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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Honda Jazz
และเพื่อศึกษาของการเปKดรับสื่อโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Honda Jazz ของประชากร Gen y
ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 440 คน สถิติที่ใช
สําหรับขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย ความถี่ รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชสําหรับ
ขอมูลเชิงอางอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชแบบทดสอบคา (T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเป^น เพศหญิง อายุระหวาง 30 – 34 ปa สถานภาพเป^นโสด จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพพนักงานเอกชนเป^นสวนใหญ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 –
35,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนที่แตกตางกัน มีการเปKดรับสื่อโฆษณาที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการ
เปKดรับสื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่อออนไลน และสื่อกลางแจงที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับมากกวา 0.05
คําสําคัญ : การเปKดรับสื่อโฆษณา, การตัดสินใจซื้อ, Honda Jazz
ABSTRACT
The purposes of this research were to study the effect of demographic profile
decision making on buying Honda Jazz and to study theffect of media exposure on the
decision making on purchasing the car among Generation Y population living in Bangkok and
the metropolitan area. The questionnaires were distributed to 440 sample. The statistics
used for descriptive and inferential analysis was average, frequency, percentage, standard
deviation,T-test, and One-Way ANOVA.
The study revealed that the majority of the samples were female, aged between 30 34 years, and were single. Most of them had a bachelor's degree or equivalent and being an
employee. Besides, They had an average monthly income of 25,001 - 35,000 baht. The
hypothesis testing found that media exposure to Honda Jazz advertisements was varied
differently due to different genders, ages, marital statuses, education levels, occupations,
and average monthly incomes at a statistical significance level of 0.05. Also there were no
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differences between exposure to print media, television media, online media and outdoor
media and the purchase decision a with statistical significance level was greater than 0.05
Keywords: media exposure, purchase decisions, Honda Jazz
บทนํา
อุตสาหกรรมยานยนตมีความสําคัญตอการ พัฒนาประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ ทั้งการจางงาน การ
พัฒนาดานเทคโนโลยี ยานยนต ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ โดยประเทศไทยมีนโยบายใน
การพัฒนา อุตสาหกรรม ยานยนตอยางตอเนื่อง ตั้งแตปa พ.ศ.2504 จากเปtาหมายในอดีตที่พัฒนาสงเสริม
อุตสาหกรรมยานยนตในชวงเริ่มตนเพื่อลดการนําเขา เมื่อเขาสูยุคกลางในปa พ.ศ.2520-2540 มีการสงเสริม
การลงทุน สรางมูลคาเพิ่มภายในประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต เพื่อสงออก ประเทศไทยเริ่ม
มีนโยบายเปKดเสรีทางการคา เขาเป^นสมาชิกองคกรการคาโลก (World Trade Organization : WTO) และมี
การลงนามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area ) ที่ปxจจุบันเขาสูยุคการคาเสรีอยาง
เต็มตัว
นายภวัต เรืองเดชวรชัย รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มีเดีย อินไซต จํากัด ในเครือ บริษัท
มีเดียอินเทลลิเจนซ จํากัด หรือ MI ผูใหบริการวางกลยุทธการสื่อสารทางการตลาด และซื้อ - ขาย สื่อโฆษณา
ใหกับคายรถยนต เปKดเผยวา ตลาดของรถยนตชวงที่อยูในภาวะซบเซา โดยยอดขายตั้งแตเดือนมกราคมพฤษภาคม 2559 ลดลง 6% และแมวาคายตางๆจะมีการเปKดตัวรถรุนใหมออกมากระตุนตลาดแตยอดขายก็ไม
เติบโต
จากสถานการณดังกลาวสงผลใหเม็ดเงินโฆษณากลุมรถยนตไมเติบโตเชนเดียวกัน โดยคายรถยนตมี
การปรับกลยุทธทางการตลาดเนน เซล โปรโมชัน ทํากิจกรรมสงเสริมการขายลดแลกแจกแถม มากกวาการ
สรางแบรนด หรือการสื่อสารผานสื่อตางๆ และในมุมมองของเอเยนซียังประเมินวา ปxจจัยที่จะสงผลเชิงบวกตอ
กลุมธุรกิจรถยนตในชวงครึ่งปaหลัง คือ รถยนตรุนใหม หรือนวัตกรรมใหมของคายรถยนตที่จะออกสูตลาด ซึ่ง
การแขงขันดังกลาวอาจกระตุนเม็ดเงินโฆษณาในกลุมรถยนตใหดีขึ้น
Honda แถลงขาวเปKดตัว Honda Jazz รุนปxจจุบันในเดือน พฤษภาคม 2557 (ปa 2014) ณ BITEC
บางนา โดยฮอนดาแจ•ส เนนการสื่อสารการตลาดไปยังพวก Gen Me ที่ มีไลฟƒสไตลที่หลากหลาย เป^นคนรุน
ใหมยุคดิจิตอลที่เนนการสื่อสารออนไลน มาพรอมเครื่องยนต i-VTEC 1.5 ลิตร 117 แรงมา ผสานเกียร CVT
ใหม ที่พัฒนาภายใตเทคโนโลยีเอิรธดรีม รองรับพลังงานทางเลือก E85 พรอมกับมัลติฟxงกชั่นที่ล้ําสมัย ครบ
ครันดวยเทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัย (checkraka.com,2560)
ชองทางการตลาดที่จําเป^นที่สุดในการสรางแบรนดและทําใหธุรกิจเป^นที่รูจักก็คือ การสื่อทําโฆษณา
เพราะสื่อโฆษณาถือเป^นเครื่องมือทางการตลาดที่จะทําใหผูบริโภคไดรูจักแบรนด เกิดความตองการในสินคา
และนําไปสูยอดขายที่ดีของบริษัท จะตองทําสื่อโฆษณาใหเพียงพอและครอบคลุม เพื่องายตอ การรับสื่อการ
รับขาวสารตางๆ และสื่อโฆษณาแตละประเภทก็มีจุดเดนที่แตกตางกัน ก็อยูที่ผูบริโภคดวยวาจะเปKดรับสื่อมาก
นอยเพียงใด ที่จะตอบโจทยสิ่งที่ตองการหาและอยากรูมากที่สุด
ในทํานองเดียวกัน ผูบริโภคก็จะตองมีการเปKดรับสื่อโฆษณา เพื่อรับขาวสารประโยชนและขอดีของสินคา ใน
ปxจจุบันมีสื่อโฆษณาหลากหลายมากมายอยางทั่วถึงทุกแหงในโลก เพื่อใหผูบริโภคเขาใจและเกิดความตองการ
ผูบริโภคมีบทบาทสําคัญในการกํากับการไหลเวียนของสินคาและบริการ การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึงเป^นมี
สําคัญตอการดําเนินงานทางการตลาด เพราะหากบริษัทมี ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
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โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคถือวาเป^นปxจจัยสําคัญที่จะนําความไดเปรียบ
ทางดานการแขงขันมาสูบริษัท
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงเรื่องของการเปKดรับสื่อโฆษณาที่มีผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรถยนต Honda jazz เพื่อใหสามารถพัฒนาดานการโฆษณาเพื่อตอบสนองในความตองการ
ของผูบริโภคไดอยางถูกตอง และเพื่อใชเป^นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจใหตรงกับความตองการของ
ลูกคารถยนต Honda jazz ทุกคน
วัตถุประสงค!ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Honda Jazz ของประชากร Gen y
ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาของการเปKดรับสื่อโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Honda Jazz ของประชากร
Gen y ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตดานประชากร ประชากร Gen y (อายุ 20 – 40 ปa) ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
จํานวน 3,371,812 คน (สถิติกรุงเทพมหานคร, 2559) ซึ่งประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามที่เป^นประชากรผูพักอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอายุ 20 – 40 ปa มีการเปKดรับสื่อโฆษณา
ของ Honda Jazz และมีกําลังในการซื้อ จํานวน 440 คน ตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ.
2562
วิธีการดําเนินการวิจัย
1.ระเบียบวิจัย
วิจัยครั้งนี้เป^นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป^นเครื่องมือในการสํารวจเก็บขอมูล
โดยมีกรอบแนวคิดงานวิจัยตัวแปรอิสระคือ ลักษณะประชากร การเปKดรับสื่อโฆษณา และตัวแปรตามคือ การ
ตัดสินใจซื้อสินคารถยนต Honda Jazz
2.ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชในการศึกษา คือประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยกลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถามมาจากการสุมโดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 20 – 40 ปa โดยกําหนดสูตรกําหนดกลุม
ตัวอยางแบบทราบจํานวนประชากรของ Yamane (1967) จะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 400
คน และเพิ่มจํานวนกันความคลาดเคลื่อนของขอมูลอีก 40 คน รวมทั้งสิ้น 440 ตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้เป^น
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเป^นเครื่องมือในการสํารวจเก็บขอมูล โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถาม 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2
คือ การเปKดรับสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับรถยนต Honda Jazz สวนที่ 3 คือ การตัดสินใจซื้อรถยนต Honda Jazz
3.วิธีการเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชการเก็บขอมูล ดังนี้
3.1 ขอมูลทุติยภูมิ เป^นการคนหาขอมูล จากเอกสาร วารสาร ผลการวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ ที่สามารถ
อางอิงที่มาได รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
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3.2 ขอมูล ปฐมภูมิ เป^ น ขอมู ลที่ ผู วิจั ย ไดสรางขึ้ น เองโดยอาศั ยเครื่องมื อที่มีความเหมาะสม คื อ
แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดทําแบบสอบถามโดยใชแบบสอบถามออนไลนในการเก็บรวมรวบขอมูล จากกลุม
ประชากรGen y ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มี อายุ20 – 40 ปa จํานวน 440 ชุด ในชวงเดือนมกราคม
2562 - มิถุนายน 2562
4. การวิเคราะหขอมูล
การศึ กษาครั้ งนี้ ผูวิ จัย ไดวิ เคราะหขอมู ลโดยนํา แบบสอบถามที่ รวบรวมตามความตองการแลวมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และผูวิจัยไดกําหนดสถิติเพื่อผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
4.1 สถิติที่ใชสําหรับขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percent) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
4.2 สถิติที่ใชสําหรับขอมูลเชิงอางอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชแบบทดสอบคา (T-test) และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทาง เดียว (One Way ANOVA)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควางานวิจัยเรื่อง การเปKดรับสื่อโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Honda
Jazz
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญเป^นเพศหญิง คิดเป^นรอยละ 52.7 มี
อายุระหวาง 30 – 34 ปa คิดเป^นรอยละ 47.0 สถานภาพเป^นโสด คิดเป^นรอยละ 64.5 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเป^นรอยละ 66.6 มีอาชีพพนักงานเอกชนเป^นสวนใหญ คิดเป^นรอยละ 42.3 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท คิดเป^นรอยละ 49.3
ขอมูลเกี่ยวกับการเปKดรับสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับรถยนต Honda Jazz
พบวาการเปKดรับสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับรถยนต Honda Jazz โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับนอย มี
คาเฉลี่ย 1.92 เมื่อจําแนกเป^นรายขอพบวา อันดับที่ 1 คือการเปKดรับสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับรถยนต Honda
Jazz ทางสื่อออนไลน เชน Facebook YouTube Website Instagram Line add โดยรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.57 อันดับที่ 2 คือการเปKดรับสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับรถยนต Honda Jazz ทางสื่อกลาง
แจง เชน ปtายโฆษณา มีคาเฉลี่ย 3.16 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อันดับที่ 3 คือการเปKดรับสื่อโฆษณาที่
เกี่ยวกับรถยนต Honda Jazz ทางสื่อโทรทัศน มีคาเฉลี่ย 1.55 โดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด อันดับที่ 4 คือ
การเปKดรับสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับรถยนต Honda Jazz ทางสื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ มี
คาเฉลี่ย 1.38 โดยรวมอยูระดับนอยที่สุด และอันดับสุดทาย การเปKดรับสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับรถยนต Honda
Jazz ทางสื่อในโรงภาพยนตรและ สื่อวิทยุ มีคาเฉลี่ย 0.93 และ 0.91 โดยรวมอยูในระดับที่ไมมีผล
ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต Honda Jazz
พบวาการตัดสินใจซื้อรถยนต Honda Jazz โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.78
เมื่อจําแนกเป^นรายขอพบวา อันดับที่1 คือมีแนวโนมที่จะซื้อรถยนต Honda Jazz เพราะมีโปรโมชั่นและของ
แถมที่นาสนใจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 อันดับที่ 2 คือสนใจที่จะซื้อรถยนต Honda Jazz
เพราะศูนยบริการของ Honda ครอบคลุมทั่วประเทศ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 อันดับที่ 3 คือ
มั่นใจและเชื่อมั่นในแบรนดรถยนต Honda จึงทําใหมีแนวโนมที่จะซื้อรถยนต Honda Jazz อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 อันดับที่ 4 คือมักตัดสินใจซื้อรถยนตที่ตรงตอความตองการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.83 อันดับที่ 5 คือมีแนวโนมที่จะซื้อรถยนต Honda Jazz เพราะเครื่องยนตที่ประหยัดน้ํามัน อยูในระดับ
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มาก มีคาเฉลี่ย 3.75 อันดับที่ 6 คือเพราะรถยนต Honda Jazz มีดีไซนที่ทันสมัยและสปอรตทําใหสนใจที่จะ
ซื้อรถยนต Honda Jazz อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 อันดับที่ 7 คือขนาดพื้นที่ภายในรถยนตที่กวางขวาง
และมีพื้นที่จัดเก็บของไดเยอะมีโหมดพับปรับเบาะไดหลายโหมดเป^นที่นาสนใจและทําใหมีแนวโนมที่จะซื้อ
รถยนต Honda Jazz อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.64 อันดับสุดทายคือ สมรรถนะในการขับขี่ที่ดีของ
รถยนต Honda Jazz ทําใหเป^นที่นาสนใจและทําใหอยากตัดสินใจซื้อ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.61
การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกตางกัน มีผลตอการเปKดรับสื่อโฆษณารถยนต Honda Jazz ที่แตกตาง
กัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ กลุมผูตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดOเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอการเปKดรับสื่อโฆษณารถยนต Honda Jazz ที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 การเปKดรับสื่อโฆษณารถยนต Honda Jazz ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนต Honda jazz ที่แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ การเปKดรับสื่อสิ่งพิมพ! สื่อโทรทัศน! สื่อวิทยุ สื่อออนไลน! สื่อโฆษณา
ในโรงภาพยนต! สื่อกลางแจOง ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Honda Jazz ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปKดรับสื่อโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต Honda Jazz สามารถ
อภิปรายผลในประเด็นไดวา ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง โดยสวนใหญเป^นเพศ เพศหญิง มีอายุระหวาง
30 – 34 ปa สถานภาพเป^นโสด การศึกษาสวนใหญจบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพพนักงานเอกชน
เป^นสวนใหญ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท
การเปKดรับสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับรถยนต Honda Jazz พบวาจากกลุมตัวอยาง ลักษณะกลุมตัวอยางที่
มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีการเปKดรับสื่อโฆษณา
ที่แตกตางกัน จากการศึกษากลุมตัวอยางเปKดรับสื่อออนไลนมากที่สุด เนื่องจากปxจจุบันอินเทอรเน็ตสามารถ
เขาถึงไดจากทั่วทุกมุมโลก บวกกับยอดผูใช Social Media ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สื่อออนไลนจึงถือเป^นสื่อ
โฆษณาที่มาแรงและตอบโจทยยุคดิจิตอลที่สุด ดวยจุดเดนคือเป^นโฆษณาที่ออนไลนไดตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดงายและรวดเร็ว และสามารถคนหาขอมูลที่ตองการไดตลอดเวลา ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของศิริวรรณ เสรีรัตน(2550,หนา 57-59) ที่กลาววา ลักษณะ
ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ซึ่งกลุม ตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรที่
แตกตางกัน จะเป^นตัวกําหนดใหมีพฤติกรรมในการเปKดรับ ขาวสารแตกตางกันไปตามลักษณะทางกายภาพ
การศึกษาและสภาพทางสังคมทั้งนี้อาจเป^น เพราะวาโลกปxจจุบันเป^นยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน ประชากร
ทั้งชาย และ หญิง สามารถเปKดรับขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ ไดอยางงายดายไดทุกเวลาอีกทั้งผูผลิตสินคายัง
เลือกใชสื่อ หลากหลายประเภทเพื่อแสวงหาลูทางทุกรูปแบบในการเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากที่สุด โดยที่
ผูบริโภคไมจําเป^นตองไปเสาะแสวงหาขอมูลใหยากลําบากอีกตอไป
การเปKดรับสื่อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวา การเปKดรับสื่อที่แตกตางกัน
มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่ไมแตกตางกัน สื่อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ มีสื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่อออนไลน
และสื่อกลางแจง แตเหตุผลที่มีผลและมีแนวโนมที่อยากซื้ออยูในคาเฉลี่ยที่อยูระดับมาก และเป^นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทําใหไมวาจะเปKดรับสื่อชนิดใดก็ตาม บางสื่อที่มีการเปKดรับนอยที่สุด ก็มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่ไม
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แตกตางจากสื่อที่มีการเปKดรับมากที่สุด ถึงแมวากลุมตัวอยางจะเปKดรับสื่อที่แตกตางกัน แตในเรื่องของการให
เหตุผลในการซื้อไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Schifman (2010) กลาววา การตัดสินใจซื้อ คือ
การกระทําที่มุงมั่นของผูบริโภคในการตัดสินใจในการเลือกสินคา การเลือกตราสินคา การสํารวจเงื่อนไขตางๆ
และจํานวนเงินที่ตองจาย ในการประเมินผล สามารถวัดไดจาก ดานความเขาใจ ดานความรูสึก และดาน
พฤติกรรม ของการตัดสินใจซื้อเหลานั้น
ซึ่งยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ศรินทิพย ธีรธนิตนันท (2555) ไดศึกษาเรื่อง “ปxจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อรถยนตToyota ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ใชตัวแปรอิสระในการคนควาคือ
พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต และ สวนประสมทางการตลาด ผลของการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคสวน
ใหญกลุมตัวอยาง เลือกซื้อรถยนตยี่หอToyota เพราะชื่อเสียงดานตราสินคาของรถยนตยี่หอนี้สวนใหญจะ
นิยมซื้อรถใหม โดยเลือกจากประสบการณการใชรถยนตมากอน และดานสวนประสมทางการตลาด กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับดาน ตราสินคา คุณภาพ ชองทางการจัดจําหนาย ราคา และการสงเสริมการขาย
ตามลําดับ โดยดานตราสินคานั้น ตราสินคาที่มีชื่อเสียงมายาวนาน จดจํางายและคิดถึงเป^นอันดับแรกๆนั้นจะมี
ผลตอการตัดสินใจมาก สวนในดานคุณภาพนั้น จะใหความสําคัญดานอุปกรณมีมาตรฐานและความทันสมัยใน
ดานการออกแบบ และรูปทรงของรถยนตดานการจัดจําหนายใหความสําคัญมากที่สุดกับปxจจัยดานจํานวน
สาขาของโชวรูมและศูนยบริการมีมาก และกระจายอยูโดยทั่วทําใหเพียงพอตอความตองการ ดานราคาให
ความสําคัญมากที่สุดกับปxจจัยดานราคาถูกกวา เมื่อเทียบกับรถยนตยี่หออื่นในขนาดเครื่องยนตที่ใกลเคียงกัน
และ ดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญมาก ที่สุดกับปxจจัยดานการยืดระยะเวลาในการผอนชําระ จะ
เห็นวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับทุกเหตุผลที่ทําใหมีผลตอการตัดสินใจซื้อหรือมีแนวโนมที่จะซื้อ ในระดับ
มาก ทุกๆเหตุผล เพราะการตัดสินใจซื้อรถยนตจะตองใชหลายองคประกอบที่สําคัญหลายๆอยาง ถึงแตละ
องคประกอบจะใหความสําคัญไมเทากัน แตก็อยูในระดับเหตุผลที่ตองใหความสําคัญมากพอๆกัน
ขOอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาถึงปxจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเปKดรับสื่อ ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ รถยนต
Honda Jazz ในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูบริโภค เพื่อใหไดทราบขอมูลเชิงลึก
มากจากผูบริโภคมากขึ้น
2. ผูผลิตสื่อโฆษณาควรใหความสําคัญกับองคประกอบที่ปรากฏในสื่อดานความคิดสรางสรรค และ
ควรใชเทคนิคที่ ทําใหสื่อที่ผลิตออกมามีความแปลกใหม นาสนใจ นําเสนอในรูปแบบใหม ๆ ที่ตางไปจากเดิม
ตรงใจกลุมเปtาหมาย และสามารถดึงดูดผูพบเห็นใหไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลไปสูพฤติกรรมการเปKดรับสื่อ สราง
การจดจํา สรางความสนใจ ทําใหมีผลตอการตัดสินใจซื้อมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสื่อออนไลนและสื่อออฟไลน วาผูบริโภคเปKดรับสื่อแตกตางกัน
อยางไร เมื่อเห็นแลววาผูบริโภคเปKดรับสื่อออนไลนมากกวา แลวจะพัฒนาตอในเรื่องของการสื่อสารทั้งในสื่อ
ออนไลนและสื่อออฟไลนอยางไร
4. ดานลักษณะประชากรที่แตกตางกัน มีผลตอการเปKดรับสื่อที่แตกตางกัน การทําคอนเทนตจะตอง
สามารถเขาถึงไดทุกลักษณะประชากร คือถาเป^นผูชายเราจะมีคอนเทนตที่ดึงดูดการตัดสินใจซื้อในเรื่องของชุด
แตงสปอรต ถาเป^ น ผู หญิ ง เราจะมี ค อนเทนตที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจในเรื่ อ งของบั ต รสมนาคุ ณ การซื้ อ สิ น คา
เครื่องสําอาง การทองเที่ยว
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