคัดคานและ
แบบท่ีผสมผสานความหมายกัน ส่ิงเหลานี้จะสามารถนํามาอธิบายใหเขาใจไดถึงการเกิดความหมายท่ี
แตกตางกันของการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ในประเทศไทยของท้ัง 4 
บริษัทรถยนตท่ีผูวิจัยไดนํามาศึกษา  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ศิริกุล  ล่ิมสัญจกร (2534) ศึกษาเร่ือง “กระบวนการสรางภาพพจนของรถยนตบีเอ็ม
ดับบลิว ซีรีส 5 ใหมในประเทศไทย”  ผลการวิจัยพบวาส่ือมวลชนมีบทบาทอยางสําคัญตอการ
สรางภาพพจนของรถยนตในกรณีศึกษา โดยเฉพาะภาพพจนท่ีสาธารณชนยอมรับ นอกจากนี้ การ
ดําเนินการทางการตลาดเพ่ือสรางภาพพจนของรถยนตรุนนี้ทําใหภาพพจนท่ีเกิดข้ึนแกผูรับสารท้ัง 
3 กลุมของยนตรกิจ ซ่ึงไดแก ส่ือมวลชน สาธารณชน และกลุมเปาหมายทางการตลาด มีความชัดเจน
แนนอนไมเทากัน ข้ึนอยูกับปริมาณของขอมูลและกลยุทธทางการตลาดท่ียนตรกิจนํามาใชแกผูรับ
สารในแตละกลุม มีลักษณะเปนแรงเสริมซ่ึงกันและกันและมีทิศทางเดียวกัน จนปรากฏเปนภาพของ
รถยนตท่ีหรูหรา มีคุณภาพดี มีราคาแพง ซ่ึงไดรับการยอมรับจากสาธารณชนและกลุมเปาหมาย
ทางการตลาดของยนตรกิจดังเชนในปจจุบัน 

 
 วันทนา  จิรธนา  (2538) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธการสรางภาพลักษณของบริษัทโตโยตา

มอเตอร ประเทศไทย จํากัด” มีจุดมุงหมายเพื่อเขาใจกระบวนการและกลยุทธในการสราง
ภาพลักษณสินคาและองคกรของบริษัทโตโยตา ในชวง 3 ระยะเวลา คือ  (1) ระยะเร่ิมกอตั้งบริษัท 
พ.ศ. 2505  (2) ชวงเหตุการณตอตานญ่ีปุนของนักศึกษาไทยระหวางป พ.ศ. 2514 - 2515  (3) ครบรอบ 
30 ปของบริษัทในป พ.ศ. 2535  ผลการวิจัยพบวาภาพลักษณท่ีเร่ิมกอต้ังบริษัทนั้นเปนภาพลักษณ
สินคาคุณภาพตํ่า ราคาถูก บริษัทจึงใชกลยุทธทางดานตัวแทนจําหนายและราคาท่ีถูกเพื่อใหรถยนต
เปนที่รูจัก ท้ังนี้จากการสรางภาพลักษณสินคาและการสรางภาพลักษณขององคกรกําหนดกลยุทธ
ไว คือ กลยุทธการสรางรถยนตโตโยตาใหเปนรถท่ีมีคุณภาพ และกลยุทธการสรางภาพลักษณของ
บริษัทโตโยตาใหเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังตองศึกษาคานิยมของผูบริโภคท่ี
เปล่ียนไปเพื่อปรับรูปลักษณและคุณสมบัติของรถยนตท่ีผลิตใหมีความสอดคลองตามความ
ตองการของสังคมในแตละยุค 
 

DPU



 37

 อิทธิพล หม่ันภักดี (2538) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ วิเคราะหการ
ส่ือสารการตลาดของรถยนตมิตซูบิชิ แลนเซอร” ผลการศึกษาพบวา บริษัท เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จํากัด ใช
กลยุทธทางการตลาด โดยวางตําแหนงรถยนตมิตซูบิชิ แลนเซอร ใหมีราคารวมอุปกรณอํานวย
ความสะดวกตํ่ากวารถยนตในระดับเดียวกัน ดังนั้นตัวผลิตภัณฑและราคาคือปจจัยท่ีทําใหเกิด
พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV (Sport 
Utility Vehicle) ในประเทศไทย” นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึง
กระบวนการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV  (Sport Utility Vehicle) และการวาง
ตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV วิธีการส่ือสารภาพลักษณจากบริษัทรถยนต ทัศนคติ
ของผูใชท่ีมีตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ โดยทํา
การสัมภาษณ  (Interview) บุคลากรท่ีเกี่ยวของซ่ึงสามารถใหขอมูลในสวนของรายละเอียดของ
รถยนตอเนกประสงค SUV ได และกลุมผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV โดยใชวิธีการนําเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ท้ังนี้ผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินงานออกเปนขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. แหลงขอมูล 
 3. การกําหนดเคร่ืองมือในการวิจัย 
 4. วิธีการเขาถึงขอมูล 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
 7.การนําเสนอขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร  ประชากรที่มุงศึกษาในคร้ังนี้  มี 2 กลุม คือ 
 1. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของกลุม

ธุรกิจรถยนตอเนกประสงค SUV ในประเทศไทย  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ไดเจาะจงเลือกบริษัทผูจําหนาย
รถยนตอเนกประสงค SUV 2 กลุม คือ กลุมยุโรป ไดแก บริษัท แลนดโรเวอร ประเทศไทย จํากัด 
กับ บริษัท ฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด และกลุมเอเชีย ไดแก บริษัท โตโยตา มอเตอร จํากัด 
กับ บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด เนื่องจากเปนผูจําหนายรถยนตอเนกประสงค 
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SUV ท่ีประสบความสําเร็จในดานยอดขายและกลุมผูใชใหความสนใจคอนขางมาก เม่ือเทียบกับ
รถยนตอเนกประสงค SUV ของบริษัทอ่ืน ๆ  
 1.1 กลุมยุโรป ไดแก  

(1) บริษัท แลนดโรเวอร ประเทศไทย จํากัด  จาํหนายรถยนตอเนกประสงค 
SUV  รุน Range Rover, Discovery II, และ Freelander 

(2) บริษัท ฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด จาํหนายรถยนตอเนกประสงค 
SUV รุน Ford Explorer, Escape, และ Everest 
 1.2 กลุมเอเชีย ไดแก 

(1) บริษัท โตโยตา มอเตอร จํากัด จําหนายรถยนตอเนกประสงค SUV รุน 
TOYOTA LAND CRUISER PRADO และ RAV4 

(2) บริษัท  ฮอนด า  ออโตโมบิล  ประ เทศไทย  จํ ากัด  จํ าหน ายรถยนต
อเนกประสงค SUV รุน Honda CR-V 
 

 กลุมตัวอยาง   กลุมตัวอยางท่ีมุงศึกษาในคร้ังนี้เปน บุคลากรในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับ
การสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค ของบริษัท ท้ัง 4 บริษัท ดังนี้ 
 1. บริษัท แลนดโรเวอรประเทศไทย จํากัด  

1.1 คุณสุดาพร เอ้ือมพรวนิช รองประธานบริหารฝายการตลาด 
1.2 คุณนภดล  สุพละเศรษฐ ผูจัดการฝายการตลาด  
1.3 คุณโกศล รณรัตน ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธ  
1.4 คุณสมพงษ เผอิญโชค ผูจัดการท่ัวไป 

 
 2. บริษัท ฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส ประเทศไทย จํากัด  

2.1 คุณอรรถพันธ ยุกตะนันท  ผูจัดการผลิตภณัฑรถอเนกประสงค  
2.2 คุณอภิเชต สีตกะลิน ผูอํานวยการฝายขาย 
2.3 คุณคมกริช นงคสวัสดิ์  ผูจัดการฝายส่ือสารการตลาด 
2.4 คุณสมชาย ใจนุม พนักงานขายรถยนตฟอรด 
2.5 คุณกิตติสุข จําเนียรพืช ผูชวยฝายขาย 

 
 3. บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จาํกัด  

3.1 คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการผูจัดการ 
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3.2 คุณไพบูลย  ไวความดี  รองกรรมการผูจัดการใหญสายการตลาด   
3.3 คุณวุฒกิร สุริยะฉันทนานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สวนตลาดรถหรู

อเนกประสงค 
 
 4.บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย จํากดั  

4.1 คุณพงษศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ  ผูจัดการฝายการตลาด 
4.2 คุณสุวัฒน  กล่ินหอม ผูจัดการท่ัวไปฝายบริการลูกคา  
4.3 คุณวัชเยนต ธรรมานุสาร ผูจัดการฝายการตลาด  

 
 เนื่องจากการดํารงตําแหนงตาง ๆ ท่ีผูวิจัยไดนําเสนอในข้ันตน เปนฝายท่ีมีความ

เกี่ยวของและสามารถใหคําตอบในการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของท้ัง 4 ยี่หอ 
ไดแก บริษัท แลนดโรเวอรประเทศไทย  บริษัท ฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท โตโยตา
มอเตอร จํากัด และ บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด ไดวางแผนการทํางานและมี
แผนกในการดําเนินงานของแตละบริษัทท่ีตางกัน  

 
 2. ผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ในกรุงเทพมหานคร ยี่หอละ 10  คน รวมจํานวน  40  คน 
ซ่ึงกลุมผูใชรถยนตท้ังหมดผูวิจัยไดมาจากการสํารวจภายใน งานมหกรรมยานยนต Motor Expo 
2002 ท่ีเมืองทองธานี ท่ีมีการจัดแสดงโชวรถยนตอเนกประสงค SUV ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 10 
ธันวาคม 2545 โดยไดทําการสุมจากผูท่ีเขามาชมงานและจากคําแนะนําของบริษัทรถยนตท้ัง 4 ยี่หอ 
ท่ีใหความกรุณาในการแนะนํากลุมผูใชรถอเนกประสงคจาก 4 ยี่หอ ในการสัมภาษณของผูวิจัยคร้ัง
นี้ 
(รายช่ือผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ท้ัง 4 ยี่หอ อยูในภาคผนวก) 

 
 สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย

ทําการศึกษา ท้ังชายและหญิง รวมจํานวน 40 คน โดยทําการสัมภาษณผูใชรถยนตอเนกประสงค 
SUV  ยี่หอละ 10 คน โดยผูวิจัยจะทําการแยกเพศหญิง - เพศชาย วัย สถานภาพทางครอบครัว และ
สถานะในการทํางาน เพื่อใหเห็นความหลากหลายของความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน  
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แหลงขอมูล  

 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้ 

 1. แหลงขอมูลประเภทบุคคล  ไดแก  
 1.1 บุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสรางภาพลักษณรถยนต SUV  ของบริษัทรถยนต
ท้ัง 4 ยี่หอ อันไดแก บริษัทแลนดโรเวอร ประเทศไทย จํากัด บริษัท ฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส 
จํากัด บริษัทโตโยตา มอเตอร จํากัด และบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด  
 1.2 ผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ท้ังชายและหญิง จํานวน 40 คน (รายช่ืออย ู ใน

ภาคผนวก) 
 2. แหลงขอมูลเอกสาร ไดแก 
 2.1 ส่ิงพิมพท่ีเผยแพรขอมูลขาวสาร โฆษณาเกีย่วกับรถยนตอเนกประสงค SUV 
 2.2 นิตยสาร หนังสือพิมพ ท่ีเกี่ยวกับรถยนต อเนกประสงค SUV  
 2.3 หนังสือ ตํารา บทความตาง ๆ ทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกบัการสรางภาพลักษณตราสินคา
และการวางตําแหนงสินคา 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มีดงันี้  
1. แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวทางจากการศึกษางานวิจัยท่ีมี

ลักษณะใกลเคียง ใชแนวทางตามกรอบแนวคิดทฤษฎี ท้ังนี้แบบสัมภาษณจะเปนคําถามปลายเปด 
(Open - ended question)  ท่ีไมช้ีนําคําตอบ เพื่อใหผูตอบมีอิสระในการตอบคําถามตามประเด็นท่ี
ผูวิจัยต้ังไว ในข้ันแรกผูวิจัยจะตองทําการพูดคุยใหคุนเคยกับผูถูกสัมภาษณเสียกอน เพื่อสรางความ
เปนมิตร ความเคยชินและจดบันทึกแลวหาโอกาสสัมภาษณแบบไมเปนทางการและปลอยใหผูถูก
สัมภาษณมีอิสระในการนําเสนอความคิดเห็น  

2. การจดบันทึกในการสัมภาษณ ผูวิจัยจะตองรวบรวมและจดบันทึกสรุปใจความสําคัญ
จากคําตอบของผูใหสัมภาษณเพื่อเปนประโยชนในการซักถามประเด็นคําถามท่ีตอเนื่อง
นอกเหนือจากแนวคําถามท่ีเตรียมไวเพื่อไดขอมูลท่ีละเอียดและชัดเจนยิ่งข้ึน 
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3. เคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อใชประกอบการสัมภาษณและเก็บขอมูลใหไดครบถวน สามารถ
นํามาถอดความเพ่ือไดขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณควบคูไปกับการจดบันทึก 
 แนวคําถามในการสัมภาษณ เร่ือง “การสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ใน
ประเทศไทย” โดยลักษณะของคําถามในการสัมภาษณ ไดแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 
 ตอนท่ี 1 เปนการสัมภาษณบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของท่ีสามารถใหคําตอบในเร่ืองการ
สรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเปนมากอนการวางแผนสําหรับการสรางภาพลักษณมีความเกี่ยวของกับบริษัท
แมจากตางประเทศหรือไม 

2. มีการวางแผนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีจะจําหนายใน
ประเทศไทยอยางไร 

3. กอนการวางแผนในการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ไดมีการศกึษา
เพื่อหาขอมูลมาประกอบการสรางภาพลักษณหรือไม 

4. กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV มีการวิเคราะหตลาดรถ
อเนกประสงค SUV ในประเทศไทยกอนหรือไม 

5. กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV มีการสรางภาพลักษณท่ี
แตกตางไปจากภาพลักษณรถยนตประเภทอ่ืนในบริษัท หรือไม 

6. การสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV มีความสัมพันธกับภาพลักษณของ
บริษัทหรือไม 

7. ภาพลักษณท่ีส่ือออกไปนั้น ทางบริษัทมีความพอใจหรือไม มีความเหน็อยางไร 
8. บริษัทของทานมีการกําหนดตําแหนงทางการตลาดรถยนตอเนกประสงค SUV ไว

อยางไร (คูแขง/อรรถประโยชนการใชงาน/กลุมเปาหมาย/ขนาดของรถ) 
9. การวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV มีความสัมพันธกับการสรางภาพลักษณ

หรือไม 
10. ความมีช่ือของบริษัทมีผลตอการวางตําแหนงสินคา หรือแยกกันอยางชัดเจน 
11. ในการวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของบริษัทมีการเจาะกลุมเปาหมาย

หรือไม อยางไร 
12. บริษัทมีวิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV อยางไร 
13. บริษัทมีวิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ผานส่ือประเภทใดบาง 
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14. มีการเผยแพรภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ในรูปแบบของกิจกรรม
ใดบางหรือไม 

 
ตอนท่ี 2 เปนการสัมภาษณกลุมผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ทานใชรถยนตอเนกประสงค SUV มานานกี่ป ยีห่อและรุนใดท่ีใชอยูในปจจุบัน 
2. กอนหนาท่ีใชรถยนตอเนกประสงค SUV ใชรถยี่หอใดมากอน หรือไม เพราะ

อะไร 
3. ทานเปดรับขาวสารเกี่ยวกับรถยนตอเนกประสงค SUV จากส่ือประเภทใดบาง 
4. ทานมีทัศนคติตอรถยนตอเนกประสงค SUV อยางไร 
5. ทานรูสึกอยางไรตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV  
6. ถาถามถึงรถยนตอเนกประสงค SUV จะคิดถึงส่ิงใด และมีลักษณะอยางไร 
7. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตอเนกประสงค SUV มีอะไรบาง 

 
วิธีการเขาถึงขอมูล   
 

 ผูวิจัยไดลําดับวิธีการเขาถึงขอมูล  ดังนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสารท่ี เกี่ ยวของ อันไดแกขอมูลเกี่ ยวกับรถยนต
อเนกประสงค เชนหนังสือพิมพ นิตยสารท่ีเผยแพรขาวสาร เพื่อสรางภาพลักษณ ตามชวงเวลาท่ี
ผูวิจัยทําการศึกษา คือต้ังแตปลายป พ.ศ. 2544 ถึงตนป พ.ศ. 2546 
 2. นัดหมายกลุมเปาหมายตามท่ีกําหนดไว โดยท่ีผูวิจัยไดทําหนังสือขอสัมภาษณจาก
ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงเปนรายละเอียดเก่ียวของกับการสรางภาพลักษณรถยนต
อเนกประสงค SUV กอนลวงหนาไปแลว และทําการนัดวัน เวลาโดยทางผูวิจัยไดใชโทรศัพทเพื่อ
ติดตอกับผูใหสัมภาษณลวงหนาประมาณ 1 อาทิตย เพื่อสัมภาษณและเก็บขอมูล โดยผูวิจัยแสดง
บทบาทของนักวิจัยเพ่ือแจงวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของการวิจัย 
 3.ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามแนวทางการดําเนินงานท่ีวางไว 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกในชวงระหวางเดือน 
เมษายน - มิถุนายน 2546 เนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงเร่ิมตนของป พ.ศ. 2546  กลุม
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ผูบริโภคไดผานการศึกษาขอมูลของรถยนตอเนกประสงค SUV ในชวงระยะเวลาของการจัดงาน
มหกรรมยานยนต MotorExpo 2002 ท่ีเมืองทองธานี ท่ีมีการโชวรถยนตประเภทนี้ดวยในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2545 ท่ีผานมา มีผูใหความสนใจกันเปนอยางมาก รวมท้ังส่ือตาง ๆ ก็ลง
โฆษณารถยนตอเนกประสงค SUV กันมากข้ึน สงผลใหผูประกอบการรถยนตและบริษัทตัวแทน
จําหนายรถยนตอเนกประสงค SUV แตละยี่หอสรางภาพลักษณและวางตําแหนงสินคาของรถยนต
อเนกประสงค SUV ใหผูบริโภคไดรับรูตามวัตถุประสงคท่ีทางบริษัทรถยนตไดกําหนดไว 

 
 ดังนั้น ผูวิจัยไดเตรียมการเก็บรวบรวมขอมูลจาการสัมภาษณ โดยจัดเตรียมเอกสาร

ฉบับยอ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาและแนวคําถามเพื่อแจกแกผูใหสัมภาษณทุกคน
ลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห เพื่อจะใหมีเวลาเตรียมตัวและไมเปนกังวลตอการใหสัมภาษณ 
อยางไรก็ตาม กอนการสงเอกสารผูวิจัยจะโทรศัพทเพื่อแจงใหทราบลวงหนาพรอมท้ังถือโอกาสนัด
หมายเวลาสัมภาษณไปดวย ในการสัมภาษณนอกจากการจดบันทึกแลว ผูวิจัยยังไดบันทึกเสียงไว
ตลอดการสัมภาษณเพื่อชวยใหการเก็บขอมูลไมผิดพลาดและไดขอมูลอยางครบถวน 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนํารายละเอียดขอมูลท้ังหมดท้ังจากเอกสารและขอมูล

จากการสัมภาษณมาเปรียบเทียบผลการศึกษากับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ โดยการวิเคราะหถึงการ
สรางภาพลักษณของรถอเนกประสงค  SUV การวางตําแหนงสินคา และวิธีการส่ือสารภาพลักษณ 
รวมท้ังทัศนคติและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถอเนกประสงค SUV ของผูใช โดยในการ
วิเคราะหขอมูลผูวิจัยจะถอดความจากเทปบันทึกเสียงระหวางสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหาตาม
วัตถุประสงคท่ีผูวิจัยไดตั้งไว 
 

การนําเสนอขอมูล 
 

 นําเสนอโดยใชวิธีเชิงพรรณนาวิเคราะห ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใชเพื่อ
ช้ีใหเห็นถึง 

 1. กระบวนการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV 
 2. การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV  
 3. วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV   
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 4. ทัศนคติของผูใชท่ีมีตอภาพลักษณรถอเนกประสงค SUV และปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือรถอเนกประสงค SUV  

DPU



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “การสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV (Sport Utility Vehicle) 

ในประเทศไทย” เปนการวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Study)  มีวัตถุประสงคเพื่อใหเขาใจถึง
กระบวนการการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV การวางตําแหนงรถยนต
อเนกประสงค SUV วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ทัศนคติของผูใชท่ีมีตอ
ภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV และปจจยัท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค 
SUV ของผูใช โดยผูวิจยัแบงผลการวิจัยขอมูลออกเปน 4  สวน คือ 

   
สวนท่ี 1 กระบวนการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอ  
 1.1 กระบวนการสรางภาพลักษณของแลนดโรเวอร 
 1.2 กระบวนการสรางภาพลักษณของฟอรด 
 1.3 กระบวนการสรางภาพลักษณของโตโยตา 
 1.4 กระบวนการสรางภาพลักษณของฮอนดา 
 
สวนท่ี 2 การวางตาํแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอ 
 2.1 การวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 
 2.2 การวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 
 2.3 การวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา 
 2.4 การวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา 
 
สวนท่ี 3 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอ 
 3.1 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 
 3.2 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 
 3.3 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา 
 3.4 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา 
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สวนท่ี 4 ทัศนคติและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV  
 4.1 ทัศนคติของผูใชท่ีมีตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV  

- แลนดโรเวอร 
- ฟอรด 
- โตโยตา 
- ฮอนดา 

 4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV 
- แลนดโรเวอร 
- ฟอรด 
- โตโยตา 
-  ฮอนดา 

 
สวนท่ี 1 กระบวนการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอ 
 

1.1 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 
 

 แลนดโรเวอร เขามาสรางช่ือเสียงในเมืองไทยต้ังแตป ค.ศ. 1950 จนกระท่ังประสบ
ปญหาสภาวะเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997 จากเดิมท่ีเคยเปนรถยนตนําเขามาโดยตลอด พอเศรษฐกจิเร่ิม
ประสบปญหา ในป ค.ศ. 1997 ทางแลนดโรเวอรเองมองมาทางเมืองไทย และตระหนักดวีา หากจะ
มุงจําหนายรถนําเขาเพียงอยางเดียวอาจจะไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร จึงเขามาลงทุนและเขามา
ประกอบรถยนตซ่ึงดูเปนการทําธุรกิจระยะยาวมากกวา 

 
 ปจจุบันแลนดโรเวอร เปนรถยนตระดบัพรีเม่ียม SUV ท่ีเปนรถขับเคล่ือนส่ีลอท่ี

สมบูรณแบบ และแลนดโรเวอรสรางคุณคาความนาเช่ือถือใหกับแบรนด ดวยการออกแบบรถ
อเนกประสงค SUV ท่ี สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนและปกปองคุณคาความเปนแลนดโรเวอรใหคง
อยูตลอดไป นัน่หมายถึง ความเปนเอกลักษณของรถอเนกประสงคแลนดโรเวอรและเปนรถตนแบบ
แหงรถอเนกประสงค SUV  
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 แลนดโรเวอรมีการผลิตรถยนตอเนกประสงค SUV ออกมาดวยกนัท้ังหมด 3 รุนดวยกัน 
คือ 

 
 รุนฟรีแลนเดอร (Freelander) เปนรถอเนกประสงค SUV ขนาดเล็ก (Small SUV) ท่ีมี

เคร่ืองยนตใหเลือก 3 แบบคือ เคร่ืองยนต เบนซิน1.8 ลิตร เคร่ืองยนต Td4 ขนาด 2.0 ลิตรแบบเกียร
ธรรมดาและเกียรอัตโนมัตแิละ เคร่ืองยนต V6 ขนาด 2.5 ลิตรพรอมเกียรอัตโนมัตสิเต็ปทรอนิก ใน
สวนของสีมีใหเลือกท้ังหมด 7 สี ไดแก สีเหลือง สีดํา สีเทาดํา สีน้ําเงินเขม สีน้ําเงินสวาง สีเขียว สี
ทรายทอง ราคาอยูท่ี 1,950,000 - 2,060,000 บาท เหมาะสําหรับคนหนุมสาว วัยทํางาน 

 
 รุนดิสคัฟเวอร่ี (Discovery) เปนรถอเนกประสงค SUV ขนาดกลาง (Compact SUV) ท่ี

มีเคร่ืองยนตใหเลือก 2 แบบ  คือ เคร่ืองยนตเบนซิน V8 ขนาด 4.0 ลิตรและเคร่ืองยนตดีเซล Td5 
ขนาด 2.5 ลิตร สวนสีมีใหเลือก 7 สี ไดแก สีฟาออน สีน้ําเงิน สีทอง สีแดง สีดํา สีบอนดทอง สี
บอนดเงิน ราคาขายอยูท่ี 2,750,000 - 3,190,000 บาท เหมาะสําหรับครอบครัวท่ีตองการการเดินทาง
ท้ังในเมืองและนอกเมืองเพ่ือการพักผอน ใหความปลอดภัยสําหรับครอบครัว 

 
 รุนเรนจโรเวอร (Range Rover)  เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ (Large SUV) ท่ี

หรูหราท่ีสุดของแลนดโรเวอร  ท่ีมีเคร่ืองยนตใหเลือก 2 แบบ คือ เคร่ืองยนตเบนซิน V8 ขนาด 4.4 
ลิตรและเคร่ืองยนตดเีซลแบบ Td6 ขนาด 3.0 ลิตร สวนสีมีใหเลือก 5 สี ไดแก สีดํา สีเขียว สีน้ําเงิน 

สีเทาดํา สีบอนดทอง ราคาขายอยู ู ท่ี  6,320,000 - 7,400,000 บาท เปนรถตรวจการณเหมาะสําหรับ

ผูบริหารระดับสูง การออกแบบรถใชงานไดในทุกท่ีไมวาเปนงานในเมืองและชนบท เปนรถ
ขับเคล่ือนส่ีลอท่ีทรงพลังมีความทันสมัยดวยรูปลักษณท่ียอดเยี่ยมใชเทคโนโลยีช้ันสูง 
 

 กระบวนการในการผลิตรถแลนดโรเวอรทางบริษัทไดคํานึงถึงผูบริโภคมาเปนอันดับ
หนึ่ง เนื่องจากบริษัทตองการใหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึนในการใชเงินซ้ือรถสักคันโดยแลนดโร
เวอรทุกรุนท่ีบริษัทแลนดโรเวอร ประเทศไทย ผลิตจะเปนทางเลือกของรถแบบพรีเม่ียม เม่ือ
เปรียบเทียบกับรถยนตยี่หออ่ืน ท่ีผูบริโภคไดเปนเจาของจะรับรูไดทันทีวา แลนดโรเวอรไมใชรถ
สําหรับทุกคน หากเปนยนตรกรรมที่สรางสรรคข้ึนมาเพื่อบุคคลผูตระหนักถึงคุณสมบัติตาง ๆ  อัน
เปนคุณลักษณะและประสบการณเฉพาะตัวเทานั้น คุณสมพงษ เผอิญโชค พนักงานบริษัทแลนดโร
เวอร ตําแหนงผูจัดการท่ัวไป ซ่ึงเปนผูคลุกคลีอยูกับการสรางภาพลักษณใหกับแลนดโรเวอร  กลาว
วา “ผมเช่ือวาความเปนเอกภาพในตัวผลิตภัณฑ จะบงบอกถึงคุณลักษณะของตัวเองไดอยางดี เพราะ
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แลนดโรเวอรเปนรถตนแบบท่ีมีเอกลักษณในตัวของมันเองท่ีไมซํ้าแบบใคร” (สมพงษ เผอิญโชค, 
11 เมษายน 2546 )  

 
 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอรนับไดวามี

ความสําคัญอยางมาก เนื่องจากปจจุบันรถประเภทนี้มีจํานวนการผลิตในประเทศไทยมากขึ้นและมี
ใหเลือกหลายยี่หอตามความพอใจของลูกคา ซ่ึงการผลิตรถอเนกประสงค ท้ัง 3 รุน นี้ทางแลนดโร
เวอรจะตองมีการวางแผนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV เพื่อจะไดเผยแพรให
กลุมเปาหมายหรือผูใชรถไดทราบถึงภาพลักษณท่ีทางแลนดโรเวอรไดสรางข้ึนวารถยนต
อเนกประสงค SUV นั้นมีภาพลักษณอยางไรและท่ีแลนดโรเวอรตองการใหเปน ซ่ึงกอนจะทําการ
สรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ออกมาสูสายตาประชาชนกลุมเปาหมายน้ันจะตอง
ทราบถึงกระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร วามี
กระบวนการในการสรางภาพลักษณเปนเชนไร  

 
 จากผลการวิจยั พบวากระบวนสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV แบงเปน 4 

ข้ันตอน ดังนี้  
 

 (1) ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ซ่ึงมีท้ังหมด 3 รุน  ไดแก รุนฟรีแลนเดอร 
(ขนาดเล็ก) รุนดิสคัฟเวอร่ี (รุนกลาง)  รุนเรนจโรเวอร (รุนใหญ)  
 (2) ศึกษารถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีทําตลาดอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปนคูแขงหรือ
กลุมเปาหมายของคูแขงรวมท้ังอรรถประโยชนในการใชงานท่ีตองใหเหนือกวาคูแขงทางการตลาด 
 (3) ศึกษาขอมูลลูกคา อันไดแก ความตองการของลูกคา กลุมผูใช โดยทําการสอบถาม
จากการเยี่ยมชมหรือจากการส่ังซ้ือรถของลูกคา เปนตน 
 (4) ศึกษาเกีย่วกับแรงจูงใจท่ีจะทําใหเกดิการซ้ือรถแลนดโรเวอร 
(สุดาพร เอ้ือมพรวนิช, 10 เมษายน 2546) 

 
 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV แลนดโรเวอรจะตองใชระดับ

ข้ันตอนในการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและขอมูลเกี่ยวกับลูกคา เพือ่สรางแรงจูงใจ
ใหกับลูกคา ซ่ึงแลนดโรเวอรทําการศึกษาขอมูลเหลานี้ ก็เพราะในอดีตรถแลนดโรเวอรผลิตข้ึนมา
เพื่อไวใชงานในปาทุรกันดาร เนนใชงานคอนขางท่ีจะหนักสมบุกสมบัน แตปจจบัุนวิถีชีวิตของคน
เปล่ียนไปความตองการใชรถท่ีใหความคุมคามากกวาท่ีเปนอยู พื้นทีใ่นการใชสอยท่ีใหความ
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สะดวกสบายมากกวาจึงเปนส่ิงสําคัญ ทางแลนดโรเวอรจะทําการผลิตรถยนตอเนกประสงค SUV 
เพื่อใชงานหนักแบบในอดีตอยางเดยีวไมไดแลว จึงตองมีการพัฒนา ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชงาน
ของรถยนตใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผูใชใหมากข้ึน ดังนั้น จึงตองทําการศึกษาหา
ขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและคูแขงท่ีมีอยูในตลาดประเทศไทยวามีขอดีขอเดนอะไรบาง เพื่อมา
ประยุกตในการพัฒนารูปแบบของรถยนตประเภทนี้ รวมท้ังศึกษาความตองการของผูใชในปจจุบัน
และอนาคต ท้ังนี้แลนดโรเวอรก็ยังคงยึดหลักความเปนเอกลักษณของแลนดโรเวอรอยู เพราะ
จุดมุงหมายของกระบวนการสรางภาพลักษณท่ีแทจริงของแลนดโรเวอร คือ การสรางสรรคยนตร
กรรมแหงการขับเคล่ือนส่ีลอท่ีงดงามในรูปลักษณท่ียอดเยี่ยมดานคุณภาพ ความทนทาน ตอบสนอง
ทุกความตองการแกผูเปนเจาของ อันเหมาะสมกับสถานะทางสังคมและวิถีชีวิตของบุคคลท่ีเปน
กลุมเปาหมาย ดังทัศนะของคุณสุดาพร เอ้ือมพรวนิช รองประธานบริหารฝายการตลาดแลนดโร
เวอร ท่ีกลาววา “แลนดโรเวอรเปนรถตนแบบท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ถาผูใชไดใชรถประเภทนีจ้ริง
ก็จะรูทันทีวาแลนดโรเวอรนัน้มีคุณสมบัตท่ีิพิเศษอยางไร” (สุดาพร เอ้ือมพรวนิช, 10 เมษายน 
2546) 
 

1.2 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 
 
 บริษัท ฟอรด นั้นเขามาทําตลาดในเมืองไทยไดไมนานถาเทียบกับรถยนตอเนกประสงค

ประเภทเดียวกัน ซ่ึงชวงแรกจะเห็นไดวา ฟอรดจะลุกตลาดรถกระบะมากกวา แตมาในระยะชวงป   
2 - 3 ป ท่ีผานมาฟอรดเร่ิมท่ีจะทําตลาดรถยนตอเนกประสงคอยางจริงจังมากข้ึน ซ่ึงถือวาฟอรด
ประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับของกลุมเปาหมาย ซ่ึงฟอรดประสบความสําเร็จมาไดทุกวันนี้ 
เพราะไดรับความไววางใจและการสนับสนุนเปนอยางดีจากประชาชนคนไทยและดีลเลอรท่ัว
ประเทศ และเนื่องจากลูกคา คือ คนสําคัญอันดับ 1 บริษัทจึงมุงม่ันท่ีจะมอบส่ิงท่ีดีกวาและสราง
ความสัมพันธท่ีใกลชิดกับลูกคาและประชาชนท่ัวไปใหไดมากท่ีสุด  

 
 ดังท่ีคุณอรรถพันธ ยกุตะนนัท ผูจัดการผลิตภัณฑรถอเนกประสงค SUV ท่ีใหความ

คิดเห็นวา “ปจจุบันฟอรดใหความสําคัญกับลูกคาเหนือส่ิงอ่ืนใด เพราะฟอรดยนืหยดัอยูไดทุกวนันี้ก็
เพราะประชาชนใหการตอบรับท่ีดี เม่ือทางฟอรดจะทําการเปดตัวรถรุนไหนหรือประเภทใดกต็าม
ประชาชนจึงใหความสนใจกันมากยิ่งข้ึน” ดังนั้น หลังจากสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับ
กลุมเปาหมายที่เปนคนไทยแลวฟอรดก็ไดลุกตลาดรถอเนกประสงค SUV ข้ึนในประเทศไทย 
ถึงแมวาจะเขามาในตลาดชากวาผูผลิตรถยนตรายอ่ืนกต็าม  
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 ดังนั้นรถ SUV  ตระกูลฟอรดในปจจุบันจึงเปนรถท่ีไดรับการยอมรับจากลูกคาท่ัวโลก

ในเร่ืองสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายท่ีเหนือกวา ซ่ึงหัวใจหลักของความสําเร็จจาก
ท่ัวโลกไดถูกถายทอดมาถึงลูกคาชาวไทย ภายใตมาตรฐานคุณภาพเดยีวกันท่ัวโลก 

 
  จากการผลิตและทําการออกแบบรถยนตอเนกประสงค SUV นี้เองทําใหรถ SUV 

ตระกูล E ของฟอรดในเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2546 มียอดรวมทัง้ส้ิน 812 คัน แบงเปนรุนเอส
เคป 3.0 ลิตร  วี 6 จํานวน 480 คัน  เอเวอเรสต รถยนตอเนกประสงค 7 ท่ีนั่งสําหรับครอบครัว 
จํานวน 350 คัน และฟอรด เอ็กซพลอเรอร อีก 2 คัน จากการผลิตรถยนตอเนกประสงคท้ัง 3 รุนเพ่ือ
สนองความตองการของลูกคานั้นกอนท่ีภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงคท้ัง 3 รุนจะออกสู
สายตาประชาชน คือ  

 
 รุนเอสเคป (Escape) เปนรถอเนกประสงคSUV ขนาดเล็ก (Small SUV) ท่ีมีเคร่ืองยนต

ใหเลือก 2 รูปแบบ คือ  เคร่ืองยนต V6 Duratec 3,000 cc 24 วาลว 197 แรงมา และ เคร่ืองยนต Zetec 
2,000 cc 16 วาลว 131 แรงมา  สีของรถมีใหเลือก 6 สี ไดแก สีบอนดเงิน สีดํา สีบอนดทอง สีเขียว สี
เหลือง สีแดง ราคาการจําหนายอยูท่ี 1,320,000 ข้ึนไป และไดรับการออกแบบดวยคอมพิวเตอร เพื่อ
ความปลอดภยัเต็มพกิัดระดบั 5 ดาว ตามมาตรฐานอเมริกันและยุโรป เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู
ขับข่ีและผูโดยสาร ดวยความสงางามหรูหราพรอมบรรทุกสัมภาระทองเท่ียว จึงเปรียบเสมือนคน
เมืองท่ีพรอมลุยไปทั้งในเมืองและนอกเมือง เหมาะสําหรับหนุมสาว 

 
 รุนเอเวอเรสต (Everest) เปนรถอเนกประสงค SUV ขนาดกลาง (Compact SUV) ท่ีมี

เคร่ืองยนตขนาดเดียว คือ ดเีซลอินเตอรคูลเลอร เทอรโบ รุน 4x2 และรุน 4x4 มีสีใหเลือก 10 สี 
ไดแก สีบอนดเงิน สีบอนดเทา สีบอนดทอง สีเขียวออน สีเขียวเขม สีน้ําเงิน สีทองกับบอนด สี
บอนดกับเขียว สีบอนดกับเขียวเขม สีบอนดกับน้ําเงิน ราคาจําหนายอยูท่ี 1,000,000 ข้ึนไป เปนรถ
ครอบครัวท่ีนั่งสบาย บรรทุกคนไดมาก สําหรับเอเวอเรสต ไมเนนวาเปนรถขับเคล่ือนส่ีลอท่ี
สามารถใชงานในปาหรือเดนิทางในเสนทางทุรกันดารแบบหนัก ๆ แตเนนการใชงานแบบ
ครอบครัว ทองเท่ียวหรือสันทนาการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเลือกใชระบบขับเคล่ือนส่ีลอไดดวย สวน
เคร่ืองยนตในอนาคตคงตองมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาใหตรงตามความตองการของตลาดใหมาก
ข้ีน 
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 รุนเอ็กซพลอเรอร (Explorer)  เปนรถอเนกประสงค SUV ขนาดใหญ (Large SUV) ท่ีมี
เคร่ืองยนต 2 แบบ คือ เคร่ืองยนตอลูมิเนยีม 4,600 ซีซี V8  240 แรงมา และเคร่ืองยนตขนาด 4,000 ซี
ซี V6  210 แรงมา สีของรถเลือกได 6 สี ไดแก สีบอนดทอง สีดํา สีน้ําเงิน สีบอนดเงิน สีขาว สี
บอนดเขียว ราคาจําหนายอยูท่ี 3,000,000 - 4,000,000 บาท เปนรถเหมาะสําหรับตรวจการณเอ้ือ
ประโยชนตอการใชงานไดในหลายรูปแบบ มีความปลอดภัยสูง มาตรฐานอเมริกา เปนรถ SUV 
ระดับเดยีวกันท่ัวโลก 

 
 ทางบริษัทฟอรดจึงไดเล็งเหน็ความสําคัญของการผลิตรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ี

สามารถสนองตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบันแตท้ังนี้ท้ังนั้นการผลิตรถยนตอเนกประสงค 
SUV นี้ท้ัง 3 รุน จะยึดหลักความเปนมาตรฐานเดียวกนัท่ัวโลก โดยมีข้ันตอนของกระบวนการสราง
ภาพลักษณ ดังนี้คือ 

 
 (1) ศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑ ซ่ึงมีท้ังหมด 3 รุน อันไดแก รุนเอสเคป (ขนาดเล็ก) รุนเอ
เวอเรส (ขนาดกลาง) รุนเอ็กซพลอเรอร (ขนาดใหญ) 
 (2)สํารวจความตองการของลูกคาวามีความสอดคลองกับความตองการตัวผลิตภัณฑ
หรือไมอยางไร 
 (3) ศึกษาขอดี ขอเสียของรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีทําตลาดในปจจบัุน 
 (4) วางแผนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการ
เปนเจาของ ท่ีมีมาตรฐานเดยีวกันท่ัวโลก 
 (5) ออกแบบและทําการผลิตรถยนตอเนกประสงค SUV ตามแบบเฉพาะของฟอรด 
(อรรถพันธ ยุกตะนนัท : ผูจัดการฝายตราผลิตภัณฑ รถ SUV  ของฟอรด, สัมภาษณ 19 เมษายน 
2546) 

 
 “ กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงคของฟอรดนั้นทางบริษัทฟอรดม

องวาการท่ีจะผลิตรถยนตอเนกประสงค SUV ออกมานั้น ก็เพื่อตองการหารถยนตอเนกประสงคท่ีมี
รูปลักษณไมดอยไปกวารถเกงระดับหรูเพื่อใชขับข่ีในชีวิตประจําวันและสามารถใชในกิจการการ
เดินทางแบบอ่ืน ๆ ”  (อรรถพันธ ยุกตะนันท, 19 เมษายน 2546) 

 
 เชนเดียวกับบทสัมภาษณของคุณอภิเชต สีตกะลิน  กลาววา 
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 “ ตองทําการบานอยางหนักอยูเหมือนกันเพราะจากท่ีเราเคยผลิตรถกระบะท่ีเปนท่ี
ยอมรับของผูใชมาตลอดแตกลับตองศึกษาใหรอบคอบอยางมากกับการท่ีจะผลิตรถ SUV ท่ีมีคูแขง
ในตลาดอยูมากมาย วาจะทําอยางไรดีจึงจะเปนท่ีถูกใจผูบริโภคและตองมีความเช่ือม่ันในฟอรดให
ได แตก็ยังดีท่ีฟอรดเปนแบรดท่ีไดมาตรฐานและเปนท่ีเช่ือถือไดในระดับตนๆ จึงไมถึงกลับลําบาก
ใจหรือเส่ียงมากเทากับรถท่ีไมเคยผลิตรถประเภทนี้มาเคยอยางเชนยี่หออ่ืน ๆ ” (อภิเชต สีตกะลิน, 
20 เมษายน 2546)  

 
  “ปจจุบันความตองการรถอเนกประสงคมีมากข้ึน เนื่องจากความจําเปนของผูใชท่ี

ตองการรถท่ีใหพื้นท่ีการใชงานท่ีมากกวารถเกง ในราคาท่ีสมเหตุสมผล ทําใหฟอรดจะหยุดนิ่งอยู
กับท่ีไมไดจะมัวผลิตโดยไมดูความตองการของผูใชเลยก็ไมได ดังนัน้ เม่ือฟอรดไดมีการวางแผนท่ี
จะผลิตรถยนตอเนกประสงคออกมาตองศึกษาอยางรอบคอบ ดูขอด ี ขอเสียของรถท่ีผลิตกอนหนา
เพื่อเปนแนวทางในการแกไขและปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และเปน
มาตรฐานเดยีวกันท่ัวโลก” (สมชาย ใจนุม, 20 เมษายน 2546) 

 
 การออกแบบรถยนตอเนกประสงค SUV ของ ฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส เนนการผลิต

ยานยนตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย แกรงทนทาน ท้ังเทคโนโลยีเคร่ืองยนตท่ีพัฒนาใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและท่ีสุดนี้กเ็พื่อใหคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวมดีข้ึนดวยหลักการเดียวกนัท่ี
ฟอรด มุงม่ันสานตอการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนเลิศ ท้ังนี้เพื่อสรางความม่ันใจ
และความประทับใจกับลูกคารถยนตฟอรดทุกคนใหไดรับประสบการณท่ีดีและความพึงพอใจสูงสุด 

 
 ประโยชนในการใชสอยของรถอเนกประสงค SUV ของฟอรด ก็เพื่อใหตอบสนอง

ความตองการของลูกคาท่ีตองการมากกวารถสวนบุคคลและเห็นถึงความจําเปนของประโยชนใน
การใชสอยท่ีมากกวา ไมวาจะเปนพื้นท่ีเก็บสัมภาระ การบรรทุกคนที่มากกวา 5 คน ข้ึนไป การ
เดินทางในสถานท่ีตางๆท่ีพื้นผิวถนนขรุขระรถอเนกประสงคSUVของฟอรดก็สามารถให
อรรถประโยชนแกผูใชไดมาก 

 
 จะเห็นไดวากระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรดนัน้จะ

มีกระบวนการสรางภาพลักษณท่ีเหมือนกัน คือ ตองทําการศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑท่ีจะทําการ
ผลิตวามีความเหมาะสมกับความตองการของผูใชหรือไม รวมท้ังศึกษาถึงขอด ี ขอเสียของรถ
ประเภทนี้เพื่อเปนการปรับปรุง พัฒนาใหดีข้ึนเหมาะกับผูบริโภค แตท้ังนี้ท้ังนั้นกระบวนการสราง
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ภาพลักษณท่ีสรางข้ึนท้ัง 3 รุนตองยึดหลัก ความเปนมาตรฐานเดียวกนัท่ัวโลก กลาวคือ เมืองไทย
ผลิตรถยนตอเนกประสงครูปแบบใด ประเทศท่ีทําการจําหนายรถอเนกประสงคของฟอรดท่ัวโลกก็
ตองออกแบบรูปลักษณใหเหมือนกนัหมดไมมีความแตกตางกันแตอยางไร 
 

1.3 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา 
 
 บริษัท Toyota Motor Thailand จํากัด เปนบริษัทองคกรขามชาติขนาดใหญท่ีเปน

เครือขายของบริษัทแมท่ีประเทศญ่ีปุน คือบริษัท โตโยตา มอเตอร คอรปอรเรช่ัน โดยเร่ิมตนเขามา
จําหนายรถยนตโตโยตาสําเร็จรูป นําเขาประเทศไทยภายใตช่ือบริษัทวา โตโยตา มอเตอร เซลล 
จํากัด ประเทศไทย สาขากรุงเทพฯในป พ.ศ. 2500 และผูบริหารในระยะแรกเปนชาวญ่ีปุนท้ังหมด 
การบริหารและขยายกิจการจึงเปนเร่ืองยากมาก โดยเฉพาะการจดัต้ังตัวแทนจําหนายของบริษัทตาม
จังหวดัตาง ๆ  เนื่องจากบรรดาตัวแทนจําหนาย ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามเง่ือนไขท่ีวางไวคอนขาง
สูงและทางบริษัทแมไมไววางใจ จึงทําใหตอมามีการยุบเลิก บริษัทโตโยตา มอเตอร เซลล จํากดั 
โดยโอนทรัพยสินและพนักงานท้ังหมดไปอยูท่ีบริษัท Toyota Moter Thailand จํากดั เพียงผูเดียว 
 
 ในปจจุบันบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เขามาดําเนินกิจการ
ภายในประเทศไทยเปนระยะเวลานานกวา 40 ป และยงัคงเปนผูผลิตรายใหญท่ีหาความสําเร็จอยาง
ตอเนื่อง ใชศักยภาพหลังยายเปนฐานการผลิตรถอเนกประสงค SUV บนแพลตฟอรมปกอัพ และ
พรอมเปดตัวในป 2545 - 2547   
 
 คุณ ไพบูลย  ไวความดี  รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท Toyota Motor Thailand 
จํากัด สายการตลาด กลาวถึงความคืบหนาในตลาดรถยนตอเนกประสงค SUV นี้วา ตลาดเซ็กเมนต
รถอเนกประสงค SUVมีแนวโนมโตข้ึนทุกป เพราะไดรับการยอมรับในตลาดเมืองไทยมากข้ึน จาก
การใชงานท่ีสามารถอํานวยความสะดวกทั้งรูปแบบออฟโรดและออนโรด รถอเนกประสงคท่ีบริษัท
จะผลิตออกมา โตโยตามีแผนผลิต ท้ังรถตรวจการณอเนกประสงค (SUV) และรถอเนกประสงค 7 ท่ี
นั่ง (MPV) มีท้ังขับเคล่ือน 4 ลอและ 2 ลอ และเพิ่มความหรูหราในการใชงานเพ่ิมเขาไป และใน
ปจจุบันรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา มี 2 รุน อันไดแก  
 

 รุนรัฟโฟร (RAV4) เปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก (Small  SUV) ท่ีมีขนาดของ
เคร่ืองยนต คือ เบนซิน 4 สูบ DOHC 16 วาลว  1,998 cc  152 แรงมา ท่ี 6,000 รตน. แรงบิดสูงสุด 
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19.5 กก.-ม. ท่ี 4,000 รตน. รุนเกยีรอัตโนมัติ แบบ 5 ประตู มีใหเลือก 3 สี ไดแก สีเงิน สีฟา สีดํา 
ราคาจําหนายอยูท่ี 2,800,000 บาทข้ึนไป เหมาะสําหรับการทํางานและกิจกรรมผักผอน เปนรถกึ่ง
สปอรตกระทัดรัดผสมผสานเขากับรถสไตลแฮทซแบ็ก รูปลักษณภายนอกออกแบบตามหลักอากาศ
พลศาสตร คลองตัวในการขับข่ี และถูกออกแบบมาเพ่ือใชงานในแงประสิทธิภาพการทรงตัวเปน
หลัก มีการจดัแบงสัดสวนไดอยางลงตัวระหวางหองโดยสารและสวนเก็บสัมภาระ ประหยดัน้ํามัน
ในทุกรอบความเร็ว เหมาะสําหรับผูใชท่ีเปนวัยหนุมสาวคนทํางานท่ีมีรายไดคอนขางสูง 

 
 รุนแลนด ครูเซอร ปราโด (Land Cruiser Prado) เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ 

(Large SUV) ท่ีมีเคร่ืองยนต 3 แบบ คือ เคร่ืองยนตเบนซินแถวเรียง 4 สูบ รหัส “3RZ - FE” 2.7 ลิตร 
150 แรงมา และเคร่ืองยนต V6 สูบ 3.4 ลิตร 185 แรงมา ราคาจําหนาย ท่ี 3,000,000 - 6,000,000 บาท 
แลนดครูเซอรใชระบบกนัสะเทือนไฟฟาท่ียึดทฤษฎีสกายฮุค (Skyhook TEMS) คือการควบคุมรถ
โดยตอบสนองตอพื้นผิวขรุขระสรางความม่ันคงในการขับข่ี ขณะเดียวกนัการบังคับพวงมาลัย
ในขณะวิ่งดวยความเร็วก็ตอบสนองใหผูขับข่ีชวยผอนแรงในการบังคับ “ทฤษฎีสกายฮุค” คือการท่ี
รถขับไดอยางม่ันคงแมในสภาพพืน้ผิวไมเรียบ และเปนยานยนตคันแรกในโลกท่ีมีระบบ เอชเอซี 
(HAC : Hill Start Assist Control) ทํางานรวมกับระบบเบรค เพื่อควบคุมความเร็วขณะคลานลงจาก
เนินชัน กลุมผูใชเปนกลุมท่ีใชรถประเภทอเนกประสงคเปนคันท่ี 2 - 3 ของครอบครัว 

 
 จะเห็นไดวาการออกแบบของรถยนตอเนกประสงคของโตโยตานั้นออกแบบมาเพื่อ

สนองความตองการของผูใชในปจจุบันท่ีมีความตองการรถอเนกประสงคท่ีสามารถใชไดท้ังในเมือง
และนอกเมืองไปพรอม ๆ  กัน รูปลักษณภายนอกท่ีดีไซนเปนตัวลุยระดับหรูท่ีโดดเดนเตะตาสไตล
โตโยตา ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อการใชงานอเนกประสงคมาก  คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ สรุป
วิธีการของกระบวนการสรางภาพลักษณของโตโยตา  SUV  ไวดังนี้  

 
 (1) วิเคราะหตลาดรถอเนกประสงค SUV เพราะจากเดิมรถโตโยตามีลักษณะเปน Mass 
Market ท่ีใชการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ซ่ึงเนนคนกลุมใหญเปนหลัก ขณะเดยีวกันก็มีกลุม
ลูกคาเฉพาะท่ี เรียกวา Niche Market ท่ีตองการรถยนตอเนกประสงค SUV ในราคาท่ีซ้ือไดจาก
ผูผลิตในแถบเอเชีย 
 (2) ปรับเปล่ียนภาพลักษณ โดยมีการเปล่ียนภาพลักษณรถยนตโตโยตาจากเดิมท่ีมองวา
เปนรถ “คุณภาพตํ่า ราคาถูก” เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงจากทางรถยุโรปใหกลายเปน “รถยนตแหง
คุณภาพ”  
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 (3) ศึกษาขอดขีอเสียของรถยนตอเนกประสงค SUV คูแขงตาง ๆ  ท่ีทําตลาดรวมท้ัง
ศึกษาจุดดีและจุดดอยเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางการวางแผนการส่ือสารภาพลักษณของตัวสินคา
ตนเองดวย 
 (4) วางแผนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ใหมีความแตกตางจาก
คูแขงในตลาด โดยการใชจุดแตกตางของตัวภาพยนตรท่ีไมเหมือนคูแขง 
 (5) ทําการผลิตออกสูสายตาผูบริโภคเปาหมาย 
 

 จากการกลาวโดยสรุปของคุณนินนาท ไชยธีรภญิโญ เกี่ยวกับกระบวนการสราง
ภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV คุณไพบูลย ไวความดี ไดกลาวเพิ่มเติมวา 
 

 “กระบวนการในการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงคSUVท่ีบริษัทโตโยตา 
มอเตอร ประเทศไทย เผยแพรสูสายตาประชาชนกลุมเปาหมายนั้น ทางบริษัท โตโยตา มอเตอร 
ประเทศไทย ตองทําการวิเคราะหตลาดในประเทศไทยกอนวา กลุมเปาหมายและกลุมผูคาดวาจะซ้ือ
เปนใคร เหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยหรือไม รวมท้ังดูสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และ
แนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตวาไปในทิศทางใดกอน แลวถึงจะทําการเสนอใหกับบริษัทแม
ในประเทศญ่ีปุน เพราะเราเล็งเห็นวา 1. โปรดักส 2. ดีลเลอร ตองมีความเปนหนึ่งเดียวกันและมี
มุมมองในการสรางภาพลักษณไปในทางเดียว เม่ือเรามีความพรอมท้ังสองฝาย การผลิตรถ
อเนกประสงคท่ีทางบริษัทแมเห็นถึงแนวโนมของรถประเภทนี้ท่ีจะมีทิศทางท่ีดีและนาจะประสบ
ความสําเร็จในประเทศไทย เพราะกอนหนาทาง โตโยตา มอเตอรจะตองทําการสํารวจความตองการ
ของกลุมเปาหมายวาตองการรถท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางไรที่จะตรงใจ
ผูใช” (ไพบูลย ไวความดี , 18 เมษายน 2546) 

 
 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค  SUV ของโตโยตาจึงนับไดวาเปน
หัวใจหลักในการทําการตลาด ดวยเหตุผลท่ีวาโตโยตานั้นเปนตลาด Mass Market ซ่ึงเนนกลุมลูกคา
จํานวนมากเปนหลักจึงทําใหปจจุบัน โตโยตาไดมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ   รวมท้ังทํา
กิจกรรมมากมายใหลูกคาเปนสวนหนึ่งกับโตโยตา และสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนในใจกลุม
ผูบริโภค และในขณะเดียวกันก็มีรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีทางโตโยตาไดทําการผลิตออกมา
เพื่อสนองความตองการของผูใชเฉพาะกลุม ดังนั้น ทางโตโยตาจึงตองมีการปรับเปล่ียนภาพลักษณ
ท่ีจากเดิมผูบริโภคมองวาเปนตลาด Mass Market ใหเปนตลาด Niche Market เพ่ือกลุมผูใชรถ
ประเภทนี้โดยตรง 
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1.4 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค  SUV ของฮอนดา 

 
 บริษัท ฮอนดาไดรวมลงทุนกับบริษัท บางชัน เจเนอรัล แอสเซม จํากัด ผลิตรถยนต

ฮอนดาเปนคร้ังแรกในประเทศไทย ดวยนโยบายการนําเสนอ ความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดแก
ลูกคา ดังนั้น ฮอนดาจึงผลิตและนําเสนอรถยนตท่ีมีคุณภาพสูง สอดคลองกับตลาดและรสนิยมของ
ผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับปริมาณความตองการของตลาดภายในประเทศ 
  
 ฮอนดาตอกย้ําความเปนผูนําในวงการอุตสาหกรรมยานยนตของไทยโดยตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบคุณภาพมาตราฐานสากล และนอกจากน้ียังไดจัดระบบการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง จนไดประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO 
14001 ในป พ.ศ. 2546  
  

 บริษัทฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด เดิมทีไดทําการผลิตรถนั่งสวนบุคคล (รถเกง) มากอน 
แตเม่ือ 3  -  4  ปท่ีผานมา ทางฮอนดาไดเล็งเห็นพฤติกรรมผูใชรถเปล่ียนไป ผูบริโภคหันมาใหความ
สนใจกับรถยนตอเนกประสงคมากข้ึน ทางบริษัทฮอนดา จึงเล็งเห็นความสําคัญและปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับผูบริโภค ฮอนดาจึงผลิตรถยนตอเนกประสงคออกมาเพ่ือสนองความตองการของผูบริโภคท่ี
เปล่ียนไป ซ่ึงเปนการยากเหมือนกันท่ีจะทําใหผูใชยอมรับและเช่ือมั่นในสมรรถนะของรถยนต
อเนกประสงคของฮอนดา แตฮอนดากลับพลิกสถานการณทําไดสําเร็จท้ังดานยอดขายสูงสุด  
ติดตอกัน   2 ปซอน และประสิทธิภาพของการใชงานท่ีไดคุณภาพ ซ่ึงอาจสืบเนื่องมาจาก ในชวงป 
ค.ศ. 2002 -2003 อุตสาหกรรมยานยนตในเมืองไทยกําลังอยูในชวงท่ีรุงเรืองและดีข้ึนตามลําดับ 
ผูบริโภคมีกําลังในการซ้ือท่ีมากข้ึนบวกกับความตองการใชรถท่ีใหไดมากกวารถเกงธรรมดา ซ่ึง
ฮอนดา สามารถเสนอทางเลือกใหกับลูกคาไดถูกชวงจังหวะเวลา จึงทําใหเกิดการตอบรับท่ีดีสําหรับ
กลุมผูบริโภค ซ่ึงในปจจุบันรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีทางบริษัทไดทําการผลิตข้ึนนั้นมีเพียงรุน
เดียวอันไดแก รุน ซีอาร - วี  

 
 รุนฮอนดา ซีอาร - วี เปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก (Small SUV) ท่ีมีเคร่ืองยนต           

I - VTEC  110 กิโลวัตต 150 แรงมา ท่ี 6,500 รอบตอนาที และระบบขับเคล่ือนส่ีลออัตโนมัติ (Real 
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Time 4WD) มีสีใหเลือก 6 สี ไดแก สีเงินซาติน สีทองไททาเนียม สีดํามุก สีน้ําเงินเซอคอน สีแดงมุก 
สีเทาซิกเน็ตราคาท่ีจําหนยอยูท่ี 1,166,000  -  1,239,000 บาท ท่ีออกแบบมาเพื่อใชงานไดในหลาย
รูปแบบสําหรับตอบสนองคนรุนใหมท่ีตองการรถเกงไวใชงานและอยากไดรถไวใชงานทองเท่ียว
เดินทางไปพรอมกัน  

 จากการคิดคนและวางแผนที่จะทําการผลิตรถรุนนี้ออกมา ทางบริษัทฮอนดาตอง
ทําการศึกษาถึงกระบวนการในการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงคของฮอนดาวามี
กระบวนการในการสรางภาพลักษณอยางไร ซ่ึงจากการสัมภาษณคุณพงษศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ 
กรรมการผูจัดการฝายการตลาด บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด สามารถสรุปไดวา ฮอนดา ซีอาร - 
วี พัฒนาข้ึนจากพื้นฐานความตองการของผูใชรถยนต โดยคํานึงถึงข้ันตอนการผลิตอยางพิถีพิถัน
และการใชวัสดุท่ีมีคุณภาพ ทําให ฮอนดา ซีอาร - วี เปนยนตรกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากน้ีความคุมคาเปนอีกปจจัยท่ีสําคัญท่ีทีมวิศวกรฮอนดานํามาใชในการพัฒนาและออกแบบ
เปนผลให ฮอนดา ซีอาร - วี เปนรถท่ีไดรับความนิยมสูงและเปนท่ียอมรับในตลาดมากท่ีสุด วามี
ภาพลักษณท่ีดีและราคาขายตอสูงจนนาพอใจ กระบวนการสรางภาพลักษณของรถอเนกประสงค 
SUV ของฮอนดา ไดมีการวางแผนงานตามข้ันตอน คือ 

 
 (1) วิเคราะหตลาดรถยนตอเนกประสงค SUV กอนท่ีจะตัดสินใจทําการวางแผนใน

ข้ันตอนตอไป 
 (2) ศึกษาขอมูลของรถยนตอเนกประสงค SUV ในตลาดโดยรวมท้ังหมด วาผลิตภณัฑ

ของฮอนดาจัดอยูในรถยนตอเนกประสงคกลุมใด กลุมเปาหมายเปนใคร และคูแขงทางการตลาด
ของฮอนดามีใครบาง และหาขอดีขอเสียมาทําการปรับปรุง แกไขใหดีข้ึน 

 (3) วางแผนการผลิตรถรุนนี้ออกมา เพื่อเสนอทางเลือกใหกับผูบริโภค ท่ีมีความแตกตาง
จากคูแขง 
 (4) ทําการออกแบบรูปลักษณของรถอเนกประสงค ฮอนดา รุน ซีอาร - วี โดยเนน
หลักการ “DQR” อันไดแก Durability (ความคงทน) Quality (คุณภาพ) และ Reliability (ความ
เช่ือถือไดในประสิทธิภาพของการใชงาน)  
  (5) การสรางแรงจูงใจ โดยเนนเร่ืองการใชเคร่ืองยนตท่ีไมเพิม่ภาวะมลพิษใหแก
ส่ิงแวดลอม ดวยการพัฒนาและสรางเคร่ืองยนตท่ีกอภาวะมลพิษต่ําและประหยัดเช้ือเพลิงสูงสุด 
ท้ังนี้เนื่องจากบริษัทฮอนดา เช่ือวารถยนตท่ีจะชนะในอนาคต คือ รถยนตท่ีกอมลภาวะใหแก
ส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุดและใชน้ํามันเช้ือเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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 คุณวัชเยนต ธรรมานุสาร ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด ยังได
กลาวเพิ่มเติม ถึงความเปนมาของบริษัทฮอนดา ท่ีไดนําฮอนดา CR - V เขามาจําหนายในประเทศ
ไทยคร้ังแรกวา  

 “เม่ือเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ.1996 ฮอนดา ซีอาร - วี  รุน ประกอบนอก ตั้งราคาไวท่ี 
988,000 บาท อันจัดไดวาเปนรถรุนแรกท่ีทาง ฮอนดา ทําตลาดรถประเภทสปอรตอเนกประสงค 
SUV นี้ข้ึนมา ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดีในระดบัหนึ่ง จากราคาคาตัวท่ีไมเกินเลยอะไรนกั 
โดยเฉพาะราคารถนําเขา ซ่ึงกอนหนานั้นไดมีผูส่ังเขามาจําหนายในราคาระดับ “ลานคร่ึง” ซ่ึง
แตกตางตรงท่ีมีของเลนอุดมสมบูรณกวาเทานั้นเอง” (วชัเยนต ธรรมานุสาร, 23 พฤษภาคม 2546) 

 
 HONDA ไดออกแบบโครงสรางรถและตัวถังของ NEW HONDA CR-V ใหมหมด 

พรอมกับเนนพลังเพิ่มสรรถนะ ขยายความกวางขวางของหองโดยสาร มีประสิทธิภาพของระบบดูด
ซับเสียงรบกวน และแรงส่ันสะเทือน (NVH) มากข้ึน แนวคิดในการพัฒนา ซีอาร - ว ี นี้ เร่ิมจาก
จุดเดนและจุดนิยมของ ซีอาร - วีจึงทําใหเรือนรางรูปทรงของ ซีอาร - วีเปนท่ีสนใจ พรอมเนน
หลักการ “DQR” อันไดแก Durability ความคงทน, Quality คุณภาพ และ Reliability ประสิทธิภาพ
การใชงาน 

 
 ดังนั้นกระบวนการสรางภาพลักษณของ ซีอาร – วี ซ่ึงทาง บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล 

จํากัดเปนผูดําเนินการนัน้ คุณพงษศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ  ใหความเห็นวา 
  

 “ทางบริษัทจะเปนคนวางแผนการตลาดท้ังหมดโดยดูวา Product ท้ังหมดท่ีมีอยูใน
บริษัท จัดอยูในรถประเภทใด ,Segment ไหนบาง แลวดวูากลุมเปาหมายเปนใคร คูแขงในตลาด มีวิธี
ใดท่ีจะชนะใจกลุมผูบริโภค ซ่ึงก็คอนขางตองทําการบานพอสมควร เพราะการท่ี Honda Auto 
Mobile เปนผูผลิตรายแรกเลยกว็าไดท่ีเปนผูท่ีทําตลาดรถอเนกประสงคใหกลุมเปาหมายไดรูจกั โดย 
Honda Auto Mobile เห็นถงึความสําคัญของการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของมนุษย จึง
ไมงายนกักับการจูงใจกลุมผูใชรถใหหนัมาสนใจรถอเนกประสงคSUV ท่ีทาง Honda Auto Mobile 
ไมเคยทําตลาดรถประเภทนีม้ากอน เพราะสวนใหญคนจะรูจักแบรนด ฮอนดา จากการท่ีเห็นผลิตรถ
เกง มากกวา ทําใหยากตอการสรางความเช่ือม่ันใหเกดิกับตัวผูจะทําการตัดสินใจซื้อรถประเภทนี้ 
เพราะสวนหนึง่ตองเขาใจวาการท่ีผูซ้ือจะตดัสินใจซ้ือรถอเนกประสงค SUV นั้น กลุมผูซ้ือจะดูจาก
แบรนดท่ีผลิตรถประเภทนี้มากอน อยางเชน JEEP , Land Lover เปนตน เพื่อความเช่ือม่ันวาซ้ือไป
แลวจะไมผิดหวัง คุมคากับการจายเงินไป” (พงษศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ ,  25 เมษายน 2546) 
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  “เราไดมีการทําสํารวจจากลูกคาของทาง ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด ท่ีเขามาใชบริการ

หลังการขายจากเราหรือกลุมท่ีคาดวาจะเปนลูกคาซ่ึงมาชมรถรุนตาง ๆ ท่ีโชวรูมและใหกรอกขอมูล
และความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการการใชรถตาง ๆ  ซ่ึงผลจากการเก็บขอมูลตรงนี้เปนสวน
สําคัญในการท่ี บริษัทจะทําการวิเคราะหตลาดและศึกษาแนวทางในการท่ีจะผลิตรถอเนกปรสงคอ
อกมาเพื่อใหตรงกับทัศนคติของกลุมเปาหมาย  รวมท้ังสรางความพึงพอใจให เกิด ข้ึนกับ
กลุมเปาหมายอยางแทจริง” (สุวัฒน กล่ินหอม ,  25 เมษายน 2546)  

 
 กระบวนการสรางภาพลักษณของบริษัทฮอนดา ไดมีกระบวนการสรางภาพลักษณ

ใหกับฮอนดา ซีอาร – วี เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบันท่ีตองการ
รถยนตอเนกประสงค ท่ีสามารถอํานวยความสะดวกไดมากกวารถนั่งสวนบุคคล ดังนั้นทางฮอน
ดาจึงตองมีข้ันตอนในการวิเคราะหตลาดโดยรวมของรถยนตวาในปจจุบันเปนไปในทิศทางใด 
เพื่อท่ีจะทําการสํารวจความตองการของผูบริโภคไดถูกตอง 
 

 สามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ในแต
ละบริษัทวา มีกระบวนการสรางภาพลักษณท่ีเหมือนกันในเร่ืองของการวิเคราะหตัวผลิตภัณฑ , การ
วิเคราะหตลาดรถยนตอเนกประสงค SUV ประกอบกับศึกษากลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อเปนฐานขอมูล
ในการสรางภาพลักษณของรถยนตในแตละรุนท่ีทางบริษัทไดทําการผลิต เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคและพฤติกรรมการใชรถของผูบริโภคตามวิถีชีวิตที่เปล่ียนไปในปจจุบัน 
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ตารางท่ี 1 
ตารางเปรียบเทียบกระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV 

 

แลนดโรเวอร ฟอรด 
1.  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 1.  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
2.  ศึกษาคูแขงท่ีมีในตลาด 2. สํารวจความตองการของลูกคา 
3.  ศึกษาขอมูลลูกคา 3.  ศึกษาขอดขีอเสียของรถยนต SUV ท่ีทําตลาด 
4.  ศึกษาเกีย่วกับแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดการ
ซ้ือ 

4.  วางแผนการสรางภาพลักษณรถยนต SUV 

 5.  ออกแบบและทําการผลิตตามแบบฉบับของฟอรด 
 

โตโยตา ฮอนดา 
1.  วิเคราะหตลาดรถยนต SUV 1. วิเคราะหตลาดรถยนต SUV 
2.  ปรับเปล่ียนภาพลักษณ 2.  ศึกษาขอมูลของรถยนต SUV ในตลาด 

3.  ศึกษาขอมูลคูแขงในตลาด 3.  วางแผนท่ีจะทําการผลิต 
4.  วางแผนในการสรางภาพลักษณ 4.  ออกแบบรูปลักษณของรถ SUV 
5.  ทําการผลิตรถ SUV 5.  สรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภค 

 
 
 จากผลการศึกษาถึงกระบวนการสรางภาพลักษณของท้ัง 4 ยี่หอ จะเหน็ไดวามีความ

แตกตางกนัไมมากนัก เพราะบริษัทรถยนตอเนกประสงคท่ีทําการศึกษานั้นไดใหความสําคัญกับตัว
ผลิตภัณฑ กลุมเปาหมาย คูแขง การสรางแรงจูงใจท่ีทําใหเกดิภาพลักษณรวมท้ังการออกแบบ การ
ผลิตออกสูตลาด ซ่ึงท้ัง 4 ยี่หอจะมีระดับข้ันตอนตาง ๆ เหมือนกันแตจะทําระดับข้ันตอนใด
กอนหลังก็อยูท่ีนโยบายของบริษัทนั้นท่ีกําหนดขึ้น และจากกระบวนการสรางภาพลักษณของ
รถยนตท้ัง 4 ยี่หอจะมีข้ันตอนในสวนของรายละเอียดท่ีลึกลงไปอีก แตผูวิจัยไมสามารถท่ีจะทํา
สัมภาษณตอไปได เพราะมันเปนความลับของทางบริษัทผูผลิตรถยนตของท้ัง 4 ยี่หอ ผูใหสัมภาษณ
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ของแตละบริษัทจึงไดใหขอมูลท่ีสามารถจะใหกับผูวิจัยไดเทานัน้ ซ่ึงก็ไมทําใหกระทบตอธุรกิจของ
บริษัทรถยนตอเนกประสงคท่ีผูวิจัยทําการศึกษา 

 
 

 
สวนท่ี 2 การวางตาํแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละบริษัท 
 

 การวางตําแหนงสินคา ถือวาเปนปจจัยสําคัญในการท่ีจะส่ือสารใหผูบริโภคไดรับรู ถึง 
อรรถประโยชน คุณคาและคุณสมบัติพิเศษของรถในแตละรุนไปยังกลุมเปาหมายไดรับรูโดยกล
ยุทธการวางตําแหนงสินคาตองอยูบนพื้นฐานท่ีแทจริงของสินคา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงขอดท่ีี
สามารถแขงขันได เพื่อใหผูบริโภคไดเขาใจตรงตามความมุงหมายของผูผลิตท่ีส่ือออกไป เฉก
เชนเดยีวกับบริษัทรถยนตอเนกประสงคท้ัง 4 บริษัทท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา ดังนี ้
 

 2.1 การวางตาํแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 
 

 การวางตําแหนงสินคา (Positioning)  ถือไดวาเปนการกําหนดภาพลักษณเพื่อให
กลุมเปาหมายท่ีเปนลูกคาไดเขาใจและพอใจในส่ิงท่ีสินคาเปน เม่ือเทียบกับคูแขงแขงในตลาด หรือ
แมกระท่ังความพยายามในการสรางตราสินคาของแลนดโรเวอรใหอยูในตําแหนงเฉพาะภายในการ
รับรูเกี่ยวกับรถแลนดโรเอร โดยตําแหนงสินคานั้นเปนส่ิงท่ีสะทอนภาพลักษณของรถยนต
อเนกประสงคเม่ือเทียบกับคูแขง  

 
 ในสวนนโยบายดานการตลาดแลนดโรเวอร (ประเทศไทย) คุณ สุดาพร เอ้ือมพรวนิช  

รองประธานบริหารฝายการตลาด กลาววา การวาง Positioning ของแลนดโรเวอรไวแตกตางจากรถ
คูแขงประเภทเดียวกัน โดยวางตําแหนงสินคาเปน Premium SUV Car คือ การวางตําแหนงสินคาให
อย ู ในระดับบน มีราคาคอนขางสูงเม่ือเทียบกับค ู แขง  ซ่ึงตั้งเปาการจําหนายไว 900 คัน นับจาก
เปดตัวในงาน Motor Expo คร้ังท่ี 18 ท่ี IMPACT  เมืองทองธานี จนถึงส้ินป พ.ศ. 2545 และคาดวา
จะมีการเติบโตของรถประเภทนี้ โดยประมาณวาภายในปลายป 2546 ทางแลนดโรเวอร จะมีรถ 
Premium SUV ตอบสนองความตองการของลูกคาไดครบท้ัง 4 รุน ไมวาจะเปน Rang Rover , 
Discovery , Freelander , และ Defender (เปนรุนเดียวท่ีผลิตตามออเดอรเทานั้น) และน่ันหมายถึงวา 
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แลนดโรเวอรจะสามารถบรรลุเปาหมายการจําหนายตอปท่ี 1,500 คันภายในป 2549 (ขาวเศรษฐกิจ. 
ไทยรัฐ_26 กันยายน 2545 : 13) 

 
 เนื่องจากรถแลนดโรเวอรเปนรถท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดดเดน และสามารถ

ตอบสนองความตองการในทุกระดับชนช้ัน แลนดโรเวอรไดมีการแยกการวางตําแหนงผลิตภณัฑ
ออกมาดวยกนัท้ังหมด 3 รุน ไดแก 

 1) รุนฟรีแลนเดอร ไดวางตําแหนงของสินคาโดยดูจากโอกาสทางการตลาดของฟรี
แลนดเดอรวาอยูในกลุมรถขนาดกลาง/เล็ก คูแขงท่ีมีอยูแลวไดแก Toyota Rav4,Honda CRV,Suzuki 
Grandvitara,Subaru Forester และ Frontera สวนคูแขงรายใหมก็มี Ford Escape/Maverick,Mazda 
Tribute,Renault Scenic Rx4 และ the Misubishi Pinin 

 
 ดวยนวัตกรรมดานเทคโนโลยี ความคลองตัว ทางเลือกท่ีมีเอกลักษณ และประสิทธิภาพ

ของแลนดโรเวอร ทําใหฟรีแลนเดอรเปนรถท่ีนาใชในรถระดับเดียวกัน ถือเปนรถท่ีดีท่ีสุดในสอง
สวนคือความเปนแลนดโรเวอรท่ีแทจริงและความสะดวกสบายในการใชงานและควบคุมไดเหมือน
รถยนตสวนบุคคล สามารถใชในทุกเสนทางไดอยางดีเยี่ยมดวยระบบควบคุม อยางเชน ETC และ 
HDC ซ่ึงติดต้ังเปนอุปกรณมาตรฐาน เกียรอัตโนมัติสเต็ปทรอนิคท่ีมีใหเลือกทําใหฟรีแลนเดอรอยู
ในตําแหนง “ดีท่ีสุดในระดับเดียวกัน” การขับเคล่ือนของรถที่มีการพัฒนาใหดีข้ึนทําใหม่ันใจไดใน
ประสิทธิภาพแบบออฟโรด 4x4 อันโดดเดนผนวกเขากับลักษณะการขับข่ีบนถนนท่ีเหมือนรถยนต
สวนบุคคล 

 
 ผูใชรถแบบ 4x4 ของคูแขงจะเขาถึงสัมผัสใหมของการควบคุมและบังคับรถเปล่ียนมา

ใชฟรีแลนเดอร สําหรับผูใชรถขับเคล่ือน 2 ลอ ฟรีแลนเดอรชวยในการตัดสินใจงายข้ึนในการ
เปล่ียนมาใชรถ 4x4  

 
 จากผลการวิจยั ทําใหผูวจิัยไดพบวาฟรีแลนเดอรถูกสรางข้ึนมาเพื่อสนองความตองการ

ของลูกคา ประกอบกับการใหขอมูลของ คุณสุดาพร เอ้ือมพรวนิช เกีย่วกับการทําวจิัยของแลนดโร
เวอรทําใหผูวจิัยเห็นภาพไดอยางละเอียดถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของกลุมลูกคาเปาหมายของฟรีแลน
เดอร ดังน้ี 

• เจาของรถขับเคล่ือน 4 ลอมากกวา 80 % ไมเคยใชรถขับเคล่ือน 4 ลอมากอน แต
เปล่ียนมาจากการขับเคล่ือน 2 ลอและมีความภักดีอยางมากกับตราสินคาใหมนี ้
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• 80 % ของเจาของรถฟรีแลนเดอรเพิ่งรูจกัตราสินคาแลนดโรเวอร ซ่ึงสอดคลองกับ
มาตราฐานของอุตสาหกรรม 

• 70 % ของผูใชฟรีแลนเดอรเปล่ียนจากรถยีห่ออ่ืน 

• มีเพียง 16 % ของผูใชฟรีแลนเดอรเทานัน้ท่ีเปล่ียนจากรถของแลนดโรเวอร 

• 13 % ท่ีซ้ือฟรีแลนเดอรเปนอีกคันหนึ่งของครอบครัว โดยมีงานอดเิรกและสนใจ
กีฬา (การพักผอน) กิจกรรมทางการกีฬากจิกรรมตางๆและดานวัฒนธรรม 

• อายุเฉล่ียของผูใชฟรีแลนเดอร คือ 42.5 ป 

• 28.8%ของลูกคาฟรีแลนเดอรเปนผูหญิง 

• จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีใชฟรีแลนเดอร คือ 3 คน สามารถยอมรับไดวาฟรี
แลนเดอรเปน “รถสําหรับครอบครัว” โดยจํานวนสมาชิกในครอบครัวโดยเฉล่ีย
ของผูใชฟรีแลนเดอร คือ 2 คันและใชงานบอยท้ังสองคัน 

• 37 % ของผูซ้ือเปนลูกจางระดับมืออาชีพ 21 % เปนลูกจาง 18 % มีตําแหนงระดับ
บริหาร และ10 % เปนผูท่ีเกษียณแลว 

(ท่ีมา :  ขอมูลบริษัทแลนดโรเวอรประเทศไทย จํากัด :2545) 
 

 ซ่ึงจากการใหขอมูลของ คุณสุดาพร เอ้ือมพรวนิช ก็ยังมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับกลุม
ลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมายของฟรีแลนเดอรไวเพิ่มเติมดังนี้ 

 
 “ลูกคาของฟรีแลนเดอรไมเคยใชรถขับเคลื่อน 4 ลอ มากอน สวนใหญไมเคยใชฟรีแลน

เดอรในแบบออฟโรดเลย พวกเขาไมใชพวกท่ี “มีความรูเร่ืองรถขับเคล่ือน 4 ลอ” และไมเคยคิดจะ
ขับข่ีแบบออฟโรดเลย พวกเขาอยากใชฟรีแลนเดอรเพยีงเพราะวาเปนแลนดโรเวอรเทานั้น” 
(สมพงษ เผอิญโชค, 11 เมษายน 2546) 
 

 “ส่ิงท่ีผูคนตองการจากฟรีแลนเดอร คือ ความม่ันใจในฐานะท่ีเปนรถรุนใหมลาสุดจาก
ผูผลิตรถขับเคล่ือน 4 ลอท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในโลก พวกเขาตองการเร่ิมการเดินทางท่ีอาจจะกลายเปน
ผจญภัยในชวงหน่ึงของชีวิตโดยใชรถท่ีมีความพรอมสําหรับส่ิงท่ีอาจจะเกดิข้ึน” (นภดล สุพละ
เศรษฐ, 11 เมษายน 2546)  
 
 จากการสัมภาษณ คุณ โกศล รณรัตน กลาววา “ลูกคาจะเลือกยีห่อท่ีคิดไวในใจ เพื่อให
เหมาะสมกับรูปแบบการดํารงชีวิตของตนเองและความปรารถนาในใจรถยนตจะตองสะทอนความ
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ตองการและทัศนคติของเจาของ แตในความจริงแลวจะตองใชรถในท่ีหางไกล ซ่ึงรถตองทนทานตอ
สภาพอากาศและถนนขรุขระ แตความตองการ คือ ออกไปจากสถานที่ดวยใจท่ีตองการอิสระ”  

 
 2) รุนดิสคัฟเวอร่ี เปนรถท่ียังคงสานตอคุณคาของความนาเช่ือถือ ความเอาจริงเอาจัง 

การผจญภัย และไดรับการยอมรับวาเปนผูนําของตลาดรถเพ่ือการพักผอนขนาดใหญ 
  
 ในป ค.ศ. 1989 แลนดโรเวอรประสบความสําเร็จในการเชื่อมโยงทัศนคติท้ังสองแบบท่ี

ตางกันอยางสุดข้ัวนี้เขาดวยกัน เม่ือบริษทัวางตลาดดิสคัฟเวอร่ีเพื่อขยายเขาไปสูตลาดรถ 4x4 เพื่อ
การพักผอนขนาดใหญท่ีอยูตรงกลางระหวางรถอเนกประสงคอยางฟรีแลนเดอรและรถหรูอยาง
เรนจโรเวอร 

 ซ่ึงจากการใหสัมภาษณของคุณนภดล สุพละเศรษฐ ไดกลาวถึงตําแหนงของรถ
รุนดิสคัฟเวอร่ี ของแลนดโรเวอรใหเขาใจดงันี้วา 

 
 “กอนหนานี้ตลาดรถเพ่ือการพักผอนสวนใหญตองเปนรถท่ีมีสไตล สะดวกสบายและ

ใหความปลอดภัยสําหรับครอบครัว ดิสคัฟเวอร่ีทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงขนานใหญในการ
คาดหวังและความตองการของลูกคาโดยการนําเสนอโซลูช่ันอันเด็ดขาดนั่นคือ สมรรถนะแบบออฟ
โรดท่ีไมมีใครเทียบพรอมกบัมาตราฐานท่ีสูงในดานความสะดวกสบาย ความสวยงามและความ
ปลอดภัย” (นภดล สุพละเศรษฐ, 11 เมษายน 2546)  

 
 เนื่องจากรถรุนดิสคัฟเวอร่ีเปนรถท่ีมีขนาดใหญ จึงทําใหการแขงขันของรถประเภทนี้มี

ความแตกตางกันไปสําหรับตลาดในแตละแหง โดยทางบริษัทจะใหความสําคัญในเร่ืองของการ
พัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยี เพื่อใหรถดิสคัฟเวอร่ีเปนรถท่ีมีเอกลักษณท่ีโดดเดน ประกอบกับมี
ความหรูหราและไดมาตรฐานในแบบฉบับของแลนดโรเวอร 

 
 “การแขงขันในตลาดท่ีมีความรุนแรงนั้น ดิสคัฟเวอร่ีจะตองเนนท่ีการพัฒนาผลิตภัณฑ

แบบลงลึกและนวตักรรมดานเทคโนโลยีและคนหาส่ิงท่ีจะทําใหรถมีเอกลักษณในตลาดรถ 4x4 นัน่
คือมีสมรรถนะในแบบออฟโรดอันโดดเดนแตก็มีมาตรฐานความหรูหราและความสะดวกสบาย
เชนเดยีวกับรถยนตสวนตัว” (สุดาพร เอ้ือมพรวนิช, 10 เมษายน. 2546)  
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 จากการสํารวจผูวิจัยไดทราบวา แลนดโรเวอรรุนดิสคัฟเวอร่ีมีฐานลูกคาท่ีมีครอบครัว
ขนาดใหญ คูสามีภรรยาและนักธุรกิจระดับมืออาชีพและผูบริหาร มีอายุ 35 ถึง 55 ป  สวนใหญแลว
จะใชรถสําหรับการเดินทางของครอบครัวและสําหรับรถรุนลาสุดท่ีขับข่ีงายและความสะดวกสบาย
ชวยดึงดูดความสนใจจากผูหญิงมากกวารุนกอน ๆ 

 
 ดังนั้น จะเห็นไดวา ไมวาจะใชรถสําหรับการเดินทางของครอบครัวหรือไมก็ตาม ผูใช
รถมักจะเปนคนท่ีสนุกสนานหรือชอบกิจกรรมและการผจญภัยกลางแจง เจาของรถตางทราบถึงคุณ
คาท่ีแทจริงของประสิทธิภาพแบบออฟโรดของดิสคัฟเวอร่ี โดยไมจาํเปนวาพวกเขาไดใชศักยภาพ
ของรถในแบบออฟโรดหรือไม  ซ่ึงพวกเขามีความสนใจอยางมากตอความปลอดภัย ความสบาย
และการบังคับรถบนถนนเชนเดียวกับรูปแบบท่ีทันสมัย 
 
 3) รุนเรนจโรเวอร เปนรถแบบ 4x4 ท่ีมีผูตองการใชมากท่ีสุดในโลก เปนรถ
อเนกประสงคหรูหราท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีมีในตลาด เปาหมายทางการตลาดคือ เพื่อกําหนดความเปนสุด
ยอดของรถแบบ 4x4 และสรางเรนจโรเวอรใหมีตําแหนงในตลาดท่ีเหมาะสมไปท่ัวโลก 
 

 จากการสัมภาษณเกี่ยวกับการวางตําแหนงของรถรุนดิสคัฟเวอร่ี คุณนภดล สุพละเศรษฐ 
ไดใหขอมูลท่ีทางบริษัทจัดทําข้ึนมาเพ่ือเปนตัวกําหนดเปาหมายทางการตลาดของรถรุนดิสคัฟเวอร่ี
ไว ดังนี้  
  

 ผลิตภัณฑ : นําเสนอความสามารถในแบบออฟโรดท่ี “ไมมีใครเทียบได” ผนวกเขากับ
ความยอดเยีย่มบนถนนท่ีจะสรางความพอใจใหแมแตผูท่ีซ้ือรถยนตหรูหรายอดนยิม 

 ราคา : เรนจโรเวอรถูกวางตําแหนงอยูเหนือรถ SUV อ่ืนท้ังหมดและสามารถเทียบได
กับรถยนตสวนบุคคลแบบหรูหราท่ีดีท่ีสุดในโลก 

 การขาย : เพื่อสรางความจงรักภักดีในเรนจโรเวอรใหอยูในระดับสูงสุดและชิงสวนแบง
การตลาด 35 %  จากกลุมรถยนตหรูหราและ 30% จากกลุมรถแบบ SUV 

 การส่ือสาร : เพื่อย้ําการรับรู การไดเหน็ และการยอมรับในเรนจโรเวอรใหเกิดข้ึน
สมํ่าเสมอ เพื่อจะสามารถสรางยอดขายและกําไรใหไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

 
 เรนจโรเวอรยงัคงเปนรถแบบ 4x4 ท่ีหรูหราอยางแทจริง และแรงจงูใจสําคัญท่ีลูกคา

เปาหมายและลูกคาเดิมของเรนจโรเวอรจะมีการตอบสนองดังนี ้
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• ความเปนเรนจโรเวอรท่ีเดนชัด เปนรถขับเคล่ือนส่ีลอท่ีแข็งแกรงและทรงพลัง เปนท่ี
ยอมรับวาใชไดทุกที่ ไมวาจะในเมือง ในชนบท เปนวิวัฒนาการมากกวาการปฏิวัต ิ

• ทันสมัยและมีสไตล แตกตาง และนําสมัยดวยรูปลักษณท่ียอดเยี่ยม ภายในรถท่ีดึงดดูใจ 
ใชเทคโนโลยช้ัีนสูง 

 จากขอมูลขางตน พบวา เรนจโรเวอรสามารถยืนหยัดอยูไดโดยไมตองอาศัยช่ือยี่หอ
แลนดโรเวอร เนื่องจากตลาดรถเรนจโรเวอรเปนรถขับเคลื่อนส่ีลอท่ีมีเอกลักษณอยางชัดเจนในตัว
ของมันเอง ซ่ึงคุณ สุดาพร เอ้ือมพรวนิช ไดกลาววา “รถเรนจโรเวอรของเราไมมีคูแขงเนื่องจากกลุม
ลูกคาของเรามีความภักดีตอยี่หอและเปนกลุมคนท่ีมีกําลังซ้ือยูแลว ดังนั้นกลุมลูกคาไมไดเนน
อรรถประโยชนของการใชสอยท่ีมากกวาแตจะเนนในเร่ืองของความภักดีตอตราสินคาวาเม่ือลูกคา
ตัดสินใจซ้ือรถ”  
 

 การวางตําแหนงของสินคารถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอรจะมีการ
กําหนดตําแหนงของสินคาไวอยางชัดเจนวารถยนตอเนกประสงคท้ัง 3 รุน กลุมเปาหมายเปนใคร
และคูแขงทางการตลาดของรถยนตอเนกประสงค ท้ัง 3 รุนท่ีทําตลาดอยูมีใครบางและคุณสมบัตท่ีิ
เปนเอกลักษณของตัวสินคา ซ่ึงไดแก ความเปนเอกภาพของรถแลนดโรเวอรท่ีเปนตนแบบของ
รถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีมีระยะเวลาในการผลิตและจําหนายมายาวนานน่ันเอง ท่ีจะทําใหเกดิ
ความตางจากคูแขง  
 

2.2 การวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 
 

 ในการวางตําแหนงของสินคานับเปนส่ิงท่ีสะทอนถึงเอกลักษณตราสินคา และสรางการ
รับรูเกี่ยวกับสินคาใหเขาไปอยูในใจของผูบริโภค การวางตําแหนงสินคาถือเปนกระบวนการในการ
นําเสนอตราสินคาาไปสูกลุมเปาหมาย และเปนการทําใหตราสินคามีความแตกตางและโดดเดนออก
จากสินคาคูแขง 
 

 คุณ อรรถพันธ  ยุกตะนันท ผูจัดการฝายตราผลิตภัณฑ รถ SUV  ของฟอรด ไดกลาวถึง
การวางตําแหนงของสินคาของฟอรด วา “ตอนน้ีดูแลการตลาดรถ SUV ของฟอรดท้ังหมด เร่ิมดวย 
เอสเคป , เอกซพลอเรอรและ เอเวอเรสต โดยรับผิดชอบท้ังดานงานขายและการตลาด รูปแบบงานท่ี
รับผิดชอบนั้นเราดึงเอารูปแบบการทํางานของออสเตรเลีย มาใช เม่ือกอนจะแบงความรับผิดชอบ
ระหวางงานขายและการตลาด ซ่ึงอาจจะทํางานไมสัมพันธกัน บางคร้ังการตลาดทํางานแลวไม
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กอใหเกิดการขาย ฝายขายอาจจะมองวาใชเงินไมถูกทาง สวนฝายขายก็ขายกันไปคนละแนวทางกับ
การตลาด ทางฟอรด เลยใหทํางานแบบคนเดียว ใหดูท้ังงานขาย และการตลาดดวยการทํางานจะได
เดินไปในทิศทางเดียวกัน” 

 การวางตําแหนงของผลิตภัณฑนั้นทางฟอรดไดมีการกําหนดตําแหนงทางการตลาดไว
อยางชัดเจนเพื่อสนองตอความตองการของผูใชไดอยางเหมาะสม ซ่ึงรถยนตอเนกประสงค SUV 
ของฟอรดเนนสมรรถนะการใชงานท่ีแข็งแกรง ทนทาน เนนความโออา และยึดหลัก “มาตรฐาน
เดียวกันท่ัวโลก”  

 “การวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรดนั้นทางบริษัทคอนขางแยกกลุม
อยางชัดเจน โดยไมถือวารถประเภทเดียวกันของผูผลิตรายอ่ืนเปนคูแขงในตลาด แตถือหลักวาเปน
สินคาใหมและการตัดสินใจของลูกคาในปจจุบันนาจะอยูท่ีการใหความสําคัญแกตราสินคาท่ีได
มาตรฐาน ความงายในการเปนเจาของ และความสุขท่ีไดขับข่ี” (กิตติสุข จําเนียรพืช, 24 เมษายน 
2546) 

 
 “ในการวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV จะเนนการเจาะกลุมผูใชตาม

ระดับฐานะมากกวาท่ีผูจะเปนชายหรือหญิง” สมชาย ใจนุม, 24 เมษายน 2546) 
 

 “ตลาดตรงน้ีมันใหญมาก ตางคนก็ตางจะมีกลุมลูกคาของตัวเอง อยางของฟอรด คาเร็ก
เตอรของลูกคาก็จะเปนลักษณะคนทันสมัยท่ีชอบชีวิตกลางแจง ชอบความอิสระ ในขณะท่ีอีกกลุม
อาจจะเนนเร่ืองความหรูหรา คือบริษัทแตละบริษัทท่ีผลิตรถยนตอเนกประสงคก็จะมีกลุมลูกคาของ
ตัวเอง” (คมกริช นงคสวัสดิ์, 24 เมษายน. 2546) 

 
 ดังนั้นการกําหนดตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ท้ัง 3 รุนของฟอรดจะ

อยูภายใตมาตรฐานเดียวกนัท่ัวโลก อันไดแก 
  
 1) รุนเอสเคป (ESCAPE)  เปนรถท่ีไดรับการออกแบบดวยคอมพิวเตอร เพื่อความ

ปลอดภัยเต็มพิกัด มาตรฐานอเมริกันและยุโรป เนื่องจาก ฟอรดเอสยูวี เร่ิมเขามาทําตลาดในประเทศ
ไทยในชวงปลายป พ.ศ. 2545 กอนจะโหมโรงรุกตลาดเม่ือเร่ิมไตรมาสแรกของป 2546  ฟอรด เอส
เคป จัดอยูในประเภท Small SUV  ท่ีมีรูปลักษณท่ีโดดเดนสะดุดตา หรูหรา สะดวกสบายในการใช
สอย สําหรับกลุมเปาหมายท่ีทางบริษัทตั้งไวเปนชนช้ันกลางถึงชนช้ันสูงเนนวิ่งในเมืองมากกวาวิ่ง
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ตางจังหวัดเพราะมีเคร่ืองยนตขนาด 3,000ccและคูแขงของฟอรดเอสเคปคือฮอนดาCR - V 
,Freelander, Mazda Tribute เปนตน 

 
 คุณคมกริช นงคสวัสดิ์ ผูจัดการฝายการส่ือสารการตลาด บริษัทฟอรด เซลล แอนด 

เซอรวิส จํากัด กลาววา “บริษัทต้ังใจจะใหฟอรดเอสเคป เปนสินคาท่ีเปนทางเลือกสําหรับลูกคาใน
ประเทศไทย เนื่องจากท่ีผานมาเอสยูวีในไทย คายฮอนดาถือวาประสบความสําเร็จ การที่ฟอรดเสนอ
ทางเลือกใหก็เช่ือวาลูกคานาจะใหการตอบรับเชนกัน ซ่ึงแผนการตลาดของรถรุนนี้จะต้ังราคาท่ี
สามารถแขงขันได” 

 จากคํากลาวขางตนยังมี คุณ กิตติสุข จําเนียรพืช  พนักงานขายรถฟอรด ซ่ึงไดใหความ
คิดเห็นวา “ตําแหนงทางการตลาดของ ฟอรดเอสเคป วา เปนรถยนตอเนกประสงคขนาดเล็ก 
ขับเคล่ือน 4 ลอ ยอดขายสูงสุดในอเมริกา เนื่องจากใหความอเนกประสงคและความคุมคาสูงสุด ท้ัง
เคร่ืองยนตที่มีพลังแรงจัด ใชน้ํามันอยางคุมคา รวมถึงอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีเหนือกวารถใน
ระดับเดียวกัน โดยเฉพาะควบคุมความเร็วอัตโนมัติครุยสคอนโทรล ท่ีติดต้ังคร้ังแรกในรถยนต
ระดับลานตน ๆ ความเปนผูนําระดับโลกของฟอรด ชวยใหฟอรดสามารถพัฒนารถอเนกประสงค
ขนาดเล็ก ใหมีความคุมคาในราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงหากเปรียบเทียบเทคโนโลยี และอุปกรณอํานวย
ความสะดวกท่ีติดต้ังในรถคันนี้ จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ราคา 1.349 ลานบาท เปนราคาท่ีช็อกตลาด
จริง ๆ” 

 ดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีฟอรดเอสเคปไดออกแบบมาโดยเฉพาะการควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติครุยสคอนโทรล ทําใหรถฟอรดเอสเคป เปนรถที่นาใชในรถยนตอเนกประสงคระดับ
เดียวกัน รวมทั้งคุณภาพดานราคาเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง โดยสรุปถึงพื้นฐานของผูท่ีจะ
เปนเจาของ ไวดังน ี้ 

  

• ผูเปนเจาของรถเอสเคปเพ่ิงรูจักตราสินคาของฟอรดท่ีไดทําการผลิตรถยนต
อเนกประสงคออกสูตลาด 

• ผูใชเปล่ียนจากรถยี่หออ่ืนและหันมาใชฟอรด 

• ซ้ือเปนรถคันท่ี 2 ของครอบครัว 

• ลูกคาสวนใหญเปนผูหญิงมากข้ึน 

• ผูซ้ือจะเปนลูกจาง ระดับมืออาชีพท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูง 

• ผูใชสวนใหญมักชอบกิจกรรมสันทนาการ  
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(ขอมูล :  บริษทัฟอรดเซลล แอนด เซอรวสิ จํากัด  : 2545)  
 

 2) รุนเอเวอเรสต (EVEREST) เปนรถอเนกประสงคท่ีทางบริษัทผูผลิตไดวางตําแหนง
ไวเปนรถครอบครัว 7 ท่ีนัง่ ท่ีผลิตข้ึนมาเปนคร้ังแรกของโลกในประเทศไทย ตอบสนองวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนไทยไดอยางดีท่ีสุด กลุมของผูใชรถประเภทนี้จะเปนกลุมเดียวกับ ฟอรด  เอสเคป
แตการใชงานนั้นจะเนนตามตางจังหวัด ลุยตามปาเขาท่ีใชแรงบิดสูงจะเหมาะกวา 

 
 การแขงขันในตลาดรถยนตมีเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นในการวางตําแหนงสินคาสําหรับเอเวอ

เรสตจะตองเนนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนองตอชีวิตความเปนอยูของผูใชใหมากข้ึนและคนหาส่ิง
ท่ีเปนเอกลักษณ นั่นก็คือ การวางตําแหนงใหเปนรถสําหรับครอบครัวอยางแทจริงและเนนการ
เดินทางตามตางจังหวัดไดดวย ซ่ึงจากวางวางตําแหนงของสินคารถยนตอเนกประสงครุนเอเวอเรสต 
ไดมีผูความคิดเห็นวา  
 

 “เคร่ืองยนตดีเซลของ เอเวอเรสต จะเนนวาเปนรถครอบครัว นั่งสบาย ขับสบาย บรรทุก
คนไดเยอะ ถึงแมราคาจะใกลกันมากก็ตาม แตเราแยกกลุมลูกคาคอนขางชัด เราไมเนนวาเปนรถ
ขับเคล่ือน 4 ลอ ท่ีสามารถใชงานในปา หรือเดินทางในเสนทางทุรกันดารแบบหนัก ๆ แตเนนการใช
งานแบบครอบครัว ทองเท่ียว หรือสันทนาการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเลือกใชระบบขับเคล่ือน 4 ลอไดดวย 
สวนเคร่ืองยนตในอนาคตเราคงตองมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาใหตรงความตองการของตลาดให
มากข้ึน” (กิตติสุข จําเนียรพืช, 24 เมษายน 2546) 

 
 3) รุนเอ็กซพลอเรอร (EXPLORER) เปนรถที่ไดรับการออกแบบและดูแลดานความ

ปลอดภัยอยางเต็มรูปแบบเพื่อใหม่ันใจไดในทุกสภาพการเดินทางและกลุมเปาหมายท่ีวางไวเปน
กลุมเปาหมายท่ีใชรถคันนี้เปนคันท่ี 2 - 3 ในบานและสวนใหญจะใชรถประเภทนี้เฉพาะออกงาน
เทานั้นเพราะเปนรถขนาดใหญท่ีมีความแรงของเคร่ืองยนต 4.0 ลิตร V6  210 แรงมา มีขายไมถึง 100 
คันเพราะมีราคาคอนขางสูงราคาอยูท่ีประมาณ 3,000,000 บาท ข้ึนไป และกลุมผูใชตองมีใจรักและ
ภักดีตอรถยี่หอนี้จริง ๆ 

 
 ดวยคุณลักษณะของรถ SUV ท่ีโดดเดน ปลอดภัย ประโยชนใชสอยท่ีมากกวา การ

พัฒนาใหเปนผูนําอยูเสมอ ทําใหรถ ฟอรด รุนเอ็กซพลอเรอรประสบความสําเร็จ  เพราะทางฟอรด
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ใหความสําคัญกับตัวสินคาท่ีจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงขอดีท่ีสามารถแขงขันไดและจากการให
สัมภาษณเกี่ยวกับการวางตําแหนงสินคามีผูท่ีใหความคิดเห็นอยูดวยกันหลายทาน ดังนี้ คือ 

 
 “เอกซพลอเรอร  ในป พ.ศ. 2546 ขายไดประมาณ 100 กวาคัน เนื่องจากวาราคาขาย

ปจจุบัน เคร่ืองยนต 4.0 ลิตร อยูท่ี 2.89 ลาน สวนเคร่ืองยนต 4.6 ลิตร อยูท่ี 3.49 ลาน เราคิดวา เอกซ
พลอเรอร เปนรถท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณภาพดีมาก คนท่ีรูเร่ืองของเอสยูวี แบบฟลูลไซส จริง ๆ 
แลวจะรูวาขับรถรุนนี้แลวเทียบกับคูแขงระดับเดียวกัน ของเราเหนือกวา ท้ังการทรงตัว ระบบ
รองรับความสะดวกสบายจากหองโดยสารภายใน และอ่ืน ๆ” (อรรถพันธ ยุกตะนันท,  24 เมษายน 
2546)  

 
 “เอ็กซพลอเรอร เปนรถท่ีมีประสิทธิภาพสูง เปนรถท่ีมีขนาดใหญจะใชในการออกงาน

หรือขับแบบไมงานหนักนัก เปนรถคันท่ี 2 - 3 ของครอบครัว สวนใหญใชออกงานสังคมตางๆ” 
(กิตติสุข จําเนียรพืช, 24 เมษาย. 2546) 

 
 “เอ็กซพลอเรอร นั้นกลุมเปาหมายนาจะเหมาะกับพวกกลุมท่ีทําโรงงานใหญ ๆ ธุรกิจ

รอยลาน อาจไมใชรถคันแรกของครอบครัว” (สมชาย ใจนุม, 19 เมษายน 2546) 
 
 จากคําใหสัมภาษณของบุคลากรในบริษัทสามารถสรุปใหเห็นถึงตําแหนงของรถยนต

อเนกประสงครุนฟอรด เอ็กซพลอเรอร ไดวา เปนรถอเนกประสงค SUV สําหรับเปนรถครอบครัว 
ท่ีมีความหรูหรา ประสิทธิภาพการใชงานสูง  เปนรถขนาดใหญท่ีเหมาะสําหรับการออกงานทาง
สังคมของคนท่ีมีระดับมากกวาใชงานในแบบสมบุกสมบันมากนัก  

 
 คุณ อรรถพันธ  ยุกตะนันท ไดกลาวถึง แรงจูงใจท่ีลูกคาตองการเปนเจาของรถยนต

อเนกประสงค SUV ท้ัง 3 รุนท่ีทางบริษัทไดจัดทําผลการวิจัยออกมา พบวา  

• รูปทรงใหม สไตล SUV อเมริกา ท่ีดูแข็งแรงบึกบึนนาเกรงขาม 

• ลักษณะการขับข่ีและการทรงตัวที่ดี ท้ังทาง On Road และ Off  Road ขับเคล่ือน
ดวยระบบ Control Trac 4x4 ชวงลางอิสระ 

• พื้นที่ภายในและประโยชนใชสอยมากมาย มีท่ีนั่ง 7 ท่ีนั่ง  

• มีความปลอดภัยสูง มาตรฐานอเมริกา  

• การบํารุงรักษาเคร่ืองยนต/ระบบเกยีรท่ียาวนานกวา ประหยัดกวา 
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• คุณภาพช้ินสวนและอุปกรณตางๆออกแบบใหแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานท่ี
นานกวา แข็งแรงหรูหรากวา 

• เปนรถที่ไดรับการยอมรับจากท่ัวโลกวา ขายดีเปนท่ีนิยมท่ีสุด ในรถ SUV ระดับ
เดียวกันท่ัวโลก ตั้งแตเร่ิมเปดตัวคร้ังแรกจนถึงปจจุบัน 

• คุมคาในดานราคา  อุปกรณความปลอดภยัท่ีมากวา ประหยัดคาดูแลรักษา 
 

 คุณ อรรถพนัธ  ยุกตะนันท กลาวโดยสรุปในเร่ืองคูแขงวา “เราไมไดมองวาใครเปน
คูแขงในตลาด เราคิดวา เรามีสินคาท่ีใหมอยูแลว การตัดสินใจของลูกคาในปจจบัุน นาจะมองท่ี
มาตรฐานของแบรนด ความงายในการเปนเจาของ เชน ดาวนนอย ผอนถูก ดอกเบ้ียตํ่าและมี
ความสุขท่ีไดขับ สินคาของเราถือวา 50 % ลูกคาพอใจกบัการท่ีไดขับฟอรด ด ีและตรงกับใจของเขา
อยางไร ซ่ึงเทากับเปนการชวยเราประชาสัมพันธใหกับเพื่อน หรือคนที่เขารูจักเพิ่มข้ึน และเราก็อาจ 
จะไดลูกคาแบบนี้เพิ่มข้ึนดวย” 

 
 จากการวางตําแหนงสินคารถยนตอเนกประสงค  SUV ของฟอรด ไดวางตําแหนงของ

รถยนตอเนกประสงค  SUV  โดยแบงกลุมเปาหมาย ประโยชนในการใชงาน คูแขงทางการตลาดใน
รถรุนและขนาดเดียวกันของท้ัง 3 รุน ไวอยางชัดเจน เพื่อใหกลุมลูกคาไดทราบถึงตําแหนงของ
สินคาและความเหมาะสมของการใชงานตามความตองการของลูกคา ถึงแมวาทางฟอรดจะมีการ
กําหนดตําแหนงของสินคาตางกันในแตละขนาดและรุน แตการผลิตและวางตําแหนงสินคาจะเปน
มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก 

  
2.3 การวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา 
 
 บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากดั  เปนบริษัทท่ีไมใชรถตนแบบอเนกประสงค 

SUV  ดังนั้น การสรางความเช่ือม่ันวาเปนรถท่ีมีคุณภาพจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก 
 
 สวนของนโยบายดานการตลาด โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนา

นนท กลาววา การวาง Positioning รถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา ไดจัดกลุมรถยนต
อเนกประสงค ออกเปน 2 รุน อันไดแก RAV4 และ Land Cruiser Prado ซ่ึงไดอธิบายใหฟง ดังนี้  

 1) รุนรัฟโฟร (RAV4) จัดวาเปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก ออกแบบมาโดยเนนในแง
ประสิทธิภาพการทรงตัวเปนหลัก เปนรถที่เหมาะแกการใชท้ังเพื่อการทํางานและเพื่อกิจกรรมการ
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พักผอนเปนกึ่งรถสปอรตกะทัดรัด หรูหรามีสไตล สามารถใชในทุกเสนทางไดอยางดีเยี่ยม 
รุนรัฟโฟร สามารถพูดเร่ืองความประหยัดไดวามีเคร่ืองยนตเบนซินแบบประหยัดน้ํามัน 2 ลิตร และ
รุน 3 ประตู มีเคร่ืองยนตขนาด 1.8 ลิตรท่ีเล็กกวาและประหยัดกวา 
 

 คูแขงท่ีมีในตลาด คือ Freelander,Suzuki Grandvitara,Honda CR-V ,Ford Escape เปน
ตน และในกลุมของผูใชจะเปนหนุมสาวสมัยใหมท่ีรอบคอบและใชจายอยางมีเหตุผล มีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง 

 
 “กลุมลูกคาของ RAV4  ตองเปนกลุมท่ีนิยมยนตรกรรมท่ีหรูหรามีสไตส ถาเทียบกับคน

ก็จะเปนคนท่ีมีบุคลิกดี มีความสามารถ เช่ือมันในตนเอง รอบคอบและใชจายอยางมีเหตุผลและจะ
อยูในวัยหนุมสาวสมัยใหม และแผนการตลาด เรายังคงมุงเนนกลุมลูกคาเปาหมายอยางตอเนื่อง คือ
การจัดกิจกรรมโดยตรงเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเปาหมาย รวมท้ังใหลูกคามีความ
จงรักภักดีตอแบรนดโตโยตาตอไป เม่ือคร้ังใดลูกคาจะซ้ือรถ SUV ตองนึกถึงเราเปนท่ีแรก” (วุฒิกร  
สุริยะฉันทนานนท, 18 เมษายน 2546) 

 
 2) รุนแลนดครูเซอร พราโด (Land Cruiser Prado) เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ 

(Large SUV ) ท่ีมีความหรูหราโดดเดน ดูภูมิฐาน ดวยประสิทธิภาพของรถ ท่ีใหวิสัยดีเยี่ยม ใชงาน
ไดท้ังในเมืองและเสนทางทุรกันดาร รวมท้ังการทองเท่ียวทุกรูปแบบ 

 
 คูแขงทางการตลาดของแลนดครูเซอร ไดแก เรนทโรเวอร ฟอรดเอ็กซพลอเรอร จิ๊ปเชอ

รากี บีเอ็มX5 และกลุมของผูใชท่ีทางบริษัทไดกําหนดไว จะเปนบุคคลระดับผูนํา ผูรักอิสระและมี
แบบฉบับเปนของตนเอง 

 
 คุณไพบูลย ไวความดี รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด ไดกลาวถึง โตโยตารุน แลนดครูเซอร พราโด วา “โตโยตา แลนดครูเซอร พราโด จัดอยูใน
เซกเมนทรถยนตออฟโรดระดับหรูของบานเราและถือเปนหนึ่งในออฟโรดแถวหนาท่ีแฟนพันธุแท
ขาลุยไมมีใครไมรูจัก เพ่ือสนองความตองการของบุคคลระดับผูนํา ผูรักอิสระและมีแบบฉบับเปน
ของตนเอง จึงไดเพิ่มคุณสมบัติท่ีเหนือกวาคูแขงในตลาด อันไดแก จอแสดงผล ระบบดิจิตอลท่ี
แสดงขอมูลในขณะขับข่ี เคร่ืองเสียงซีดี 9 ลําโพง” 
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 การวางตําแหนงสินคามีความเกี่ยวของกับการสรางภาพลักษณของสินคาใหเกิดข้ึน
ภายในใจของผูบริโภค การวางตําแหนงสินคาไดอยางเหมาะสม ทําใหกลุมเปาหมายไดรูถึง
ประโยชนหรือคุณคาท่ีตนจะไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ ดังนั้น โตโยตาจึงไดมีการกําหนด
ตําแหนงของรถอเนกประสงค  SUV ใหเปนรถท่ีมีคุณภาพ สามารถใหผูใชมีทางเลือกในการ
ตัดสินใจซ้ือได ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในครบครัน เหมาะสําหรับเปนรถครอบครัวท่ีใชเปน
ทางเลือกในการตัดสินใจเปนคันท่ี 2 – 3 สําหรับการเดินทางในเมืองและนอกเมืองท่ีตองบรรทุก
สัมภาระมากมายรถอเนกประสงคของโตโยตา ก็สามารถตอบสนองความตองการของผูใชได 
รวมท้ังกลุมผูใชสวนใหญจะเปนลักษณะของครอบครัวท่ีรักการเดินทาง และตองการรถท่ีมากกวา
รถเกงท่ัวไป 

 
 ดังนั้นจะเห็นไดวา ผูบริหารตัวสินคาไดวางตําแหนงตัวสินคาตามคุณสมบัติหรือ

ลักษณะของผลิตภัณฑ (Positioning by product attributes) คือ กําหนดรถยนตอเนกประสงคของโต
โยตา เปนรถอเนกประสงคสําหรับครอบครัวท่ีใหความประหยัด ความคุมคา เนื่องจากรถโตโยตา  2 
รุนนี้ เปนรถในประเภท SUV ซ่ึงจับกลุมลูกคาท่ีมีครอบครัวเปนสวนใหญ เพราะลูกคากลุมนี้
ตองการเนื้อท่ีภายในหองโดยสาร เพื่อบรรทุกสัมภาระ หรือจํานวนคนในครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ
จําเปนตองใชเนื้อท่ีมากกวารถยนตนั่งท่ัวไป ผนวกกับราคาของตัวรถท่ีตั้งไวก็ไมสูงจนเกินไป เม่ือ
เปรียบเทียบกับรถระดับเดียวกัน ในความรูสึกของลูกคา จึงเปนรถยนตอเนกประสงคท่ีใหทั้งราคา
และประสิทธิภาพของตัวรถอยางคุมคา ดังนั้นจึงนับไดวามีการวางตําแหนงตัวสินคาไดอยาง
เหมาะสม แมวายี่หอหรือช่ือเสียงในตลาดรถอเนกประสงคจะเปนรองคูแขงในตลาดก็ตาม แตลูกคา
ก็ยังใหการยอมรับในจุดนี้ 

 
2.4 การวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา 

 
 ปจจุบันรถยนตอเนกประสงค ฮอนดารุนซีอาร – วี  เปนรถท่ีสรางความสําเร็จทางการ

จําหนายใหแก บริษัทฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด สูงท่ีสุด โดยเฉพาะในป ค.ศ. 1998 
จนถึง ค.ศ.  2000  

 
 รุน ฮอนดา รุนซีอาร – วี  สําหรับป ค.ศ. 2002 เปล่ียนมาใชเคร่ืองยนต 4 สูบท่ีใหพลัง

สูงสุด 160 แรงมา ซ่ึงเปนพลังท่ีสูงสุดกวาทุกรุนท่ีผานมา  การทําอัตราเรง 96 กม./ซม. ทําไดในเวลา
เพียง 8.4 วินาที ซ่ึงเหนือกวารุนกอนท่ีทําไดในเวลาเพียง 9.9 วินาที อยางชัดเจน และเหนือกวารถ
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คูแขงในกลุมเดียวกันเกือบทุกคัน รวมท้ัง Tpyota RAV4 ดวย ฮอนดารุนซีอาร – วี  เปนรถ
อเนกประสงคท่ีอยูในกลุมรถขนาดเล็ก คูแขงท่ีมีอยูในตลาด คือ Ford Escape,Toyota Rav 4, Suzuki 
Grand Vitara, Mazda Tribute  

 
 ดวยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคทํา

ให ฮอนดา รุนซีอาร – วี  พัฒนาและดีไซคใหสามารถใชอเนกประสงคไดท่ัวไป เหมาะเปนรถ
สําหรับครอบครัว ใชทองเท่ียวลุย ๆ ได สามารถใชงานท่ีสมบุกสมบันได และเปนไดท้ัง Full 
time,Part time,Real time นั่นคือ สามารถขับข่ีไดท้ังแบบโฟรวิลขับเคล่ือน 4 ลอ หรือแมจะเปนได
ท้ังแบบการขับเคล่ือน 2 ลอ ท่ีใชในเมืองและนอกเมืองตามสภาพของพ้ืนถนน 

 
 ตราสินคาของฮอนดา มีความแข็งแกรงและไดรับความเช่ือถือจากผูใชรถยนตอยูแลวจึง

ไมยากเลยกับการยอมรับ ฮอนดารุนซีอาร – วี  จากการที่ไดรับรางวัลรถขายดีท่ีสุดในป ค.ศ 2002  - 
2003 แสดงใหเห็นถึงระดับการยอมรับของลูกคาท่ีมีตอฮอนดา ถึงมิไดเปนรถขับเคล่ือนส่ีลอ
ตนฉบับแตก็เปน รถขับเคล่ือนส่ีลอท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด 

 
 จากการสัมภาษณผูบริหารท้ัง 4 ทานท่ีเกี่ยวของไดใหความเห็นในสวนของการวาง

ตําแหนง ฮอนดารุนซีอาร – วี  ไวดังนี้  
 
 “การวางตําแหนงสินคากับการสรางภาพลักษณของรถฮอนดา รุนซีอาร – วี  นั้นมีความ

ตางกันคือ การวางตําแหนงสินคาจะตองดูตลาดรวม วา ฮอนดา รุนซีอาร – วี  จัดอยูในรถ
อเนกประสงคกลุมใด ถาในท่ีนี้ ฮอนดา รุนซีอาร – วี  จัดอยูในกลุมเล็กและตองดูวามีรถคูแขงท่ีอยู
ในตลาดน้ันมีอะไรบาง เชน Freelander,Ford Escape,Vitrara,RAV4” (พงษศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ , 
25 เมษายน 2546)  

 
 “การวางตําแหนงสินค า เปนการกํ าหนดความตาง ท่ี เหนือคูแขงและกํ าหนด

กลุมเปาหมายท่ีชัดเจนรวมทั้งประโยชนที่คุมคาท่ีกลุมเปาหมายจะไดรับ” (จุมพล  สดากร, 23 
เมษายน 2546)  

 “การวางตําแหนงสินคาของฮอนดา ซีอาร - วี จัดอยูในกลุมรถอเนกประสงคขนาดเล็ก 
ซ่ึงเปาหมายจะเปน กลุมครอบครัว ใชงานไดท้ังในเมืองและนอกเมือง รวมท้ังคุณสมบัติการเปล่ียน
ถายอะไหลหางายกวารถยุโรป” (สุวัฒน  กล่ินหอม , 25 เมษายน  2546) 
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 “การวางตําแหนงสินคากับการสรางภาพลักษณจะไปควบคูกันแตจะมีความตางกัน

ตรงท่ีตําแหนงสินคาตองรูวา ฮอนดาซีอา ร  -วี มีคูแขงในตลาดเปนใครบางซ่ึงดูในตลาดโดยรวม แต
ถาภาพลักษณจะเนนท่ีตัวรถที่ทาง ฮอนดา นําเสนอออกสูสายตาประชาชนเพ่ือตองการบอกวา
ภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV เปนเชนไร ไมวาจะเปนรูปลักษณ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง 
ๆ  การใชงาน เปนตน” (วัชเยนต  ธรรมานุสาร, 23 เมษายน. 2546) 
 

 แรงจูงใจสําคัญท่ีลูกคาเปาหมายและลูกคาเดิมของฮอนดาจะมีการตอบสนอง คือ  

• ความเปน “ฮอนดา” ท่ีผูใชใหความเช่ือม่ัน 

• มีความทันสมัยดวยรูปลักษณท่ียอดเยี่ยม เทคโนโลยีช้ันสูง 
 การกําหนดตําแหนงทางการตลาดของรถยนตอเนกประสงค ฮอนดา รุนซีอาร – วี  มี

การกําหนดกลุมเปาหมายเปนกลุมผูใชท่ีเปนผูหญิงมากข้ึนเพราะทางบริษัทฮอนดา มองวา ในอดีต
รถยนตอเนกประสงค SUV นั้นเหมาะท่ีจะใชกับผูชายมากกวา เพราะขนาดรถที่ใหญ ความ
สมบุกสมบันในการใชงานตามพ้ืนผิวขรุขระหรือแมแตพื้นท่ีท่ีทุรกันดารความเปนชายจะเหมาะสม
กับการขับข่ีมากกวา แตปจจุบันบทบาทของผูหญิงมีมากข้ึน ผูหญิงทํางานนอกบาน  การตัดสินใจ
บางอยางไมตองพึ่งคนในครอบครัว ความกลาในการแสดงออกของผูหญิง มีความเขมแข็ง นั่นแสดง
ใหเห็นวา บทบาทของผูหญิงในปจจุบันมีการพัฒนาและเปนองคประกอบหนึ่งในการกําหนด
ตําแหนงของสินคา ใหเหมาะกับการใชงานสําหรับกลุมเปาหมายท่ีเปนผูหญิง ดังนั้น การกําหนด
ตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV จึงกําหนดใหสามารถใชงานกับผูหญิงมากข้ึน การดีไซคท่ี
ออกแบบมาเพื่อสนองความตองการของผูใชท่ีเปนผูหญิง จึงทําใหในปจจุบัน บริษัท ฮอนดา ได
กําหนดกลุมลูกคาท่ีจากเดิมเปนผูชาย ปรับเปล่ียนภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค ของฮอนดารุน ซี
อาร - วี ใหเหมาะกับผูหญิง 

 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาบริษัทฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัดไดมี การกําหนด

ตําแหนงทางการตลาดของรถยนตอเนกประสงค SUV ไวใหเปนรถยนตอเนกประสงคท่ีมี ขนาดเล็ก
(Small SUV ) ท่ีรูปลักษณการออกแบบตาง ๆ ดีไซคใหมีความเหนือช้ันกวาเม่ือเทียบกับคูแขง เชน 
การใชเคร่ืองยนตท่ีไมกอมลภาวะส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหกลุมลูกคาเกิดแรงจูงใจ
ใหอยากเปนเจาของ เพราะเช่ือม่ันในตราสินคาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
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ตารางท่ี 2  
ตารางเปรียบเทียบการวางตาํแหนงสินคารถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละบริษัท 

 

การวางตําแหนงรถอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร  (Premium SUV car) 

รุน ฟรีแลนเดอร ขนาดเล็ก (Small SUV) 

คูแขง Rav4 , CR-V , SuzukiGrandvitara , Subaru Forntera , Ford Ecape , Mazda 
Tribute  

กลุมเปาหมาย ครอบครัว คูแตงงานท่ียังอายุนอย 

วางตาํแหนงสินคา
ตามคุณสมบตัขิอง

ผลิตภัณฑ 

เปนรถอเนกประสงคขนาดเล็กท่ีใหความคุมคา เหมาะสําหรับการเดินทาง
ของครอบครัว กลุมลูกคาครอบครัวเปนสวนใหญ  เพราะลูกคากลุมนี้ตองการ
เนื้อท่ีภายในหองโดยสาร เพื่อบรรทุกสัมภาระและจํานวนคนท่ีมากได มี
ความสมบุกสมบัน สมรรถนะของเคร่ืองยนตผนวกกับราคามีความคุมคา
หรูหราในสไตลของแลนดโรเวอร  

รุน ดิสคัฟเวอร่ี ขนาดกลาง( Compact SUV ) 

คูแขง Jeep Grand Cherakee,Bmw X5, Toyota Land Cruiser Prado 

กลุมเปาหมาย คูสามีภรรยา และนักธุรกิจระดับมืออาชีพและผูบริหาร 

วางตาํแหนงสินคา
ตามคุณสมบตัขิอง

ผลิตภัณฑ 

เปนรถอเนกประสงคขนาดกลางใชในการขับข่ีไดท้ังในเมืองและนอกเมือง 
สําหรับการพักผอนขนาดใหญ ท่ีสะดวกสบาย สําหรับครอบครัวพื้นท่ีการใช
สอยกวางขวาง สมบุกสมบัน ปลอดภัย  รวมท้ังมีความหรูหราในแบบฉบับ
ของแลนดโรเวอร 

รุน เรนทโรเวอร ขนาดใหญ (Large SUV) 

คูแขง Porsche Cayenne , BMW X5 , Volvo XC90 , Lexus LX470 , Mercedes-
benz ML 500 , Volkswagen Touareg . 

กลุมเปาหมาย ครอบครัวขนาดใหญ ท่ีตองการใชรถไวสําหรับออกงาน  

วางตาํแหนงสินคา เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ และเปนรถขับเคล่ือนท่ีแข็งแกรง มี
เอกลักษณเฉพาะตัว โดดเดนดวยรูปลักษณท่ีเปนรถขับเคล่ือนส่ีลอตนฉบับ 
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ตามคุณสมบตัขิอง
ผลิตภัณฑ 

กลายเปนรถหรูหราท่ีมีความแตกตางจากรถยี่หออ่ืน 

 
 

  
ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

การวางตําแหนงรถอเนกประสงค SUV ของฟอรด  (มาตรฐานเดยีวกันท่ัวโลก) 

รุน เอสเคป ขนาดเล็ก (Small SUV) 

คูแขง Rav4 , CR-V ,SuzukiGrandvitara , Subaru Forntera  , Freelander , Mazda 
Tribute . 

กลุมเปาหมาย ครอบครัว คูแตงงานท่ียังอายุนอย 

วางตาํแหนง
สินคาตาม

คุณสมบัตขิอง
ผลิตภัณฑ 

เปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก ใชในการขับข่ีไดท้ังในเมืองและนอกเมือง ท่ี
สะดวกสบาย พื้นที่การใชสอยกวางขวาง เพื่อสามารถบรรทุกสัมภาระหรือ
จํานวนคนในครอบครัวไดมาก  มีความสมบุกสมบัน คุมคา มาตรฐานเดียวกนัท่ัว
โลก 

รุน เอเวอเรสต ขนาดกลาง( Compact SUV ) 

คูแขง Jeep Grand Cherakee ,Bmw X5 , Toyota Land Cruiser Prado. 

กลุมเปาหมาย ครอบครัวขนาดใหญ 

วางตาํแหนง
สินคาตาม

คุณสมบัตขิอง
ผลิตภัณฑ 

เปนรถอเนกประสงค 7 ท่ีนั่ง ท่ีเหมาะท่ีจะใชเดินทางไปตางจังหวัดและสามารถ
บรรทุกสัมภาระไดจํานวนมาก มีความปลอดภัยสูง ผนวกกับราคาท่ีตั้งไวกับ
ประสิทธิภาพของตัวรถไมสูงเม่ือเทียบกับรถระดับเดียวกัน  

รุน เอ็กซพลอเรอร ขนาดใหญ (Large SUV) 

คูแขง Porsche Cayenne ,BMW X5 , Volvo XC90 , Lexus LX470 ,Mercedes-benz ML 
500 , Volkswagen Touareg . 

กลุมเปาหมาย ครอบครัวขนาดใหญ ท่ีตองการใชรถไวสําหรับออกงาน  

วางตาํแหนง
สินคาตาม

เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ รถขับเคล่ือนท่ีแข็งแกรงระบบรองรับความ
ปลอดภัยและสะดวกสบายจากหองโดยสารภายใน  
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คุณสมบัตขิอง
ผลิตภัณฑ 

  

ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

การวางตําแหนงรถอเนกประสงค SUV ของโตโยตา (รถแหงคุณภาพ) 

รุน RAV4 ขนาดเล็ก (Small SUV) 

คูแขง Ford Ecape , CR-V , SuzukiGrandvitara , Subaru Forntera , Freelander , Mazda 
Tribute . 

กลุมเปาหมาย ครอบครัวขนาดเล็ก  คูแตงงานท่ียังอายนุอย หนุมสาว 

วางตาํแหนง
สินคาตาม

คุณสมบัตขิอง
ผลิตภัณฑ 

เปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการทรงตัว เหมาะสําหรับการ
ทํางานและกิจกรรมการพักผอนเปนกึ่งสปอรตกะทัดรัด หรูหรามีสไตลใชในการ
ขับข่ีไดท้ังในเมืองและนอกเมือง  

รุน แลนดครูเซอร พราโด ขนาดใหญ (Large SUV ) 

คูแขง Jeep Grand Cherakee , Bmw X5 , Volvo XC90  

กลุมเปาหมาย ครอบครัวขนาดใหญ 

วางตาํแหนง
สินคาตาม

คุณสมบัตขิอง
ผลิตภัณฑ 

เปนรถอเนกประสงคท่ีหรูหรา ใหความสะดวกสบายในการใชสอยท่ีกวางขวาง 
พื้นที่ในการเกบ็สัมภาระและบรรทุกคนไดมากกวารถเกง ใชไดท้ังในเมืองและ
นอกเมือง สะดวกสบาย ปลอดภัย 

 
 

การวางตําแหนงรถอเนกประสงค SUV ของฮอนดา  (ความทันสมัยในการใชเทคโนโลย)ี  

รุน ซีอาร-วี ขนาดเล็ก (Small SUV) 

คูแขง FordEcape , RAV4 , SuzukiGrandvitara , SubaruForntera , Freelander , Mazda 
Tribute . 

กลุมเปาหมาย ครอบครัวขนาดเล็ก  คูแตงงานท่ียังอายนุอย หนุมสาว 

วางตาํแหนง
สินคาตาม

เปนรถสําหรับครอบครัวท่ีใชงานไดท้ังในเมืองแลการเดนิทางไปตางจงัหวัด มี
พื้นที่การใชสอยท่ีกวางขวาง สะดวกสบายเนนเร่ืองเคร่ืองยนตท่ีไมกอมลภาวะกับ
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คุณสมบัตขิอง
ผลิตภัณฑ 

ส่ิงแวดลอม ประหยดัน้ํามัน ระบบการเผาไหมสะอาด ลดปริมาณไอเสีย ไดผาน
มาตรฐาน EU2000 

 จะเห็นไดวาจากการวางตําแหนงสินคารถยนตอเนกประสงค SUV  ของท้ัง 4 ยี่หอมีการ
วางตําแหนงสินคาท่ีแตกตางกันในแตละรุน รวมท้ังการกําหนดคูแขง กลุมเปาหมายและคุณสมบัติ
ของตัวผลิตภัณฑ ในการใชงานของรถอเนกประสงคในแตละรุนไวอยางชัดเจนก็เพื่อท่ีจะให
กลุมเปาหมายไดรับรูถึงตําแหนงของรถยนตอเนกประสงคท่ีตนเองไดตัดสินใจเลือกวามีการวาง
ตําแหนงอยางไรในตลาดรถยนต เพื่อท่ีจะใหเห็นถึงภาพลักษณของรถยนตท่ีตนเองใชอยูดวย 
 
สวนท่ี 3 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละบริษัท 
 
 การเกิดภาพลักษณจะตองใหความสําคัญกับวิธีการสารส่ือสารท่ีตองมุงพิจารณาในสาระ
ของการรับรูขาวสารที่มีสวนสําคัญตอองคประกอบตาง ๆ ของภาพลักษณ และเม่ือบุคคลรับรู
ภาพลักษณของส่ิงหนึ่งส่ิงใด ในความรูสึกนึกคิดของตนแลว ภาพลักษณนี้ก็จะมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคล ภาพลักษณท่ีไดกอตัวหรือถูกสรางข้ึนมาแลว ยอมมีแนวโนมท่ีจะเหนี่ยวนํา
พฤติกรรมของผูบริโภคและสาธารณชนใหเห็นคลอยตามไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ
ภาพลักษณเม่ือเกิดข้ึนแลวจะเปล่ียนแปลงไดยาก  ดังนั้นการสรางภาพลักษณถึงแมจะยากแตก็งาย
ตอการเปล่ียนแปลง การพยายามสรรหาขอมูลใหแกผูบริโภค อาจถูกปฏิเสธไดหากขอมูลดังกลาว
ไปขัดแยงกับความคิดเห็นความเช่ือเดิม ทัศนคติหรือคานิยมของบุคคล 
 
 ดังนั้นวิธีการสื่อสารภาพลักษณของแตละบริษัทรถยนตท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษานั้นจึงมี
วิธีการส่ือสารภาพลักษณออกมาใหเห็นแตกตางกันไปตามนโยบายท่ีทางแตละบริษัทท่ีท้ัง 4 บริษัท
ไดตั้งไว ซ่ึงจะกลาวและอธิบายไว ดังนี้  
 

3.1 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 
 
 จะเห็นไดวาวธีิการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอรจะมี

วิธีการส่ือสารใหกลุมเปาหมายไดรับรูไวอยางชัดเจน เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความเขาใจและให
เห็นพองไปกบัความต้ังใจท่ีทางบริษัทแลนดโรเวอรไดส่ือสารภาพลักษณออกไป  
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 ซ่ึงจากการเก็บขอมูลของผูวิจัยในคร้ังนี้จึงไดรับรูวาจุดมุงหมายที่แทจริงของแลนดโร
เวอร ท่ีจะส่ือสารภาพลักษณออกมานั้น คือ การท่ีแลนดโรเวอรตองการสรางสรรคยนตรกรรมแหง
การขับเคล่ือนส่ีลอท่ีงดงามในรูปลักษณ ยอดเยี่ยมที่คุณภาพ มีความทนทาน หรูหรา  ตอบสนองทุก
ความตองการของผูใชท่ีตองการเปนเจาของ อันเหมาะสมกับสถานะทางสังคมและการใชชีวิตของ
แตละบุคคลในปจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ดังนั้นภาพลักษณของรถยนต
อเนกประสงคแลนดโรเวอรจึงสรางข้ึนมาเพื่อใหผูบริโภคไดรับรูถึงภาพลักษณท่ีทางบริษัทตองการ
ใหเปน ดังคํากลาวท่ีวา 

 
 “ภาพลักษณของรถแลนดโรเวอร คือ ความประทับใจ ความนาเช่ือถือในตรายี่หอ 

เนื่องจากแลนดโรเวอรมีภาพลักษณท่ีประทับใจผูใชในประเทศไทยมาเปนเวลานานในเร่ืองความ
แข็งแกรง ทนทาน ผจญภัย ลุยปา ลุยน้ํา ไตเขา เปนตน ดังนั้น ในการผลิตและออกแบบรถแลนดโร
เวอร จึงผนวกภาพลักษณเดิมเขากับความหรูหราของรถแตละรุนใหเปนภาพลักษณแลนดโรเวอรใน
ปจจุบัน” (สุดาพร เอ้ือมพรวนิช, 10 เมษายน 2456) 

 
 จากการสรางภาพลักษณท่ีตองการใหผูบริโภคไดรับรูวาภาพลักษณของรถยนต

อเนกประสงค  SUV นั้นเปนรถท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความโดดเดนในตัวของมันเอง และ
พยายามส่ือใหเห็นวาเปนรถตนแบบที่แทจริง ซ่ึงรถยนตอเนกประสงคในแตละรุนของแลนดโรเวอร 
มีกระบวนการในการสรางภาพลักษณ ท่ี เหมือนกัน  แตวิ ธีการส่ือสารภาพลักษณของรถ
อเนกประสงคในแตละรุนของแลนดโรเวอรนั้นมีวิธีการส่ือสารไปยังกลุมผูบริโภคไดทราบถึง
รายละเอียดของขอมูลนั้นแตกตางกัน อันไดแก 

 
 รุนฟรีแลนเดอร (Freelander) ท่ีเปนรถยนตอเนกประสงคขนาดเล็ก มีคุณสมบัติท่ีเนน

ภาพลักษณในดานสมรรถนะการขับข่ีเปนหลัก เพื่อตอกย้ําความเปนผูนําดานในตลาดรถ SUV  
ระดับพรีเม่ียมอยางแทจริง รุนฟรีแลนเดอร นับเปนรถ SUV ท่ีผลิตข้ึนเพื่อตอบสนองรสนิยมการใช
รถของคนรุนใหม ดวยรูปทรงท่ีทันสมัย กะทัดรัด แตใหพื้นท่ีใชสอยท่ีกวางขวาง พรอมกับ
เคร่ืองยนตเบนซิน V6 ขนาด 2.5 ลิตร 177 แรงมาท่ี 6,500 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุดถึง 240 นิวตัน
เมตรท่ี 4,000 รอบตอนาที ระบบขับเคล่ือน4 ลอ แบบถาวรทํางานคูกับเกียรอัตโนมัติ 5 สปดท่ีมี
ระบบ Steptronic ใหความเราใจตลอดการเดินทาง  
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 รถแลนดโรเวอร รุนฟรีแลนเดอร เนนภาพลักษณดานสมรรถนะการขับข่ีเปนหลัก เพ่ือ
ตอกย้ําความเปนผูนําในตลาดรถ SUV ระดับพรีเม่ียมอยางแทจริง แลนดโรเวอร รุนฟรีแลนเดอร 
เปนรถรุนท่ีพิเศษท่ีผานการตกแตงนําเขาจากตางประเทศ เพ่ือเสริมบุคลิกท่ีเปนสปอรตและหรูหรา 
รถรุนนี้ผลิตข้ึนเพื่อตอบสนองรสนิยมการใชรถของคนรุนใหม ดวยรูปทรงท่ีทันสมัย กะทัดรัด 
พื้นที่ใชสอยท่ีกวางขวางและใหความอเนกประสงคท่ีมากกวา 

 
 รุนดิสคัฟเวอร่ี (Discovery) เปนรถอเนกประสงคขนาดกลาง ท่ีใชเพ่ือการพักผอน ท่ีมี

ความทนทาน ในดานการผจญภัยไดอยางดีเยี่ยม มีความปลอดภัยสูง รวมท้ังมีสมรรถนะการขับข่ีใน
เมืองและนอกเมืองท่ีคลองตัว ประหยัดน้ํามัน กอนหนานี้ตลาดรถเพ่ือการพักผอนสวนใหญตองเปน
รถท่ีมีสไตล สะดวกสบายและใหความปลอดภัยสําหรับครอบครัว ดิสคัฟเวอร่ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงขนาดใหญในการคาดหวังและความตองการของลูกคาโดยการนําเสนอโซลูชั่น คือ 
สมรรถนะแบบออฟโรดท่ีไมมีใครเทียบพรอมกับมาตราฐานที่สูงในดานความสะดวกสบาย ความ
สวยงามและความปลอดภัย 

 
 การแขงขันในตลาดท่ีมีความรุนแรง วิธีการส่ือสารภาพลักษณ สําหรับดิสคัฟเวอร่ี

จะตองเนนท่ีการพัฒนาผลิตภัณฑแบบลงลึกเนนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและคนหาส่ิงท่ีจะทําให
รถมีเอกลักษณในตลาดรถ 4x4 นั่นคือมีสมรรถนะในแบบออฟโรดอันโดดเดนแตก็มีมาตรฐานความ
หรูหราและความสะดวกสบายเชนเดียวกับรถยนตสวนตัว 

 
 สําหรับฐานลูกคาปจจุบัน เทคโนโลยีลาสุดของแลนดโรเวอรเปนกุญแจสําคัญท่ีสราง

แรงจูงใจในการซ้ือและสรางความภักดีในตราสินคาใหมีมากข้ึน ซ่ึงคุณ นภดล สุพละเศรษฐ 
ผูจัดการฝายการตลาด ไดกลาวถึงการส่ือสารภาพลักษณของแลนดโรเวอร ไววา  “เราวางภาพลักษณ
ของดิสคัพเวอร่ีใหเปนรถท่ีเหมาะสําหรับการผจญภัยท่ีดีท่ีสุดรวมท้ังออกแบบมาเพื่อใชไดท้ังใน
เมืองและตางจังหวัดไดในเวลาเดียวกัน” (นภดล สุพละเศรษฐ, 10 เมษายน 2546) 

 
 “ดิสคัพเวอร่ีเปนรถขนาดกลางท่ีเหมาะสําหรับการเดินทางในปา พื้นถนนขรุขระจะใช

รถรุนนี้ดีมากและพื้นท่ีใชสอยคอนขางเยอะ” (สมพงษ เผอิญโชค, 10 เมษายน 2546) 
 

 ดังนั้นจะเห็นไดวา ผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV มักจะเปนคนท่ีสนุกสนานหรือชอบ
กิจกรรมและการผจญภัยกลางแจง ไมวาจะใชรถสําหรับการเดินทางของครอบครัวหรือไมก็ตาม 
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เจาของรถตางทราบถึงคุณคาท่ีแทจริงของประสิทธิภาพแบบออฟโรดของดิสคัฟเวอร่ี โดยไมจําเปน
วาผูใชไดใชศักยภาพของรถในแบบออฟโรดหรือไม  ซ่ึงผูใชมีความสนใจอยางมากตอความ
ปลอดภัย ความสบายและการบังคับรถบนถนนเชนเดียวกับรูปแบบท่ีทันสมัย 

 รุนเรนจโรเวอร (Range Rover)  เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ ท่ีมีความหรูหราและ
มีเอกลักษณเฉพาะตัว ท่ีผสมผสานระหวางรุนฟรีแลนเดอรกับรุนดิสคัฟเวอร่ีผนวกเขาไวดวยกัน 
เรนจโรเวอรเปนรถที่เนนภาพลักษณของรถแลนดโรเวอรท่ีเปนสัญลักษณทางสถานภาพอยางเงียบ
และไมตองมีการพิสูจน เพราะเรนจโรเวอรเปนช่ือท่ีมีเอกลักษณ ทําใหสามารถยืนหยัดอยูไดดวย
ตัวเอง ราคาขายเปนองคประกอบหนึ่ง แตความคุมคามีความสําคัญกับลูกคามากกวา จากความ
คิดเห็นของ คุณ สมพงษ เผอิญโชค  “ภาพลักษณของเรนจโรเวอร เปนรถท่ีมีบุคลิกพิเศษ และ
เปนออฟโรดท่ีดีท่ีสุดในโลก แตวามันจะทําใหชองวางของแลนดโรเวอรมีมากข้ึน อยางดิสคัฟเวอร่ีก็
ยังอยูในตําแหนงภาพลักษณเดิม แตเรนจโรเวอรข้ึนไปสูงสุดแลว เรียกวานักขับข่ีมือใหมอยาไดกลํ้า
กลายไปลองเขาทีเดียว” (สมพงษ เผอิญโชค, 10 เมษายน 2546) 

 
 วิธีการส่ือสารภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอรท้ัง 3 รุน มี

วิธีการในการส่ือสารภาพลักษณท่ีคอนขางชัดเจนในแตละรุน เพื่อใหลูกคากลุมเปาหมายรูสึกวาเม่ือ
ไดเปนเจาของรถแลนดโรเวอรแลวรูสึกไดถึงความคุมคาในการใชงาน ความนาเช่ือถือของแบรนดท่ี
มีเอกลักษณท่ีโดดเดนโดยปนยนตรกรรมที่สรางสรรคมาเพ่ือตอบสนองความตองการในตัวผูใชได
อยางเหมาะสม 

 
 ดังนั้น วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร ภายใต ความ

เปนเอกภาพในตัวผลิตภณัฑ จะบงบอกถึงคุณลักษณะของตัวเองไดอยางดี  
 
 ฝายส่ือสารการตลาดไดใชวิธีการโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ ตาง ๆ  เพื่อเผยแพรและ

โฆษณาใหกลุมผูบริโภคเปาหมายไดทราบถึงภาพลักษณใหมของรถยนตอเนกประสงค SUV รุน
ตาง ๆ และความพิเศษตาง ๆ ท่ีจะไดรับจาการใชรถยนตแลนดโรเวอรอันรวมถึงการบริการที่ครบ
วงจร และความเอาใจใสจากบริษัทฯ ในการใหบริการหลังการขาย อยางไรก็ตามจุดขายท่ียังคงแฝง
อยู คือ ขายคานิยมของรถเพื่อยกระดับฐานะตัวเองในสังคม และความจําเปนของการมีรถยนตซ่ึงถือ
เปนเสมือนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและธุรกิจ โดยใชกลยุทธการสรางแรงจูงใจในเนื้อสาร
โฆษณาผานส่ือตาง ๆ ในขณะเดียวกัน ท้ังในดานเทคโนโลยี ความทันสมัยความสวยงาม ความ
สะดวกสบาย และความแข็งแกรงทนทาน 
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 การสรางภาพลักษณในการเอาใจใสตอลูกคาและการบริการ เปนส่ิงท่ีสรางข้ึนพรอม ๆ 

กับการสรางภาพลักษณสินคาใหเปนภาพลักษณรถยนตท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากบริษัทฯ คาดการณไป
ถึงการแขงขันในอนาคตซ่ึงจะเปนการแขงขันกันท้ังในเร่ืองของสินคาและบริการท่ีดี ท้ังสองส่ิงนี้มี
ผลทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาลูกคาระยะยาว และกอใหเกิดความภักดีตอสินคา 

 
 3.2 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 
  

 รถยนตอเนกประสงค  SUV  ตระกูลฟอรดเปนรถท่ีไดรับการยอมรับจากลูกคาท่ัวโลก
ในเร่ืองสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายที่เหนือกวา ซ่ึงหัวใจหลักของความสําเร็จจาก
ท่ัวโลกไดถูกถายทอดมาถึงลูกคาชาวไทย ภายใตมาตรฐานคุณภาพระดับโลกเชนเดียวกัน และจาก
การผลิตรถยนตอเนกประสงคออกมา เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาออกมาท้ัง 3 รุนนั้น 
ทางฟอรดเองก็มีวิธีการส่ือสารภาพลักษณออกมาใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคเปาหมายไดรับ
ทราบ ดังน้ี  

 
 รุนเอสเคป  (Escape) เปนรถอเนกประสงค SUV ขนาดเล็ก ขับเคล่ือน 4 ลอ ยอดขาย

สูงสุดในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากใหความอเนกประสงคและความคุมคาสูงสุด ท้ังเคร่ืองยนตท่ีมีพลัง
แรงจัดใชน้ํามันอยางคุมคารวมถึงอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีเหนือกวารถระดับเดียวกัน 
โดยเฉพาะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครุยสคอลโทรล ท่ีถูกติดต้ังเปนคร้ังแรกในรถยนตระดับ
ลานตน ๆ  ความเปนผูนําระดับโลกของฟอรด ชวยใหฟอรดสามารถพัฒนารถอเนกประสงคขนาด
เล็ก ใหมีความคุมคาในราคาท่ีเหมาะสม  
 

 รุนเอเวอเรสต  (Everest) เปนรถอเนกประสงค SUV ขนาดกลาง เปดตัวคร้ังแรกใน
เมืองไทย เม่ือตนปท่ีผานมา ซ่ึงตรงกับปท่ีบริษัทฟอรดมอเตอร ฉลองครบรอบ 100 ปพอดี โดยเม่ือ
หลังเปดตัวก็สามารถทํายอดจองไปเปนจํานวนหลายคัน ภาพลักษณของ ฟอรดเอเวอเรสต เปนรถ
สําหรับครอบครัวท่ีนิยมการเดินทาง ท้ังแบบออฟโรดและออนโรด ความสะดวกสบายของหอง
โดยสารระบบปรับอากาศท่ีเย็นไดแบบท่ัวถึงท้ังคัน กับราคาเร่ิมตนท่ี 900,000 กวาบาท 

 
 ภาพลักษณของฟอรดเอเวอเรสต เปนรถสําหรับครอบครัวท่ีนิยมใชในการเดินทาง 

ความสะดวกสบายของหองโดยสาร ระบบปรับอากาศท่ีเย็นไดแบบท่ัวถึงท้ังคัน ซ่ึงเปดตัวคร้ังแรก
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ในเมืองไทยเม่ือตนป พ.ศ. 2546 ซ่ึงตรงกับปท่ีบริษัทฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส(ประเทศไทย) 
จํากัด ฉลองครบรอบ 100 ป โดยเม่ือหลังจากเปดตัวรถรุนนี้ก็สามารถทํายอดจองรถรุนนี้ไปแลวเปน
จํานวนหลายคัน 

 คุณ  คมกริช นงคสวัสดิ์ ผูจัดการฝายการส่ือสารการตลาด  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
ภาพลักษณของฟอรดเอเวอเรสต ไววา  “ภาพลักษณของฟอรดเอเวอเรสที่กําหนดไวเปนรถสําหรับ
ครอบครัวท่ีตองการเดินทางและบรรทุกสัมภาระไดจํานวนที่มากกวารถเกง ในราคาท่ีเหมาะสม”  
ซ่ึง คุณสมชาย ใจนุม พนักงานขายรถฟอรด ก็ไดมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา “ภาพลักษณของ
ฟอรดเอเวอเรสต เปนรถครอบครัวกึ่งเกง ชวงลางระบบรถกระบะลุยงานดีกวารถเกง เชน ไตเขา 
ประหยัดน้ํามันใชดีเซล เคร่ือง 2,500 เทอรโบ เปนรถกึ่งครอบครัว” (คมกริช นงคสวัสดิ์ , 19 
เมษายน 2546)  
 

 ฟอรด เอ็กซพลอเลอร (Explorer)  เปนรถอเนกประสงค SUV ขนาดใหญ มีภาพลักษณ
ท่ีเปนรถสปอรตอเนกประสงคท่ีมียอดจําหนายสูงสุดในอเมริกาและท่ัวโลก เทคโนโลยีท่ีผสาน
ความหรูหราควบคูไปกับความแกรง ดวยการออกแบบโครงสรางใหมของเคร่ืองยนต 4.0 ลิตร V6  
จึงสงผลใหภายในกวางขวางและโออามากข้ึน ใหรูสึกไดทันทีถึงความสะดวกสบายท่ีเหนือกวารถ 
SUV ท่ัวไป ซ่ึง คุณ สมชาย ใจนุม กลาววา  “ฟอรด เอ็กซพลอเรอร ราคา 2 ลานข้ึนไป กลุมผูใชตอง
เปนคนระดับสูง  ตัวTOP 3 ลานกวา เปนเคร่ือง V6ไมเหมาะใชวิ่งในครอบครัว หรือสมบุกสมบัน 
เหมาะสําหรับผูบริหารที่ไปงาน หรือวิ่งทางไกลจะดูมีความนุมนวล” และมีผูท่ีใหความเห็นคลายกัน 
ดังนี้ “รถในระดับนี้คงไมมีใครซ้ือไปขับลุย ๆ อยางจริงจังแตจะใชกินลมชมวิวเพลิน ๆ กับ
ครอบครัวซะมากกวา” (กิตติสุข  จําเนียรพืช,  24 เมษายน 2546) 
 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาวิธีการส่ือสารภาพลักษณของฟอรดท้ัง 3 รุนนั้นมีวิธีการส่ือสาร
ภาพลักษณของรถในแตละรุนท่ีแตกตางกันตามคุณสมบัติของรถและขนาดของการใชงานท่ี
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่ตั้งไว เพ่ือใหผูบริโภคเปาหมายไดรับรูถึงภาพลักษณท่ีสรางข้ึนรวมท้ัง
ใหเขาใจในทิศทางและความหมายเดียวกัน เพราะถาวิธีการส่ือสารภาพลักษณท่ีชัดเจนตามความ
ตองการของผูใชแลวก็จะทําใหผูใชรูสึกไดถึงความภูมิใจและความนาเช่ือถือท่ีไดเปนเจาของรถยนต
อเนกประสงคของฟอรดท่ีไดครอบครอง 

 
 เม่ือไดมีวิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรดแลวทางฟอรด

ยังมีปจจัยในการสรางภาพลักษณโดยจัดทําโฆษณา ประชาสัมพันธข้ึนเพื่อใหกลุมเปาหมายท่ีเปนผู
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ใชไดรูจัก และปจจัยในการสรางภาพลักษณรถอเนกประสงค SUV นั้น ทางบริษัท ฟอรด เซลล 
แอนด เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย ไดทําการโฆษณาและประชาสัมพันธข้ึนเพื่อใหกลุมเปาหมายได
รูจักรวมท้ังสรางความตางของตราสินคาใหกลุมเปาหมายไดทราบคุณสมบัติของสินคา การใชส่ือใน
การเปนผูถายทอดขาวสารนี้สวนใหญจะเปนส่ือประเภทนิตยสารรถยนต ขอมูลท่ีนําเสนอใน
นิตยสารจะเปนคอลัมภท่ีนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  การทดสอบรถยนต การแนะนํารถยนต
ใหม  รวมท้ังการจัดงานท่ีมีกลุมลูกคาคอนขางเยอะ อยางเชนงาน Motor Expo  ซ่ึงถือวาเปนงานจัด
แสดงรถยนตท่ีเปนท่ีนาสนใจของประชาชนในทุกป รวมท้ังการออกขาวประชาสัมพันธเปนระยะ ๆ  
ซ่ึงสวนใหญจะเปนการนํารถไปใหกับผู ส่ือขาวไดทดลองขับแลวนํากลับมาลงขาว  เพื่อ
ประชาสัมพันธใหลูกคาไดรูจัก และทําใหเช่ือม่ันในตัวสินคามากข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ บริษัท ฟอรด 
เซลล แอนด เซอรวิส ประเทศไทยจํากัด 

 
 จากการศึกษาพบวาบริษัท ฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส ประเทศไทยจํากัด ไดใชส่ือท่ี

นําเสนอในนิตยสารรถยนตท่ีอยูในความนิยมของผูรับสาร จะมีโอกาสเขาถึงกลุมเปาหมายทางการ
ตลาดของรถอเนกประสงคยี่หอนี้ไดมากกวาประเภทหนังสือพิมพ เนื่องจากความนิยมและความ
สนใจของกลุมผูใชจะสนใจและใหความสนใจซ้ือรถอเนกประสงคจากการศึกษารถโดยดูจากขอมูล
ท่ีไดจากนิตยสารท่ีไดนําเสนอรวมท้ัง ความสะดวกในการซ้ืออาน  
 

3.3 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา 
 
 โตโยตาไดมีรถยนตอเนกประสงคท่ีผลิตและจําหนายอยูในขณะน้ีดวยกันท้ังหมด 2 รุน 

ซ่ึงกระบวนการสรางภาพลักษณของรถ 2 รุนนี้มีข้ันตอนท่ีเหมือนกันแตวิธีในการส่ือสารภาพลักษณ
ของรถยนตอเนกประสงคนั้นตางกันเนื่องดวยขนาดเคร่ืองยนตของรถ การใชงานตามความตองการ
และความเหมาะสมของผูบริโภค ทําใหโตโยตาตองมีวิธีการส่ือสารภาพลักษณของรถ 2 รุนนี้ 
ออกมาใหผูบริโภคไดเขาใจอยางชัดเจน วารถยนตอเนกประสงค SUV เปนรถท่ีทางโตโยตาตองการ
ส่ือสารใหมีภาพลักษณเปนรถอเนกประสงคแนวสปอรตท่ีไมตองการใหกลุมผูใชไดรูสึกวา เปนรถ
แนวตลาดท่ัวไปท่ีมีใชกันใหเกล่ือนในทองถนน แตอยากใหผูใชไดรูสึกวารถท่ีเขาเลือก เปนรถที่
เวลาขับข่ีแลวรูสึกภูมิใจพรอมกับสามารถทําใหคนใกลชิดใหความสนใจเปนพิเศษ  

 
 รุนรัฟโฟร (RAV4) เปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก รถอเนกประสงค RAV4 รุนแรกเร่ิม

บุกเบิกตลาดจนเปนท่ีรูจักมักคุนในป 1994 ท้ังบอดี้ 3 ประตูและ 5 ประตู มีจุดเดนในดานสมรรถนะ 
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และเคร่ืองยนต D4 ฉีดเช้ือเพลิงแรงดันสูงเขาหองเผาไหมโดยตรง พรอมระบบขับเคล่ือน 4 ลอ 
FULL TIME เปนรหัส 1 AZ - FSE สามารถใหกําลังมาถึง 152 ท่ี 6,000 รอบ และแรงบิด 20.4 กก. -
ม. ท่ี 4,000 รอบ ชวงลาง RAV4  ถูกออกแบบมาเพ่ือใหใชในแงของประสิทธิภาพการทรงตัวเปน
หลัก 

  ภาพลักษณ RAV4  เปนรถอเนกประสงคท่ีมีการออกแบบใหเปนรถอเนกประสงคขนาด
เล็กซ่ึงจะมีคูแขงทางการตลาด เชน Honda CR - V และ Land Rover Freelander เปนตน ซ่ึงรถรุนนี้มี
การออกแบบใหเลือกท้ังแบบ 3 ประตูและ 5 ประตู โดยท่ีนําเขามาจําหนายในเมืองไทยจะเปนรุน 5 
ประตู ซ่ึงรถรุนเปนรถที่ใชท้ังการทํางาน และกิจกรรมพักผอน เปนรถกึ่งสปอรตกระทัดรัด โดย
กลุมเปาหมายน้ัน จะเปนกลุมคนท่ีใชรถคันนี้เปนคันท่ี 2 และใชสําหรับในการลุย ออกนอกเมือง   

 
 คุณ ไพบูลย  ไวความดี ไดใหทัศนะเกี่ยวกับรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา ไว

วา  “กลุมลูกคาของ RAV4 ตองเปนกลุมท่ีนิยมยนตกรรมท่ีหรูหรามีสไตค ถาเทียบกับคนก็จะเปน
คนท่ีมีบุคคลิกดี มีความสามารถ เช่ือม่ันในตนเอง รอบคอบและใชจายอยางมีเหตุผลและจะอยูในวัย
หนุมสาวสมัยใหม”  

 
 รุนแลนด ครูเซอร ปราโด (Land Cruiser Prado) เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ ซ่ึง 

เปนรถในเซกเมนทรถยนตออฟโรดระดับหรู รวมท้ังออกแบบมาเพื่อสนองความตองการของบุคคล
ระดับผูนํา ผูรักอิสระในแบบฉบับของตนเอง เปนรถท่ีอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีใชสอยท่ีมากกวา 
สะดวกสบาย ใชท้ังในเมืองและนอกเมือง มีความสมบุกสมบัน  ซ่ึง คุณ วุฒิกร  สุริยะฉันทนานนท 
ไดอธิบายใหผูวิจัยฟงวา  “ภาพลักษณของแลนดครูสเซอร พราโดท่ีทางโตโยตา วางไว เปนรถระดับ
หรูหราท่ีอยูในกลุมรถอเนกประสงคขนาดใหญ ซ่ึงคูแขงในตลาดของรถรุนเดียวกันในขณะน้ี ไดแก 
Discovery II , Ford Explorer , JEEP เปนตน ถึงแมวาจะมีคูแขงในการทําตลาดเยอะแต โตโยตาก็ไม
หวั่นไหว เพราะเช่ือในแบรนดท่ีแข็งอยูแลวในตลาด”  
 

 “ภาพลักษณของ โตโยตา แลนดครูสเซอร พราโด เปนรถอเนกประสงค พื้นท่ีใชงาน
กวางขวาง  หรูหราเม่ือไดขับข่ีสามารถเทียบช้ันกับรถหรูยุโรปไดเลยทีเดียว” (ศิริเพ็ญ  มนัสช่ืน, 22 
เมษายน 2546)  
 

 ปจจัยในการสรางภาพลักษณรถอเนกประสงค SUV ของโตโยตา มีการใชส่ือในการ
เปนผูถายถอดขาวสารนี้สวนใหญจะเปนส่ือนิตยสารรถยนต ซ่ึงกระจายอยูตามคอลัมภตาง ๆ  เชน 
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คอลัมภขาวสังคม การทดสอบรถยนต การแนะนํารถยนตใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับทาง บริษัท โตโยตา 
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ปอนให เชน งานแถลงขาวรถรุนใหม ซ่ึงจะจัดอยูในคอลัมภแนะนํา
รถยนตใหม เปนตน สวนหนึ่งท่ีไมคอยไดลงในส่ือหนังสือพิมพ เปนเพราะ โตโยตา มีมุมมองวา 
การสรางภาพลักษณรถอเนกประสงคของท้ัง 2 รุนนี้เปนรถใหมท่ีเขามาทําตลาดในสายตาของคน
ไทย ถึงแมวารถอเนกประสงคจะมีการทําตลาดอยูกอนหนาแลวในหลายยี่หอ แตสําหรับโตโยตา 
การท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายน้ันยอมรับนั้นตองใชเวลา เนื่องจากกลุมเปาหมายและกลุมผูท่ีคาดวาจะ
ใชตระหนักถึงภาพลักษณของโตโยตาเปนรถคุณภาพในการผลิตรถเล็กถึงขนาดกลางประเภทรถนั่ง
ของคนรุนใหม เสียมากกวา ดังนั้นการพิจารณาส่ือท่ีลงโฆษณารถอเนกประสงคจึงตองทําการ
ตัดสินใจอยางรอบคอบ ทางผูบริหารตัวสินคามีความต้ังใจที่จะสรางภาพลักษณของตัวสินคาใหดี
ยิ่งข้ึนไมวาจะดานโฆษณา ประชาสัมพันธ การจัดโชวตาง ๆ  ซ่ึงรถนั้นจะมี Option ตาง ๆ ท่ีเพิ่ม
ความหรูหราใหกับตัวรถและเปนการยกระดับของตัวสินคาอีกทางหน่ึงดวย อยางเชน เบาะหนังแท 
ชุดแตงตาง ๆ เปนตน  

 
 ทางผูบริหารของโตโยตา เลือกใชส่ือนิตยสารเพราะเปนรถยนตอเนกประสงค เฉพาะ

กลุม และจะใชตลอด ซ่ึงสวนใหญจะเปนในรูปของการแนะนํารถใหม การใหขอมูล การทดสอบ 
เปนตน  เพื่อตอกย้ําใหผูบริโภคจดจําช่ือและตัวสินคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ รวมกับ
นักขาว เพ่ือใหมีขาวประชาสัมพันธสมํ่าเสมอ  แตจะใชส่ือหนังสือพิมพในชวงเม่ือมีเทศกาลหรือมี 
Promotion นอกจากโฆษณาท่ีมีตลอดท้ังปยังมีการจัดโชวตามมหกรรมรถยนตใหญ ๆ  ซ่ึงท่ีผานมา
ประสบความสําเร็จดานยอดขาย   
 

3.3 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา 
 
 เม่ือเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ.1996 ฮอนดา ซีอาร- วี  รุน ประกอบนอก ตั้งราคาไวท่ี 

988,000 บาท อันจัดไดวาเปนรถรุนแรกท่ีทาง ฮอนดา ทําตลาดรถประเภทสปอรตอเนกประสงค 
SUV นี้ข้ึนมา ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากกลุมผูบริโภคชาวไทย HONDA ไดออกแบบ
โครงสรางรถและตัวถังของ ฮอนดารุนซีอาร – วี  ใหมหมด พรอมกับเนนพลังเพิม่สรรถนะ ขยาย
ความกวางขวางของหองโดยสาร มีประสิทธิภาพของระบบดูดซับเสียงรบกวน และแรงส่ันสะเทือน 
(NVH) มากข้ึน แนวคิดในการพัฒนา ฮอนดารุนซีอาร – วี  นี ้ เร่ิมจากจุดเดนและจดุนิยมของ ฮอน
ดารุนซีอาร – วี  จึงทําใหเรือนรางรูปทรงของ ฮอนดารุนซีอาร – วี  เปนท่ีสนใจ พรอมเนนหลักการ 
“DQR” อันไดแก Durability ความคงทน, Quality คุณภาพ และ Reliability ประสิทธิภาพการใชงาน 
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 “รถ ฮอนดารุนซีอาร – วี  ( Comfortable Runabout Vehicle) เปนรถในรูปลักษณของรถ 

SUV (Sport Utility Vehicle) ท่ีสามารถใชงานไดหลากหลายรูปแบบ สําหรับตอบสนองคนรุนใหมท่ี
ตองการรถเกงเอาไวใชงานในชีวิตประจําวัน พรอมกับความตองการอยากไดรถลุยในแบบ
สมบุกสมบันเอาไวใชงานทองเท่ียวเดินทางอีกซักคันแตเผอิญเกิดเหตุขัดของทางเทคนิคบาง
ประการ ทําใหไมสามารถครอบครองรถสองคันได ทาง HONDA จึงเล็งเห็นความสําคัญ โดยทําการ
ผลิตฮอนดารุนซีอาร – วี นี้ข้ึนมา โดยใหมีความนุมนวล สะดวกสบาย งายตอการบังคับควบคุม และ
มีความคลองตัว เฉกเชนรถเกงสามัญธรรมดา ในขณะเดียวกันภายในมีเนื้อท่ีกวางขวาง เหมาะแก
การใชเปนยานพาหนะเดินทางรูปแบบเดียวกับรถตูหรือพวกสเตช่ันวากอน แถมยังสามารถใชงาน
ไดสมบุกสมบันไดในสไตลรถลุย แมจะไมถึงกับเปนพวกนักลุยเต็มรอย เพราะคนใชรถระดับนี้คง
ไมเลนกันโหดมากนัก” (คุณพงษศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ, 25 เมษายน 2546) 

 
 คุณพงษศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ ภาพลักษณ ไววา “ภาพลักษณของ 

ฮอนดารุนซีอาร – วี คือ ภาพลักษณของความเปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก ท่ีอํานวยความสะดวก
ไดท้ัง Full Time,Part Time,Real Time ซ่ึงหมายถึงผูใชไดหลายสถานะ ท้ังท่ีเปนการใชงานปกติ การ
ใชงานท่ีผูใชตองการความภูมิใจในการขับข่ี ใชไดท้ังการทองเท่ียว ลุยไดและสามารถสมบุกสมบัน
ได”   ในขณะที่คุณ จุมพล สดากร ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับรถฮอนดารุนซีอาร – วี ไววา  
“ภาพลักษณท่ีเปนรถอเนกประสงค รูปลักษณดี รูปโฉมสวย อํานวยความสะดวกสบายท่ีดีกวารถเกง 
ผูซ้ือตองมีฐานะดี  อาจเปนรถคันท่ี 2-3 ซ่ึงคันแรกอาจเปนรถเกง”   

 
 จากประสบการณตรงของผูวิจัยเองท่ีมีคนในครอบครัวใชรถอเนกประสงคประเภทนี้ก็

สังเกตกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือโดยมีความคิดเห็นวา “ภาพลักษณรถอเนกประสงคของฮอนดาเปนรถท่ี
เหมาะสําหรับการใชงานท่ีมากกวารถเกงท่ัวไป เปนไดท้ังรถครอบครัวท่ีสามารถบรรจุคนและ
สัมภาระไดเปนจํานวนมาก พื้นท่ีใชสอยมาก” และพอไดมีการสอบถามและศึกษาขอมูลจากผูท่ี
เกี่ยวของกับรถอเนกประสงค SUV ท่ีเปนพนักงานขายรถ ก็ไดคําตอบท่ีคลายคลึงกันวา  “รถฮอนดา
ซีอาร -  วี เปนรถอเนกประสงคขนาดเล็กท่ีเหมาะสําหรับครอบครัวรวมท้ังประโยชนของการใชงาน
มีมากกวารถเกงท่ัวไปถาเทียบกับราคาที่มาสูงมากนักของรถรุนนี้ก็ถือวาคุมคา” (ศิริเพ็ญ มนัสช่ืน, 
22 เมษายน 2546)  
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 ปจจัยในการสรางภาพลักษณรถอเนกประสงค SUV ท่ีคุณ พงษศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ  
ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท Honda Auto Mobile อธิบายวา “ การแขงขันทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมรถยนตมีคอนขางสูงจึงทําใหการสรางภาพลักษณตองอาศัยการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธและในขณะเดียวกันคนก็เร่ิมใหความสําคัญกับยี่หอสินคาดวยเพ่ือสรางเปนภาพให
สามารถไปอยูในใจผูบริโภคได” 

 
 “ในการสรางภาพลักษณของรถอเนกประสงค SUV การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

ถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะทําใหยอดขายรถดีดวย” (จุมพล  สดากร, 25 เมษายน 2546) 
 
 “คิดวาการโฆษณาและการประชาสัมพันธนั้นมีสวนสําคัญ เพราะBrand ท่ีเขามาทํา

การตลาดเร่ิมมีคอนขางเยอะ ถามีการโฆษณาเพิ่มไปอีกจะทําใหกลุมเปาหมายจดจําสินคาได” 
(สุวัฒน  กล่ินหอม,  25 เมษายน 2546)   

 
 ดังนั้น ทาง บริษัท Honda Auto Mobile จึงไดทําการโฆษณาและประชาสัมพันธรถ

อเนกประสงค SUV ข้ึนเพื่อใหกลุมเปาหมายไดรูจักและเปนการสรางความแตกตางที่เหนือคูแขงจึง
ไดใหทางบริษัทโฆษณา เปนผูนําเสนอผลงานโฆษณาออกเผยแพรตอสาธารณชน ซ่ึงกวาโฆษณาจะ
สามารถออกสูสายตาประชาชนไดนั้นตองผานข้ันตอนการพิจารณาภาพท่ีจะเผยแพรออกไปใหดู
เหมาะสมท่ีสุด  ชวงท่ีผูวิจัยทําการศึกษานั้น เปนการโฆษณารถ ฮอนดา ซีอาร - วี ท่ีเหมือนกันทุก
ภาพ เพราะในชวงทําการศึกษาน้ีอยูในชวงท่ี บริษัท ฮอนดา ออโต โมบิล จํากัด ทําการประกวดการ
ออกแบบโลโกฝาครอบรถ เพื่อชิงรางวัลท่ีทางบริษัทกําหนดไว รวมทั้งไดมีการจัดทํา โบชัวร เพื่อ
แนะนํารถ ฮอนดารุนซีอาร – วี ใหกลุมเปาหมายไดรับทราบถึงรายละเอียดของคุณสมบัติรถ
อเนกประสงคนี้  รวมท้ังจากการจัดงาน Moter Show ท่ีเมืองทองธานีท่ีผูวิจัยกําลังทําการศึกษาอยูใน
ขณะนั้น 

  
 การสรางภาพลักษณของ ฮอนดารุนซีอาร – วี โดยผานส่ือโฆษณาทางนิตยสารรถยนต  

4 Wheels เหตุผลในการพิจารณาเลือกส่ือนิตยสาร เพราะ เปนนิตยสารที่เฉพาะกลุม กลุมเปาหมายท่ี
สนใจรถ 4 Wheels จะพิจารณาสื่อนิตยสารที่สามารถใหรายละเอียดเฉพาะของรถประเภทน้ีไว
พอสมควร ไมวาจะเปนในสวนของ รูปลักษณ ส่ิงอํานวยความสะดวก ขอไดเปรียบ เสียเปรียบจาก
รถประเภทน้ี ซ่ึงจะมีขอมูลท่ีสามารถใหกับกลุมลูกคาไดพิจารณากอนตัดสินใจ   ดังนั้นการลง
โฆษณาฮอนดารุนซีอาร – วี ท่ีแทรกไปในหนาโฆษณานั้น จึงม่ันใจวากลุมคนท่ีกําลังแสวงหาขอมูล
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หรือรายละเอียดกอนซ้ือจะเห็นภาพโฆษณท่ีชัดเจนข้ึน รวมทั้งส่ือนิตยสารรถยนต ท่ีทาง บริษัท 
ฮอนดา ออโต โมบิล จํากัด มองนั้น ภาพลักษณจะดูดีกวาการลงโฆษณาในนิตยสารประเภทอื่นท่ี
ไมได ระบุเจาะจงลงไป ในเร่ืองของรถยนตอเนกประสงค  SUV  และในสวนของราคารถยนตท่ี
คอนขางสูงพอสมควรในการที่จะตัดสินใจซ้ือรถอเนกประสงค จึงทําใหมองวา ส่ือท่ีจะเลือกลงนั้น
ตองมีผลตอบรับคอนขางดีพอสมควร เพื่อใหท้ัง 2 ฝาย ไมวาจะเปนตัวนิตยสารเองหรือเจาของ
สินคาเองตองประสบความสําเร็จท้ังคู 
 

 ตารางสรุปการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละบริษัท 
แลนดโรเวอร 

รุน การส่ือสารภาพลักษณ 

1 ฟรีแลนเดอร เปนรถยนตอเนกประสงคขนาดเล็กที่เนนภาพลักษณในดานสมรรถนะการ
ขับข่ีเปนหลักเปนรถ SUV ท่ีผลิตมาเพ่ือตอบสนองรสนิยมคนรุนใหมดวย
รูปทรงท่ีทันสมัยกะทัดรัดพืน้ท่ีใชสอยกวางขวางและอํานวยความสะดวก
รวมท้ังมีความหรูหราในตัว ราคาอยูท่ี 1,950,000-2,060,000 บาท 

2.  ดิสคัฟเวอร่ี เปนรถยนตอเนกประสงคขนาดกลางท่ีใชเพื่อการพักผอนมีความทนทานใน
ดานการผจญภัยมีความปลอดภัยสูงรวมท้ังมีสมรรถนะการขับข่ีท่ีคลองตัว
ประหยดัน้ํามัน ราคาอยูท่ี 2,750,000-3,190,000 บาท 

3.  เรนจโรเวอร เปนรถยนตอเนกประสงคขนาดใหญท่ีมีความหรูหราและมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวเปนรถท่ีเนนภาพลักษณท่ีเปนสัญลักษณทางสถานะภาพอยางเงียบ
สามารถยืนหยดัไดดวยตัวเองรวมท้ังเปนออฟโรดท่ีดีท่ีสุดสําหรับแลนดโร
เวอร ราคาอยูท่ี 6,320,000-7,400,000 บาท 

 
ฟอรด 

รุน การส่ือสารภาพลักษณ 

1. เอสเคป เปนรถยนตอเนกประสงคขนาดเล็กขับเคลื่อนส่ีลอมีความคุมคาในดาน
เคร่ืองยนต อุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีเหนือกวาในรถรุนเดียวกันมีความ
ปลอดภัยรวมทั้งมีความคุมคาในดานราคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของรถ 
ราคาอยูท่ี 1,320,000 บาท 

2.  เอเวอเรสต เปนรถยนตอเนกประสงคขนาดกลาง เหมาะสําหรับครอบครัวท่ีนิยมการ
เดินทางท้ังแบบออฟโรดและออนโรดสะดวกสบายดวยหองโดยสาร
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ปลอดภัยในราคาท่ีเหมาะสม ราคาอยูท่ี1,000,000 บาท 
3.  เอ็กซพลอเลอร เปนรถยนตอเนกประสงคขนาดใหญ ท่ีเหมาะสําหรับครอบครัวท่ีมีอุปกรณ

อํานวยความสะดวกท่ีมากกวารถนั่งสวนบุคคล โออา หรูหรา สมบุกสมบัน 
เปนรถที่เหมาะสําหรับการออกงานทางสังคมของผูบริหารระดับสูง ราคาอยู
ท่ี 3,000,000-4,000,000 บาท 

 
 
โตโยตา 

รุน การส่ือสารภาพลักษณ 

1.  รัฟโฟร เปนรถยนตอเนกประสงคขนาดเล็กซ่ึงเปนรถท่ีใชเคร่ืองยนต
เบนซินแบบประหยดัน้ํามันเหมาะสําหรับการลุยและออกนอก
เมืองเพื่อกิจกรรมการพักผอนรวมท้ังเปนรถกึ่งสปอตท่ีมีขนาด
กะทัดรัด ราคาอยูท่ี 2,800,000 บาท  

2.  แลนด ครุยเซอร พราโด เปนรถยนตอเนกประสงคขนาดใหญ มีพื้นที่ในการใชสอย
กวางขวางออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล
ระดับผูนําซ่ึงสามารถเทียบไดกับรถยนต SUV ระดับหรูของยุโรป 
ราคาอยูท่ี 3,000,000-6,000,000 บาท 

 
 

ฮอนดา 

รุน การส่ือสารภาพลักษณ 

1.  ซีอาร-วี เปนรถยนตอเนกประสงคขนาดเล็กกะทัดรัดท่ีสมารถอํานวยความ
สะดวกไดท้ัง Full Time,Part Time,Real Time ใชไดท้ังในเมือง
และนอกเมืองรวมท้ังประกอบกับมีรูปลักษณท่ีสวยงาม ราคาอยูท่ี 
1,200,000 บาท 

 
 วิธีการส่ือสารภาพลักษณของแตละยีห่อมีวธีิการส่ือสารภาพลักษณท่ีแตกตางกันออกไป 

แตมีจุดมุงหมายเดยีวกันคือ ใหผูบริโภคไดรับรูถึงการส่ือสารภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค 
SUVในแตละรุนไวอยางชัดเจน เพื่อท่ีจะเปนทางเลือกใหกับกลุมผูบริโภคไดตัดสินใจเลือกซ้ือและ
พิจารณาถึงความจําเปนของการใชงานท่ีเหมาะสมกับตนเอง  
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 การส่ือสารภาพลักษณของท้ัง 4 ยี่หอนั้นไดมีวิธีการส่ือสารภาพลักษณโดยผานส่ือตางๆ 

เพื่อท่ีจะส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายไดรับรูอยางชัดเจนวาแตละยี่หอท่ีทําการส่ือสารมีวิธีการส่ือสาร
ผานส่ือใดบางและจากผลการวิจัยจึงไดทราบวาทั้ง 4 ยี่หอ ใชวิธีการส่ือสารผานส่ือนิตยสารรถยนต
มากท่ีสุด อันไดแก นิตยสาร 4 Wheels นิตยสาร Auto Cars นิตยสาร Off  Road  นิตยสาร ยานยนต 
ซ่ึงเปนนิตยสารที่ไดรับการยอมรับของกลุมผูใชรถยนตอเนกประสงคไดเปนอยางดี สืบเนื่องมาจาก
การใชวิธีการสื่อสารผานนิตยสารรถยนต เกิดจากการที่ผูผลิตเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสื่อสาร
เพื่อถายทอดขอมูลขาวสารรถยนตไดมากท่ีสุดในลักษณะของขอมูล เพราะนิตยสารจะเปนส่ือท่ี
สามารถใหขอมูลไดตามคอลัมลัมภตางๆไดมากกวาการโฆษณาในส่ืออ่ืนๆ เพราะมีคอลัมภท่ี
สามารถลงไดและใหเห็นถึงขอดีและเสียในเร่ืองของคุณสมบัติรถยนตไดดีกวา เชน คอลัมภแนะนํา
รถใหม หรือ คอลัมภแกะกลองรถใหม 
 
 ในสวนของการส่ือสารภาพลักษณในส่ืออ่ืนๆของท้ัง 4 ยี่หอก็ยังใหคงวามสําคัญเชนกัน
ซ่ึงอันดับรองลงมาไดแก ส่ือหนังสือพิมพ เพราะกลุมเปาหมายท่ีจะรับรูมีจํานวนในการรับรูมากกวา
ส่ือนิตยสารก็จริงแตส่ือหนังส่ือพิมพจะเปนการลงโฆษณาเม่ือมีโปรโมช่ันตาง ๆ ท่ีนาสนใจเพื่อ
ดึงดูดใจกลุมเปาหมายใหเกิดพฤติกรรมในการซ้ือได และส่ือหนังสือพิมพยังเปนส่ือท่ีสามารถจะทํา
ใหเพ่ิมในสวนของกลุมผูบริโภคเปาหมายได เนื่องจากจํานวนผูอานหนังส่ือพิมพในประเทศไทยมี
มาก ดังนั้น การเปดรับขาวสารของผูบริโภคจะมีการรับรูและจดจําไดมากกวา แตก็ไมถึงข้ันมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือไดในทันที (รายละเอียดในสวนภาพโฆษณาอยูในภาคผนวก)  
 
สวนท่ี 4 ทัศนคติและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV  
  4.1 ผูใชมีทัศนคติตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV 
  4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV 
 
 ผูใชมีทัศนคตติอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV  
   
 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ของท้ัง 4 ยี่หอ เพื่อจะไดทราบ
ถึงทัศนคติท่ีผูใชมีตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV โดยงานวิจยันี้ไดแบงทัศนคติท่ีมีตอ
รถยนตอเนกประสงค SUV แตละยีห่อ ดังนี้  

 แลนดโรเวอร 
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 จากการสัมภาษณจํานวนผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV  ท้ัง 10 คน ผูใชรถท่ีไดจาก
การสัมภาษณ 10 ทาน เปนเพศชาย 8 ทาน เพศหญิง 2 ทาน เนือ่งจากเพศชายมีอํานาจในการ
ตัดสินใจซ้ือมากกวาเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 25 – 45 ป สถานภาพสมรสแลว สวนใหญมีอาชีพเปน
เจาของกิจการ ลูกจางมืออาชีพ มีระดับตําแหนงบริหาร มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดโดยเฉล่ีย
อยูประมาณ 30,000 - 50,000 บาท เคยใชรถ SUV ของแลนดโรเวอรมาแลว ประมาณ 1 ปถึง 5 ปข้ึน
ไป 

 
 ผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV  ของแลนดโรเวอรท้ัง 3 รุน มีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณ

ของแลนดโรเวอรไมวาจะเปนในดานสมรรถนะการใชงานของรถยี่หอนี้หรือแมแตความเช่ือม่ันและ
ความเช่ือถือในตรายี่หอท่ีทําให คุณญาณธร บุญรัตนรังษ ี ซ่ึงเปนเจาของรถอเนกประสงค SUV 
แลนดโรเวอรรุน ฟรีแลนเดอร และเปนผูใชรถนี้มาประมาณ 1 ป ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับรถ
อเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอรวา  “มีความรูสึกท่ีดีตอยีห่อแลนดโรเวอรในทางท่ีดีอยูแลว
ไมวาจะสมรรถนะการใชงานหรือแมแตความเช่ือม่ันในรูปลักษณของรถแลนดโรเวอร”  ซ่ึงทัศนคติ
ในแงบวกดังกลาวนับวาเปนความคิดเหน็โดยรวมจากการสัมภาษณผูเปนเจาของรถยนต แลนดโร
เวอร ในขณะเดียวกัน คุณชูเกียรติ ศักดิจ์ิรพาพงษ ซ่ึงเปนผูครอบครองรถอเนกประสงค SUV ของ
แลนดโรเวอร รุนดิสคัฟเวอร่ี มาเปนเวลา 5 ป ก็ไดเหน็ชอบกับการนําเสนอภาพลักษณของแลนดโร
เวอรโดยไดกลาวไววา “จากการส่ือภาพลักษณรถแลนดโรเวอรท่ีบริษัทส่ือออกมาใหรูนั้นคิดวาดี
และเหมาะสมอยูแลวเพราะการส่ือสารภาพลักษณของแลนดโรเวอรไมวาจะส่ือใดกต็ามจะดูไมเปน
การยัดเยียดจนเกินไปจนรูสึกไดวาตัวเองนัน้มีทัศนคติท่ีดตีอรถแลนดโรเวอรมากกวารถยี่หออ่ืน”  

 
 รวมทั้งยังมีผูใหทัศนะเกี่ยวกับภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ไวอีก 2 ทานอัน

ไดแก คุณ นรินทรนาถ สุขสวัสดิ์ ซ่ึงเปนเจาของรถยนตอเนกประสงค SUV แลนดโรเวอรรุน ฟรี
แลนเดอร มาเปนระยะเวลา 2 ป ใหทัศนะไววา  “มีความเชื่อในยี่หอแลนดโรเวอรในการผลิตรถ 
SUV ท่ีเปนรถตนแบบมานานพอสมควรและถาผูท่ีเลนรถประเภทนี้จะรูไดทันทีวารถแลนดโรเวอร
นั้นดีกวายี่หออ่ืนอยางไรทําใหผมเช่ือในระดับหนึ่งวาถาผูใชมีความผูกพันตอตราแลนดโรเวอรจะ
ไมไปตัดสินใจซ้ือรถยี่หออ่ืนเลย”   และอีกทานหนึ่งซ่ึงมีทัศนคติคลายคลึงกันไดแก คุณ วาริท อน
วงษ  ท่ีใชรถรุน ฟรีแลนเดอร มาเปนเวลา 2 ปกวามีความเห็นเชนกัน วา  “การท่ีผมตัดสินใจมาใช
แลนดโรเวอรสวนหนึ่งมาจากตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน รายไดพอจะซ้ือได และท่ีสําคัญ
ภาพลักษณของแลนดโรเวอรผมมมองวาเขามีเอกลักษณเปนของตนเอง ถาในความคิดผม ผมมี
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ทัศนคติตอรถแลนดโรเวอรท่ีดีมากสําหรับรถในกลุมอเนกประสงคท่ีหรูหรา ไมมีใครเหมือน ทําให
ผูใชรถประเภทนี้มีภาพลักษณท่ีดีในสายตาผูท่ีพบเห็นดวย” 
 

 ภาพลักษณของแลนดโรเวอรถูกสรางข้ึนมาใหมีเอกลักษณท่ีโดดเดนเฉพาะตัวไมวาจะ
รูปลักษณ สมรรถนะการใชงาน รวมท้ังส่ิงสําคัญ คือ แลนดโรเวอรมีความเปนรถตนแบบของรถ
อเนกประสงค ทําใหสรางความเช่ือม่ันและความไววางใจใหกับผูใชรถประเภทนี้ได ซ่ึงจะเห็นไดวา
จากการสัมภาษณผูใชรถอเนกประสงค SUV สวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณของแลนดโรเวอร 
ในดานสมรรถนะ รูปลักษณและความเช่ือม่ันของผูใชท่ีมีใหกับตรายี่หอแลนดโรเวอร 

 จากการใหสัมภาษณของผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV อีกสวนหนึ่งก็มีทัศนคติท่ี
เกี่ยวกับภาพลักษณท่ีแตกตางกันในบางสวนอยางเชน คุณ ศิริวรรณ ไพโรจนธนชัย ท่ีใชรถรุนฟรี
แลนเดอรมาเปนระยะเวลา 2 ป มีทัศนคติตอภาพลักษณ รถแลนดโรเวอร ดังนี้ “ใชรถรุนฟรีแลน
เดอรมาระยะหน่ึงแลวในตอนแรกรูสึกภูมิใจและเช่ือม่ันในคุณสมบัติของรถยนตในดานตางๆท่ี
บริษัทมีใหแกลูกคา แตเม่ือไดใชมาไดประมาณหน่ึง จึงรูถึงความฟุมเฟอยและการใชงานบางอยางท่ี
เราไมจําเปนตองเลือกใชรถท่ีมีราคาคอนขางแพงขนาดนี้ เพราะขอเสียของรถร ุนนี้มันก็มีเหมือนกัน
เชนการบริโภคน้ํามันท่ีคอนขางสูงเกินความจําเปนรวมท้ังการเขาศูนยในบางคร้ังเพื่อทําการ
ตรวจเช็คนั้นก็ราคาคอนขางท่ีจะแพงมากเลยทีเดียว”(ศิริวรรณ ไพโรจนธนชัย,22 พฤษภาคม 2546)  
ซ่ึงจากการใหสัมภาษณในเร่ืองของทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณยังมีผู ใหทัศนคติท่ีคลายกันกับคุณ ศิ
ริวรรณอีกนั่นก็คือ คุณ สมศักดิ์ ม่ังเรือน ซ่ึงเปนเจาของปมน้ํามันบางจาก ท่ีใชรถแลนดโรเวอร รุน
เรนจโรเวอรมาเปนระยะเวลา 4 ป ไดใหความคิดเห็นวา “ผมซ้ือรถรุนนี้มาจากเพื่อนอีกที เพราะ
เพื่อนแนะนําถึงคุณสมบัติของรถใหผมฟงวามันเหมาะกับตัวผมดี ซ่ึงเห็นวาถาไปซ้ือรถปายแดง
ราคาคงแพงกวานี้เยอะจึงตัดสินใจเลือกซ้ือรถจากคนคุนเคย แตพอไดใชไปสักระยะหนึ่ง จึงรูวาเม่ือ
รถมีปญหาจะตองเขาท่ีศูนยของแลนดโรเวอร แตการใหบริการของศูนยซอมมีคอนขางนอย ทําให
เกิดความเสียหายตามมาคอนขางเยอะและเวลาเสียคาใชจายทีหนึ่งคอนขางแพงมากเม่ือเทียบกับรถ
ญ่ีปุนแตจะทําอยางไรไดเม่ือตัดสินใจเลือกซ้ือไปแลวถาจะเปล่ือนรถใหมก็สูไมไหวก็ตองทนใช
ตอไปจนกวาจะพัง แลวถาตอไปจะเปล่ียนรถคงจะดูรถญ่ีปุนท่ีมีราคาตํ่าลงมาหนอยจะดีกวา” 
(สมศักดิ์  ม่ังเรือน, 23 พฤษภาคม 2546)  

 
 คุณ อัญชลี ทองมาก ใชฟรีแลนเดอรมาปกวา ไดใหทัศนะวา “มองจากภาพลักษณ

ภายนอกดูวาแลนดโรเวอรมีความสมบุกสมบันดี หรูหราไมเหมือนรถยุโรปท่ัวไปแตเม่ือไดใชเอง
รูสึกถึงความหรูหรามีสไตค โดดเดน แตก็ไมคอยเหมาะกับตัวเองเทาไหรนัก เพราะความเปนผูหญิง
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อาจจะมีสวนท่ีทําใหการขับข่ีรถไมเหมาะสมกับตัวเองเทาไหรและเม่ือมีครอบครัวมีลูกจึงรูสึกวา
ควรที่จะประหยัดมากกวานี้ เพราะรถคอนขางบริโภคน้ํามันคอนขางสูง กะวาจะใชอีกสักระยะหนึ่ง
แลวจะเปล่ียนไปใชรถญ่ีปุนท่ีราคาไมแพงมากนักใชจะดีกวา”(อัญชลี ทองมาก, 23 พฤษภาคม 
2546)  

  
 ซ่ึงจากการใหสัมภาษณของผูใชรถยนตจะเห็นไดวา  มีท้ังผู ท่ีใหทัศนคติท่ีดีตอ

ภาพลักษณรถแลนดโรเวอร ไมวาจะเปนในเร่ืองสมรรถนะการใชงาน รูปลักษณท่ีโดดเดนเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวและก็ยังมีบางสวนจากการใหสัมภาษณท่ีมีทัศนคติท่ีแตกตาง ซ่ึงทัศนคติท่ี
แตกตางนั้นผูใชจะมองไปในเร่ืองของการบริโภคน้ํามันท่ีคอนขางสูง รวมท้ังคาใชจายในการซอม
บํารุงตางๆท่ีแพงเกินความจําเปน ซ่ึงนั่นเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหผู  ใชรถแลนดโรเวอรบางสวนมอง
ทัศนคติไปในทางลบตอภาพลักษณของแลนดโรเวอร 
 

 ฟอรด 
 จากการสัมภาษณจํานวนผูใช 10 ทาน มีอายุระหวาง  28 - 40 ป จากการสัมภาษณ เปน

เพศชาย 7 ทานและ เพศหญิง 3 ทาน มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีอาชีพ
หลากหลาย และมีรายไดตอเดือน 30,000 - 50,000 บาท เคยใชรถยนตอเนกประสงคมาแลว เฉล่ีย 1 - 
5 ป  
 
 ผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ใหความเห็นเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณรถยนต
อเนกประสงคของฟอรดท้ัง 3 รุนซ่ึงคุณ สุชาติ อุทานวรพจน ซ่ึงเปนเจาของรถยนตอเนกประสงค
ของฟอรด มาเปนระยะเวลา 5 ป ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับรถ SUV ของฟอรดวา “มีความรูสึกท่ีดีกับ
รถฟอรดอยูแลวในเร่ืองของความแข็งแกรง ทนทานและเปนมาตรฐานเดียวกันของฟอรดทําใหมี
ทัศนคติท่ีดีใหกับฟอรดและเชื่อม่ันในรถของเขาที่ผลิตออกมาจําหนาย ยิ่งเปนรุนท่ีผมใช อยางเอส
เคปแลวมีความคุมคาในเร่ืองสมรรถนะของรถที่ไดมาตรฐานมากวารถ SUV ยี่หออ่ืนเสียอีก”  ซ่ึง
ทัศนะคติดังกลาวยังมีผูใหสัมภาษณท่ีเปนเจาของรถฟอรดอเนกประสงคอันไดแกคุณ จริยา วงศวุฒิ 
ท่ีใชรถมาเปนระยะเวลา 6 เดือน โดยกลาวไววา  “ความท่ีฟอรดเปนรถท่ีผลิตอยางมีมาตรฐานท่ัว
โลก จึงม่ันใจไดในยี่หอฟอรดและรูสึกวาใชรถฟอรดปลอดภัย อาจเปนเพราะเคร่ืองยนตท่ีได
มาตรฐานการออกแบบท่ีดีไมบอบบางเหมือนรถญ่ีปุนในปจจุบัน”  
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 “ในชวงที่มีการเปดตัวรถรุนฟอรดเอสเคป ทางฟอรดมีการโฆษณา ประชาสัมพันธให
ลูกคาไดรูจัก ซ่ึงจากท่ีไดไปงานเปดตัวคร้ังนั้น มีความรูสึกวา ฟอรดใหความสําคัญกับลูกคาท่ีเปน
กลุมเปาหมายท่ีมาในงานทุกคน  จึงมีความรูสึกวา ฟอรดเขาใหความสําคัญกับคนท่ีมาในงานและ
ตอนรับ รวมท้ังใหขอมูลท่ีดีกับผูท่ีมาสอบถามรายละเอียดโดยเห็นวาทุกคนมีความสําคัญเทากัน
หมดโดยไมดูวาเขาจะใชกลุมลูกคาหรือไม ทําใหม่ันใจไดในระดับหนึ่งเกี่ยวกับการใหความสําคัญ
กับลูกคา เม่ือคิดท่ีจะซ้ือรถประเภทนี้จึงไมมองที่ยี่หอใดเลยนอกจากฟอรด” (ณรงครัตน นกสี, 2  
พฤษภาคม 2546) 
  
 “มาซ้ือรถฟอรดเอสเคป เพราะมีชวงเวลาท่ีทางฮอนดามีปญหาเกี่ยวกับรถประเภทนี้ จึง
ทําใหขาดความเช่ือม่ันใจการมองรถยี่หอนั้น จึงไดมองหารถประเภทเดียวกันท่ีเปนของยี่หออ่ืน ๆ 
แตก็มาจบลงท่ีฟอรด เพราะใหอะไรท่ีมากกวาไมวาจะเปนในดานของเคร่ืองยนต รูปลักษณ ราคา 
รวมท้ังความแข็งแรงท่ีมากกวากันเยอะ จึงทําใหเลือกฟอรดเพราะมีทัศนคติในทางบวกใหกับฟอร
ดมากกวารถยี่หออ่ืนท่ีเคยคิดวาจะซ้ือ” (จารุวรรณ  มหิทธิหาญ, 22 พฤษภาคม 2546)  
 

 “ภาพลักษณของฟอรดในปจจุบันในสายตาของผม คิดวาฟอรดเร่ิมท่ีจะเอาจริงเอาจังดี ท่ี
พยายามพัฒนารถทุกรุนใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชในปจจุบันได ไมวาจะเปนใน
สวนของราคาท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของรถ รวมท้ังบริการหลังการขายท่ีฟอรดพยายามสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคา ทําใหผมรูสึกวาฟอรดเขามุงม่ันท่ีจะพัฒนารถประเภทนี้ใหตรงใจผูใชมาก
ท่ีสุด” (ประกอบ มณีงาม, 22 พฤษภาคม 2546) 
 
 ผูใชสวนใหญจะมีทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาของฟอรดและมีความเช่ือม่ันในการผลิตรถ
ประเภทนี้จึงทําใหผูใชกลุมเปาหมายมีทัศนคติเปนในทางบวกกับรถยี่หอนี้ ซ่ึงผูวิจัยไดใหความเห็น
ในเร่ืองทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณโดยสรุป คือ ถาภาพลักษณของฟอรดดูดีในสายตาของผูใชรถยนต
อเนกประสงค ก็จะทําใหเกิดความมั่นใจและสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนกับผูใชไดในอนาคตตอไป 
แตก็ยังมีผูใชบางกลุมที่ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแลวมีทัศนคติท่ีไมสอดคลองกับทัศนคติในขางตน
เชน คุณ อินภา สุคณธนาม ผูประกอบธุรกิจสวนตัวและใชรถฟอรด รุนเอสเคป ไดประมาณปกวาๆ 
กลาววา “ มองภาพลักษณโดยรวมของฟอรดรูสึกมั่นใจในรถแตละรุนที่เขาผลิตข้ึนมา จึงตัดสินใจท่ี
จะเลือกใชรถอเนกประสงคยี่หอนี้ แตเม่ือไดใชงานเองแลวกลับมีบางสวนท่ีมองวาฟอรดนั้นไมไดดี
ไปเสียทุกอยาง อยางท่ีประสบกับตัวเองก็คือความแข็งแรง บึกบึนของรถไมเปนอยางท่ีโฆษณาไว
เลยหรือไมเปนอยางท่ีทางฟอรดพยายามจะนําเสนอใหเม่ือเทียบกับรถยุโรปยี่หออ่ืนๆเพราะเม่ือ
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นํามาใชแลวเม่ือออกเดินทางไปตางจังหวัดจะมีปญหาในเร่ืองของเคร่ืองยนตชวงลาง ซีงไมเขาใจ
เหมือนกันวาเวลาจะขายทําไมถึงบอกวาใชงานไดสมบุกสมบันท้ังในเมืองและตางจังหวัดเพราะเวลา
ออกตางจังหวัดนั้นมีปญหาทุกคร้ังเลย จึงรูสึกวาฟอรดพยายามจะโฆษณาชวนเช่ือใหกับผ ู ใชเสีย
มากกวา”(อินภา สุคณธนาม, 20 พฤษภาคม 2546) 
 

คุณ ขจรศักดิ์ ปานพุม ซ่ึงเปนผูครอบครองรถอเนกประสงค SUV ของฟอรด รุนเอ็กซ
พลอเรอร มาเปนระยะเวลา 5 ป ก็ไดใหความเห็นวา “ผมใชฟอรดรุนนี้มานานซ่ึงแตเดิมเลยผมใชจี๊ป 
แตก็ไดเปล่ียนมาใชรถคันนี้ เพราะคิดวาการบริโภคน้ํามันมันคงนอยกวารถท่ีเคยใชและความโออา
ของรถซ่ึงมีความหรูหรามากเลยทีเดียวจึงตัดสินใจส่ังซ้ือ เนื่องจากผมมองวาฟอรดเขาเร่ิมท่ีจะพัฒนา
รูปลักษณของรถใหสามารถตอบสนองกลุมผูใชรถประเภทนี้ใหมากข้ึนรวมท้ังการผลิตท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ท่ีฟอรดยึดหลักการนี้มาตลอดทําใหผมยิ่งมีความม่ันใจมากข้ึน และเม่ือได
ใชมาเปนระยะเวลานาน ก็มีปญหาเกิดข้ึนบางเกี่ยวกับรถแตก็สามารถแกไขไดแตราคาการซอม
คอนขางท่ีจะสูงพอสมควร เพราะรถรุนท่ีผมใชนั้นเปนรุนท่ีตองส่ังอะไหลตางๆจากตางประเทศ
บางคร้ังตองรออยูหลายอาทิตยกวาจะไดรับการบริการซ่ึงผมมีความรูสึกวามีความลาชามาก บวกกับ
ท้ังในปจจุบันน้ํามันมีราคาสูงข ึ้นเร่ือยๆ ถึงแมสถานะอยางผมดูไมเดือดรอน แตเม่ือน้ํามันมันสูง
ข้ึนอยูอยางตอเนื่องทําใหผมเร่ิมท่ีจะใชรถรุนนี้เพื่อการใชงานนอยลงและในอนาคตคิดวาจะ
เปล่ียนไปใชรถอเนกประสงคในกลุมรถญ่ีปุนท่ีผมคิดวาราคา รวมท้ังการบริโภคน้ํามันคงนอยลง
กวาท่ีผมจายในตอนน้ีจะคุมกวา”(ขจรศักดิ์ ปานพุม, 25 พฤษภาคม 2546)  

 
ทัศนคติของผูใชท่ีมีตอภาพลักษณของรถฟอรดนั้นมีท้ังท่ีใหทัศนคติในแงบวกและใน

แงลบ ซ่ึงผูใชท่ีใหทัศนคติในแงบวกก็จะมีความเห็นในเร่ืองของความเช่ือมั่นในการผลิตรถของ
ฟอรดท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ในสวนของผูใชท่ีใหทัศนคติในแงลบ สวนใหญจะให
ความเห็นในเร่ืองการบริโภคน้ํามันท่ีคอนขางสูง ชวงลางท่ีไมแข็งแรง สมบุกสมบัน ดังท่ีโฆษณา
และการเปล่ียนถายอุปกรณอะไหลตางๆมีรคาคอนขางท่ีจะแพง อาจสืบเนื่องมาจากรถที่ผลิตอะไหล
บางช้ินไมสามารถผลิตในประเทศไทยไดจึงทําใหมีราคาคอนขางท่ีจะสูงเปนพิเศษ 
    

โตโยตา 
 จากการสัมภาษณจํานวนผูใชท้ัง 10 ทาน  มีอายุระหวาง 30 - 50 ป จากการสัมภาษณ

ของผูวิจัย เปนเพศชาย 9 ทาน เพศหญิง 1 ทาน สวนใหญมีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี มีอาชีพเปนลูกจางระดับมืออาชีพ ตําแหนงหนาท่ีในการทํางานจะอยูในระดับสูง และมี
รายได 40,000 - 50,000 บาท สวนใหญเปนรถคันท่ีสองของครอบครัว 
 ผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV มีความเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตอภาพลักษณของโตโยตา 
ดังนี้  
 “จากการมองของผม ผมคิดวาภาพลักษณของรถโตโยตาในขณะนี้โตโยตาทําไดดีอยู
แลวโตโยตาเปนแบรนดท่ีคนท่ัวไปรูจักและพูดถึงเม่ือจะตัดสินใจซ้ือรถประเภทอะไรก็ตามซักคัน
จะนึกถึงโตโยตาไวเปนตัวเลือกยี่หอหนึ่งเสมอ และกับรถ SUV ท่ีผมมอง ผมมองท่ีประสิทธิภาพการ
ใชงานและราคาไมสูงมากนักรวมท้ังการเปล่ียนถายอะไหลหรือราคาขายตอคอนขางสูง ผมจึงเลือก
โตโยตา เพราะเช่ือในแบรนดเขาจริง ๆ” (กฤษกร ปรัชฌวิทยากร, 26 เมษายน 2546) 
 
 “ชอบรถโตโยตาและยี่หอนี้เปนการสวนตัว และเห็นวาการใชงานถาไปในตางจังหวัด
สามารถใชงานสําหรับรถอเนกประสงคนี้ไดเปนอยางดี ม่ันใจในการขับข่ี และสมรรถนะของรถ” 
(ธงรบ  ดานอําไพ, 19 พฤษภาคม 2546) 
  
 “โตโยตาเปนบริษัทท่ีมีภาพลักษณท่ีดีอยูแลว เขาทําการผลิตรถออกมากี่รุนตอกี่รุนก็
ขายไดมากกวายี่หออ่ืน เพราะ พี่เช่ือวาโตโยตาไดใหส่ิงท่ีดีกับลูกคามาตลอด ทําใหเม่ือรถท่ีออกมา
จําหนายในประเภทตาง ๆ มีความสําเร็จในยอดขาย นั่นมาจากความไวเนื้อเชื่อใจของลูกคาและ
ม่ันใจในตรายี่หอโตโยตา” (เมธิรา กาญจนวรุฒม, 27 เมษายน 2546) 
 
 ทัศนคติท่ีผูใชมีตอภาพลักษณของโตโยตา โดยรวมแลวคอนขางออกมาในดานบวก
โดยเฉพาะทางดานท่ีมีตอ สมรรถนะการใชงาน ราคา และอุปกรณการเปล่ียนถายอะไหลท่ีได
มาตรฐาน จึงทําใหผูใชมีความเชื่อถือและม่ันใจในตรายี่หอโตโยตา สืบเนื่องมาจากการสราง
ภาพลักษณท่ีดีขององคกรสงผลใหภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตาใน
สายตาของผูใชมีทัศนคติท่ีดีดวย แตก็มีกลุมผูใชบางสวนท่ีผูวิจัยทําการสัมภาษณแลวมีทัศนคติในแง
ลบเก่ียวกับทัศนคติของภาพลักษณรถอเนกประสงค SUV ของโตโยตา  ซ่ึงคุณ ณรงศร เนาวบุตร ซ่ึง
ใชรถโตโยตารุนรัฟโฟร มาเปนเวลา 3 ป ไดใหทัศนะวา “ภาพลักษณของโตโยตาในสวนของรถนั่ง
สวนบุคลและภาพลักษณขององคกรโดยรวมนั้นดี แตถาเปนภาพลักษณของรถ SUV แลวรูสึก
ธรรมดามากใมมีอะไรโดดเดนสูรถอเนกประสงคของยี่หออ่ืนไดเลย การบริโภคน้ํามันก็สูงไมตาง
จากรถยุโรปเลย อะไหลของรถรุนนี้ก็เร่ิมท่ีจะหายากตองรอคอนขางนาน ซ่ึงรูสึกผิดหวังอยางมาก 
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ถาไมจําเปนจะไมนําออกมาใช กะวามีเงินอีกสักนิดจะเปล่ียนไปใชยี่หออ่ืนแลว”(ณรงศร เนาวบุตร, 
28 พฤษภาคม 2546) 
 
 ยังมีผูใหความเห็นท่ีคลายกันอีกทาน ไดแก คุณ สุธี รักวานิช ทําธุรกิจสวนตัวและใชรถ
รุนแลนดครูเซอร พราโด มาประมาณ 2 ป ไดกลาววา “ในครั้งแรกท่ีตัดสินใจซ้ือรถรุนนี้ เพราะ
ตองการรถอเนกประสงคไวใชงานไดมากกวารถเกงท่ีเคยใชอยู จึงคิดวารถ SUV ของญ่ีปุนนั้นคงจะ
ดีกวาและถูกกวาแตเม่ือไดตัดสินใจซ้ือแลวราคาก็พอๆกันเม่ือเทียบกับรถในรุนเดียวกัน รวมทั้ง
ขอเสียของรถญ่ีปุนคือความที่ไมใชรถ SUV ท่ีเปนของแท ทําใหการใชงานตางๆมันดูบอบบางไม
แข็งแรงอยางท่ีคิดถารูอยางนี้ ซ้ือรถยุโรปท่ีเปน SUV ท่ีใชงานไดเหมือนกันดีกวา”(สุธี รักวานิช, 30 
พฤษภาคม 2546) สวน คุณ วาทยศ  อัศววิเศษวิศวกุล ซ่ึงเปนผูท่ีใชแลนดครูเซอร พราโด เชนกัน ได
ใหทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณของรถอเนกประสงคของโตโยตาวา “เม่ือผมไดใชรถรุนนี้แลว ผมก็
วามันดี แตผมวามันยังไมเหมาะท่ีโตโยตาจะผลิตรถประเภทน้ีออกมา เพราะการใชงานจากท่ีผมได
ใชเองจึงรูวามันเหมือนกับขับรถกระบะนี่เองไมไดมีความเปนรถลุยๆแบบรถ SUV ท่ีในกลุมรถ
ยุโรปเขาผลิตกันเทาไรนักมันยังดูตางกันเยอะผมวาโตโยตาผลิตรถตลาดอยางรถเกงอยางเดียวดีท่ีสุด
แลว”(วาทยศ อัศววิเศษวิศวกุล, 30 พฤษภาคม 2546)  
  
 ซ่ึงจากผลการวิจัย พบวา ผูใชมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณรถอเนกประสงค SUV ของโต
โยตาในเร่ืองราคา สมรรถนะของการใชงาน รวมท้ังความเช่ือม่ันท่ีโตโยตาไดสรางข้ึนมาเปนระยะ
เวลานาน ทําใหผูใชม่ันใจในภาพลักษณของโตโยตาโดยรวมไดเปนอยางดี  แตในทางกลับกันก็มี
ผูใชบางสวนท่ีมีทัศนคติในทางลบตอภาพลักษณของโตโยตา ซ่ึงเปนเร่ืองประสิทธิภาพการใชงานท่ี
ผูใชมองวาไมแข็งแรง ไมสมบุกสมบันเทียบเทารถตนแบบจากรถคายยุโรป จึงทําใหผูใชรถท่ีผูวิจัย
ไดจากการสัมภาษณนั้นมีทัศนคติตอภาพลักษณรถอเนกประสงค SUV ท่ีเห็นพองกันและตางกันใน
บางสวน 

 ฮอนดา 
 ผลการสัมภาษณผูใชรถยนตอเนกประสงค ฮอนดารุนซีอาร – วี มีอายุระหวาง 25 - 45 ป 
จากการสัมภาษณของผูวิจัยเอง เพศหญิง 5 ทานและเพศชาย 5 ทาน  สถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สวนใหญเปนเจาของกิจการและมีอาชีพเปนลูกจางในตําแหนงสูง และมีรายได 
30,000 - 50,000 บาท และสวนใหญเคยใชรถเกงมากอนและเปล่ียนมาใชรถยนตอเนกประสงค ได
เฉล่ียประมาณ 2 - 3 ป 
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 ทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค ฮอนดา รุนซีอาร – วี ของผูใช
รถยนตอเนกประสงค SUV พบวา สวนใหญมองวาภาพลักษณของฮอนดาในสายตาผูบริโภคท่ัวไป
ดี ผูใชมีความเชื่อม่ันในตรายี่หอฮอนดา ไมวาจะเปนรูปลักษณของรถยนต ความสวยงาม การใชงาน 
รวมท้ังคุณสมบัติของฮอนดา รุนซีอาร – วี ท่ีผลิตออกมาเพื่อสนองตอความตองการของผูใชใน
ปจจุบันไดเปนอยางดี ซ่ึงดูไดจากยอดขายรถอเนกประสงคโดยรวมรถ ฮอนดา รุนซีอาร – วี ท่ี
จํานวนยอดขายมากท่ีสุดในป ค.ศ. 2001 - 2002  จะเห็นไดวาผูใชมีทัศนคติท่ีดีตอฮอนดาและเช่ือม่ัน
ในผลิตภัณฑทําใหยอดจองและการจําหนายในขณะนั้นประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณผูใชรถยนตอเนกประสงค ของฮอนดา พบวามีทัศนคติ ดังนี้ 
 

 “รูจักฮอนดามานานแลวทําใหม่ันใจในยี่หอ ดังนั้นถาพูดถึงภาพลักษณรถฮอนดา CR -V 
จึงมองวา CR-V เปนรถท่ีออกแบบมาเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของคนในปจจุบันจึงคิดวา
ฮอนดาคิดถูกแลวท่ีเปดตัวรถรุนนี้ออกมาไดตรงใจกลุมผูใช”  (บุญภา  ราชวิสัข,  17 พฤษภาคม 
2546) 
 “มองภาพลักษณของรถฮอนดาดีอยูแลวและเช่ือม่ันในคุณภาพของรถยี่งผลิตรถฮอนดา 
CR-V ออกมาภาพลักษณยิ่งดูดีกวารถเกงท่ีเคยผลิตเสียอีก” (ประเสริฐ อรุณไพศาลกิจ, 17 พฤษภาคม 
2546) 
 “ฮอนดามีภาพลักษณโดยรวมท่ีดีอยูแลวไมวาจะเปดตัวรถประเภทใดก็ตามจะมีผูท่ี
สนใจมากมาย เพราะความที่เขาสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับลูกคามาตลอดไมวาจะตัวสินคา หรือ
บริการหลังการขาย เขาใหความสําคัญเทากันหมดทําใหเวลาเลือกรถใชซักคันจะดูโดยรวมของ
ยี่หอ” (ชลวรรณ ศรีหาพุฒ, 18 พฤษภาคม 2546) 
 
 “เหมาะสมกับการใชงานของคนในปจจุบันท่ีตองการรถท่ีใชงานมากกวารถเกงท่ัวไปท่ี
ราคาก็พอๆกัน เห็นดวยท่ีทางฮอนดาผลิตรถรุนนี้ออกมาใหกับผูบริโภคไดมีทางเลือกในการใชงาน
ไดมากกวา จึงทําใหรูสึกวาการมองของบริษัทฮอนดามีวิสัยทัศนท่ีดี ท่ีสามารถวิเคราะหไดวาถาเพียง
หยุดนิ่งท่ีจะผลิตแตรถนั่งหรือรถแวนอยางเดียวคงสูใครเขาไมได เขาจึงผลิตรถรุนนี้ออกมา ซ่ึง
ฮอนดาก็ประสบความสําเร็จในดานยอดขายมากเลยทีเดียว ซ่ึงคิดวาฮอนดาเขาคิดไมผิดที่กลาผลิตรถ
ประเภทนี้มาสูรถท่ีผลิตอยูในตลาดมากอนหนานี้ ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีดีท่ีฮอนดาไดทํา”(กนกพร เนตร
พระวงศ, 18 พฤษภาคม 2546) 
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 “ภาพลักษณของรถSUV ของฮอนดานั้นโดยรวมรูสึกพอใจที่ฮอนดาสามารถประสบ
ความสําเร็จไดขนาดนี้ อาจเนื่องมาจากการสรางแบรนดของฮอนดาเองท่ีมีมานานทําใหคนเช่ือม่ัน
ในยี่หอนี้รวมท้ังผมดวย”(ธานี คําภา, 19 พฤษภาคม 2546) 
 
 จากการศึกษาจะเห็นไดวาผูใชมีทัศนคติตอภาพลักษณรถฮอนดารุนซีอาร – วี ในทางที่ดี
และผูใชมีความเชื่อม่ันใจตราผลิตภัณฑของฮอนดา จึงทําใหภาพลักษณของรถฮอนดารุนซีอาร – วี  
ท่ีสรางข้ึนมาน้ันไมยากตอการยอมรับของกลุมผูใชเปาหมายในปจจุบัน และจากการศึกษามีผูใช
บางสวนท่ีมีทัศนคติตอภาพลักษณของรถ CR-V ในแงลบอยางเชนคุณ เยาวนา เหมือนเรือง ผูเปน
เจาของรถฮอนดา CR-V มาเปนระยะเวลา 1 ป ไดใหทัศนะวา “มองภาพลักษณของฮอนดาโดยรวม
ดูดีแตเม่ือมาใชรถรุนนี้ดวยตัวเองจึงรูวา ฮอนดาโฆษณาชวนเช่ือ เพราะไมวาจะในเร่ืองราคาหรือการ
กินน้ํามันคอนขางมากพอสมควรไมเหมือนท่ีบอกไวเลย”และยังมีผูใหความเห็นท่ีคลายกันอีกไดแก 
คุณ จุฑาธร ปานเจริญ เปนมัคคุเทศก และใชรถมาประมาณ 10 เดือน ไดกลาววา “เนื่องจากใชรถใน
การเดินทางตางจังหวัดบอย จึงเลือกใชรถรุนนี้ เพราะพ้ืนท่ีการใชงานเยอะและสามารถลุยได แตเม่ือ
ใชก็รูสึกถึงปญหาท่ีตามา คือการบริโภคน้ํามันของรถรุนนี้คอนขางสูง เมื่อไดสอบถามผูท่ีใชรถ
ประเภทเดียวกันในยี่หออ่ืนๆกับรูวารถรุนนี้บริโภคน้ํามันท่ีมากกวากันเยอะเลย ทําใหรูสึกอยากท่ีจะ
เปล่ียนรถเพราะถาฝนใชงานตอไปคงสูราคาน้ํามันไมไดจริงๆ”(จุฑาธร ปานเจริญ, 17 พฤษภาคม 
2546)  
 
 ทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณของรถอเนกประสงคของฮอนดา ซีอาร- วี มีท้ังกลุมผูใชท่ีมี
ทัศนะที่ดีและทัศนะท่ีไมดีในดานตางๆแตกตางกันออกไป ซ่ึงจากการใหสัมภาษณของกลุมผูใช 
พบวาผูใชสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณของฮอนดา เนื่องมาจากความเช่ือมั่นในตรายี่หอ 
รวมท้ังการใชงานของรถก็สามารถที่จะสูคูแขงทางการตลาดได บวกกับเร่ืองราคาและอุปกรณการ
เปล่ียนถายตางๆท่ีมีราคาท่ีถูกกวารถยุโรปจึงทําใหผูใชนั้นมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณของรถ
อเนกปสงคของฮอนดา ซีอาร-วี แตก็มีสวนนอยท่ีไมเห็นดวยและมีทัศนคติในแงลบ ซ่ึงจะเปนใน
เร่ืองการใชงานท่ีอาจจะไมมีความสมบุกสมบันมากเทากับรถยุโรป รวมท้ังเร่ืองของการบริโภค
น้ํามันท่ีผูชมองวานาจะมีราคาท่ีถูกกวารถอเนกประสงคของยุโรปแตกลับมีราคาท่ีพอๆกันจึงทําให
ผูใชมีทัศนคติท่ีไมดีตอภาพลักษณและทําใหไมมีความเช่ือม่ันในตรายี่หอมากเทาไรนัก 
 
 จากผลการวิจัยในดานทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของท้ัง 4 
ยี่หอ จากการใหคําสัมภาษณของผูใชในยี่หอตาง ๆ ปรากฏวา มีท้ังผูใชท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณ
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รถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีตนเองใชอยู ซ่ึงผลจากทัศนคติทางดานท่ีมีความรูสึกชอบ พอใจ ตางๆ 
นั้นมีเหตุผลมาจากในเร่ืองของสมรรถภพ คุณภาพของรถ การบริการหลังการขาย รวมท้ังความ
เช่ือถือในตรายี่หอ จึงเปนส่ิงทีผูใชรถนั้นมีทัศนคติในทางดานบวกตอรถอเนกประสงค SUV ตอ
รถยนตยี่หอนั้น ๆ  และจากผลการวิจัยก็ยังมีกลุมผูใชรถในบางสวนจาก 40 คน ท่ีผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณ นั้นมีทัศนคติตอภาพลักษณในแงลบตอรถยนตอเนกประสงค SUV  นั่นก็คือผูใชมี
ทัศนคติตอรถอเนกประสงความีการบริโภคน้ํามันท่ีสูง ราคาแพง อุปกรณในการเปล่ียนถายอะไหล
ตาง ๆ คอนขางสูง และการใชงานในดานอเนกประสงคนั้นมีมากแตผูใชบางคนกับใชรถประเภทนี้
ไมคุมคากับสมรรถนะในการใชงานของรถไดมากเทาไรนัก จึงรูสึกวามันเปนความฟุมเฟอย รวมท้ัง
ผูใชบางสวนมีทัศนคติตอภาพลักษณของรถอเนกประสงค SUV ในกลุมรถญ่ีปุนวาไมเหมาะท่ีจะมา
ผลิตรถอเนกประสงค ประเภทนี้ เพราะดูวามีความบอบบาง ไมทนทานเทารถในกลุมยุโรป เปนตน  
 
 
 
 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV 
 

 การตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทรถยนต ตองอาศัยกระบวนการการตัดสินใจหลาย
ข้ันตอน เพราะเปนสินคาท่ีผูบริโภคมีความรูสึกวาจําเปนตองเลือกใหถูกตอง การประเมินสินคากอน
การตัดสินใจซ้ือจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง ผูบริโภคจะยอมใชเวลาในการหาขอมูลใหไดมากเพียง
พอท่ีจะนํามาประเมินกอนการทําการซ้ือ ซ่ึงผูวิจัยไดแบงผลงานวิจัยในเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือออกเปน 4 ยี่หอ ดังนี้ 

 
 แลนดโรเวอร 
 ผลการสัมภาษณพบวา ผูท่ีใชรถพบเหตุผลท่ี กลุมลูกคาเปาหมายตัดสินใจซ้ือก็เพราะ

ความเปนแลนดโรเวอร  
 ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือแลนดโรเวอรรถขับเคล่ือน 4 ลอ เนื่องจาก 

• รูปลักษณท่ีแตกตาง 

• ภาพลักษณความสมบุกสมบันของรถและมีความภักดีในตราสินคาแลนดโรเวอร 

• ประสิทธิภาพการเกาะถนนของรถ 

• เนื้อท่ีภายในรถที่กวางขวางและความจุของการบรรทุกสัมภาระ  
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 ในดานของส่ือท่ีมีสวนจูงใจในการตัดสินใจซ้ือนั้น ผูวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญ
ตัดสินใจซ้ือเพราะคุณสมบัติของรถแลนดโรเวอรมากกวาจะตัดสินใจจากส่ือโฆษณาหรือปจจัยอ่ืน 
ๆ ท่ีคุณญาณธร บุญรัตนรังษี  ท่ีใชรถอเนกประสงค SUV มาเปนเวลา 1 ป ไดเลาถึงประสบการณใน
การตัดสินใจซ้ือรถแลนดโรเวอร วา “เลือกแลนดโรเวอรเพราะรูถึงคุณสมบัติท่ีดีกวายี่หออ่ืนตรงท่ี
เปนแบรนดตนฉบับรถ SUV จริง ๆ ”  ในขณะท่ีคุณ นรินทรนาถ สุขสวัสดิ์ ไดใหทัศนคติเกี่ยวกับ
การตัดสินใจซ้ือรถแลนดโรเวอรวา  “ใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือรถแลนดโรเวอรตัดสินใจไมนาน 
เพราะรูถึงคุณสมบัติท่ีเพียบพรอมความสมบุกสมบันของรถแลนดโรเวอรดีอยูแลว”  

 
 ผูใชรถยนตอเนกประสงคของแลนดโรเวอรสวนใหญท่ีไดกลาวมาจะตัดสินใจซ้ือโดย

เนนความโดดเดนของรูปลักษณ คุณสมบัติท่ีเหนือกวาและสวนใหญจะใชรถยุโรปมากอนจึงทําให
ม่ันใจวารถยุโรปท่ีเปนรถอเนกประสงคนั้น ตองแลนดโรเวอรเทานั้น เพราะกลุมผูใชท่ีสัมภาษณ
เช่ือม่ันในตราสินคาแลนดโรเวอรท่ีมีอยูแลว 
 
 

 “ในครอบครัวใชแตรถยุโรปไมเคยใชรถญ่ีปุนเลย เพราะรูถึงคุณสมบัติท่ีดีของรถ เชน 
การใชงานท่ีทนทานกวา สมรรถนะการขับข่ี ในดานการลุยท่ีดีเยี่ยม ถึงแมจะดูวาราคาคอนขางท่ีจะ
แพงแตถาเทียบกับการใชงานในระยะยาวแลวคุมกับเงินท่ีเสียไป และถาคิดจะเปล่ียนก็คงเปนแลนด
โรเวอรท่ีรุนใหญกวาท่ีใชอยูอยาง เรนจโรเวอร” (ชูเกียรติ ศักดิ์จิรพาพงษ, 2 พฤษภาค. 2546)  
 

 “การท่ีผมใชชีวิตอยูตางประเทศมานาน จึงทําใหผมไดรับทราบถึงคุณสมบัติท่ีพิเศษของ
การใชรถยุโรปท่ีคอนขางดีกวารถกระปองอยางพวกญ่ีปุน เนื่องจากความทนทานและรูปลักษณท่ี
แตกตางทําใหผมมองวาการท่ีจะซ้ือรถท่ีใชงานไดอยางคุมคาในราคาท่ีพอจะซ้ือไดนั้น ผมจึงเลือก
แลนดโรเวอรเพราะจากการไดขับในเมืองนอกมานานจึงรูถึงส่ิงดี ๆ ของรถยี่หอนี้วาดีจริง ๆ”  
( กิตตะวัน วงศสุวรรณมาศ,  2 เมษายน 2546) 
 

 “ผมคิดวาจุดเดนของแลนดโรเวอรอยูท่ีความเปนแลนดโรเวอรในตัวของมันเองผูท่ีเคย
ใชและสัมผัสมันเทานั้นท่ีจะรูโดยเฉพาะความแข็งแกรง ทนทานท่ีคุมคาท่ีสุด”  
(ศุภกร กานนทเวทย, 3 พฤษภาคม 2546)  
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 ดังนั้น การตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร นั้นสวนใหญ
ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือจากความเปนยี่หอของแลนดโรเวอร ท่ีผูบริโภคมีความเชื่อม่ันใน
ประสิทธิภาพของรถแลนดโรเวอรในเรื่องของประสิทธิภาพของการใชงานที่เพียบพรอมรวมท้ัง
ความจงรักภักดีในแบรนดท่ีผูบริโภคนั้นมีใหกับแลนดโรเวอร ทําใหผูใชรถยนตอเนกประสงคของ
แลนดโรเวอรสวนใหญท่ีไดกลาวมาจะตัดสินใจซ้ือในรูปลักษณ คุณสมบัติท่ีเหนือกวาและสวน
ใหญจะใชรถยุโรปมากอนจึงทําใหเขาม่ันใจวารถยุโรปท่ีเปนรถอเนกประสงคนั้น ตองแลนดโรเวอร
เทานั้น เพราะกลุมผูใชท่ีสัมภาษณเช่ือม่ันในตราสินคาแลนดโรเวอรท่ีมีอยูแลวในประสิทธิภาพการ
ใชงานท่ียาวนานกวาเพราะผูใชมองวาเปนรถในแถบยุโรปความคงทน แข็งแรงนาจะดีกวายี่หออ่ืน 
  

 ฟอรด 
 ผูใชรถอเนกประสงคของฟอรด สืบเนื่องมาจากปจจัยทางดานราคาและตัวผลิตภัณฑ

เปนหลัก ซ่ึงจากคําสัมภาษณของผูใชท่ีผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล พบวา  
 
 “ราคาไมแพงจนเกินไปสามารถซ้ือไดในราคาลานตน ๆ ของฟอรดเอสเคปและเม่ือ

เทียบกับคูแขงประสิทธิภาพก็ดีกวาเยอะ เพราะเปนรถยุโรป” (ประกอบ มณีงาม, 22 พฤษภาคม 
2546) 

 
 “คิดจะซ้ือรถประเภทนี้อยูแลว เพราะความจําเปนในการใชของคนในครอบครัว ถึงแม

จะมีรถเกงแลวก็ตามแตท่ีซ้ือ เพราะเวลาไปกันในครอบครัวหลาย ๆ คน ฟอรดเอ็กซพลอเรอร
สามารถบรรทุกคนไดเยอะทําใหสะดวกในการเดินทางรวมท้ังเช่ือในประประสิทธิภาพในรถยี่หอนี้
เปนทุน” (สุวัฒน สืบวงศ , 20 พฤษภาคม 2546) 

 
 ปจจัยหลักท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด คือ ปจจัย

ดานราคาและตัวผลิตภัณฑในขณะเดียวกันปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
สามารถแยกแยะไดดังนี้ 
 1. ภาวะเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2545 -  2546 เปนชวงระยะเวลาการเติบโต
ของอุตสาหกรรมยานยนต จึงสงผลใหผูบริโภคมีกําลังในการซ้ือสูงประกอบกับนโยบายการคาเสรี 
ตนทุนการผลิตตํ่า จึงมีราคาลดลง 
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 2 .อายุของผลิตภัณฑ โดยปกติแลวอายุของผลิตภัณฑ จะมีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป แต
ฟอรดไดสรางความม่ันใจในการผลิตรถยนตอเนกประสงคออกมาเพ่ือจําหนายใหกับกลุมลูกคาท่ีได
มาตรฐานท่ัวโลก  
 3. การผลิต เนื่องจากเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนั้นเลือกฟอรด เพราะมีรถ
อเนกประสงค SUV ท่ีเปนฐานรองรับใหลูกคาที่ตองการรถประเภทนี้เพียงพอ ผูบริโภคจึงตองศึกษา
และหารถที่สามารถใชงานเหมือนกันและสามารถรองรับความตองการของผูท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือ
ได ซ่ึงฟอรดก็สามารถทําตรงจุดนี้ไดดี จึงทําใหผูบริโภคเปลี่ยนใจจากยี่หออ่ืนแลวหันมาซ้ือรถยนต
อเนกประสงคของฟอรด 
 

“ในชวงท่ีกําลังหาซ้ือรถประเภทน้ีอยู ก็ไดทําการศึกษาในหลายยี่หอ แตดูวายี่หออ่ืน ๆ 
ราคาคอนขางแพงเกินตัว เพราะเราตองดูกําลังในการซ้ือตอนนั้นดวยวาจะซ้ือไดในราคาเทานั้น 
ประกอบกับเศรษฐกิจคอนขางดี การทําธุรกิจการคาขายในชวงนั้นทํากําไรใหกับครอบครัว จึงเปน
ชวงท่ีพอจะมีสตางคบาง จึงไดซ้ือรถยี่หอนี้ได แตก็ตองดูท่ีความเหมาะสมของการใชงานดวย” 
(สุวัฒน สืบวงศ ,  20 พฤษภาคม  2546) 

 
 นอกเหนือจากปจจัยดานราคาและตัวผลิตภัณฑ ซ่ึงผูใชจะใหความสําคัญกับราคาท่ีกลุม

ผูใชเองสามารถตัดสินใจที่จะซ้ือไดรวมท้ังจะดูถึงตัวผลิตภัณฑท่ีจะตัดสินใจซ้ือวามีคุณสมบัติท่ี
สมบูรณแบบตามความตองการของผูใชหรือไม ก็ยังมีปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนต อันไดแก ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีดีข้ึนทําใหผูซ้ือมีกําลังในการซ้ือรถ การผลิตท่ี
สามารถรองรับความตองการของผูใชรถได อายุการใชงานของรถท่ีเคยใชอยูในอดีตถึงเวลาตอง
เปล่ียนดวยสภาพของรถและสมรรถนะการใชท่ีซึกหรอตามอายุการใชงาน ดังนั้น ผูใชรถยนต
อเนกประสงค SUV ของฟอรดจึงไดนําปจจัยท้ังหลายเหลานี้มาเปนปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถยนต 
 
 โตโยตา  
 ผลจากการสัมภาษณพบวา ผูท่ีใชรถโตโยตาท้ังรุน Land Cruiser Prado และรุน Rav4 
นั้น สวนใหญมองวาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงคท้ัง 2 รุน มาจากราคาและตัว
ผลิตภัณฑ อันรวมถึงอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
 
 “ราคาท่ีไมสูงมากนักทําใหผมตัดสินใจซ้ือและคนในครอบครัวก็เห็นดีดวย” (กฤษกร 
ปรัชฌวิทยากร, 26 เมษายน 2546) 
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 “ผมตัดสินใจซ้ือเพราะผมชอบรถโตโยตา ผมวาเขาผลิตรถท่ีมีคุณภาพและโดยสวนตัว
ผมมองวารถอเนกประสงคไมจําเปนตองใชรถยุโรป การเลือกใชรถญ่ีปุนท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีดีก็ถือวาดีเชนกัน” (ธงรบ  ดานอําไพ, 19 พฤษภาค. 2546) 
 
 “การตอรองทางดานราคาเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับผมเพราะผมมีเงินดาวนไมมากนัก 
ดอกเบ้ียตองไมสูงดวย ผมถึงเลือกโตโยตาแลนดครูเซอรพราโด” (ธเนศ ศรีวิรุฬหชัย, 19 พฤษภาคม. 
2546) 
  
 ผู ใชจะใหความสํา คัญกับราคาและตัวผลิตภัณฑ ท่ีจะมีผลทําให ผู ใช รถยนต
อเนกประสงคSUV ของโตโยตานั้นตัดสินใจซ้ือ แตก็ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเปนปจจัยเสริมท่ีจะทําให
ผูใชนั้นตัดสินใจซ้ือก็คือ  
 
 1. ความจําเปนของบุคคลในครอบครัวท่ีมีจํานวนที่เยอะข้ึน 
 2. การเวนชวงเวลาในการออกรถเปนระยะเวลานาน 
 3. การปรับโครงสรางภาษีและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ีทําใหผูใชมีกําลังในการ
ซ้ือมากข้ึน 
 4. การผลิต ท่ีผูบริโภคไมสามารถรอรถประเภทเดียวกันจากการจองยี่หออ่ืนท่ีเปน
เวลานาน 
 
 คุณ กิตติพงศ ทุมนัส แสดงความเห็นวา “จํานวนคนในครอบครัวมากข้ึนเด็ก ๆ โตข้ึน
ทุกวันการใชรถท่ีมีขนาดใหญจึงเปนส่ิงท่ีจําเปน” รวมท้ัง คุณอรุณชัย หลวงพิทักษ ก็ใหความเห็นท่ี
คลายกันวา “ครอบครัวผมมีคนอยูเยอะเพราะเปนครอบครัวใหญดังนั้นจึงมีความจําเปนตองใชรถ
อเนกประสงคเพื่อพาครอบครัวไปที่ตาง ๆ ไดอยางสะดวกผมจึงเลือกแลนดครูเซอรพราโด”  
 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตานั้นใหความสําคัญกับ
ราคาเปนสําคัญ รวมท้ังตัวสินคาเองก็เปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจซ้ือ และในสวนของปจจัยอ่ืน ๆ 
ท่ีไดกลาวมาก็เปนปจจัยท่ีผูใชตัดสินใจซ้ือเชนกันแตเปนจํานวนท่ีนอยกวา 
 
 ฮอนดา 
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 จากการสัมภาษณผูใชใหความเห็นในสวนของการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค
CR-V พบวา ปจจัยสําคัญอยูท่ีราคา และตัวผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะ ผูใชใน
ปจจุบันมองวาการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีราคาคอนขางสูงนั้นจะตองทําการศึกษาถึงตัวผลิตภัณฑและ
ราคาเปนอยางแรก เพื่อจะไดส่ิงท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นในการตัดสินใจซ้ือของผูใชรถฮอนดา ซีอาร – วี จึง
มองท่ีราคาท่ีไมสูงมากนักแตประสิทธิภาพการใชงานคุมคา รวมท้ังยังตองดูถึงตัวผลิตภัณฑวายี่หอ
รถใดมีนาเช่ือถือและเหมาะสมกับผูใชมากที่สุด  ซ่ึงจากการสัมภาษณพบวาผูใชมีทัศนคติตอ
ภาพลักษณรถฮอนดา ซีอาร – วี ดังนี้ 
 
 “ซ้ือรถฮอนดารุนนี้เพราะ ราคาไมแพงจนเกินไปเม่ือเทียบกับรถยี่หออ่ืนในประเภท
เดียวกัน” (ชลวรรณ ศรีหาพุฒ, 18 พฤษภาคม 2546) 
 
 “ออกแบบไดถูกใจและรูปลักษณท่ีสวยของรถรุนนี้จึงทําใหตัดสินใจซื้อ รวมท้ังส่ิง
อํานวยความสะดวกในดานตางๆครบครันจึงเลือกยี่หอนี้” (ประเสริฐ อรุณไพศาลกิจ, 17 พฤษภาคม 
2546) 
 
 “บังเอิญมีเงินไมมากนัก ถาจะซ้ือตองอยูในราคาลานตนๆ ซ่ึงรถรุนนี้ก็อยูในราคาท่ีตั้ง
ไวจึงตัดสินใจซ้ือในราคาเงินสด” (บุญภา ราชวิสังข, 17 พฤษภาคม 2546) 
 
 “ซ้ือรถญ่ีปุนราคาขายตอดีกวาอุปกรณการเปล่ียนถายอะไหลราคาถูกกวารถยุโรป” 
(วัลลภ เสวตคามล, 17 พฤษภาคม  2546) 
 
 “การตัดสินใจดูความพรอมทางดานการเงินท่ีไดตั้งไวกอนหนาและสอบถาม
รายละเอียดของรถจากผูท่ีใชมากอนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ” (กฤษฏา  คงวา, 18 พฤษภาคม  
2546) 
 

 จะเห็นไดวาผูใชนั้นใหความสําคัญกับราคาของรถมากกวาส่ิงอ่ืนใด อาจสืบเนื่องมาจาก 
สภาวะของผูใชท่ีไมตองการรถในราคาท่ีสูงมากเกิน จึงทําใหตองมีการเปรียบเทียบราคากับคุณภาพ
ของสินคา กอนการตัดสินใจ และยังมีปจจัยอ่ืนท่ีประกอบในการตัดสินใจอีกก็ คือ ความนาเช่ือถือ
ของตัวแทนจําหนาย เปนปจจัยหนึ่งท่ีผูบริโภคนํามาพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือและการสงเสริมการ
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จําหนายรถยนตท่ีผูบริโภคพิจารณามากท่ีสุด คือ เง่ือนไขในการชําระเงิน ไดแก การลดเงินดาวน ลด
ดอกเบ้ีย ยืดระยะเวลาในการผอนชําระ รวมถึงอุปกรณของแถม 

 
 ดังนั้น ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูใชรถยนตอเนกประสงค ท้ัง 4 ยี่หอ พบวา 

ลูกคาไดรับรูถึงความตองการของตน คือ ตองการรถยนตท่ีสามารถรองรับครอบครัวใหญได ผูใชจึง
ไดคนหาขอมูล โดยดูจากงานแสดงรถยนตตาง ๆ หรือส่ือตาง ๆ  แลวจึงนํามาประเมินผลสินคา
ท้ังหลาย ซ่ึงอาจใชเวลานาน เพื่อพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือ กลุมลูกคาไดใชทัศนคติและการเรียนรู
ของผูใช เพื่อใหเกิดการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค จากนั้นกลุมลูกคามีการประเมินสินคา 
คุณภาพ รวมทั้งราคา เพื่อการซ้ือซํ้าในอนาคต  ซ่ึงผลลัพธออกมานาพอใจ ลูกคาจะพรอมซ้ือซํ้าใน
อนาคต สืบเนื่องมาจากการท่ีลูกคาไดลองสัมผัสกับการไดใชรถยนตอเนกประสงค SUV ดวยตนเอง
จึงรูถึงคุณคาและคุณประโยชนของการใชรถจึงทําใหเกิดการซ้ือซํ้าในคร้ังตอไป 

 
 กลุมผูใชซ่ึงมีครอบครัวใหญ มีจํานวนสมาชิกครอบครัวมากมาย ซ่ึงยากแกการเดินทาง

ไปท้ังหมดได รถยนตนั่งขนาดปกติท่ัวไป จึงกอใหเกิดชองวางของตลาดในสวนนี้ รถยนต
อเนกประสงค SUV ของทั้ง 4 ยี่หอ เปนรถอเนกประสงคท่ีถูกประดิษฐข้ึนเพื่อวัตถุประสงค
ตอบสนองตอกลุมลูกคาแนวครอบครัว และเปนรถยนตท่ีถูกออกแบบใหเปนรถอเนกประสงคมีท่ี
เพิ่มมากข้ึนกวารถขนาดปกติ สามารถถอดเบาะออกมาเพ่ือบรรทุกสัมภาระตาง ๆ ได มีระบบความ
ปลอดภัยไดมาตรฐานในแตละยี่หอ ซ่ึง ณ จุดประสงคและการออกแบบนี้ ทําใหรองรับตอความ
ตองการของกลุมลูกคาได 

 
จากผลการวิจัยในดานทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV และปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV  ซ่ึงผลจากการสัมภาษณผูใชท้ัง 4 ยี่หอ จะมีกลุม
ผูใชท่ีมีทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณท้ังในแงบวกและแงลบ รวมท้ังในเร่ืองของปจจัยในการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV  นั้น ผูใชรถท่ีผูวิจัยไดจากการสัมภาษณมีทัศนะและเหตุผลในการ
ตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกัน สืบเนื่องมาจากสถานะความเปนอยูของผูใช อายุ รายได นั้นตางกัน  และ
จากผลการวิจัยกลุมผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV  ท้ัง 4 ยี่หอ ก็ยังมีความตางกันในเร่ืองของการใช
รถท่ีตางกันในเร่ืองของรุนและขนาดของรถท่ีใชอยู จึงเปนธรรมดาท่ีจะทําใหผูใชมีทัศนคติไม
เหมือนกัน อยางเชน ผูใชรถแลนดโรเวอรท่ีมีขนาดใหญอยาง รุนเรนจโรเวอร ซ่ึงมีราคาในการ
จําหนายอยู ณ ตอนนี้ ประมาณ 6 ลานข้ึนไป ก็ยังมีผูใชอยางคุณ สมศักดิ์  ม่ังเรือนไดใชอยู เม่ือดูถึง
ภูมิหลังในดานตางๆของเขาแลว ไมวาจะเปนในเร่ืองการประกอบธุรกิจสวนตัวเกี่ยวกับปมน้ํามัน ท่ี
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มีรายไดตอเดือนแสนบาทข้ึนไปท่ีพอจะทําใหคุณ สมศักดิ์ สามารถท่ีจะตัดสินใจในการซ้ือรถ
ประเภทน้ีมาใชได เพราะมีสภาพทางการเงินท่ีดีพอสมควร ประกอบกับเห็นถึงความจําเปนในการ
ใชงานของรถท่ีใหความอเนกประสงคสําหรับครอบครัวไดมากกวารถเกงสวนบุคคล  เปนตน จะ
สังเกตไดวาผูใชรถเหลานี้ มีอาชีพในการประกอบธุรกิจสวนตัวหรือระดับผูบริหารจะใชรถท่ีมีขนาด
ใหญและแพง เนื่องจาก สถานะทางการการเงิน ความเปนอยู การดําเนินชีวิตตาง ๆ ทางสังคม อยูใน
เกณฑท่ีคอนขางจะสมบูรณเพียบพรอม  
 กลุมผูใชท่ีใชรถอเนกประสงค SUV ท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงสวนใหญจากการ
สัมภาษณจะเปนพนักงานบริษัทท่ีมีรายไดตอเดือนคอนขางดีรวมทั้งตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีทํามี
ศักยภาพท่ีดี ประกอบกับเห็นความสําคัญของความเปนครอบครัวท่ีสวนใหญจากการสัมภาษณของ
ผูวิจัย กลุมผูใชจะสมรสแลว  ดังนั้นกลุมผูใชรถอเนกประสงคท่ีมีขนาดเล็กในราคาระดับลานกวาถึง
ประมาณสองลานกวาบาทนั้น จะใหความสําคัญกับสมรรถนะการใชงาน ความทนทาน ความ
เช่ือม่ันในบริษัทผูผลิต และราคาถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีมีความเหมาะสมและไมแพงเกินกําลัง
ในการซ้ือ แตสมรรถภาพการใชงานดีเยี่ยม รวมท้ังสวนใหญผูใชท่ีใชรถขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ถาเปนในกลุมรถญ่ีปุนจะเห็นถึงความสําคัญของอะไหลในการเปล่ียนถายท่ีมีราคาไมสูงมากนัก 
ราคาขายตอดีกวารถยุโรป หรือแมจะใหความสําคัญในเร่ืองทัศนคติของภาพลักษณของบริษัทรถท่ีมี
มายาวนานในการการผลิตรถออกจําหนายท่ีประสบความสําเร็จทางดานยอดขายมาโดยตลอด อยาง
โตโยตาและฮอนดา เปนตน  
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “การสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ในประเทศไทย” มี
วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละ
ยี่หอท่ีนํามาศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาการวางตําแหนงสินคารถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอท่ีนํามา
ศึกษา 
 3. เพ่ือทราบถึงวิธีการสื่อสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอท่ี
นํามาศึกษา 
 4. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชท่ีมีตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV และปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV ของผูใช 

 
 ระเบียบวิจัยท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) เนน
การศึกษาเฉพาะกรณี (รถยนตอเนกประสงค SUV) โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญคือ  แนวคิด
เกี่ยวกับการสรางภาพลักษณ แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการวางตําแหนงสินคา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบริโภค แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติตอตราสินคา แนวคิดเกี่ยวกับระบบรหัสแหงความหมาย 

 
 สําหรับแหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย คือ แหลงขอมูลจากการสัมภาษณบุคคล (Interview) 

กับบุคลากรในบริษัทรถยนตท้ัง 4 ยี่หอ และแหลงขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ  ท่ี
เกี่ยวของ (Documentary Research) 

 
 การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล จะถูกนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical 

Description) โดยแบงเปน 4 สวน คือ 
 
 สวนท่ี 1 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอ 

ประกอบดวย 
 1.1 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 
 1.2 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 
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 1.3 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา 
 1.4 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา 
 

 สวนท่ี 2 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอ 
ประกอบดวย 

 2.1 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 
 2.2 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 
 2.3 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา 
 2.4 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา 
 
 สวนท่ี 3 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอ 

ประกอบดวย 
 3.1 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 
 3.2 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 
 3.3 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา 
 3.4 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา 
 
 สวนท่ี 4 ผูใชมีทัศนคติตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV และปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV  ประกอบดวย 
 

 4.1 ผูใชมีทัศนคติตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV  
- แลนดโรเวอร 
- ฟอรด 
- โตโยตา 
- ฮอนดา 

 4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV  
- แลนดโรเวอร 
- ฟอรด 
- โตโยตา 
- ฮอนดา 
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สรุปผลการวิจัย 
 
สวนท่ี 1 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอ 
 
1.1 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 
 

 แลนดโรเวอรเปนบริษัทรถยนตท่ีผลิตและจําหนายรถยนตอเนกประสงคขับเคล่ือน 4 
ลอ ท่ีสมบูรณแบบ ซ่ึงแลนดโรเวอรมีการออกแบบรถยนตอเนกประสงค SUV เพื่อสนองตอความ
ตองการของผูใชไวท้ังหมด 3 รุนไดแก 

  

• รุน ฟรีแลนเดอร ( Freelander ) เปนรถยนตอเนกประสงค SUV ขนาดเล็ก เหมาะ
สําหรับคนหนุมสาว วัยทํางาน 

 

• รุน ดิสคัฟเวอรร่ี ( Discovery )  เปนรถยนตอเนกประสงค SUV ขนาดกลาง เหมาะ
สําหรับครอบครัวท่ีตองการเดินทางท้ังในเมืองและนอกเมืองเพื่อการพักผอนให
ความปลอดภัยสําหรับครอบครัว 

 

• รุน เรนจโรเวอร ( Range Rover )  เปนรถยนตอเนกประสงค SUV ขนาดใหญ เปน
รถตรวจการณ เหมาะสําหรับผูบริหารระดับสูงเปนรถขับเคลื่อน 4 ลอท่ีมีความ
ทันสมัยดวยรูปลักษณ ยอดเยี่ยม ใชเทคโนโลยีช้ันสูง 

 
 ซ่ึงรถยนตอเนกประสงคท้ัง 3 รุน นั้นออกแบบมาเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชในปจจุบัน ดังนั้นกระบวนการในการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV 
ของแลนดโรเวอรจึงมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 (1) ศึกษารถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีทําตลาดอยูในปจจุบันทางดานคูแขง 
 (2) ศึกษาขอมูลลูกคา อันไดแก ความตองการของลูกคา กลุมผูใช โดยทําการสอบถาม
จากการเยี่ยมชมหรือจากการส่ังซ ื้อรถของลูกคา เปนตน 
 (3) ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีจะทําใหเกิดการซ้ือรถแลนดโรเวอร 
 (4) ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ของแลนดโรเวอร 
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 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอรจะตองมี
ข้ันตอนในการศึกษาหาขอมูลในตัวผลิตภัณฑ คูแขงทางการตลาด ศึกษาขอมูลของลูกคา ความ
ตองการของลูกคารวมท้ังแรงจูงใจในการท่ีจะทําใหลูกคาซ้ือรถ ซ่ึงท้ังนี้ แลนดโรเวอรจะคงยึดหลัก 
ความเปนเอกลักษณของแลนดโรเวอรท่ีสรางสรรยนตกรรมแหงการขับเคล่ือน 4 ลอท่ีงดงามใน
รูปลักษณอันยอดเยี่ยมในดานคุณภาพความทนทาน ตอบสนองทุกความตองการแกผูเปนเจาของอัน
เหมาะสมกับสถานะทางสังคมและวิถีชีวิตของบุคคลท่ีเปนกลุมเปาหมายของแลนดโรเวอร  

 
1.2 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 
 

 ฟอรดเปนรถที่ไดรับการยอมรับจากลูกคาท่ัวโลกในเร่ืองสมรรถนะ ความปลอดภัย 
ความสะดวกสบายซ่ึงหัวใจหลักของความสําเร็จจากฟอรดก็คือการท่ีฟอรดไดรับการออกแบบ
รถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีไดมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ดังนั้นเพื่อใหการออกแบบสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ทางฟอรดไดออกแบบรถยนตอเนกประสงค SUV ออกมา
ดวยกันท้ังหมด 3 รุน ไดแก 

  

• รุนเอสเคป (Escape)  เปนรถยนตอเนกประสงค SUV ขนาดเล็ก ท่ีใชท้ังในเมือง
และนอกเมือง เหมาะสําหรับหนุมสาว 

 

• รุนเอเวอเรสต (Everest) เปนรถยนตอเนกประสงค SUV ขนาดกลาง เนนการใช
งานสําหรับครอบครัว ทองเท่ียว สันทนาการดานตาง ๆ 

 

• รุนเอ็กซพลอเรอร ( Explorer ) เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ เปนรถตรวจการณ
เอ้ือประโยชนในหลายรูปแบบ เหมาะสําหรับกลุมผูบริหาร เปนรถอเมริกาท่ีได
มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก 

 
 ดังนั้นทางฟอรดจึงไดมีลําดับข้ันตอนเกี่ยวกับกระบวนการสรางภาพลักษณรถยนต

อเนกประสงค SUV ท้ัง 3 รุนไวดังนี้ คือ 
 (1)  ศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑ ซ่ึงมีท้ังหมด 3 รุน อันไดแก รุนเอสเคป (ขนาดเล็ก) รุน
เอเวอเรส (ขนาดกลาง) รุนเอ็กซพลอเรอร (ขนาดใหญ) 
 (2)  สํารวจความตองการของลูกคาวามีความสอดคลองกับความตองการตัวผลิตภัณฑ
หรือไมอยางไร 
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 (3)  ศึกษาขอดี ขอเสียของรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีทําตลาดในปจจุบัน 
 (4) วางแผนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการ
เปนเจาของ ท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก 
 (5) ออกแบบและทําการผลิตรถยนตอเนกประสงค SUV ตามแบบเฉพาะของฟอรด 

 
  กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนต SUV ของฟอรด คือตองการทําการศึกษาขอมูล
ของผลิตภัณฑรวมท้ังศึกษาขอดีขอเสียของรถประเภทน้ีเพื่อนําปรับปรุงและทําการวางแผนและ
ออกแบบใหไดตามความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย แตท้ังนี้กระบวนการสรางภาพลักษณท่ี
สรางข้ึนท้ัง 3 รุน ตองยึดหลัก ความเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก 
 
1.3 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา 
 
 ดวยเหตุผลท่ีวาโตโยตานั้นเปนตลาด Mass Market ซ่ึงเนนกลุมลูกคาเปนหลักแตใน
ขณะเดียวกันทางโตโยตาเองก็ไดทําการผลิตรถยนตอเนกประสงค SUV ท้ัง 2 รุน เพ่ือออกแบบมา
ตอบสนองความตองการของผูใชเฉพาะกลุม ดังนั้นทางโตโยตาตองมีการปรับเปล่ียนภาพลักษณท่ี
จากเดิมผูบริโภคมองวาเปนตลาด Mass Market ใหเปน Niche Maeket ท่ีเปนตลาดรถยนต
อเนกประสงค SUV โดยตรง ซ่ึงมีดวยกัน 2 รุนคือ 

 

• รุนรัฟโฟร ( RAV4 ) เปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก เหมาะสําหรับผูใชท่ีเปนวัย
หนุมสาวคนทํางานท่ีมีรายไดคอนขางสูง 

 

• รุนแลนด ครูเซอร พราโด ( Land Cruiser Prado ) เปนรถยนตอเนกประสงคขนาด
ใหญ กลุมผูใชเปนกลุมผูใชท่ีใชรถยนตประเภทอเนกประสงคเปนคันท่ี2 – 3 ของ
ครอบครัว 

 
 ซ่ึงรถยนตอเนกประสงค SUV ท้ัง 2 รุนของโตโยตานั้นออกแบบมาเพ่ือสามารถ

ตอบสนองตอการใชงานของผูบริโภคดังนั้นทางโตโยตาจึงมีกระบวนการสรางภาพลักษณรถยนต
อเนกประสงค SUV ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 (1) วิเคราะหตลาดรถอเนกประสงค SUV เพราะจากเดิมรถโตโยตามีลักษณะเปน Mass 
Market ท่ีใชการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ซ่ึงเนนคนกลุมใหญเปนหลัก ขณะเดียวกันก็มีกลุม
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ลูกคาเฉพาะท่ีเรียกวา Niche Market ท่ีตองการรถยนตอเนกประสงค SUV ในราคาท่ีซ้ือไดจากผูผลิต
ในแถบเอเชีย 

 (2) ปรับเปล่ียนภาพลักษณ  โดยมีการเปล่ียนภาพลักษณรถยนตโตโยตาจากเดิมท่ีมองวา
เปนรถ “คุณภาพตํ่า ราคาถูก” เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงจากทางรถยุโรปใหกลายเปน “รถยนตแหง
คุณภาพ” 

 (3)  ศึกษาขอดีขอเสียของรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีทําการตลาดรวมท้ังของโตโยตา
เองดวย 

 (4)  วางแผนในการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ใหมีความแตกตางจาก
คูแขงในตลาด 

 (5)   ทําการผลิตออกสูสายตาผูบริโภคเปาหมาย 
 

 กระบวนการในการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตาจึงตองมี
ลําดับข้ันตอนในการวิเคราะหตลาดของรถประเภทน้ี กลุมเปาหมาย รวมท้ังดูสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมเพื่อทําการวางแผนและออกแบบรถยนตอเนกประสงค  SUV ใหเปนท่ียอมรับกับ
กลุมเปาหมายโดยมีการปรับเปล่ียนภาพลักษณท่ีมองวาเปน “รถคุณภาพตํ่า ราคาถูก” ใหกลายมาเปน 
“รถยนตแหงคุณภาพ” ใหกลุมเปาหมายไดยอมรับ 

 
1.4 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา 
 

 ฮอนดาไดเล็งเห็นพฤติกรรมใชรถยนตเปล่ียนไปผูบริโภคหันมาใหความสนใจกับ
รถยนตอเนกประสงค SUV มากข้ึน ทําใหทางฮอนดาไดทําการผลิตรถออกมาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชในปจจุบันซ่ึงทางบริษัทไดทําการผลิตออกมา ไดแก รุนฮอนดา ซีอาร - วี เปนรถ
อเนกประสงคขนาดเล็ก เหมาะสําหรับคนรุนใหม ท่ีตองการรถเกงไวใชงานและอยากไดรถไวใช
งานทองเท่ียวเดินทางไปพรอมกัน 

 จากการวางแผนในการผลิตรถยนตรุนนี้ออกมาทางบริษัทฮอนดาตองมีการศึกษาถึง
กระบวนการในการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดาซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

 
 (1)  วิเคราะหตลาดรถยนตอเนกประสงค SUV กอนท่ีจะตัดสินใจทําการวางแผนใน

ข้ันตอนตอไป 
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 (2)  ศึกษาขอมูลของรถยนตอเนกประสงค SUV ในตลาดโดยรวมท้ังหมด วาผลิตภัณฑ
ของเราจัดอยูในรถยนตอเนกประสงคกลุมใด กลุมเปาหมายเปนใคร และคูแขงทางการตลาดของเรา
มีใครบาง และหาขอดีขอเสียมาทําการปรับปรุง แกไขใหดีข้ึน 

 (3) วางแผนท่ีจะทําการผลิตรถรุนนี้ออกมา เพ่ือเสนอทางเลือกใหกับผูบริโภค ท่ีมีความ
แตกตางจากคูแขง 
 (4)  ทําการออกแบบรูปลักษณของรถอเนกประสงค ฮอนดา รุน ซีอาร - วี โดยเนน
หลักการ “DQR” อันไดแก Durability (ความคงทน) Quality (คุณภาพ) และ Reliability (ความ
เช่ือถือไดในประสิทธิภาพของการใชงาน)  
 (5) การสรางแรงจูงใจ โดยเนนเร่ืองการใชเคร่ืองยนตท่ีไมเพิ่มภาวะมลพิษใหแก
ส่ิงแวดลอม ดวยการพัฒนาและสรางเคร่ืองยนตท่ีกอภาวะมลพิษต่ําและประหยัดเช้ือเพลิงสูงสุด 
ท้ังนี้เนื่องจากบริษัท ฮอนดา เช่ือวารถยนตท่ีจะชนะในอนาคต คือ รถยนตท่ีกอมลภาวะใหแก
ส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุดและใชน้ํามันเช้ือเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา นั้นตองมีข้ันตอน
ในการวิเคราะหตลาดโดยรวมของรถยนตเพื่อท่ีจะทําการสํารวจความตองการของผูบริโภคได
ถูกตองและทําการวางแผน ออกแบบ เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับลูกคาไดตรงตามความตองการ 
 
สวนท่ี 2 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอ 
  
2.1 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 

 
 การวางตําแหนงสินคา (Positioning)  ถือไดวาเปนการกําหนดภาพลักษณเพื่อให

กลุมเปาหมายที่เปนลูกคาไดเขาใจและพอใจในส่ิงท่ีสินคาเปน เม่ือเทียบกับคูแขงในตลาด หรือ
แมกระท่ังความพยายามในการสรางตราสินคาของแลนดโรเวอรใหอยูในตําแหนงเฉพาะภายในการ
รับรูเกี่ยวกับรถแลนดโรเวอร โดยตําแหนงสินคานั้นเปนส่ิงท่ีสะทอนภาพลักษณของรถยนต
อเนกประสงคเม่ือเทียบกับคูแขง  

 
 ดังนั้น บริษัทแลนดโรเวอรไดมีการวางตําแหนงรถยนตอเนกประสงคของแลนดโรเวอร

ไวแตกตางจากรถคูแขงประเภทเดียวกัน โดยวางตําแหนงสินคาเปน Premium SUV Car เนื่องจากรถ
แลนดโรเวอรเปนรถที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดดเดน และสามารถตอบสนองความตองการในทุก
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ระดับชนช้ัน แลนดโรเวอรไดมีการแยกการวางตําแหนงผลิตภัณฑออกมาดวยกันท้ังหมด 3 รุน 
ไดแก 

 รุนฟรีแลนเดอร  เปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก (Small SUV)  ท่ีเหมาะสําหรับ
ครอบครัวท่ีตองการใชพื้นท่ีในการใชสอยมากกวารถเกง สามารถบรรทุกสัมภาระและจํานวนคนใน
ครอบครัวไดมาก รวมท้ังยังใชไดท้ังในเมืองและนอกเมือง สมบุกสมบัน หรูหราในสไตลของแลนด
โรเวอร คูแขงทางการตลาดในรถประเภทเดียวกัน ไดแก Rav 4 , CR-V ,SuzukiGrandvitara ,Subaru 
Forntera , Ford Ecape และ Mazda Tribute  

 
 รุนดิสคัฟเวอร่ี เปนรถอเนกประสงคขนาดกลาง (Compact SUV)   เหมาะสําหรับเปนรถ

พักผอนขนาดใหญ ใชในงานกิจกรรมกลางแจง ลุยๆ ในแบบสมบุกสมบัน สวนใหญเปนรถคันท่ี
สองของครอบครัว คูแขงทางการตลาดในรถประเภทเดียวกัน ไดแก  Jeep Grand Cherakee ,Bmw 
X 5  ,  T o y o t a  L a n d  C r u i s e r  P r a d o 
 

 รุนเรนจโรเวอร เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ (Large SUV)  ท่ีมีความหรูหราในแบบ
ฉบับของแลนดโรเวอรอยางแทจริง โดยแลนดโรเวอรมองวาเรนทโรเวอรไมมีคูแขงทางการตลาดรถ
โดยตรงในรถอเนกประสงค S U V  ระดับสูงข้ึนมาท่ีจะมาเทียบกับเรนจโรเวอรได 
 
2.2 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 

  
 การกําหนดตําแหนงสินคาทางการตลาดของฟอรด ไดมีการกําหนดตําแหนงทางการ

ตลาดไวอยางชัดเจนเพื่อสนองตอความตองการของผูใชไดอยางเหมาะสม ซ่ึงรถยนตอเนกประสงค 
SUV ของฟอรดเนนสมรรถนะการใชงานท่ีแข็งแกรง ทนทาน เนนความโออา และยึดหลัก 
“มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก” อันไดแก 

  
 รุนเอสเคป  เปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก (Small SUV) ท่ีเหมาะสําหรับครอบครัว  

กลุมเปาหมายเปนชนช้ันกลางถึงชนช้ันสูง เนนวิ่งในเมืองมากกวาวิ่งตางจังหวัด และคูแขงของ
ฟอรดเอสเคป คือ Rav4 , CR-V, SuzukiGrandvitara , Subaru Forntera , Freelander , Mazda Tribute 
. 

 
 รุนเอเวอเรสต เปนรถอเนกประสงคขนาดกลาง (Compact SUV) เปนรถครอบครัว 7 ท่ี

นั่ง ท่ีผลิตข้ึนมาเปนคร้ังแรกของโลกในประเทศไทย กลุมของผูใชรถเปนกลุมเดียวกับ ฟอรด  เอส
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เคปแตการใชงานน้ันจะเนนตามตางจังหวัด ลุยตามปาเขาท่ีใชแรงบิดสูงจะเหมาะกวา  คูแขงทาง
การตลาดท่ีมีอย ู ในปจจุบัน ไดแก Jeep Grand Cherakee , Bmw X5 , Toyota Land Cruiser Prado. 
 

 รุนเอ็กซพลอเรอร เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ (Large SUV)  มีความหรูหรา การใช
งานไมสมบุกสมบันมากนักเหมาะสําหรับกลุมผูบริหาร และสวนใหญจะใชรถรุนนี้เปนคันท่ี 2 - 3 
ในบาน กลุมผูใชตองมีใจรักและภักดีตอรถยี่หอนี้จริง ๆ  คูแขงทางการตลาดท่ีมีอย ู ในปจจุบัน ไดแก 
Porsche Cayenne, BMW X5, Volvo XC90 , Lexus LX470,Mercedes-benz ML 500, Volkswagen 
Touareg . 

 
 การกําหนดตําแหนงของรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด ใหเนนถึงความชัดเจน

ดานความเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลกในการผลิตและจําหนาย  เพื่อสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคคนไทยในปจจุบันได ดังนั้นการกําหนดตําแหนงของรถยนตอเนกประสงคท้ัง 
3 รุน ของฟอรดนั้นจะมีการกําหนดกลุมผูบริโภคเปาหมาย อรรถประโยชนของการใชงาน รวมทั้ง
คูแขงทางการตลาดใหผูบริโภคจะไดรับรูไดวาตําแหนงสินคาท่ีใชอยูอยูในตําแหนงใดของตลาดรถ
อเนกประสงค SUV  

 
2.3 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา 
 

 บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด  เปนบริษัทท่ีไมใชรถตนแบบอเนกประสงค 
SUV  ดังนั้น การสรางความเช่ือม่ันวาเปนรถที่มีคุณภาพจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก สวนของ
นโยบายดานการตลาด โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย ไดวาง Positioning รถยนตอเนกประสงค 
SUV ของโตโยตา ไดจัดกลุมรถยนตอเนกประสงค ออกเปน 2 รุน อันไดแก RAV4 และ Land 
Cruiser Prado ซ่ึงไดอธิบายใหฟง ดังนี้  

  
 รุนรัฟโฟร จัดวาเปนรถอเนกประสงคขนาดเล็ก (Small SUV)  ออกแบบมาโดยเนนใน

แงประสิทธิภาพการทรงตัวเปนหลัก เปนรถท่ีเหมาะแกการใชท้ังเพื่อการทํางานและเพื่อกิจกรรม
การพักผอนเปนกึ่งรถสปอรตกะทัดรัด หรูหรามีสไตล สามารถใชในทุกเสนทางไดอยางดีเยี่ยม 
รุนรัฟโฟร สามารถพูดเร่ืองความประหยัดไดวามีเคร่ืองยนตเบนซินแบบประหยัดน้ํามัน 2 ลิตร และ
รุน 3 ประตู มีเคร่ืองยนตขนาด 1.8 ลิตรท่ีเล็กกวาและประหยัดกวา คูแขงท่ีมีในตลาด คือ Freelander 
,Suzuki Grandvitara , Honda CR-V , Ford Escape และในกลุมของผูใชจะเปนหนุมสาวสมัยใหมท่ี
รอบคอบและใชจายอยางมีเหตุผล มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
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 รุนแลนดครูเซอร พราโด เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ (Large SUV ) ท่ีมีความ
หรูหราโดดเดน ดูภูมิฐาน ดวยประสิทธิภาพของรถ ท่ีใหวิสัยดีเยี่ยม ใชงานไดท้ังในเมืองและ
เสนทางทุรกันดาร รวมท้ังการทองเท่ียวทุกรูปแบบ คูแขงทางการตลาดของแลนดครูเซอร ไดแก 
Jeep Grand Cherakee,Bmw X5, Volvo XC90. และกลุมของผูใชท่ีทางบริษัทไดกําหนดไว จะเปน
บุคคลระดับผูนํา ผูรักอิสระเปนตัวของตัวเอง 

 
 การวางตําแหนงสินคามีความเกี่ยวของกับการสรางภาพลักษณของสินคาใหเกิดข้ึน

ภายในใจของผูบริโภค การวางตําแหนงสินคาไดอยางเหมาะสม ทําใหกลุมเปาหมายไดรูถึง
ประโยชนหรือคุณคาท่ีตนจะไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ ดังนั้น โตโยตาจึงไดมีการกําหนด
ตําแหนงของรถอเนกประสงค SUV ใหเปนรถที่มีคุณภาพ สามารถใหผูใชมีทางเลือกในการ
ตัดสินใจซ้ือได ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในครบครัน เหมาะสําหรับเปนรถครอบครัวท่ีใชเปน
ทางเลือกในการตัดสินใจเปนคันท่ี 2 – 3 สําหรับการเดินทางในเมืองและนอกเมืองท่ีตองบรรทุก
สัมภาระมากมายรถอเนกประสงคของโตโยตา ก็สามารถตอบสนองความตองการของผูใชได 
รวมท้ังกลุมผูใชสวนใหญจะเปนลักษณะของครอบครัวท่ีรักการเดินทาง และตองการรถท่ีมากกวา
รถเกงท่ัวไป 
 
2.4 การวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา 

 
 ปจจุบันรถยนตอเนกประสงค ฮอนดารุนซีอาร – วี  เปนรถที่สรางความสําเร็จทางการ

จําหนายใหแก บริษัทฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัด สูงท่ีสุด โดยเฉพาะในป ค.ศ. 1998 
จนถึง ค.ศ.  2000 ดวยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาใหตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคทําให ฮอนดารุน ซีอาร – วี  พัฒนาและดีไซคใหสามารถใชอเนกประสงคไดท่ัวไป เหมาะ
เปนรถสําหรับครอบครัว ใชทองเท่ียวลุย ๆ ได สามารถใชงานท่ีสมบุกสมบันได และเปนไดท้ัง Full 
time, Part time, Real time  

 
 ฮอนดารุน ซีอาร – วี  มีการกําหนดกลุมเปาหมายเปนกลุมผูใชท่ีเปนผูหญิงมากข้ึน

เพราะทางบริษัทฮอนดา มองวา ในอดีตรถยนตอเนกประสงค SUV นั้นเหมาะท่ีจะใชกับผูชาย
มากกวา เพราะขนาดรถที่ใหญ ความสมบุกสมบันในการใชงานตามพ้ืนผิวขรุขระหรือแมแตพื้นท่ีท่ี
ทุรกันดารความเปนชายจะเหมาะสมกับการขับข่ีมากกวา แตปจจุบันบทบาทของผูหญิงมีมากข้ึน 
ผูหญิงทํางานนอกบานมากข้ึน การตัดสินใจบางอยางไมตองพ่ึงคนในครอบครัว ความกลาในการ
แสดงออกของผูหญิง มีความเขมแข็งมากข้ึน นั่นแสดงใหเห็นวา บทบาทของผูหญิงในปจจุบันมีการ
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พัฒนาและเปนองคประกอบหนึ่งในการกําหนดตําแหนงของสินคา ใหเหมาะกับการใชงานสําหรับ
กลุมเปาหมายท่ีเปนผูหญิง ดังนั้น การกําหนดตําแหนงรถยนตอเนกประสงค SUV จึงกําหนดให
สามารถใชงานกับผูหญิงมากข้ึน การดีไซคท่ีออกแบบมาเพื่อสนองความตองการของผูใชท่ีเปน
ผูหญิง จึงทําใหในปจจุบัน บริษัท ฮอนดา ไดกําหนดกลุมลูกคาท่ีจากเดิมเปนผูชาย ปรับเปล่ียน
ภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค ของฮอนดารุน ซีอาร – วี  ใหเหมาะกับผูหญิง 

 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาบริษัทฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย จํากัดไดมี การกําหนด

ตําแหนงทางการตลาดของรถยนตอเนกประสงค SUV ไวใหเปนรถยนตอเนกประสงคท่ีมี ขนาดเล็ก 
(Small SUV) ท่ีรูปลักษณการออกแบบตาง ๆ ดีไซคใหมีความเหนือช้ันกวาเม่ือเทียบกับคูแขง เชน 
การใชเคร่ืองยนตท่ีไมกอมลภาวะส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหกลุมลูกคาเกิดแรงจูงใจ
ใหอยากเปนเจาของ เพราะเช่ือม่ันในตราสินคาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
 
สวนท่ี 3 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแตละยี่หอ 

 
3.1 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอร 

 
 จากการสรางภาพลักษณท่ีตองการใหผูบริโภคไดรับรูวาภาพลักษณของรถยนต

อเนกประสงค SUV นั้นเปนรถท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความโดดเดนในตัวของมันเอง และ
พยายามส่ือใหเห็นวาเปนรถตนแบบท่ีแทจริง ซ่ึงในแตละรุนท่ีแลนดโรเวอรนั้นทําการผลิตจะมี
กระบวนในการสรางภาพลักษณท่ีเหมือนกันแตวิธีการส่ือสารภาพลักษณของรถในแตละรุนของ
แลนดโรเวอรนั้นมีวิธีการส่ือสารใหกลุมผูบริโภคไดทราบนั้นแตกตางกัน  

 
 รุนฟรีแลนเดอร (Freelander) ท่ีเปนรถยนตอเนกประสงคขนาดเล็ก มีคุณสมบัติท่ีเนน

ภาพลักษณในดานสมรรถนะการขับข่ีเปนหลัก  เพื่อตอกย้ําความเปนผูนําดานในตลาดรถ SUV  
ระดับพรีเม่ียมอยางแทจริง รุนฟรีแลนเดอร นับเปนรถ  SUV ท่ีผลิตข้ึนเพื่อตอบสนองรสนิยมการใช
รถของคนรุนใหม ดวยรูปทรงท่ีทันสมัย กะทัดรัด แตใหพื้นท่ีใชสอยท่ีกวางขวาง  

 
 ภาพลักษณของรถแลนดโรเวอร รุนฟรีแลนเดอร เนนภาพลักษณดานสมรรถนะการขับ

ข่ีเปนหลัก เพื่อตอกย้ําความเปนผูนําในตลาดรถ SUV  ระดับพรีเม่ียมอยางแทจริง แลนดโรเวอร รุน
ฟรีแลนเดอร เปนรถรุนท่ีพิเศษท่ีผานการตกแตงนําเขาจากตางประเทศ เพื่อเสริมบุคลิกท่ีเปนสปอรต
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และหรูหรา รถรุนนี้ผลิตข้ึนเพื่อตอบสนองรสนิยมการใชรถของคนรุนใหม ดวยรูปทรงท่ีทันสมัย 
กะทัดรัด พื้นท่ีใชสอยท่ีกวางขวางและใหความอเนกประสงคท่ีมากกวา 

 รุนดิสคัฟเวอร่ี (Discovery) เปนรถอเนกประสงคขนาดกลาง ท่ีใชเพ่ือการพักผอน ท่ีมี
ความทนทาน ในดานการผจญภัยไดอยางดีเยี่ยม มีความปลอดภัยสูง รวมท้ังมีสมรรถนะการขับข่ีใน
เมืองและนอกเมืองท่ีคลองตัว ประหยัดน้ํามัน ไมวาจะใชรถสําหรับการเดินทางของครอบครัว
หรือไมก็ตาม ผูใชรถมักจะเปนคนท่ีสนุกสนานหรือชอบกิจกรรมและการผจญภัยกลางแจง เจาของ
รถตางทราบถึงคุณคาท่ีแทจริงของประสิทธิภาพแบบออฟโรดของดิสคัฟเวอร่ี โดยไมจําเปนวาผูใช
ไดใชศักยภาพของรถในแบบออฟโรดหรือไม  ซ่ึงพวกเขามีความสนใจอยางมากตอความปลอดภัย 
ความสบายและการบังคับรถบนถนนเชนเดียวกับรูปแบบท่ีทันสมัย 

 
 รุนเรนจโรเวอร (Range Rover)  เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ ท่ีมีความหรูหราและมี

เอกลักษณเฉพาะตัว ท่ีผสมผสานระหวางรุนฟรีแลนเดอรกับรุนดิสคัฟเวอร่ีผนวกเขาไวดวยกัน เรนจ
โรเวอรเปนรถที่เนน Image  (ภาพลักษณ)  ของรถแลนดโรเวอรท่ีเปนสัญลักษณทางสถานภาพอยาง
เงียบและไมตองมีการพิสูจน เพราะเรนจโรเวอรเปนช่ือท่ีมีเอกลักษณ ทําใหสามารถยืนหยัดอยูได
ดวยตัวเอง ซ่ึงปนหัวใจของท้ังแรงดึงดูดใจและภาพลักษณทางการตลาด  
 

 วิธีการส่ือสารภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอรท้ัง 3 รุน มี
วิธีการในการส่ือสารภาพลักษณท่ีคอนขางชัดเจนในแตละรุน เพื่อใหลูกคากลุมเปาหมายเห็น
ภาพลักษณของรถยนตประเภทนี้อยางชัดเจน วาภาพลักษณท่ีแลนดโรเวอรตองการจะส่ือนั้นเปน
เชนไร เพื่อใหเขาใจไดถูกตองตรงกัน ความเปนเอกภาพในตัวผลิตภัณฑ จะบงบอกถึงคุณลักษณะ
ของตัวเองไดอยางดี โดยใชวิธีการโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ ตาง ๆ เพื่อเผยแพรและโฆษณาใหกลุม
ผูบริโภคเปาหมายไดทราบถึงภาพลักษณใหมของรถยนตอเนกประสงค SUV รุนตาง ๆ  และความ
พิเศษตาง ๆ ท่ีจะไดรับจากการใชรถยนตแลนดโรเวอรอันรวมถึงการบริการท่ีครบวงจร และความ
เอาใจใสจากบริษัทฯ ในการใหบริการหลังการขาย อยางไรก็ตามจุดขายท่ียังคงแฝงอยู คือ ขาย
คานิยมของรถเพื่อยกระดับฐานะตัวเองในสังคม และความจําเปนของการมีรถยนตซ่ึงถือเปนเสมือน
ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและธุรกิจ โดยใชกลยุทธการสรางแรงจูงใจในเนื้อหาโฆษณาผานส่ือ
ตาง ๆ ในขณะเดียวกัน ท้ังในดานเทคโนโลยี ความทันสมัยความสวยงาม ความสะดวกสบาย และ
ความแข็งแกรงทนทาน 
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3.2 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 

 
 รถยนตอเนกประสงค  SUV  ตระกูลฟอรดเปนรถท่ีไดรับการยอมรับจากลูกคาท่ัวโลก

ในเร่ืองสมรรถนะ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายที่เหนือกวา ซ่ึงหัวใจหลักของความสําเร็จจาก
ท่ัวโลกไดถูกถายทอดมาถึงลูกคาชาวไทย ภายใต มาตรฐานคุณภาพระดับโลก เชนเดียวกัน และจาก
การผลิตรถยนตอเนกประสงคออกมา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาออกมาท้ัง 3 รุนนั้น 
ทางฟอรดเองก็มีวิธีการส่ือสารภาพลักษณออกมาใหเห็นอยางชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคเปาหมายไดรับ
ทราบ ดังน้ี  

 
 รุนเอสเคป (Escape) เปนรถอเนกประสงคSUV ขนาดเล็ก ขับเคล่ือน 4 ลอ ยอดขาย

สูงสุดในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากใหความอเนกประสงคและความคุมคาสูงสุด ท้ังเคร่ืองยนตท่ีมีพลัง
แรงจัดใชน้ํามันอยางคุมคารวมถึงอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีเหนือกวารถระดับเดียวกัน 
โดยเฉพาะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครุยสคอลโทรล ท่ีถูกติดต้ังเปนคร้ังแรกในรถยนตระดับ
ลานตน ๆ  ความเปนผูนําระดับโลกของฟอรด ชวยใหฟอรดสามารถพัฒนารถอเนกประสงคขนาด
เล็ก ใหมีความคุมคาในราคาท่ีเหมาะสม  
 

 รุนเอเวอเรสต (Everest) เปนรถอเนกประสงค SUV ขนาดกลาง เปดตัวคร้ังแรกใน
เมืองไทย เม่ือตนปท่ีผานมา ซ่ึงตรงกับปท่ีฟอรดมอเตอรคอมมานี ฉลองครบรอบ 100 ปพอดี โดย
ภาพลักษณของ ฟอรดเอเวอเรสต เปนรถสําหรับครอบครัวท่ีนิยมการเดินทาง ท้ังแบบออฟโรดและ
ออนโรด ความสะดวกสบายของหองโดยสารระบบปรับอากาศท่ีเย็นไดแบบท่ัวถึงท้ังคัน  
 

 ฟอรด เอ็กซพลอเลอร(Explorer)  เปนรถอเนกประสงค SUV ขนาดใหญ มีภาพลักษณท่ี
เปนรถสปอรตอเนกประสงคท่ีมียอดจําหนายสูงสุดในอเมริกาและท่ัวโลก เทคโนโลยีท่ีผสานความ
หรูหราควบคูไปกับความแกรง ทนทาน ดวยการออกแบบโครงสรางใหมของเคร่ืองยนต 4.0 ลิตร 
V6  จึงสงผลใหภายในกวางขวางและโออามากข้ึน ใหรูสึกไดทันทีถึงความสะดวกสบายท่ีเหนือกวา
รถ SUV ท่ัวไป  
 

 วิธีการส่ือสารภาพลักษณของฟอรดท้ัง 3 รุนนั้นมีวิธีการส่ือสารภาพลักษณของรถท่ี
แตกตางกันตามคุณสมบัติของรถและขนาดของการใชงานท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 
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เพื่อใหผูบริโภคเปาหมายไดรับรูถึงภาพลักษณท่ีสรางข้ึนรวมท้ังใหเขาใจในทิศทางและความหมาย
เดียวกัน 
 

 บริษัท ฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส ประเทศไทย จํากัด ไดใชส่ือท่ีนําเสนอในนิตยสาร
รถยนตท่ีอยูในความนิยมของผูรับสาร จะมีโอกาสเขาถึงกลุมเปาหมายทางการตลาดของรถ
อเนกประสงคยี่หอนี้ไดมากกวาประเภทหนังสือพิมพ เนื่องจากความนิยมและความสนใจของกลุม
ผูใชจะสนใจและใหความสนใจซ้ือรถอเนกประสงคจากการศึกษารถโดยดูจากขอมูลท่ีไดจาก
นิตยสารรถยนตท่ีไดนําเสนอ รวมท้ังสรางความตางของสินคาใหกลุมเปาหมายไดทราบคุณสมบัติ
ของสินคา 
 
3.3 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตา  

 
 วิธีการสื่อสารภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงคของโตโยตานั้นตางกันเนื่องดวย

ขนาดเครื่องยนตของรถ การใชงานความเหมาะสมของผูบริโภค ทําใหโตโยตาตองมีวิธีการส่ือสาร
ภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV   2 รุน ออกมาใหผูบริโภคไดเขาใจอยางชัดเจน วา
รถยนตอเนกประสงค SUV เปนรถท่ีทางโตโยตาตองการส่ือสารใหมีภาพลักษณเปนรถ
อเนกประสงคแนวสปอรตท่ีไมตองการใหกลุมผูใชไดรูสึกวา เปนรถแนวตลาดท่ัวไปที่มีใชกันให
เกล่ือนในทองถนน แตอยากใหผูใชไดรูสึกวารถที่เขาเลือก เปนรถที่เวลาขับข่ีแลวรูสึกภูมิใจกับมัน
และคนใกลชิดใหความสนใจเปนพิเศษ ซ่ึงแบงดวยกัน 2 รุน ดังนี้  
 

 ภาพลักษณ RAV4  เปนรถอเนกประสงคท่ีมีการออกแบบใหเปนรถอเนกประสงคขนาด
เล็กซ่ึงจะมีคูแขงทางการตลาดอยูบางในขณะน้ีอยางเชน Honda CR - V, Land Rover Freelander 
เปนตน ซ่ึงรถรุนนี้มีการออกแบบใหเลือกท้ังแบบ 3 ประตูและ 5 ประตู โดยท่ีนําเขามาจําหนายใน
เมืองไทยจะเปนรุน 5 ประตู ซ่ึงรถรุนนี้ใชเคร่ืองยนตเบนซินแบบประหยัดน้ํามันขนาด 2 ลิตรและ
เปนรถท่ีใชท้ังการทํางาน และกิจกรรมพักผอน เปนรถกึ่งสปอรตกระทัดรัด โดยกลุมเปาหมายนั้น 
จะเปนกลุมคนท่ีใชรถคันนี้เปนคันท่ี 2 และใชสําหรับในการลุย ออกนอกเมือง 

 
 รุนแลนด ครูเซอร ปราโด (Land Cruiser Prado) เปนรถอเนกประสงคขนาดใหญ ซ่ึง 

เปนรถในเซกเมนทรถยนตออฟโรดระดับหรู รวมท้ังออกแบบมาเพื่อสนองความตองการของบุคคล
ระดับผูนํา ผูรักอิสระในแบบฉบับของตนเอง เปนรถท่ีอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ีใชสอยท่ีมากกวา
สะ ดวกสบาย ใชท้ังในเมืองและนอกเมือง มีความสมบุกสมบัน   

DPU



 123

 
 
 
 ปจจัยในการสรางภาพลักษณรถอเนกประสงค SUV ของโตโยตา มีการใชส่ือในการ

เปนผูถายถอดขาวสารนี้สวนใหญจะเปนส่ือนิตยสารรถยนต ซ่ึงกระจายอยูตามคอลัมภตาง ๆ เชน 
คอลัมภขาวสังคม การทดสอบรถยนต การแนะนํารถยนตใหม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับทาง บริษัท โตโยตา 
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ปอนให เชน งานแถลงขาวรถรุนใหม ซ่ึงจะจัดอยูในคอลัมภแนะนํา
รถยนตใหม เปนตน สวนหนึ่งท่ีไมคอยไดลงในส่ือหนังสือพิมพ เปนเพราะ โตโยตา มีมุมมองวา 
การสรางภาพลักษณรถอเนกประสงคของทั้ง 2 รุนนี้เปนรถใหมท่ีเขามาทําตลาดในสายตาของคน
ไทย ถึงแมวารถอเนกประสงคจะมีการทําตลาดอยูกอนหนาแลวในหลายยี่หอ การที่จะทําให
กลุมเปาหมายนั้นยอมรับนั้นตองใชเวลาในการท่ีกลุมเปาหมายจะยอมรับ เพราะกลุมเปาหมายและ
กลุมผูท่ีคาดวาจะใชตระหนักถึงภาพลักษณของโตโยตาเปนรถคุณภาพในการผลิตรถเล็กถึงขนาด
กลางประเภทรถนั่งของคนรุนใหมเสียมากกวา ดังนั้นการพิจารณาส่ือท่ีลงโฆษณารถอเนกประสงค
จึงตองทําการตัดสินใจอยางรอบคอบ ทางผ ู บริหารตัวสินคามีความต้ังใจท่ีจะสรางภาพลักษณ 
(Image) ของตัวสินคาใหดียิ่งข้ึนไมวาจะดานโฆษณา ประชาสัมพันธ การจัดโชวตาง ๆ  ซ่ึงรถนั้นจะ
มี Option ตาง ๆ ท่ีเพ่ิมความหรูหราใหกับตัวรถและเปนการยกระดับของตัวสินคาอีกทางหนึ่งดวย 
อยางเชน เบาะหนังแท ชุดแตงตาง ๆ  เปนตน  

 
 ทางผูบริหารมีการใชส่ือหนังสือพิมพมากข้ึนแตจะใชในชวงเมื่อมีเทศกาลหรือมี 

Promotion และส่ือนิตยสารจะใชตลอดป เพื่อตอกย้ําใหผูบริโภคจดจําช่ือและตัวสินคาอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกับนักขาวเพื่อใหมีขาวประสัมพันธสมํ่าเสมอ นอกจากโฆษณาท่ีมี
ตลอดท้ังปยังมีการจัดโชวตามมหกรรมรถยนตใหญ ๆ  ซ่ึงท่ีผานมาประสบความสําเร็จดานยอดขาย   
 
 การใชส่ือสวนใหญทาง โตโยตาจะใชส่ือนิตยสารเพราะมันเปนรถเฉพาะกลุม และจะใช
ตลอด ซ่ึงสวนใหญจะเปนในรูปของการแนะนํารถใหม การใหขอมูล การทดสอบ เปนตน  เพื่อตอก
ย้ําใหผูบริโภคจดจําช่ือและตัวสินคาอยางตอเนื่อง รวมท้ังกิจกรรมตางๆรวมกับนักขาว เพื่อใหมีขาว
ประชาสัมพันธสมํ่าเสมอ 
 
3.4 วิธีการส่ือสารภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของฮอนดา 
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 รถฮอนดา ซีอาร – วี ( CR – V - Comfortable Runabout Vehicle) เปนรถในรูปลักษณ
ของรถ SUV (Sport Utility Vehicle) ท่ีสามารถใชงานไดหลากหลายรูปแบบ สําหรับตอบสนองคน
รุนใหมท่ีตองการรถเกงเอาไวใชงานในชีวิตประจําวัน โดยใหมีความนุมนวล สะดวกสบาย งายตอ
การบังคับควบคุม และมีความคลองตัว เฉกเชนรถเกงสามัญธรรมดา ในขณะเดียวกันภายในมีเนื้อท่ี
กวางขวาง เหมาะแกการใชเปนยานพาหนะเดินทางรูปแบบเดียวกับรถตูหรือพวกสเตช่ันวากอน 
รวมท้ังยังสามารถใชงานไดสมบุกสมบันไดในสไตลรถลุย  

 
 ดังนั้น ภาพลักษณของ ฮอนดา ซีอาร – วี  คือ ภาพลักษณของความเปนรถอเนกประสงค

ขนาดเล็ก ท่ีอํานวยความสะดวกไดท้ัง Full Time, Part Time, Real Time ซ่ึงหมายถึงผูใชไดหลาย
สถานะ ท้ังท่ีเปนการใชงานปกติ การใชงานท่ีผูใชตองการความภูมิใจในการขับข่ี ใชไดท้ังการ
ทองเท่ียว ลุยไดและสามารถสมบุกสมบันได 
 

 บริษัท Honda Auto Mobile ไดทําการโฆษณาและประชาสัมพันธรถอเนกประสงค 
SUV ข้ึนเพื่อใหกลุมเปาหมายไดรูจัก และเปนการสรางความแตกตางท่ีเหนือคูแขงจึงไดใหทาง
บริษัทโฆษณาเปนผูนําเสนอผลงานโฆษณาออกเผยแพรตอสาธารณชน ซ่ึงกวาโฆษณาจะสามารถ
ออกสูสายตาประชาชนไดนั้นตองผานข้ันตอนการพิจารณาภาพที่จะเผยแพรออกไปใหดูเหมาะสม
ท่ีสุด  ชวงท่ีผูวิจัยทําการศึกษานั้น เปนการโฆษณารถ ฮอนดา ซีอาร – วี  ท่ีเหมือนกันทุกภาพ เพราะ
ในชวงทําการศึกษานี้อยูในชวงท่ี บริษัท ฮอนดา ออโต โมบิล จํากัด ทําการประกวดการออกแบบโล
โกฝาครอบรถ เพื่อชิงรางวัลท่ีทางบริษัทกําหนดไว รวมท้ังไดมีการจัดทํา โบชัวร เพื่อแนะนํารถ 
ฮอนดา ซีอาร – วี  ใหกลุมเปาหมายไดรับทราบถึงรายละเอียดของคุณสมบัติรถอเนกประสงค SUV 
นี้  รวมท้ังจากการจัดงาน Moter Show ท่ีเมืองทองธานีท่ีผูวิจัยกําลังทําการศึกษาอยูในขณะน้ัน 

  
 การสรางภาพลักษณของ ฮอนดา ซีอาร – วี  โดยผานส่ือโฆษณาทางนิตยสารรถยนต  4 

Wheels และ Auto Cars เหตุผลในการพิจารณาเลือกส่ือนิตยสาร เพราะ เปนนิตยสารท่ีเฉพาะกลุม 
กลุมเปาหมายท่ีสนใจรถ 4 Wheels อเนกประสงค จะพิจารณาส่ือนิตยสารที่สามารถใหรายละเอียด
ในสวนของ รูปลักษณ ส่ิงอํานวยความสะดวก ขอไดเปรียบ เสียเปรียบจากรถประเภทนี้ ซ่ึงจะมี
ขอมูลท่ีสามารถใหกับกลุมลูกคาไดพิจารณากอนตัดสินใจ และทางฮอนดาเองมองวา   ภาพลักษณ
จะดูดีกวาการลงโฆษณาในนิตยสารประเภทอ่ืนท่ีไมได เฉพาะเจาะจงในเร่ืองของรถอเนกประสงค 
และในสวนของราคารถยนตท่ีคอนขางสูงพอสมควรในการที่จะตัดสินใจซ้ือรถอเนกประสงค จึงทํา
ใหมองวา ส่ือท่ีจะเลือกลงนั้นตองมีผลตอบรับคอนขางดีพอสมควร  

 

DPU



 125

 
 
 
 

สวนท่ี 4 ผูใชมีทัศนคติตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV   
 
4.1 ผูใชมีทัศนคติตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV  

 
 แลนดโรเวอร 
 จากการใหสัมภาษณของผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทัศนคติตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของแลนดโรเวอรท้ัง 3 รุน วามีทัศนคติท่ีดีตอ
ภาพลักษณของแลนดโรเวอรไมวาจะเปนในดานสมรรถนะการใชงานของรถยี่หอนี้หรือแมแตความ
เช่ือม่ันและความเช่ือถือไดของตรายี่หอท่ีทําใหผูใชนั้นเกิดทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณ 

 
 ภาพลักษณของแลนดโรเวอรถูกสรางข้ึนมาใหมีเอกลักษณท่ีโดดเดนเฉพาะตัวไมวาจะ

รูปลักษณ สมรรถนะการใชงาน รวมท้ังส่ิงสําคัญ คือ แลนดโรเวอรมีความเปนรถตนแบบของรถ
อเนกประสงค ทําใหสรางความเช่ือม่ันและความไววางใจใหกับผูใชรถประเภทนี้ได ซ่ึงจะเห็นไดวา
จากการสัมภาษณผูใชรถอเนกประสงค SUV สวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณของแลนดโรเวอร 
ในดานสมรรถนะ รูปลักษณและความเช่ือม่ันของผูใชท่ีมีใหกับตรายี่หอแลนดโรเวอร 
 
 ฟอรด 
 ผูใชรถยนตอเนกประสงคของฟอรดสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณของฟอรดท่ี
ใหความแข็งแกรง ทนทาน ในเร่ืองสมรรถนะของเคร่ืองยนตท่ีไดมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก รวมท้ัง
ผูใชมีทัศนคติท่ีดีตอรถยี่หอฟอรดอยูแลว จึงทําให ผูใชมีความเชื่อม่ันและม่ันใจในยี่หอฟอรดท่ีได
ผลิตรถอเนกประสงคออกมาสูสายตาประชาชน สวนใหญจะมีทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาท่ีดีอยูแลว
และมีความเช่ือม่ันในการผลิตรถประเภทนี้จึงทําใหผูใชกลุมเปาหมายมีทัศนคติเปนในทางบวกกับ
รถยี่หอนี้ ถาภาพลักษณของฟอรดดีในสายตาของผูใชรถยนตอเนกประสงคแลว ไมยากเลยท่ีจะทํา
ใหเกิดทัศนคติท่ีดีกับกลุมผูใชหรือกลุมเปาหมายในอนาคต  
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 โตโยตา 
 ทัศนคติในดานตางๆโดยรวมของภาพลักษณรถโตโยตาดีอยูแลว เชน องคกร ดาน

สมรรถนะการใชงาน ราคา และอุปกรณการเปล่ียนถายอะไหลท่ีไดมาตรฐาน ดังนั้นจะเห็นไดวา 
การที่โตโยตาทําการผลิตรถยนตอเนกประสงคSUV ข้ึนมาเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค จึง
ทําใหผูใชมีความเช่ือถือและม่ันใจในตรายี่หอโตโยตา สืบเนื่องมาจากการสรางภาพลักษณท่ีดีของ
องคกรสงผลใหภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค  SUV ของโตโยตาในสายตาของผูใชมี
ทัศนคติท่ีดีดวย 

 
 ฮอนดา 

 ทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค ฮอนดา ซีอาร – วี  ของผูใชรถยนต
อเนกประสงค SUV พบวา สวนใหญมองวาภาพลักษณของฮอนดาในสายตาผูบริโภคท่ัวไปดี ผูใชมี
ความเช่ือม่ันในตรายี่หอฮอนดา ไมวาจะเปนรูปลักษณของรถยนต ความสวยงาม การใชงาน รวมท้ัง
คุณสมบัติของรถ ฮอนดา ซีอาร – วี  ท่ีผลิตออกมาเพื่อสนองตอความตองการของผูใชในปจจุบันได
เปนอยางดี ซ่ึงดูไดจากยอดขายรถอเนกประสงคโดยรวมรถ ฮอนดา ซีอาร – วี  ท่ีจํานวนยอดขาย
มากท่ีสุดในป ค.ศ.2001 - 2002  จะเห็นไดวาผูใชมีทัศนคติท่ีดีตอฮอนดาและเช่ือม่ันในผลิตภัณฑทํา
ใหยอดจองและการจําหนายในขณะน้ันประสบความสําเร็จ  
 
 จากการศึกษาจะเห็นไดวาผูใชมีทัศนคติตอภาพลักษณรถฮอนดา ซีอาร – วี  ในทางท่ีดี
และผูใชมีความเชื่อม่ันใจตราผลิตภัณฑของฮอนดา จึงทําใหภาพลักษณของรถฮอนดา ซีอาร – วี    ท่ี
สรางข้ึนมานั้นไมยากตอการยอมรับของกลุมผูใชในปจจุบัน 
 
4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV  

 
 แลนดโรเวอร 
 ผลการสัมภาษณพบวา ผูท่ีใชรถพบเหตุผลหลักในการซ้ือ กลุมลูกคาเปาหมายยอมรับ

ในแลนดโรเวอรอยางมากอยูแลว และแลนดโรเวอรไดสรางโอกาสเพื่อใหงายในการเขาถึง
ประสิทธิภาพและความชอบการผจญภัยของตราสินคาโดยใชรุนตาง ๆ ท่ีหลากหลายซ่ึงมีความ
คลองตัวที่ไรขีดจํากัด 

 
 ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือแลนดโรเวอรรถขับเคล่ือน 4 ลอ เนื่องจาก 

• รูปลักษณท่ีแตกตาง 
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• ภาพลักษณความสมบุกสมบันของรถและมีความภักดีในตราสินคาแลนดโรเวอร 

• ประสิทธิภาพการเกาะถนนของรถ 

• กวางขวางและเนื้อท่ีภายในรถและความจุของการบรรทุกสัมภาระเปนปจจัยในการ
ซ้ือ 

 ผูใชรถยนตอเนกประสงคของแลนดโรเวอรสวนใหญจะตัดสินใจซ้ือรถในรูปลักษณ 
คุณสมบัติท่ีเหนือกวาและสวนใหญจะใชรถยุโรปมากอนจึงทําใหกลุมผ ู ใชรถยนตม่ันใจวารถยุโรป
ท่ีเปนรถอเนกประสงคนั้น ตองแลนดโรเวอรเทานั้น เพราะกลุมผูใชท่ีสัมภาษณเช่ือม่ันในตราสินคา
แลนดโรเวอรท่ีมีอยูแลว 

  
 ฟอรด 
 ราคาและตัวผลิตภัณฑ คือ ปจจัยหลักท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค 

SUV นอกจากนี้ยังมีปจจัยดาน ภาวะเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2545 -  2546 เปนชวง
ระยะเวลาการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต จึงสงผลใหผูบริโภคมีกําลังในการซ้ือสูงประกอบ
กับนโยบายการคาเสรี ตนทุนการผลิตตํ่า จึงมีราคาลดลง และอายุของผลิตภัณฑ โดยปกติแลวอายุ
ของผลิตภัณฑ จะมีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป แตฟอรดไดสรางความม่ันใจในการผลิตรถยนต
อเนกประสงคออกมาเพื่อจําหนายใหกับกลุมลูกคาท่ีไดมาตรฐานท่ัวโลก ทําใหลูกคาม่ันใจใน
ประสิทธิภาพการใชงานท่ียาวนานกวาเพราะผูใชมองวาเปนรถในแถบยุโรปความคงทน แข็งแรง
นาจะดีกวายี่หออ่ืนและ การผลิตก็นับเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค เนื่องจากเหตุผล
ในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคน้ันท่ีเลือกฟอรด เพราะมีรถอเนกประสงค SUV ท่ีเปนฐานรองรับ
ใหลูกคาท่ีตองการรถประเภทน้ีเพียงพอ เม่ือลูกคาตองการซ้ือรถ แตรถยนตอเนกประสงคท่ีผูบริโภค
เล็งเห็นท่ีจะตัดสินใจซ้ือนั้นไมสามารถสนองความตองการของเขาได ผูบริโภคจึงตองศึกษาและหา
รถท่ีสามารถใชงานเหมือนกันและสามารถรองรับความตองการของผูท่ีจะทําการตัดสินใจซ้ือได ซ่ึง
ฟอรดก็สามารถทําตรงจุดนี้ไดดีจึงทําใหผูบริโภคเปล่ียนใจจากยี่หออ่ืนแลวหันมาซ้ือรถยนต
อเนกประสงคของฟอรด 
 

 ดังนั้น ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด จะให
ความสําคัญกับราคาและตัวผลิตภัณฑ ซ่ึงผูใชจะใหความสําคัญกับราคาท่ีกลุมผูใชเองสามารถ
ตัดสินใจท่ีจะซ้ือไดรวมทั้งจะดูถึงตัวผลิตภัณฑท่ีจะตัดสินใจซ้ือวามีคุณสมบัติท่ีสมบูรณแบบตาม
ความตองการของผูใชหรือไม แตก็ยังมีปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีเปนตัวกําหนด อันไดแก ภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยท่ีดีข้ึนทําใหผูซ้ือมีกําลังในการซ้ือรถ การผลิตท่ีสามารถรองรับความตองการของผูใช
รถได อายุการใชงานของรถท่ีเคยใชอยูในอดีตถึงเวลาตองเปล่ียนดวยสภาพของรถและสมรรถนะ
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การใชท่ีซึกหรอ ดังนั้น ผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรดจึงไดนําปจจัยท้ังหลายเหลานี้มา
เปนปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV ของฟอรด 
 
 
 โตโยตา  
 ผลจากการสัมภาษณพบวา ผูท่ีใชรถโตโยตาท้ังรุน Land Cruiser Prado และรุน Rav4 
นั้น สวนใหญมองวาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงคท้ัง 2 รุน มาจากราคาและตัว
ผลิตภัณฑ อันรวมถึงอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกตาง ๆ ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเปนปจจัยเสริมท่ีทําใหผูใช
นั้นตัดสินใจซ้ือก็คือ  
 
 1. ความจําเปนของบุคคลในครอบครัวท่ีมีจํานวนที่เยอะข้ึน 

 2.  การเวนชวงเวลาในการออกรถเปนระยะเวลานาน 
 3. การปรับโครงสรางภาษีและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ีทําใหผูใชมีกําลังในการ

ซ้ือมากข้ึน 
 4.  การผลิต ท่ีผูบริโภคไมสามารถ รอรถยนตประเภทเดียวกันจากการจองยี่หออ่ืนท่ีเปน
เวลานาน 
 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ของโตโยตานั้นใหความสําคัญกับ
ราคาเปนสําคัญ รวมท้ังตัวสินคาเองก็เปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจซ้ือ และในสวนของปจจัยอ่ืน ๆ 
ท่ีไดกลาวมาก็เปนปจจัยท่ีผูใชตัดสินใจซ้ือเชนกันแตเปนจํานวนท่ีนอยกวา 
 
 ฮอนดา 
 จากการสัมภาษณผูใชใหความเห็นในสวนของการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค
ฮอนดา ซีอาร – วี  พบวา ปจจัยสําคัญอยูท่ีราคา และตัวผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก 
เพราะ ผูใชในปจจุบันมองวาการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีราคาคอนขางสูงนั้นจะตองทําการศึกษาถึงตัว
ผลิตภัณฑและราคาเปนอยางแรก เพื่อจะไดส่ิงท่ีดีท่ีสุด ดังนั้นในการตัดสินใจซ้ือของผูใชรถฮอนดา 
ซีอาร – วี  จึงมองท่ีราคาท่ีไมสูงมากนักแตประสิทธิภาพการใชงานคุมคา รวมท้ังยังตองดูถึงตัว
ผลิตภัณฑวายี่หอรถใดมีนาเช่ือถือและเหมาะสมกับผูใชมากท่ีสุด 
 

 ผูใชนั้นใหความสําคัญกับราคาของรถมากกวาส่ิงอ่ืนใด อาจสืบเนื่องมาจาก สภาวะของ
ผูใชท่ีไมตองการรถในราคาท่ีสูงมากเกิน จึงทําใหตองมีการเปรียบเทียบราคากับคุณภาพของสินคา 
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กอนการตัดสินใจ และยังมีปจจัยอ่ืนท่ีประกอบในการตัดสินใจอีกก็ คือ ความนาเช่ือถือของตัวแทน
จําหนาย เปนปจจัยหนึ่งท่ีผูบริโภคนํามาพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือและการสงเสริมการจําหนาย
รถยนตท่ีผูบริโภคพิจารณามากท่ีสุด คือ เง่ือนไขในการชําระเงิน ไดแก การลดเงินดาวน ลดดอกเบ้ีย 
ยืดระยะเวลาในการผอนชําระ รวมถึงอุปกรณของแถม 

อภิปรายผล 
 
 การศึกษาการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ในประเทศไทย ผลการวิจัย  
พบวา  
 
 จากการศึกษาพบวา บริษัทรถยนตอเนกประสงค SUV ท้ัง 4 ยี่หออันไดแก แลนดโร
เวอร ฟอรด โตโยตา และ ฮอนดา นั้นมีการวางแผนในการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค 
SUV ท่ีมีกระบวนการสรางท่ีเหมือนและตางกันในบางสวน ซ่ึงแตละบริษัทจะใหความสําคัญกับ
กระบวนการสรางภาพลักษณในสวนไหนมากกวา เชน ใหความสําคัญกับการวิเคราะหตลาดรถยนต
อเนกประสงค SUV มาอันดับแรกหรือทําการวิเคราะหคูแขงทางการตลาดมากอน เปนตน  แตท้ังนี้
เม่ือไดมีการวางแผนสรางภาพลักษณท่ีดีแลวส่ิงท่ีจะเกิดตามมาน่ันก็คือ ภาพลักษณของท้ัง 4 ยี่หอจะ
เปนส่ิงท่ีนาเช่ือถือ ประทับใจ สําหรับกลุมผูใชในลําดับตอไปในตรายี่หอรถยนตอเนกประสงค 
SUV นั้น ซ่ึงตรงกับ แนวคิดของ Boorstin, 1973 (อางใน วันทนา  จิรธนา , 2538 : 17) ท่ีไดกลาวไว
วา ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมา คือ ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีถูกวางแผนไว สรางข้ึนเพื่อตอบสนอง
จุดมุงหมายหรือความประทับใจ เชนเคร่ืองหมายการคา ตรายี่หอ ดังนั้นภาพลักษณ คือ บุคลิกภาพท่ี
สาธารณชนสามารถเห็นได และเปนส่ิงท่ีนาเช่ือถือ เนื่องจากภาพลักษณจะไมตอบจุดประสงคของ
เราถาหากประชาชนไมมีความนาเชื่อถือในภาพลักษณนั้น 
 

 จากการแบงองคประกอบของภาพลักษณของ Boulding , 1975 (อางใน ศิริกุล  ล่ิม
ลัญจกร , 2534 : 4)  ไดแบงองคประกอบไวคือ องคประกอบเชิงการรับรู (Perceptual Component) 
เปนส่ิงท่ีบุคคลไดจากการสังเกต ส่ิงท่ีถูกรับรูอาจเปนบุคคล ความคิดหรือส่ิงของตางๆ ซ่ึงจะไดเห็น
ภาพนั้นผานการรับรูในเบ้ืองตน องคประกอบเชิงความรู (Cognitive Component) ไดแก สวนท่ีเปน
ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความแตกตางของส่ิงตาง ๆ ท่ีไดรับจากการสังเกตและรับรู  
องคประกอบเชิงความรูสึก (Affective Component) ไดแก ภาพลักษณท่ีเกี่ยวกับความรูสึกของบุคคล
ท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ เปนส่ิงท่ีเกี่ยวพันกับความรูสึกผูกพัน ยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบไมชอบ และ
องคประกอบสุดทายคือ องคประกอบเชิงการกระทํา (Conative Component) เปนภาพลักษณท่ี
เกี่ยวกับความมุงหมายหรือเจตนาท่ีจะเปนแนวทางปฏิบัติตอบโตส่ิงเรานั้น อันเปนผลของการ
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ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงความรูและความรูสึก ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา  กระบวนการ
สรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของทั้ง 4 ยี่หอ มีกระบวนการสรางภาพลักษณท่ีไม
แตกตางกัน ซ่ึงกระบวนการสรางภาพลักษณนี้ทําข้ึนเพื่อใหกลุมผูใชไดรับรูและใหความรูแกผูใช
เกี่ยวกับตัวรถยนตอเนกประสงค SUV วาท้ัง 4 ยี่หอนั้นมีรถอเนกประสงค SUV ท่ีจำหนายใน
ประเทศไทยท้ังหมดดวยกันกี่รุนและมีความแตกตางกันกับรถประเภทเดียวกันอยางไรบาง  

 
 ซ่ึงทางบริษัทผูผลิตรถยนตอเนกประสงค SUV ของท้ัง 4 ยี่หอ ตองการใหผูใชไดรับรูถึง

ตัวผลิตภัณฑในแตละรุน เหมาะสมกับการใชงานอยางไร จากการรับรูถึงตัวผลิตภัณฑนี้จะทําให
ผูใชเกิดความรูสึกชอบ พอใจหรือไมพอใจกับตัวผลิตภัณฑ ท่ีทางบริษัทรถยนตอเนกประสงค ไดให
ความรูความเขาใจกับตัวผลิตภัณฑ และส่ิงท่ีจะเกิดตามมาภายหลังจากท่ีผูใชไดรับรูแลว นั่นก็คือ 
เกิดปฏิกิ ริยาการตอบโตตอตัวผลิตภัณฑนั่นเอง  อันไดแกการเกิดการตัดสินใจซ้ือรถยนต
อเนกประสงค SUV ในเวลาตอมาจากความรูสึกพอใจในตัวผลิตภัณฑในยี่หอนั้นๆวามีคุณสมบัติ
ตรงตามความตองการของผูใช  

 
 การรับรูของผูใชรถยนตอเนกประสงคทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับรถยนต

อเนกประสงค SUV แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซ่ึงจาก
การแบงประเภทของรถยนตทําใหผูใชสามารถรูไดถึงความแตกตางของรถยนตในแตละยี่หอและใน
แตละรุน ซ่ึงผูใชจะไดความรูของรถยนตอเนกประสงค จากการสังเกตและรับรูจากการใหขอมูล
ของทางบริษัทรถยนต และเม่ือผูใชไดความรูเกี่ยวกับตัวรถยนตอเนกประสงค SUV แลว ส่ิงท่ีจะทํา
ใหผูบริโภคนั้นพอใจหรือไมพอใจนั้นมันเกิดจากองคประกอบเชิงความรูสึกของผูใชท่ีมีตอรถยนต
ท้ัง 4 ยี่หอนั้น ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ผูใชพอใจในตรายี่หอท่ีตนเองใชอยู  เนื่องมาจาก ความรูสึกท่ี
ยอมรับในตรายี่หอท่ีผูใชมองวามีภาพลักษณท่ีดีในสายตาของผูใช หรือยอมรับในประสิทธิภาพการ
ใชงานของรถอเนกประสงค SUV ท่ีท้ัง 4 ยี่หอนั้นทําการผลิต หรือเกิดจากความผูกพันในตรายี่หอ
นั้น อยางเชน ผูใชรถยนตอเนกประสงคของแลนดโรเวอรนั้นตัดสินใจซ้ือรถของแลนดโรเวอร
เพราะ มีความผูกพันกับตรายี่หอท่ีผูใชไดใชรถยี่หอนี้ ซ่ึงผูใชสามารถรับรูไดถึงสมรรถนะของการ
ใชงานท่ีดีและความเปนตนแบบของรถอเนกประสงค SUV จึงไมคิดท่ีจะเปล่ียนไปใชรถยี่หออ่ืนๆท่ี
มีการแขงขันกันในตลาดรถยนต ซ่ึงผูใชมองวาอาจเกิดจากความยุงยากในการศึกษาหาขอมูลของ
รถยนตเพื่อนํามาเปรียบเทียบกันกอนตัดสินใจซ้ือหรืออาจเกิดความลังเลใจในการซ้ือรถได จึงทําให
เปนเหตุผลหนึ่งท่ีผูใชไมอยากยุงยากในการศึกษาหาขอมูลของรถยนตยี่หออ่ืนๆกอนการตัดสินใจ
ซ้ือ เพราะสวนหนึ่งผูใชมองวา รถอเนกประสงค SUV ท่ีเคยใชอยูในยี่หอดังกลาวก็มีประสิทธิภาพ
ของการใชงานท่ีดีเยี่ยมและสนองความตองการของผูใชไดอยางเหมาะสมดีท่ีสุดแลว จึงทําใหผูใช
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กลุมนี้เกิดความภักดีตอตรายี่หอนั้นตลอดไป ถึงแมในอนาคตผูใชจะมองหารถยนตอเนกประสงค 
SUV สักคันหรือจะเปล่ียนรถจากเดิมท่ีเคยใชอยู ผูใชกลุมนี้ก็จะพิจารณารถยนตยี่หอท่ีตนเองเคยใช
ท่ีผูใชมีความผูกพันกอนรถยนตยี่หออ่ืนๆเปนสําคัญ 

 วิรัช   ลภิรัตนกุล  (2538 )  ไดอธิบายวา  “การสรางภาพลักษณท่ีดีควรยึดหลักท่ีวา ตองมีการ
คนหาจุดดีและจุดบกพรองท่ีมีอย ู  เพ่ือหาล ู ทางใ นการดําเนินงานข้ันตอไป  และการวางแผนภาพลักษณ ก็
เพ่ือสรางความประทับใจใหเกิดข้ึนในใจของผูบริโภค”   ดังนั้น บริษัท ฟอรด เปนบริษัทท่ีจําหนาย
รถยนตประเภทรถกระบะและรถน่ังสวนบุคคลมากอน เม่ือมาผลิตรถยนตอเนกประสงค SUV เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใช บริษัท ฟอรด จึงใชกระบวนการสรางภาพลักษณรถยนต
อเนกประสงค  SUV ดวย การสํารวจความตองการใชรถของผูใช   คนหาจุดดี จุดบกพรองของรถ SUV 
เพื่อนํามาวางแผนในการสรางภาพลักษณ   ยังสอดคลองกับกระบวนการสรางภาพลักษณของ บริษัทโต
โยตา มอเตอร จํากัด ท่ีใช กระบวนการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค  SUV จากการ
วิเคราะหตลาดรถ SUV  คนหาจุดดีจุดบกพรองของรถยนตอเนกประสงค SUV วางแผนในการสราง
ภาพลักษณ ปรับเปล่ียนภาพลักษณจากเดิมท่ีวาเปนรถ “ คุณภาพต่ํา ราคาถูก” เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง
จากคายยุโรปไปเปนภาพลักษณของ  “รถยนตแหงคุณภาพ” 

 
 ภาพลักษณอาจจะเปล่ียนแปลงไดแตการเปล่ียนแปลงจะตองใชเวลานานกวาจะไดผลตามท่ี

ตองการ ตามแนวคิดของ Boulding , 1975 (อางใน ศิริกุล  ล่ิมลัญจกร , 2534 : 4)   ภาพลักษณรถยนต
อเนกประสงค SUV ในกรณีศึกษารถยนตอเนกประสงคโตโยตาแตเดิมเปนรถที่จัดอยูในกลุม Mass 
Market ท่ีเนนจํานวนผูบริโภคเปนหลัก แตเม่ือโตโยตาไดทําการผลิตรถยนตอเนกประสงค SUV คือ 
รุนรัฟโฟร และ แลนดครูเซอร พราโด ท่ีมีกลุมผ ู ใชเฉพาะกลุม ทางโตโยตาจึงตองพยายามดึงภาพลักษณ
ของรถยนตอเนกประสงค SUV  ข้ึนมา และผลักดันใหผูบริโภคมองรถอเนกประสงค SUV ของโตโยตา
เปนรถหรูหราเม่ือเทียบกับคูแขงท่ีมีอยูในตลาดรถยนตในกลุมเดียวกัน แตการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ตองใช
ระยะเวลานานพอสมควรกวากลุมผูใชจะยอมรับโตโยตา ในเรื่องการสรางภาพลักษณรถอเนกประสงค 
SUV ดวยอีกประเภทหนึ่ง 

 
 กระบวนการสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค SUV  ของ ท้ัง 4  ยี่หอ  โดยรวมไม

แตกตางกัน เพราะจากกระบวนการสรางภาพลักษณท้ังหมดเปน กระบวนการสรางท่ัวไป ท่ีบริษัทรถยนต
ทุกยี่หอจะมีข้ันตอนเหลานี้ แลวแตวาบริษัทท้ัง  4   ยี่หอ จะใหความสําคัญกับข ั้นตอนตามลําดับ
ความสําคัญใดมากกวากัน  เพื่อใหไดผลการตอบรับท่ีดี และเปนท่ีนาพอใจของบริษัทรถยนตท้ัง  4  ยี่หอ  
เม่ือผูวิจัยวิเคราะหผลของการสรางภาพลักษณโดยรวมแลว พบวามีความสอดคลองกับการสราง
ภาพลักษณของ Boorstin,1973 (อางใน วันทนา  จิรธนา , 2538 : 17) ท่ีไดกลาวไววา “ภาพลักษณเปน
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ส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมา คือ ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีถูกวางแผนไว สรางข้ึนเพื่อตอบสนองจุดมุงหมายหรือ
ความประทับใจ”  แสดงใหเห็นวา หลักการตลาดเร่ืองภาพลักษณเปนแนวคิดท่ีทุกยี่หอดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้นเม่ือ บริษัทรถยนตอเนกประสงค SUV ทําอะไรที่แตกตางจากคูแขงในตลาดก็
จะทําใหคูแขงรับรูไดทันทีวากําลังจะดําเนินการทําอะไร แลวสามารถทําตามกันได สุดทายก็คือ
ความไมแตกตาง เพราะตลาดรถยนตเปนตลาดท่ีแขงขันกันคอนขางสูง จึงไมเปนความลับ รวมท้ัง
การส่ือสารในปจจุบันท่ีมีความรวดเร็วดวยส่ือทางเทคโนโลยีตางๆในยุคไอทีอยางปจจุบัน 

 
 วัตถุประสงคในการสรางภาพลักษณของท้ัง 4 ยี่หอ มีลักษณะคอนขางแตกตางกัน 

แลนดโรเวอรนั้น มีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหกลุมผูใชไดทราบวาความเปนเอกลักษณท่ีโดดเดน
ในยนตรกรรมขับเคล่ือนส่ีลอท่ีสมบูรณแบบ และความเปนตนแบบของรถยนตอเนกประสงค SUV 
ท่ีมีการผลิตและจําหนายมาเปนเวลานานของแลนดโรเวอรจะสามารถทําใหกลุมผูบริโภคสามารถ
เช่ือถือในตราสินคาและไววางใจตอภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงคท่ีทางบริษัทตองการให
ผูบริโภคไดรับรูและเขาใจตรงกันระหวางผูบริโภคกับบริษัทแลนดโรเวอร สวนทางฟอรดนั้น
วัตถุประสงคหลักของบริษัท ไดแก ความเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก นั่นคือ บริษัทฟอรดจะมีการ
ผลิตและจําหนายรถยนตอยูหลายประเภท อาทิเชน ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคล รถกระบะ รถยนต
อเนกประสงค SUV แตท้ังหมดท่ีมีการผลิตและจําหนายจะออกแบบรูปลักษณเหมือนกันทั่วโลก ไม
วาประเทศอ่ืนๆจะผลิตรถฟอรดออกมากี่ประเภทก็ตาม หรือออกแบบรูปแบบในการใชงาน อุปกรณ
เคร่ืองอํานวยความสะดวกตางๆ ทุกประเทศท่ีมีตัวแทนจําหนายอยูท่ัวโลกของฟอรดนั้นก็จะมีการ
ผลิตและจําหนายเหมือนกันหมดไมมีความแตกตาง สามารถสรางความนาเช่ือถือในตรายี่หอ และ
ความไววางใจใหกับผูบริโภคไดในระดับหนึ่งวา  การดูแลเอาใจใสของฟอรดท่ีมีใหกับผูบริโภคเปน
ส่ิงสําคัญและการสรางความเช่ือม่ันในการผลิตรถอเนกประสงค SUV ท่ีจะทําใหผูบริโภคม่ันใจได
วา รถอเนกประสงค SUV ท่ีผูบริโภคไดเลือกนั้นมีประสิทธิภาพ โดยท่ียึดความเปนมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวโลก มาเปนตัวกําหนดวัตถุประสงคของฟอรด 

 
   สวนโตโยตาวัตถุประสงคหลักของการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV 

ของโตโยตา นั้นตองการใหผูบริโภคไดเห็นวาภาพลักษณของรถโตโยตาอเนกประสงคนั้นเปน
ภาพลักษณของ รถแหงคุณภาพ เนื่องจากเดิมโตโยตา ภาพลักษณท่ีผูบริโภคมองวาเปน รถคุณภาพ
ต่ํา ราคาถูก เม่ือเปรียบเทียบกับรถยุโรป ทางโตโยตาจึงตระหนักดีวา แตเดิมผลิตแตรถใหกับลูกคา
นั้นในจํานวนมาก ๆ เพื่อสรางยอดขายใหมากท่ีสุดในตลาดรถยนตซ่ึงเรียกวากลุมตลาด Mass 
Market  จึงทําใหกลุมผูบริโภคอาจจะไมม่ันใจในการท่ีโตโยตาผลิตรถอเนกประสงค SUV โตโยตา
เองจึงตองสรางความเช่ือม่ันและความไววางใจใหเกิดข้ึนในใจผูบริโภคใหไดแตตองใชระยะเวลา 
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ปจจุบันโตโยตาสามารถสรางภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงคใหเกิดความเช่ือม่ันและไววางใจ
สําหรับผูบริโภคได อาจสืบเนื่องมาจากภาพลักษณของโตโยตาโดยรวมและยี่หอท่ีมีมานานในตลาด
รถยนต ทําใหผูบริโภคสามารถยอมรับโตโยตาในการผลิตรถอเนกประสงค  SUV  ท่ีมีจําหนายในปจจุบัน 

 วัตถุประสงคหลักของการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค  SUV  ของฮอนดา  คือ
ความตองการสื่อใหผูบริโภคไดรับรูถึงความทันสมัยของ การผลิตรถยนตอเนกประสงค และคุณภาพ 
ความคงทนของประสิทธิภาพในการใชงานรวมท้ังใหความสําคัญกับการใชเคร่ืองยนตท่ีไมเพิ่มมลภาวะ
ใหกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจวิเคราะหไดวา  ฮอนดา ตองการสรางภาพลักษณที่ทางฮอนดาเห็นความทันสมัย 
เปนส่ิงสําคัญ กวาเร่ืองสมรรถนะของเคร่ืองยนตหรือการบริโภคน้ํามันท่ีคอนขางสูง รวมท้ังให
ความสําคัญกับรูปแบบการดํารงชีวิตของผูคนท่ีเนนความเปนไลตสไตสมากข้ึน และในเร่ืองความสําคัญ
ของมลภาวะท่ีฮอนดามองวาปจจุบันส่ิงแวดลอมในประเทศไทยมีมลภาวะท่ีทําลายสุขภาพของประชาชน
ในประเทศไทยท่ีนับวันมันจะยิ่งเพิ่มข้ึนทุกป รวมท้ังจํานวนผูใชรถในประเทศไทยปจจุบันมีมากข้ึนอาจ
สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน จึงทําใหผูบริโภคสามารถมีรถไวครอบครองกันไดมาก
ข้ึน เหตุผลนี้เองอาจทําใหกอใหเกิดปญหาท่ีตามมาภายหลังไดนั่นคือ ถาจํานวนผูใชรถนั้นมีมากข้ึนส่ิงม่ี
จะตามมาคือความจอแจของรถบนทองถนนและมลภาวะท่ีเกิดจากการปลอยควันเสียออกจากรถ นี่คือ
เหตุผลท่ีทําไมฮอนดาถึงใหความสําคัญกับการออกแบบรูปลักษณและการผลิตรถยนตอเนกประสงค 
SUV ใหไมทําลายมลภาวะมากเพิ่มข้ึนไปอีก ฮอนดาจึงนําจุดขายตรงนี้มาสรางความแตกตางใหกับคูแขง
ทางการตลาดรถยนต 

 
 ซ่ึงจากวัตถุประสงคหลักของการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ของท้ัง 4  ยี่หอ 

สอดคลองกับ Boorstin, 1973 (อางใน วันทนา  จิรธนา , 2538  : 17) ท่ีไดกลาวไววา “ภาพลักษณเปน
ส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมา คือ ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีถูกวางแผนไว สรางข้ึนเพื่อตอบสนองจุดมุงหมายหรือ
ความประทับใจ  ซ่ึงมีลักษณะท่ีเปนภาพลักษณท่ีสรางข้ึนมาเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ และทําให
ผูบริโภคเปาหมายเขาใจไดงาย” วาทางบริษัทรถยนตท้ัง 4 ยี่หอตองการส่ือภาพลักษณรถยนต
อเนกประสงค ใหทราบถึงรายละเอียดท่ีตองการส่ือเพื่อสรางความประทับใจและสนองตอความ
ตองการของผูใชกลุมเปาหมาย 

 
 สําหรับการใชกลยุทธในการวางกําหนดตราสินคานั้น หากพิจารณาถึงข้ันตอนในการ

กําหนดตําแหนงตราสินคาของรถยนตอเนกประสงคของ 4 ยี่หอ โดยเทียบกับกระบวนการพัฒนากล
ยุทธในการวางตําแหนงสินคาในแนวความคิดของ Keller, 1998 (อางใน กาญจนา เลิศลาภวศิน, 
2544 : 25)  ซ่ึงจะตองมีการวางกรอบท่ีใชในการอางอิงเพื่อกําหนดตําแหนงสินคา ไวดังนี้  
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 การกําหนดกลุมเปาหมาย (Target Market) เปนการกําหนดสวนตลาด (Segment) ท่ีมี
ความเหมาะสมกับสินคา มีความสนใจในสินคาและมีศักยภาพเพียงพอในการซ้ือสินคา ซ่ึงรถยนต
อเนกประสงค ท้ัง 4 ยี่หอ มีการกําหนดสวนตลาดใชเกณฑหลาย ๆ อยาง ท้ังในดานลักษณะทาง
ประชากร (Geographic)  ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographic) ลักษณะทางภูมิภาค (Geographic) 
นอกจากนี้ยังไดมีการทําการศึกษาวิจัยพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคเปาหมายดวยการทํา
วิจัยวิถีชีวิตของผูบริโภค  

 
 กําหนดสินคาคูแขง (Competitiors) ซ่ึงรถยนตอเนกประสงคท้ัง 4 ยี่หอ อันไดแก แลนด

โรเวอร  ฟอรด โ ตโยตาและฮอนดา ไดมีการศึกษาวิเคราะหถึงคุณสมบัติคูแขง ซ่ึงทําใหสามารถรูได
ถึงส่ิงท่ีรถยนตอเนกประสงคแตละยี่หอมีความแตกตางไปจากสินคาคูแขง (Points of difference) 
และส่ิงท่ีรถยนตอเนกประสงค SUV มีความเสมอเหมือนกับสินคาคูแขง (Point of parity) ซ่ึงเปนอีก
สวนประกอบสําคัญในการใชกําหนดเปนกรอบในการอางอิง 

 
 โดยส่ิงท่ีเปนสินคามีความเสมอเหมือนกับสินคาคู แขง (Point of parity) นั้นสําหรับ

รถยนตอเนกประสงค SUV 4  ยี่หอ ไดมองวาเปนในดานคุณสมบัติโดยท่ัวไปของสินคา ซ่ึงมี
ลักษณะท่ีแทบจะไมมีความแตกตางกันเลยในแตละยี่หอ ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาเพื่อหาส่ิงท่ีสินคามี
ความแตกตางไปจากสินคาคูแขง (Points of difference) และพบวาส่ิงท่ีแตกตางกันในแตละยี่หอ คือ 
ทัศนคติท่ีกลุมผูใชเปาหมายมีตอรถยนต อเนกประสงค SUV ยี่หอนั้น ๆ ซ่ึงในการรับรูของผูบริโภค 
แลนดโรเวอร คือ ยี่หอรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีมีการผลิตรถยนตประเภทน้ี ท่ีมีเอกลักษณท่ี
โดดเดนไมเหมือนใครมาเปนระยะเวลานานและเปนตนฉบับของรถอเนกประสงคท่ีทําตลาดใน
ประเทศไทย ทําใหผูบริโภคมีความเช่ือมั่นในตรายี่หอแลนดโรเวอร  หรือฟอรดไดมีการกําหนด
ภาพลักษณท่ีแตกตาง ใหกลุมผูใชเปาหมายมีการแยกแยะไดวากลุมผูใชเปนใครและความเหมาะสม
ของผูใชรถในการนํามาใชงานโดยฟอรดมีการแยกแยะไวอยางชัดเจน อันไดแก การแบงกลุมผูใช
เปนระดับวัยหนุมสาว ครอบครัวและกลุมผูบริหาร รวมท้ังอรรถประโยชนในการใชงานของรถยนต
อเนกประสงค SUV ในแตละรุนเพื่อใหผูใชไดทราบ 

 
 สําหรับกลยุทธท่ี โตโยตาและฮอนดา ใชในการกําหนดตําแหนงสินคานั้นถือไดวาเปน

การกําหนดตําแหนงตราสินคาดวยการใชช่ือเสียงและภาพลักษณขององคกร (Corporate reputation 
and image) เนื่องจากการท่ีท้ัง 2 ยี่หอ เปนตรายี่หอท่ีมีการผลิตรถยนตประเภทตาง ๆ เชน รถนั่งสวน
บุคคล รถกระบะ รถแวน เปนตน มาเปนระยะเวลานานในประเทศไทย รวมท้ังยอดการจําหนายท้ัง 2 
ยี่หอนี้ มีการสวนแบงทางการตลาดในตลาดรถยนตรวมท่ีมากกวายี่หออ่ืน ๆ มาโดยตลอด ทําใหเปน
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ตรายี่หอท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของผูใชเปาหมายท่ัวไป จึงทําใหเปนสวนประกอบในการกําหนด
ตําแหนงของรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ี ท้ัง 2 ยี่หอทําการผลิตและจําหนายในปจจุบัน เพื่อให
ผูใชยอมรับ เพราะความท่ีท้ัง  2ยี่หอไมใชรถตนแบบในการผลิตรถอเนกประสงคและการท่ีผูบริโภค
สวนใหญอาจมองวาถารถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีมีความสมบุสมบันจริง ๆ ควรจะเปนรถยุโรป
มากกวาท่ีจะเปนรถญ่ีปุนท่ีคนสวนใหญอาจมองวามีความเปราะบาง ไมทนทานเทารถยุโรป ทําให
ท้ัง 2 ยี่หอจึงตองนํากลยุทธการท่ีผลิตรถยนตในตลาดรถโดยรวมมากท่ีสุดและประสบความสําเร็จ
ในดานการขาย รวมทั้งดึงภาพลักษณขององคกรท่ีสรางความไวเนื้อเชื่อใจใหกับผูใชเปนระยะ
เวลานาน มาเปนตัวอางอิงในการกําหนดตําแหนงของสินคาใหกับรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีทํา
การผลิตในของท้ัง 2 ยี่หอ เพื่อสรางความเช่ือม่ันและเกิดการยอมรับใหกับผูใชในปจจุบัน 

 
 และหากจะวิเคราะหถึงความสําเร็จของการวางตําแหนงสินคาของรถยนตอเนกประสงค 

SUV ตามแนวคิดของ Lynn B. Upshaw , 1995 (อางใน กาญจนา เลิศลาภวศิน, 2544 : 25)  ท่ีอธิบาย
ถึงลักษณะของแผนงานในการวางตําแหนงสินคาท่ีประสบความสําเร็จไวดังนั้น พบวา การวาง
ตําแหนงของรถยนตอเนกประสงคของท้ัง 4 ยี่หอ มีความสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว ใน
องคประกอบตาง ๆ ไดแก การใหสัญญา (Promise) ท่ีแสดงความเปนหนึ่งของสินคา มีความเกี่ยวพัน
กับผลประโยชนของผู บริโภค  ไมวาจะเปนในแงของสมรรถนะการขับข่ีของรถยนตอเนกประสงค 
SUV ท่ีไดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด  ความเปนตนแบบของรถอเนกประสงคอยางแลนดโร
เวอร หรือการผลิตท่ีไดมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลกของรถอเนกประสงคยี่หอฟอรด เปนตน มีการใช
การส่ือสารทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับการวางตําแหนงสินคา ทําใหการส่ือสารมีความชัดเจน 
สามารถทําใหผู  บริโภครับรูไดในตําแหนงสินคาท่ีสินคาตองการส่ือ  

 
 สําหรับการรับรูในตําแหนงของสินคาท่ีกลุมผูใชมีตอรถยนตอเนกประสงค นั้นพบวา 

กลุมผูใชสามารถรับรูไดวา “นึกถึงรถยนตอเนกประสงค SUV ท่ีเปนตนแบบ ตองนึกถึงแลนดโร
เวอร” หรือ “ถาพูดถึงในเร่ืองของความเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ตองนึกถึงฟอรด”  เปนตน  
 
  จากการแบงพฤติกรรมผูบริโภคของ Assael , 1995 (อางใน นันทนา บริพันธานนท , 
2542  : 2) ออกเปน 4  ชนิด นั้นรถยนตอเนกประสงค SUV จัดไดวาเปน Complex Decision Making 
เปนรูปแบบของการตัดสินใจซ้ือท่ีสลับซับซอน ซ่ึงมักเกิดในสินคาท่ีผ ู บริโภคมีระดับความเกี่ยวพัน
สูง และตองใชกระบวนการในการตัดสินใจอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจซ้ือสินคา  ซ่ึงจากก
การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV ของท้ัง 3 บริษัท ซ่ึง
ไดแก ฟอรด โตโยตา  และฮอนดา ของผ ู ใช คือ ปจจัยทางดานราคาและตัวผลิตภัณฑ นํามา
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ประกอบการตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากรถยนตอเนกประสงค SUV เปนสินคาท่ีมีราคาสูง มีความผูกพัน
กับบุคลิกภาพสวนตัวของผูใชหรือผ ู ซ้ือคอนขางสูง (High Involvement Product) มีอายุการใชงาน
คอนขางยาวนาน และเปนสินคาท่ีมีความถ่ีในการซ้ือต่ํา เชนเดียวกับสินคาประเภทบาน หรือสินคาท่ี
มีราคาสูงอ่ืน ๆ  ดังนั้น กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคจึงมีความสลับซับซอน ผูบริโภค
จะตองหาขอมูลใหมากท่ีสุด เพื่อเปรียบเทียบสินคาในแตละยี่หอ และเลือกซ้ือยี่หอท่ีใหความพอใจ
สูงสุด   
 
  ทัศนคติท่ีมีตอตราสินคามีผลคอนขางมากตอการตัดสินซ้ือ รถยนตอเนกประสงค SUV 
เนื่องจากกลุมผูบริโภคเปาหมายท่ีไดทําการศึกษาสวนใหญท่ีตองการจะซ้ือรถอเนกประสงคสักคัน นั้น
เกิดมาจากการฝงใจของผูบริโภคเองท่ีเกิดมาจากการเรียนรู การรับรูจากความเช่ือ อยางเชน คุณ กิตตะวัน 
วงศสุวรรณมาศ ผูใชรถยนตอเนกประสงคแลนดโรเวอรเคยใชชีวิตในตางประเทศมากอนอาจจะเรียนรู
ไดวาการใชรถยุโรปนั้นมีประสิทธิภาพท่ีคอนขางดีกวารถญ่ีปุน อาจเนื่องมาจากการไดขับข่ีเองหรือจาก
คําแนะนําของผูท่ีใกลชิด ซ่ึงส่ิงเหลานี้สามารถนําไปสูกระบวนการตัดสินใจซ้ือไดในเวลาตอมา และ
ในทางกลับกัน ถาผูบริโภคมีรูสึกมีความตองการรถอเนกประสงคท่ีราคาไมสูงมากนัก ผูบริโภคจะมอง
ท่ีรถในกลุมญ่ีปุนอันเนื่องมาจากตัวกําหนดทางดานราคา อุปกรณอะไหลในการเปล่ียนถายท่ีคอนขาง
ถูกกวารถยุโรป รวมท้ังความสะดวกในการซ้ือ หรือแมกระท่ังแตเดิมผูใชเคยใชรถญ่ีปุนมากอนจึง
สามารถเรียนรูไดถึงตัวสินคานั้น ๆ วามีขอดีขอเสียอยางไร ส่ิงเหลานี้อาจเปนตัวกําหนดทัศนคติของ
ผูบริโภคใหมีความรูสึกในดานบวกตอรถยนตอเนกประสงคในกลุมญ่ีปุน และสงผลในการตัดสินใจซ้ือ
รถยนตได  ซ่ึงจากผลการวิจัยดังกลาวไดสอดคลองกับ แนวคิดเกี่ยวทัศนคติตอตราสินคา ท่ีวาดวย
ความโนมเอียงอันเกิดจากการเรียนรูซ่ึงทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางท่ีพึงพอใจ
หรือไมพึงใจท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด  (Schiffman & Kanuk, 1997: 235) และยังมีความสอดคลองกับคํา
กลาวของ Jacoby&Chestnut,1978 ท่ีใหความหมายวา  เม่ือผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาใด ๆ 
ก็จะทําใหมีการประเมินตราสินคานั้นทางบวก กระบวนการประเมินตราสินคานี้จะสะทอนใหเห็น
ถึงการตัดสินใจซื้อ และทําใหผูบริโภคพัฒนาระดับความผูกพันไปยังตราสินคาและภักดีตอตรา
สินคาในท่ีสุด 
 
  ราคานับวามีสวนสําคัญที่มีผลใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ เนื่องมาจาก ภาวะการแขงขัน
ของรถยนตอเนกประสงค SUV ที่ผลิตและจําหนายในเมืองไทยมีหลายยี่หอ และอรรถประโยชน
ของการใชงานของรถประเภทน ี้ไมแตกตางกัน นั่นคือ ใหความอเนกประสงค พื้นที่การใชงานท่ี
กวางขวางกวารถยนตนั่งสวนบุคคล สามารถใชไดอยางสมบุกสมบันทั้งในเมืองและนอกเมือง 
สามารถวิเคราะหไดวาจากความไมตางกันในเรื่องอรรถประโยชนในการใชงานหรือรูปลักษณ
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นั ้น  ทําใหรถอเนกประสงคในแตละยี ่หอตองสูก ันดวยราคา เพื ่อดึงดูดใจใหกลุ มผู บริโภค
เปาหมายไดเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งปจจัยทางดานการเงินของผูบริโภคเอง
ที่ไมตองการรถยนตที่ราคาสูงมากนักแตมีความคุมคากับการใชงาน เพียงพอกับกําลังซื้อของ
ผูบริโภค ซึ่งจากผลการศึกษา พบวา มีความสอดคลองกับคํากลาวของ James F.Engel, Roger D. 
Blackwill, Paul.W. Miniard  (อางใน รัตยา โตควณิชย, 2537) ท่ีกลาววา  การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
นั้นเกิดมาจากการเล็งเห็นปญหาท่ีเกิดจากผูบริโภคตองการสินคาท่ีมีคุณภาพหรือคุณสมบัติท่ีเหนือกวา
ท่ีเคยใชอยู หรือเกิดจากส่ิงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากตัวผูบริโภคเอง รวมท้ังอาจเกิดจากคนในสังคมท่ีผูบริโภค
ใชชีวิตอยูรวม และสถานการณบางอยางของครอบครัวท่ีเปล่ียนไป อันไดแกจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน เปนตน และผูบริโภคแตละคนจะซื้อสินคาแบบไหน ยี่หอไหน ผูบริโภคมักจะ
ประเมินผลประโยชนท่ีจะไดรับจากยี่หอนั้นๆและนํามาเปรียบเทียบวายี่หอใดดีกวากัน หรือให
ประโยชนท่ีมากกวา  ซ่ึงหลักเกณฑในการประเมินผลนี้จะใชกับสินคาท่ีมีราคาแพง มีความเก่ียวพัน
กับภาพลักษณของตนเอง หรือความเส่ียงสูงในการเลือกผิดยี่หอ เกณฑท่ีนิยมใชมักเปนเร่ืองราคากับ
ยี่หอ ซ่ึงจากการศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับงานวิจัย  “ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ 
วิเคราะหการส่ือสารการตลาดของรถยนตมิตซูบิชิ แลนดเซอร”  ของอิทธิพล หม่ันภักดี (2538) ท่ี
สรุปวา บริษัท เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จํากัด ใชกลยุทธทางการตลาด โดยวางตําแหนงรถยนตมิตซูบิชิ 
แลนดเซอร ใหมีราคารวมอุปกรณต่ํากวารถยนตในระดับเดียวกัน ดังนั้นตัวผลิตภัณฑและราคาคือ
ปจจัยท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เพราะผูบริโภคในปจจุบันมักนิยม
ชมชอบในการหาซ้ือสินคาราคาถูกแตไดสินคาท่ีมีคุณภาพไ มวาจะตองแสวงหาสถานท่ีการจัด
จําหนายของตัวแทนจําหนายรถยนตท่ีใดก็ตามท่ีผูบริโภคจะสามารถไดรับอรรถประโยชนและสิทธิ
ประโยชนท่ีสูงสุดแกผูบริโภค เชน ประกันช้ัน 1 อุปกรณตกแตงรถยนต  การบริการหลังการขาย 
เปนตน 
 
  ยี่หอของรถยนตอเนกประสงค SUV มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เพราะจาก
ทัศนคติในทางบวกหรือลบของยี่หอ  อาจมีการผูกติดทางดานยี่หอ ยกตัวอยางเชน รถยุโรปจะมี
ความแข็งแรงทนทานในเรื ่องสมรรถนะของการใชงานที่มากกวา  สวนรถญี่ปุ นจะมีความ
ประหยัดน้ํามันและอุปกรณเปลี่ยนถายเกี่ยวกับอะไหลหางายกวา ซึ่งจากเหตุผลดังกลาวของผูใช
ที่มีตอทัศนคติตอภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค SUV ใน 4  ยี่หอ จากการศึกษาพบวา ถากลุม
ผูใชรถยุโรปสวนใหญจะมีทัศนคติที่ดีเรื่องของสมรรถนะของการใชงาน ความทนทาน รวมทั้ง
อายุของการใชงาน แตถาผูใชที่เปนกลุมญี่ปุนจะมีทัศนคติในดานความประหยัดคาใชจายที่ดีกวา
รถยุโรป ซึ่งจากการศึกษากลุมผูใชทําใหทราบวา ทัศนคติสามารถเรียนรูได (Attitude are 
learned) คนเราไมไดเกิดมาพรอมทัศนคติที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตเราจะเรียนรู ทั้งความรูและ
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ความรูสึกของความชอบไมชอบ โดยผานขอมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น หรือโดยทางประสบการณตรง 
Schiffman & Kanuk, 1997 : 235 (อางใน ศิริวรรณ  ประไพพงษ , 2538)  
 
  ราคา  จะมีความสัมพันธกับภาพลักษณของรถยนตในตลาดขณะน้ันได ไมวาจะเปน
ภาพลักษณในดานคุณภาพหรือการใหบริการหลังการขายรถยี่หอท่ีมีราคาเม่ือขายตอสูงกวามาตรฐานราคา
รถเกา แสดงวารถยนตยี่หอนั้นไดรับความนิยมจากตลาด และจะชวยเสริมภาพลักษณของรถใหมไปโดย
ปริยาย  ในทํานองเดียวกันรถยนตท่ีมีราคารถเม่ือขายตอตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานท่ีตลาดรถยนตเกากําหนด
ไว นั่นคือเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหผูใชไมตองการซ้ือรถท่ีเม่ือวาแนวโนมในอนาคตจะมีโอกาสในการซ้ือรถใน
คร้ังตอไปก็อาจตองดูวาราคาของรถที่ใชอยูเม่ือจะนําไปเปล่ียนเพ่ือไดรถคันใหมมาหรือขายตอนั้นราคา
ไมตกไปมากกวาราคาเดิมมากนัก  ดังท่ี Boulding , 1975 (อางใน ศิริกุล  ล่ิมลัญจกร , 2534  : 4)    กลาว
วา ภาพลักษณจะไมตอบสนองตอวัตถุประสงคไดเลย หากคนไมเช่ือถือเสียแลว ซ่ึงจะมีปญหาตอ
ภาพลักษณโดยรวมของรถยี่หอนั้นหากจะตองจําหนายตอไปในอนาคต 
 
  จากการศึกษา พบวา ปจจุบันผูหญิง มีบทบาทในการตัดสินใจซื้อรถยนตอเนกประสงค มาก
ข้ึน อาจจะเปนเพราะผูหญิงมีอิสระในการทํางานนอกบานไมไดเปนแมบานเหมือนแตกอนและมีสวน
รวมคอนขางมากในการตัดสินใจ อาจเนื่องมาจากเห็นความจําเปนของบุคคลในครอบครัว อยางเชนลูก   ๆ 
ท่ีตองคอยไปรับสงเม่ือไปโรงเรียนหรือแมในยามท่ีตองการไปทองเท่ียวท่ีไกล ๆ โดยไมมีพอบาน กลุม
ผูใชท่ีเปนผูหญิงก็สามารถขับข่ีไปไดดวยตัวเอง  หรือเกิดจากความจําเปนในการใชสอยของพื้นท่ีใน
รถยนตท่ีแตเดิมใชรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ีคอนขางคับแคบ หรือสําหรับครอบครัวท่ีมีบุตรจํานวน
มากกวา  2   คนข้ึนไป  รวมท้ังสาเหตุมาจากในปจจุบันการหยารางมีจํานวนเพิ่มข้ึน  ผูหญิงแตงงานชาลง  
นั่นแสดงใหเห็นถึง ความเปนเอกเทศของผูหญิงท่ีมากข้ึน ส่ิงท่ีไดกลาวมานี้เปนเหตุผลท่ีทําใหปจจุบัน
รถยนตอเนกประสงค SUV  มีผูใชท่ีเปนผูหญิงมากข้ึน ซ่ึงดูไดจากกลุมผูใชของรถอเนกประสงคของ
ฟอรดและฮอนดาท่ีจากผลการใหขอมูลของท้ังสองยี่หอทําใหทราบวาจํานวนผูใชผูหญิงนั้นมากข้ึน 
 
   แนวโนมในปจจุบันของรถประเภทนี้จึงพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใหผูหญิงใชไดสะดวก 
ปลอดภัยมากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาดังกลาวไดสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่ Pride และ Ferrell  (1985)  
ท่ีไดกลาววา  พฤติกรรมของผูบริโภคเปน กระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคลท่ีเกี่ยวกับการ

ใชสินคา และในขณะท่ี องอาจ   ปะทะวนิช  , 2525  กลาววา พฤติกรรมของผูบริโภค เปนการกระทํา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาซึ่งสินคาและบริการ ซึ่งหมายถึง
การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการท่ีสามารถสรางความพอใจในการซื้อสินคาใหแกผูซื้อมากท่ีสุด 
น่ันหมายถึงกระบวนการในการซ้ือและการใชสินคาเพ่ือสนองความตองการหรือความพึงพอใจ 
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เน่ืองมาจากผูใชแตละคนมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกันและมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อท่ีแตกตางกัน 
ดังเชนท่ีกลาวมาผูหญิงมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นตองการใชรถยนตประเภทน้ีไวใชงาน
มากขึ้น เพ่ือความสะดวกสบายของผูบริโภคเอง รวมท้ังยังมีความสอดคลองกันในเรื่องของทัศนคติ
ท่ีมีตอตราสินคา Assael, 1995 (อางใน นันทนา บริพันธานนท , 2542  : 2) ท่ีวา เม่ือผูบริโภคมี
ทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาก็จะประเมินตราสินคานั้นทางบวก กระบวนการประเมินตราสินคานี้ จะ
สะทอนใหเห็นถึงการตัดสินใจซ้ือ 
 

 การเลือกใชส่ือมีผลตอการสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค  SUV ของท้ัง 4 ยี่หอ 
เนื่องจาก เปนความจําเปนอยางหน่ึงท่ีทําใหเกิดภาพลักษณข้ึนมาไดจากการใชส่ือเปนชองทางใน
การถายทอดไปยังผูบริโภคเปาหมาย เพื่อใหเขาใจไดตรงกันกับภาพลักษณท่ีท้ัง 4  ยี่หอ ไดส่ือ
ภาพลักษณออกไปใหตรงกัน และท้ัง 4  ยี่หอท่ีทําการศึกษาไดใชส่ือประเภทนิตยสารรถยนตมาก
ท่ีสุด สืบเนื่องมาจากส่ือนิตยสารรถยนตเปนส่ือเฉพาะกลุมท่ีผูบริโภคเปาหมายท่ีกําลังเล็งหารถยนต
อเนกประสงค จะศึกษาและดูรายละเอียดจากนิตยสารประเภทนี้ เพราะคอลัมภท่ีใหขอมูลท่ีชัดเจน รู
ถึงขอดีขอเสียสามารถนํามาเปรียบเทียบกันในแตละยี่หอได  และจากการศึกษาพบวา การใชส่ือไม
แตกตางกัน เพราะ รถอเนกประสงคท้ัง 4  ยี่หอ มองวาการแขงขันของรถประเภทนี้คอนขางสูง 
ดังนั้นการเลือกส่ือเพื่อถายทอดขอมูลนั้นควรจะเปนส่ือท่ีใหประโยชนสูงสุดกับลูกคาไดดีท่ีสุด เพื่อ
ประโยชนของทั้งบริษัทรถยนตเองและตัวผูบริโภคกลุมเปาหมายดวย ดังน้ันการใชส่ือจึงมีผลตอการ 
เขารหัส ถอดรหัสตามแนวคิดของท่ี  Hall , 1993 (อางใน กาญจนา แกวเทพ, 2541 : 32 - 33)   กลาววา 
เร่ืองของการส่ือสารนั้นเปนเร่ืองของการสราง การถายถอด และการรับวัฒนธรรมหากผูสงสารสามารถ
โนมนาวใหผูรับสารเห็นคลอยตามตนได  

 
Hall , 1993 (อางใน กาญจนา แกวเทพ, 2541 : 32 - 33)    ยังไดแยกข้ันตอนของการส่ือสาร

ออกเปน 3 ข้ันตอน ซ่ึงกระบวนการเขารหัส  –  ถอดรหัสจะถูกควบคุมในทุกข้ันตอน เพื่อใหความหมาย
สุดทายในข้ันตอนของผูรับสารตรงกับความหมายแรกของผูส่ือสาร คือ ข้ันตอนการผลิต ข้ันตอน
เผยแพรอันไดแก ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน ข้ันตอนการใชหรือการบริโภค นั่นคือ การส่ือสาร
ภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค  SUV ของแลนดโรเวอร  ฟอรด โตโยตา และฮอนดา นั้นมีวิธีการ
ส่ือสารภาพลักษณของรถท่ีแตกตางกันในแตละรุน เพื่อใหตรงตามความตองการของผูใช ซ่ึงในการ
ส่ือสารภาพลักษณนั้นบริษัทรถยนตอเนกประสงค  SUV   ท่ีไดกลาวมาจะมีวิธีการเลือกใชส่ือตามความ
เหมาะสมและตรงกลุมเปาหมายมากท่ีสุด เพื่อผลสําเร็จในการส่ือสารภาพลักษณจะไดบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีทางบริษัทไดตั้งไว 
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 ซ่ึงจากผลการศึกษา พบวา การเขารหัสของรถยนตอเนกประสงค SUV ของท้ัง 4 ยี่หอ มีการ
ถายถอดขาวสารของรถอเนกประสงค SUV ผานส่ืออยางละเอียดไปยังกลุมผูใชรถยนต สังเกตไดวาการ
ใชคําในการส่ือสารภาพลักษณนั้นจะมีความหมายท่ีคอนขางชัดเจนเขาใจงาย ยกตัวอยาง ช้ินงานโฆษณา 
ท่ีถูกเผยแพรในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ (ดูรายละเอียดภาคผนวก) เชน เพื่อนคูใจ...สําหรับทุกเสนทาง 
หรือ หลุดขอบสนามเดิมๆ กับความสนุก ไมมีขีดจํากัด หรือ ผจญภัยไปในโลกกวางแบบไรขีดจํากัด 
หรือ ทายาทราชาออฟโรด เปนตน ซ่ึงขอความท่ีใชพาดหัวในงานโฆษณาเหลานี้  จะเห็นไดวาใชคําท่ีส่ือ
ความหมายใหผูใชนึกถึงรถอเนกประสงค SUV ท่ีมีความสมบุกสมบันในการใชงาน และการเดินทางได
ท้ังในเมืองและนอกเมือง เหมาะสําหรับเปนรถอเนกประสงคจริงๆ  และในการนําเสนอเนื้อหาของสารท่ี
ใหรายละเอียดตางๆของรถนั้น เพื่อจะบอกถึงคุณสมบัติของรถอเนกประสงค อยางเชน ช้ินงานโฆษณา
ของฮอนดา ท่ีนําเสนอถึงรายละเอียดของคุณสมบัติของรถรุนนี้วาใชเคร่ืองยนตประเภทไหน และยัง
นําเสนอขอดีท่ีสรางความตางจากคูแขงทางการตลาดดวยการลดปริมาณสารพิษในไอเสีย ซ่ึงทางฮอนดา
พยายามท่ีจะส่ือสารออกไปเพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงคท่ีทางบริษัทไดตั้งไวแตแรก หรือแมกระท่ัง การ
โฆษณาตามคอลัมภนิตยสารอยาง คอลัมภแกะกลองรถใหม (ดูรายละเอียดภาคผนวค)  สารที่ถายทอดไป
ยังกลุมเปาหมายนั้นจะพยามยามส่ือใหเห็นถึงความเหนือกวารถยี่หออ่ืนๆ เนื่องจากการลงโฆษณาใน
นิตยสารนี้บริษัทสามารถใสขอมูลไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงกลุมผูใชสวนใหญจะนําคุณสมบัติตางๆของรถ
อเนกประสงคขนาดเดียวกันมาเปรียบเทียบถึงขอดีขอเสียกอนผูใชจะทําการตัดสินใจซ้ือ เปนตน  

 
จากการเขารหัสของบริษัทท่ีทําการส่ือสารขอมูลไปยังกลุมเปาหมายท่ีสามารถเลือกส่ือลงได

อยางเหมาะสม ก็ เพราะผูใช สวนใหญจะพยายามแสวงหาขอมูลใหไดมากท่ีสุดกอนการตัดสินใจซ้ือ 
เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ ซ่ึงผูใชก็จะคนหาขอมูลของรถประเภทนี้จากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได อันไดแก 
นิตยสารที่เกี่ยวกับรถยนตประเภทนี้โดยเฉพาะ เชน นิตยสาร 4 WHEEL นิตยสาร ยานยนต  เปนตน ซ่ึง
ผูใชสามารถที่จะทําการถอดรหัสแหงความหมายจากการสื่อสารของทางบริษัทผูผลิตรถอเนกประสงค  
ในการเขารหัส – ถอดรหัสของผูสงสารและผูรับสาร จากผลการวิจัยนี้ตรงกัน เนื่องมาจากผลของการ
สัมภาษณของกลุมผูใชท่ีใชรถอเนกประสงค SUV ท้ัง 40 คนใน 4 ยี่หอ มีความเขาใจท่ีตรงกัน วารถ
อเนกประสงค SUV  นั้นเปนรถท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน ใหความสะดวกสบายท่ีมากกวารถยนตนั่ง
สวนบุคคล รวมท้ังมีสมรรถภาพของการใชงานท่ีมากกวา สามารถใชไดท้ังในเมืองและนอกเมือง และจะ
สังเกตไดจากการโฆษณาท่ีภาพโฆษณาจะเนนความสมบุกสมบันของการใชงานในลักษณะของการ
โฆษณาท่ีเปนเชิงภูเขา ปา เพ่ือส่ือใหเห็นถึงสมรรถภาพในการใชงาน รวมทั้งเปนรถสําหรับครอบครัว 
จึงทําใหกลุมผูใชเหลานี้ไดตัดสินใจเลือกซ้ือรถประเภทนี้ 
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 เม่ือพิจารณาแนวคิดเร่ืองสารของส่ือมวลชน ในทัศนะของ Hall , 1993 (อางใน กาญจนา 
แกวเทพ, 2541 : 32 - 33)   ในเร่ืองความเปนจริง ท่ีถูกสรางข้ึน Hall  ไดขยายความวา ขาวสารเปนความ
จริงประเภทหนึ่ง ท้ังกระบวนการสรางขาวสาร (จากผูสงสาร) กระบวนการรับขาวสารลวนดําเนินไป
อยางเชิงรุก และตีความสอดแทรกตลอดเวลา เนื่องจากส่ือมีการนําเสนอออกสูผูรับอยางมีลักษณะเปน
เร่ือง ๆ แตก็มีการกําหนดจุดยืนมุมมองใหแกผูรับสารดวย 

 จากผลการศึกษาพบวา การสรางภาพลักษณของท้ัง 4  ยี่หอ มีวิธีการส่ือสารท่ีแตกตางกันใน
แตละยี่หอและในสวนของส่ือท่ีใชในการส่ือสารคร้ังนี้ของทั้ง 4  ยี่หอ สวนใหญจะเลือกส่ือนิตยสาร
เกี่ยวกับรถยนตอเนกประสงคโดยเฉพา ะ สืบเนื่องจากส่ือนิตยสารรถยนตท่ีเลือกลงนั้นจะอยูในสวนของ
คอลัมภแนะนํารถยนตใหมหรือคอลัมภทดสอบรถ เพราะคอลัมภประเภทนี้สามารถใหรายละเอียดของ
คุณสมบัติรถอเนกประสงคไดดีกวาการลงโฆษณาตามโทรทัศนหรือวิทยุ อันเนื่องมาจากรถประเภทนี้
คอนขางมีราคาท่ีสูง กลุมผูใชสวนใหญเปนบุคคลท่ีมีรายไดตอเดือนคอนขางมาก ดังนั้นกลุมผูใชจะ
ตัดสินใจซ้ือรถตองมีการศึกษาขอมูลของรถประเภทนี้จากนิตยสารรถยนตเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ดังนั้นผูผลิตรถยนตอเนกประสงค  SUV สวนใหญจะนําเสนอในสวนของรายละเอียดและ
อรรถประโยชนท่ีเหนือกวาคูแขงขันในตลาดไวท่ีทางบริษัทรถยนตสามารถถายถอดขอมูลขาวสารที่
เปนตัวอักษรไดเปนจํานวนมากกวาการท่ีจะเห็นแตภาพรถยนตอเนกประสงคลวน ๆ เทานั้น 

 
 บริษัทรถยนตผูผลิตจะนําเสนอผลงานโฆษณาท่ีส่ือใหเห็นถึงรูปลักษณของรถยนต

อเนกประสงค ความสมบุกสมบันของการใชงาน ความทนทานแข็งแรงของประสิทธิภาพการใชงานท่ี
เหนือกวาจะสังเกตไดวา ช้ินงานโฆษณาท้ัง 4  ยี่หอ นั้นจะคลายๆกันตรงท่ีส่ือใหเห็นถึงความ
สมบุกสมบันท่ีสามารถนํารถมาใชงานไดท้ังในเมืองและนอกเมือง เพื่อใหเห็นถึงการใชงานและ
ประโยชนสูงสุดท่ีมากกวารถยนตนั่งสวนบุคคลและจะเห็นไดวาภาพโฆษณาของทั้ง 4 ยี่หอจะเปนภาพ
โฆษณาท่ีมีภาพของรถอเนกประสงคท่ีมีองคประกอบของภูเขา ในปา เพื่อส่ือใหกลุมผูใชไดเห็นถึง
อรรถประโยชนในการใชงานท่ีสมบุสมบัน  ดังนั้น จากการส่ือภาพโฆษณาของท้ัง 4 ยี่หอนี้ ทําใหทราบ
วาการเขารหัส - ถอดรหัสของผูสงสาร (ผูผลิตรถยนตท้ัง 4  ยี่หอ) กับผูรับสาร (ผูใช) เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพราะจากการสัมภาษณผูใชรถยนตอเนกประสงค  SUV  ของท้ัง  4  ยี่หอ ทําใหทราบวา ผูใชมี
ความเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค  SUV ไปในแบบเดียวกัน คือใหความ
คิดเห็นวาภาพลักษณรถอเนกประสงคนั้นเปนภาพลักษณท่ีมีความสมบุกสมบัน มีอรรถประโยชนใน
การใชงานท่ีมากกวารถนั่งสวนบุคคลในราคาท่ีสมเหตุสมผล 
 

ขอจํากัดในการวิจัย 
 

DPU



 142

 1. งานวิจัยนี้เลือกทํากับกลุมตัวอยางท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จึงไมสามารถได
ผลการวิจัยท่ีครอบคลุม ดังนั้นควรทําการวิจัยกับกลุมตัวอยางท่ัวประเทศ เพื่อใหไดงานท่ีสมบูรณ
ยิ่งข้ึน 
 2. ผูวิจัยมีเวลาท่ีจํากัด จึงทําใหศึกษากลุมตัวอยาง เพียง 40 คน ถาหากมีเวลาศึกษากลุม
ตัวอยางในปริมาณมากกวานี้ จะทําใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและละเอียดยิ่งข้ึน 
 3.ในดานการศึกษาเก่ียวกับการวางตําแหงของแตละตราสินคา ขอมูลบางสวนอาจมี
ผลกระทบทางธุรกิจตอสินคา จึงเปนขอมูลท่ีไมอาจเปดเผยได แมจะไดรับความรวมมืออยางดีจาก
นักการตลาดผูใหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ แตขอมูลท่ีนําเสนอในการวิจัยนี้เปนขอมูลบางสวนเทาท่ี
จะสามารถเผยแพรสูสาธารณชนไดเทานั้น 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

 จากการศึกษาเร่ือง การสรางภาพลักษณรถยนตอเนกประสงค  SUV ในประเทศไทยมี
ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 
 1. การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมผูใชรถอเนกประสงคเพียง 4  ยี่หอนี้ เฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ซ่ึงผลการศึกษาอาจไมครอบคลุม ดังนั้นควรทําการศึกษาเพ่ิมเติม
โดยทําการสัมภาษณผูใชท่ัวไปท่ีใชรถอเนกประสงคยี่หออ่ืน ๆ  ท้ังในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด 
 2. ควรมีการศึกษากระบวนการสรางภาพลักษณ การวางตําแหนงสินคา และวิธีส่ือสาร
ภาพลักษณ ในผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค 
 3. ศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณของรถยนตอเนกประสงค  SUV  รถกระบะ รถซีดาน 
ในตลาดภาพรวมรถยนต 
 4. เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV 
ดังนั้น ในการวัดคาของการตัดสินใจซ้ือรถยนตอเนกประสงค SUV จึงวัด การตัดสินใจในดานตาง 
ๆ  เชน ยี่หอ ราคารถยนตและเหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงไมใชการตัดสินใจซ้ือโดยตรงในแงการ
ตัดสินใจวาจะซ้ือหรือไมซ้ือ ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปอาจกําหนด กลุมประชากรเปนท้ังผูท่ีใช
รถยนตและไมใชรถยนตในเชิงสุม เพื่อสามารถนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยท่ีไดในคร้ัง
นี้ 
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รายชื่อบุคคลผูใชรถยนตอเนกประสงค SUV ท้ัง 4  บริษทั 
แลนดโรเวอร 
1. คุณ ญาณธร บุญรัตนรังษี  
 อายุ  25 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ครีเอทีฟ คล่ืนวิทยุ GreenWave 
 รายได  20,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช ฟรีแลนเดอร 
2. คุณ นรินทรนาถ สุขสวัสดิ์ 
 อายุ  35 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาโท 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน President Executive Diretor บริษัท Moscii Systems  
 รายได  40,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช ฟรีแลนเดอร 
3. คุณ ศิริวรรณ ไพโรจนธนชัย 

อายุ  33 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาโท 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน Sale Manager บริษัท BRID Systems Company Limited  
 รายได  25,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช ฟรีแลนเดอร 
4. คุณ ชูเกยีรติ ศักดิ์จิรพาพงษ 

อายุ  40 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน หัวหนาฝายเผยแพรเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี สวทช.  
 รายได  25,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช ดิสคัฟเวอร่ี 
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5. คุณ กิตตะวัน วงศสุวรรณมาศ 
อายุ  46 ป 

 สถานภาพ  สมรส 
การศึกษา  ปริญญาตรี 

 ตําแหนงหนาท่ีการงาน Business Development Manager บริษัท Net – Innova Co,Ltd.  
 รายได  30,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช ฟรีแลนเดอร 
6. คุณ ศุภกร กานนทเวทย 

อายุ  45 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน General  Manager บริษัท MMD Landscape 
 รายได  20,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช ดิสคัฟเวอร่ี 
7. คุณ วาริท อนวงษ 

อายุ  36 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน President/CEO  บริษัท Activemedia Thailand Co,Ltd. 
 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช ฟรีแลนเดอร 
8. คุณ สมศักดิ ์ม่ังเรือน 

อายุ  47 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  -- 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิปมน้ํามันบางจาก 
 รายได  100,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เรนจโรเวอร  
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9. คุณ อัญชลี ทองมาก 
อายุ  28 ป 

 สถานภาพ  สมรส 
การศึกษา  ปริญญาตรี 

 ตําแหนงหนาท่ีการงาน  Account Excutive  สถานีโทรทัศน  itv. 
 รายได  15,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช ฟรีแลนเดอร 
10.คุณ เอกชัย รอดแดง 

อายุ  33 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิสวนตัว 
 รายได  30,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช ฟรีแลนเดอร 
 
ฟอรด 
1. คุณ จารุวรรณ มหิทธิหาญ 

อายุ  36 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน Secreetary To Tecnology บริษัท Frito-Lay Thailand  
 รายได  25,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เอสเคป 
2. คุณ สุชาติ  อุทานวรพจน 

อายุ  33 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิคาขาว  
 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เอสเคป 
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3. คุณ อินภา  สุคณธนาม 
อายุ  28 ป 

 สถานภาพ  โสด 
การศึกษา  ปริญญาตรี 

 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิสวนตัว  
 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เอสเคป 
4.  คุณ จริยา  วงศวุฒ ิ

อายุ  30 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิสวนตัว  
 รายได  30,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เอเวอเรส 
5.  คุณ เอกพลเมือง   

อายุ  28 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิสวนตัว  
 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เอสเคป 
6.    คุณ ณรงครัตน  นกสี 

อายุ  35 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  อนุปริญญา 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน เภสัช 
 รายได  10,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เอสเคป 
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7.  คุณ สมใจ  สุกรสุคนธ   
อายุ  41 ป 

 สถานภาพ  สมรส 
การศึกษา  ปริญญาตรี 

 ตําแหนงหนาท่ีการงาน อาจารยสอนโรงเรียนเทคนิค พานิชยการวิมล 
 รายได  20,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เอกซพลอเลอร 
8.  คุณ ประกอบ  มณีงาม 

อายุ  40 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  -- 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิสวนตัว 
 รายได  30,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เอกซพลอเลอร 
9. คุณ สุวัฒน  สืบวงศ 

อายุ  37 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน พนกังานบริษัท การบินไทย จํากัด 
 รายได  20,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เอเวอเรส 
10. คุณ ขจรศักดิ์ ปานพุม 

อายุ  36 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิสวนตัว 
 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช เอกซพลอเลอร 
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โตโยตา 
1. คุณ ธงรบ ดานอําไพ 

อายุ  50ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน President Executive Diretor บริษัท M- Thai Corporate  

 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช แลนดครูเซอร พราโด 
2. คุณ ธเนศ  ศรีวิรุฬหชัย 

อายุ  40 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน Managing Director บริษัท สยามสแกนดอทเน็ท จํากัด  
 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช แลนดครูเซอร พราโด 
3. คุณ กฤษฎากร ปรัชฌวิทยากร 

อายุ  30 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน Senior Manager ท ี่ลาลูนา ภูเก็ต   
 รายได  - 
 รถท่ีใช รัฟโฟร 
4.  คุณ กิตกพิงศ ทุมนัส 

อายุ  45 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน Director/Marketing&Business Development บริษัท จักรวาลคอม
มิวนิเคช่ัน ซีสเต็ม จํากัด   

 รายได  30,000  บาทข้ึนไปรถท่ีใช แลนดครูเซอร พราโด 
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5.  ร.ท. อรุณชัย หลวงพิทักษ ร.น.   
อายุ  52ป 

 สถานภาพ  สมรส 
การศึกษา  ปริญญาตรี 

 ตําแหนงหนาท่ีการงาน General Manager บริษัท Image Technology  
 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช แลนดครูเซอร พราโด 
6.    คุณ ณรงศร เนาวบุตร 

อายุ  32 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาโท 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน กาํลังศึกษาระดับปริญญาโท 
 รายได  25,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช รัฟโฟร 
7.  คุณ สุธี  รักวานิช 

อายุ  36 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาโท 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิสวนตัว 
 รายได  70,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช แลนดครูเซอร พราโด 
8.  คุณ นภดล ใจด ี

อายุ  36 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาโท 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน บรรณาธิการ บริษทั เอ.อาร. อินฟอรเมชัน แอนด พับลิเคชัน จํากัด 
 รายได  40,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช รัฟโฟร 
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9. คุณ เมธิรา กาญจนวรุฒม 
อายุ  33 ป 

 สถานภาพ  สมรส 
การศึกษา  ปริญญาตรี 

 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ฝายโฆษณา บริษทั เอ.อาร. อินฟอรเมชัน แอนด พับลิเคชัน จํากัด 
 รายได  25,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช รัฟโฟร 
10. คุณ วาทยศ อัศววิเศษวิศวกุล 

อายุ  25 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิสวนตัว 
 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช แลนดครูเซอร พราโด 
 
ฮอนดา 
1. คุณ บุญภา  ราชวิสังข 

อายุ  34ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิพระเคร่ืองท่ีทาพระจันทร Restructuring  

 รายได  -- 
 รถท่ีใช CR-V 
2. คุณ กฤษฎา  

อายุ  32 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  -- 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิพระเคร่ืองท่ีบางลําภูงามวงศวาน   
 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช CR-V 
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3. คุณ จุฑาธร ปานเจริญ 
อายุ  32 ป 

 สถานภาพ  สมรส 
การศึกษา  ปริญญาตรี 

 ตําแหนงหนาท่ีการงาน มัคคุเทศก   
 รายได  40,000 
 รถท่ีใช CR-V 
4.  คุณ ประเสริฐ อรุณไพศาลกจิ 

อายุ  35 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน Account Excutive บริษัท AsiaBev Ltd. 

 รายได  15,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช CR-V 
5.  คุณ วงศกร สวางภกัดวีงศ   

อายุ  525ป 
 สถานภาพ โสด 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ฝายการตลาดและการขายบริษัท ดีซูพรีม จํากัด  
 รายได  20,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช CR-V 
6.    คุณ วัลลภ  เศวตคาม 

อายุ  45  ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผูอํานวยการอาวุโส บริษัท มิตรแทประกันภยั จํากัด  
 รายได  30,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช CR-V 
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7.  คุณ ชลวรรณ  ศรีหาพุฒ 
อายุ  27 ป 

 สถานภาพ  สมรส 
การศึกษา  ปริญญาตรี 

 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ธุรกจิเคร่ืองนอน 
 รายได  50,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช CR-V 
8.  คุณ เยาวนา  เหมือนเรือง 

อายุ  36 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  มัธยมศึกษา 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผูจดัการหนวย 1736 เขต RC บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด 
 รายได  15,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช CR-V 
9. คุณ ธานี  คําภา 

อายุ  37 ป 
 สถานภาพ  สมรส 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ชางภาพ บริษัท เอ.อาร. อินฟอรเมชัน แอนด พบัลิเคชัน จํากดั 
 รายได  25,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช CR-V 
10. คุณ กนกพร เนตรพระวงศ 

อายุ  30 ป 
 สถานภาพ  โสด 

การศึกษา  ปริญญาตรี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน ฝายโฆษณา บริษทั เอ.อาร. อินฟอรเมชัน แอนด พับลิเคชัน จํากัด 
 รายได  20,000  บาทข้ึนไป 
 รถท่ีใช CR-V 
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