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บทที่ 4
การสรุปผลงานวิจยั
4.1 สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ
จากขอมูลการสัมภาษณ ทําใหไดขอมูลทางดานภาพลักษณของรถจักรยานยนตฮอนดา
ในประเด็นหลักๆ ดังนี้
1) ผูบริโภครูสึกวาตรายี่หอฮอนดาไมทนั สมัย ไมสามารถแขงขันกับภาพลักษณความ
ทันสมัยของยามาฮาได
2) ภาพลักษณดานคุณภาพและการบริการของรถจักรยานยนตฮอนดามีความแข็งแรง
มาก นํามาซึง่ ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันเปนการยากที่คูแขงรายใดจะสามารถเขามาทําการ
แขงขันได
3) ภาพลักษณโดยรวมของตรายี่หอมีผลกระทบกับสินคาใหมที่นาํ ออกสูตลาด
4) การทําการตลาดเพื่อสรางยอดขายรถจักรยานยนตระบบออโตเมติกทําไดยาก เพราะ
ฮอนดาพัฒนาและนําสินคาออกสูตลาดลาชากวาคูแขงนานถึง 2 ป ทําใหการรับรูภาพลักษณ
ความเปนผูนาํ รถจักรยานยนตระบบออโตเมติกเปนของยามาฮา
5) ถารถจักรยานยนตฮอนดาไมเรงทําแผนทางการตลาดเพื่อรักษาภาพลักษณไว รถจักรยานยนต
ฮอนดาอาจจะสูญเสียความเปนผูนาํ ทางการตลาดได ภายในอีก 3-5 ปขางหนา
4.1.1 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของตรายีห่ อรถจักรยานยนตฮอนดา (SWOT Analysis)
4.1.1.1 จุดแข็ง
1) Market share รถจักรยานยนตฮอนดามีสวนแบงทางการตลาด อันดับ 1 ในตลาด
รวม (ประมาณ 64%)
2) Market Leader การเปนผูนาํ ดานตลาดรถครอบครัว ซึ่งเปนตลาดที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในตลาดรวม โดยเฉพาะรถจักรยานยนตระบบเกียร
3) Sale Volume การเปนผูนําทางดานยอดขายและผูบริโภคยอมรับวาเปน
รถจักรยานยนตที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย

108
4) Product Image ผูบริโภคใหการยอมรับวา รถจักรยานยนตฮอนดาเปนสินคาคุณ ภาพ และล้าํ หนาดวยเทคโนโลยี มีสมรรถนะในการขับขีส่ ูง
5) Quality of product ผูบริโภคให107
การยอมรับวารถจักรยานยนตฮอนดาเปนผูนาํ ดาน
เทคโนโลยีและคุณภาพของสินคา
6) Distribution/ Dealer รถจักรยานยนตฮอนดามีสายงานขายและระบบการจัด
จําหนายผานตัวแทนจําหนายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีผูแทนจําหนายกวา 800 แหงใน 76
จังหวัด
7) Social Contribution การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพือ่ สรางความสัมพันธ
อันดีกับลูกคาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป มีผลใหกลุมลูกคาของรถจักรยานยนตฮอนดามีความรูสึกที่
ดีตอตรายี่หอ
8) Press supported การมีความสัมพันธอันดีกับกลุมสือ่ มวลชน โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ
ที่ใหการสนับสนุนรถจักรยานยนตฮอนดาดวยดีเสมอมา
4.1.1.2 จุดออน
1) Sale Volume ยอดขายโดยรวมของรถจักรยานยนตฮอนดามีการเติบโตขึ้นในอัตราที่
ลดลงทุกๆป
2) ยอดขายรถจักรยานยนตฮอนดาระบบเกียรมีแนวโนมลดต่ําลงเรื่อยๆ โดยมีสาเหตุ
หลัก คือ ภาพลักษณความไมทนั สมัยของรถจักรยานยนตระบบเกียรและพฤติกรรมผูบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความนิยมรถจักรยานยนตระบบออโตเมติก และยอดขายรถจักยาน
ยนตฮอนดาระบบออโตเมติกไมเปนไปตามที่คาดการณไว เนื่องจากการสื่อสารสูกลุมเปาหมายที่
เปนวัยรุนในตลาดรถจักยานยนตระบบออโตเมติกที่ไดนาํ เสนอออกไปยังไมตรงใจกลุม เปาหมาย
3) Honda Automatic Production กระบวนการการผลิตไมสามารถผลิต
รถจักรยานยนตระบบออโตเมติกไดทันตอความตองการของตลาด มีผลกระทบตอยอดขายในชวง
2 ไตรมาสแรกของปพ.ศ. 2549
4) Brand Image รถจักรยานยนตฮอนดามีภาพลักษณดานความทันสมัยต่ํามากใน
ความรูสึกของผูบริโภค ผูบริโภควัยรุนรูสึกวาเปนรถจักรยานยนตทวี่ ัยกลางคน หรือผูประกอบ
อาชีพประเภทรับสงเอกสารขับขี่ (โดยเฉพาะตลาดรถจักรยานยนตประเภทเกียร)
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4.1.2 การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน (Market/Competitor Analysis)
4.1.2.1 โอกาส
1) Competitor รถจักรยานยนตยามาฮา (คูแขงหลัก) ยังไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
และคุณภาพสินคาไดดีเทียบเทากับรถจักรยานยนตฮอนดา และชองทางการจัดจําหนาย ระบบ
การใหบริการซอมและอะไหลของรถจักรยานยนตยามาฮายังไมเพียงพอและครอบคลุมตลาด
2) Motorcycle Market ตลาดรถจักรยานยนตมีอัตราขยายตัวเพิม่ ขึ้นในทุกๆป และ
ตลาดมีการตอบรับกระแสของรถจักรยานยนตระบบออโตเมติกเปนอยางดี
4.1.2.2 อุปสรรค
1) Competitor
• รถจักรยานยนตยามาฮา
ไดรับภาพลักษณความเปนผูน ําในตลาด
รถจักรยานยนตระบบออโตเมติก
• รถจักรยานยนตฮอนดานํารถจักรยานยนตระบบออโตเมติกออกสูตลาดชา
กวาคูแขง 2 ป ทําใหรถจักรยานยนตฮอนดากลายเปนผูต ามสําหรับตลาดนี้
• ผูบริโภคมีการรับรูวา รถจักรยานยนตยามาฮามีความทันสมัย เขากับไลฟ
สไตลและวิถีชีวิตของวัยรุน ไดดี สรางความภาคภูมิใจใหกับผูขับขี่ และไดรับ
การยอมรับในกลุมเพื่อนวาขีแ่ ลวเท ทันสมัย
• รูปแบบหนาราน การตกแตงและการจัดวางรถจักรยานยนตยามาฮา ภายใน
รานผูแทนจําหนายรถจักรยานยนตยามาฮามีความสวยงาม ทันสมัย ตรงใจ
วัยรุนมากกวารูปแบบรานของรถจักรยานยนตฮอนดา
• รถจักรยานยนตยามาฮามีการผลิตอะไหลและอุปกรณตกแตง
รถจักรยานยนตเพื่อความสวยงามมากกวารถจักรยานยนตฮอนดา
4.1.3 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปาหมาย (Consumer Behavior/Consumer Insight)
4.1.3.1 โอกาส
1) Consumer Behavior พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป หันมานิยมการขับขี่
รถจักรยานยนตระบบออโตเมติกมากขึ้น เพราะขับขี่งาย สะดวกสบายและรูปลักษณภายนอก
สวยงามกวารถจักรยานยนตระบบเกียร ชี้ใหเห็นวานอกจากความสะดวกสบายในการขับขี่และ
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ผูบริโภคยังเนนใหความสําคัญกับการออกแบบรูปลักษณภายนอก ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อดวย
เชนกัน ทําใหตลาดรถจักรยานยนตระบบออโตเมติกมีแนวโนมเติบโตขึ้นทุกๆป
2) Teen Perception ผูบริโภควัยรุนใหการยอมรับวา รถจักรยานยนตฮอนดาเปนผูนํา
ภาพลักษณทางดานคุณประโยชนเพื่อการใชงาน (Rational Benefit) มากกวารถจักรยานยนตยา
มาฮา
3) Technology and Innovation การพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนตมี
ผลตอการจูงใจและตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของผูบริโภคและนํามาซึ่งความไดเปรียบในเชิงการ
แขงขันในที่สุด
4) Opinion Leader ผูมีอิทธิพลทางดานความคิดของวัยรุน อาทิ เพื่อนและญาติสนิทใน
ครอบครัว มีผลตอการตัดสินใจซื้อของกลุมเปาหมาย รถจักรยานยนตฮอนดาสามารถสราง
ภาพลักษณโดยรวมของตรายี่หอไดดี จึงเปนการสรางโอกาสทางการขายในอีกชองทางหนึ่ง
5) Purchase Behavior ผูบริโภคใหการตอบรับตลาดรถจักรยานยนตเปนอยางดี
โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน มักจะเปลี่ยนรุนรถจักรยานยนตเมื่อใชงานไดเพียง 2 ป จึงเปนการสราง
โอกาสทางการขายสําหรับรถจักรยานยนตรุนใหมทจี่ ะนําออกสูตลาด
4.1.3.2 อุปสรรค
1) Consumer Behavior พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป หันมาใชรถจักรยานยนต
ระบบออโตเมติกมากขึน้
ทําใหตลาดรถจักรยานยนตระบบเกียร
ซึ่งเปนตลาดหลักของ
รถจักรยานยนตฮอนดามีขนาดเล็กลงตามไปดวย ตลอดจนผูบริโภควัยรุนใหความสําคัญกับการ
ตกแตงรถจักรยานยนตเพื่อความสวยงาม โกเก ซึง่ รถจักรยานยนตฮอนดายังไมสามารถแขงขันกับ
รถจักรยานยนตยามาฮาดานการผลิตอุปกรณตกแตงตางๆเหลานี้เพือ่ จําหนายได
2) Teen Perception ผูบริโภควัยรุนใหการยอมรับวา รถจักรยานยนตยามาฮาเปนผูนํา
ภาพลักษณดา นคุณประโยชนทางอารมณและความรูส ึก (Emotional Benefit) มากกวา
รถจักรยานยนตฮอนดา ตรายี่หอฮอนดาจึงควรเรงสรางภาพลักษณความทันสมัย เพื่อตอบสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมายใหไดมากขึ้น
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4.2 สรุปผลการวิจัยจากการวิจัยภาคสนาม
จากผลการวิจยั การวิจัยสุขภาพตรายีห่ อรถจักรยานยนตฮอนดา “Honda Brand
Health Checking” ในกลุม เปาหมายวัยรุนผูใชรถจักยานยนต ในเขตกรุงเทพมหานคร และการ
วิเคราะห ประมวลผลจากขอมูลทุติยภูมิ สามารถสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
ดังนี้
1) กลุมเปาหมายวัยรุนผูใชรถจักยานยนตมีการรับรูตรายี่หอรถจักรยานยนตแตกตาง
กันไปในแตละตรายี่หอ (Brand Awareness)
ตรายี่หอรถจักรยานยนตที่กลุมเปาหมายนึกถึง 3 อันดับแรก คือ รถจักรยานยนต
ฮอนดา รถจักรยานยนตยามาฮา และรถจักรยานยนตซูซูกิ ตามลําดับ กลุมเปาหมายรูจักและเอย
ถึงเปนอันดับแรกมากที่สุด คือรถจักรยานยนตฮอนดา คิดเปนรอยละ 73.0 และตรายี่หอ
รถจักรยานยนตที่กลุมเปาหมายรูจักและเอยถึงเปนอันดับที่สองมากทีส่ ุด คือรถจักรยานยนตยามา
ฮา คิดเปนรอยละ 64.6 (จากตารางที่ 3.6ก และ 3.6ข)
ตรายี่หอรถจักรยานยนตที่กลุมเปาหมายชืน่ ชอบที่สุด คือ รถจักรยานยนตฮอนดา คิด
เปนรอยละ 72.5 รองลงมา คือ รถจักรยานยนตยามาฮา คิดเปนรอยละ 25.5 (จากตารางที่ 3.7)
จะเห็นไดวา ผูที่ชื่นชอบตรายี่หอใดก็มักจะนึกถึงตรายีห่ อนัน้ เปนอันดับแรก แตในทางตรงกันขาม
ผูที่ใชรถจักรยานยนตฮอนดาในปจจุบนั รูสึกชื่นชอบรถจักรยานยนตฮอนดา คิดเปนรอยละ 91.7
แตก็ยังมีความรูสึกชื่นชอบรถจักรยานยนตยามาฮา รอยละ 5.8 (จากภาพที่ 3.7ค) ซึ่งเปนกลุมที่มี
ความเสีย่ งในการเปลี่ยนตรายี่หอ
นอกจากนี้ กลุมผูใชรถจักรยานยนตฮอนดามีแนวโนมที่จะซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาใน
ครั้งตอไป คิดเปนรอยละ 80 แตยังมีผูใชรถจักรยานยนตฮอนดาบางสวนทีม่ ีแนวโนมจะซือ้
รถจักรยานยนตยามาฮาในครั้งตอไป คิดเปนรอยละ 18.3 (จากตารางที่ 3.8ค) ซึ่งเปนเปอรเซ็นตที่
คอนขางสูงและเปนกลุมทีม่ คี วามเสีย่ งในการเปลี่ยนตรายี่หอมากเชนกัน
2) การเปรียบเทียบภาพลักษณตรายี่หอฮอนดาตอปจจัยที่ผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อ
รถจักร- ยานยนต สามารถสรุปไดดังนี้
• คุณภาพสินคา
• การออกแบบและรูปลักษณของรถจักรยานยนต

112
• ความคงทนและสมรรถนะในการขับขี่
เหลานี้จงึ เปนขอไดเปรียบในเชิงการแขงขัน เพราะภาพลักษณเหลานี้ลว นเปนจุดแข็ง
ของภาพลักษณตรายี่หอรถจักรยานยนตฮอนดาที่กลุมเปาหมายรับรูอ ยางกวางขวางอยูแลว รถ
จักรยานยนตฮอนดามีภาพลักษณตรายีห่ อ บางดานที่ยังคงต่ํากวาความคาดหวังและมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (จากภาพที่ 3.15) ดังนี้
o ภาพลักษณดา นคุณภาพของสินคา ต่ํากวาความคาดหวังของกลุมเปาหมายรอยละ
8.5
o ภาพลักษณดา นความคงทน ต่ํากวาความคาดหวังของกลุมเปาหมายรอยละ 7.5
o ภาพลักษณดา นความทันสมัย ไมตกยุค ต่ํากวาความคาดหวังของกลุมเปาหมาย
รอยละ 1
o ภาพลักษณดา นการสรางความมัน่ ใจและภูมิใจใหกับผูใช ต่ํากวาความคาดหวัง
ของกลุมเปาหมายรอยละ 1
ต่ํากวาความคาดหวังของ
o ภาพลักษณดา นการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน
กลุมเปาหมายรอยละ 0.5
ปจจัยดานภาพลักษณตรายีห่ อรถจักรยานยนตฮอนดาทีเ่ ทากับหรือสูงกวาความ
คาดหวังของกลุมเปาหมาย คือ
o ความสะดวกสบายในการใชงาน เทากับความคาดหวังของกลุมเปาหมาย
o การบริการกอนและหลังการขายครอบคลุมพื้นที่ มากกวาความคาดหวังรอยละ 0.5
o ความล้าํ หนาทางดานเทคโนโลยี มากกวาความคาดหวังรอยละ 1
o การสรางความพึงพอใจในการขับขี่ มากกวาความคาดหวังรอยละ 1
o การออกแบบรูปลักษณของรถจักรยานยนต มากกวาความคาดหวังรอยละ 2
o ความหลากหลายของรุนรถจักรยานยนต มากกวาความคาดหวังรอยละ 9.5
o ความคุมคาของการใชงาน มากกวาความคาดหวังรอยละ 24.5
3) ทัศนคติของกลุมเปาหมายที่มีตอภาพลักษณตรายีห่ อรถจักรยานยนตฮอนดา
ทัศนคติของกลุมเปาหมายที่มีตอภาพลักษณตรายี่หอรถจักรยานยนตฮอนดา อยูใน
เกณฑดีมาก มีเพียงการบริการกอนและหลังการขาย ครอบคลุมพื้นที่เทานั้นที่อยูเกณฑดี แสดงให
เห็นวา ภาพลักษณตรายีห่ อโดยรวมของรถจักรยานยนตฮอนดาในทัศนคติของกลุมเปาหมายยัง
อยูในเกณฑทดี่ ีและเหนือกวาคูแขง โดยเฉพาะดานคุณประโยชนเพือ่ การใชงาน (Rational

113
Benefit)
ของรถจักรยานยนตโดยเฉพาะดานคุณภาพของผลิตภัณฑและสมรรถนะในการขับขี่
ตลอดจนการออกแบบของรูปลักษณภายนอก และจากขอมูลทุติยภูมิ ชี้ใหเห็นวายังมีภาพลักษณ
ตรายี่หอรถจักรยานยนตฮอนดาในดานอืน่ ๆที่ยงั คงโดดเดนอยูเชนกัน นํามาซึง่ ความไดเปรียบใน
เชิงการแขงขัน อาทิ
• ความเปนผูนาํ ตลาดรถจักรยานยนตทั้งการผลิตและยอดจําหนายภายในประเทศ
และตางประเทศ
• รถจักรยานยนตฮอนดามีสายงานขายและระบบการจัดจําหนายผานตัวแทน
จําหนาย และในบริการกอนและหลังการขาย ครอบคลุมทั่วประเทศ
• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพือ่ สรางความสัมพันธอันดีกบั ลูกคาอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งป มีผลใหกลุมลูกคาของรถจักรยานยนตฮอนดามีความรูสึกที่ดีตอ
ตรายี่หอ
แตในทางตรงกันขาม รถจักรยานยนตฮอนดา ยังคงมีบางจุดที่ตองทําการปรับปรุงและ
พัฒนาตามทัศนคติของกลุม เปาหมาย ดังนี้
• การผลิตและจัดจําหนายอุปกรณการตกแตงรถจักรยานยนตเพื่อความสวยงามตาม
ความชอบของแตละบุคคลยังไมเพียงพอตอความตองการของกลุมเปาหมาย
• การพัฒนาภาพลักษณดานความทันสมัย ไมตกยุค เพือ่ สรางความมัน่ ใจและภูมิใจ
ใหกับผูใชและการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน เหมาะกับวิถีชวี ิตของวัยรุน ใน
ปจจุบัน
4) กลุมเปาหมายมีความคิดเห็นตอภาพลักษณตรายี่หอรถจักรยานยนตฮอนดาเมื่อ
เปรียบ เทียบกับคูแขง สามารถทําการประมวลผลเชิงสถิติ ไดดังนี้
o ภาพลักษณตรายี่หอรถจักรยานยนตฮอนดาโดยรวมดีกวาภาพลักษณตรายี่หอ
รถจักรยานยนตยามาฮา แตอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (จากแผนภาพที่ 4.14) โดยเฉพาะความ
สะดวกสบายในการใชงาน และสรางความมั่นใจ ตลอดจนความภูมใิ จใหกับผูใช ซึ่งแตกตางจาก
รถจักรยานยนตซูซูกิคอนขางมาก
o กลุมเปาหมายมีความคิดเห็นตอภาพลักษณตรายี่หอรถจักรยานยนตฮอนดาและ
รถจักรยานยนตยามาฮา เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ กลุมเปาหมายจะนึกถึงภาพลักษณ
ดานคุณภาพเปนอันดับแรก แตมีน้ําหนักมากนอยแตกตางกัน โดยกลุมเปาหมายเชื่อวาคุณภาพ
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ของรถจักรยานยนตฮอนดามีมากกวา คิดเปนรอยละ 33.5 (จากแผนภาพที่ 4.11ข) และเชื่อมั่น
ในคุณภาพของรถจักรยานยนตยามาฮา รอยละ 20.5 (จากแผนภาพที่ 4.12ข)
ภาพลักษณรถจักรยานยนตแตละตรายี่หอโดยรวม
1) รถจักรยานยนตฮอนดา เปนผูน ําภาพลักษณโดดเดนทางดานคุณประโยชนเพือ่ การ
ใชงาน (Rational Benefit) มากกวาคูแขงหลัก คือรถจักรยานยนตยามาฮา มีรายละเอียด ดังนี้
o รถจักรยานยนตมีคณ
ุ ภาพสูง
o ความหลากหลายของรุนมีใหเลือกมาก
o ความคุมคาของการใชงาน อาทิ การขายตอทอดตลาดไดในราคาทีน่ า พึงพอใจ
มีตนทุนการใชงานต่ํา เปนตน
o ความโดดเดนของการออกแบบและรูปลักษณของรถจักรยานยนต ที่มีความ
สวยงาม ทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะรถจักรยานยนตระบบออโตเมติก
o สรางความพึงพอใจในการขับขี่ สามารถตอบสนองการขับขี่ไดดี
o ความล้าํ หนาทางดานเทคโนโลยีที่เหนือกวาคูแขง ทําใหเครื่องยนตมสี มรรถนะ
สูง แรงดี
o การบริการกอนและหลังการขายครอบคลุมพื้นที่
งายตอการซอมบํารุงและ
เปลี่ยนอะไหล
o ความสะดวกสบายในการใชงาน
แตอยางไรก็ตาม
ภาพลักษณของรถจักรยานยนตฮอนดา
ยังออนแอในดาน
คุณประโยชนดานอารมณและความรูสึก (Emotional Benefit) อาทิ ความทันสมัย ไมตกยุคการ
สรางความมัน่ ใจและภูมิใจใหกับผูใช และการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน
2) รถจักรยานยนตยามาฮา เปนผูนาํ ภาพลักษณโดดเดนทางดานคุณประโยชนทาง
อารมณและความรูสึก (Emotional Benefit) มากกวารถจักรยานยนตฮอนดา มีรายละเอียด ดังนี้
• เปนรถจักรยานยนตที่ไดรับความนิยมสูง ตามกระแสความนิยมของวัยรุน
• ภาพลักษณมคี วามทันสมัย
• รูปลักษณ การออกแบบ สวยงาม
• งายตอการนํามาตกแตงเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามตามความชอบสวนบุคคล
• แฟชั่น ไมตกยุค
• สรางความแตกตางใหกับผูขบั ขี่
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แตในทางตรงกันขาม
รถจักรยานยนตยามาฮาก็ยงั คงมีภาพลักษณตรายี่หอดาน
คุณประโยชนเพื่อการใชงาน (Rational Benefit) อยูในเกณฑดีมาก อาทิ คุณภาพของสินคา ซึ่งมี
คาเฉลี่ยต่ํากวารถจักรยานยนตฮอนดาเพียง 0.29 เทานั้น ทําใหรถจักรยานยนตฮอนดาจึงควรเรง
สรางภาพลักษณความทันสมัย
เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายใหไดมากขึ้น
เพราะถารถจักรยานยนตยามาฮาสามารถสรางการรับรูดานคุณภาพและประโยชนทางการใชงาน
ไดมากขึ้น อาจจะทําใหรถจักรยานยนตฮอนดาสูญเสียตําแหนงผูนาํ ในตลาดรถจักรยานยนตใหกบั
ยามาฮาได
3) ภาพลักษณตรายี่หอรถจักรยานยนตซูซูกิ สวนใหญอยูในเกณฑปานกลางถึงดี โดย
กลุมเปาหมายรับรูถึงจุดเดนทางดานคุณประโยชนเพื่อการใชงาน (Rational Benefit) มากกวา
คุณประโยชนทางอารมณและความรูสึก (Emotional Benefit) อาทิ คุณภาพของสินคา ความ
คุมคาของการใชงาน ความสะดวกสบายในการใชงาน และความคงทน ซึ่งอยูในเกณฑดี แตยงั คง
ไมสามารถทําการแขงขันกับตรายี่หอฮอนดาและตรายี่หอ ยามาฮาได
4.3 สรุปประเด็นปญหา
จากขอมูลการสัมภาษณและงานวิจัยในครั้งชี้ใหเห็นวาสวนครองตลาดของรถจักรยานยนตฮอนดามีแนวโนมเติบโตขึ้นในอัตราทีล่ ดต่ําลงทุกป อาจจะมีสาเหตุมาจาก 4 ประเด็น ดังนี้
1) ยอดขายรถจักรยานยนตฮอนดาลดต่ําลงเนื่องจากภาพลักษณตรายี่หอรถจักรยานยนตฮอนดาไมทันสมัย ตกยุค ในการรับรูของกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุน ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
คือรถจักรยานยนตยามาฮา
หรือเปลี่ยนตรายี่หอรถจักรยานยนตไปสูตรายี่หอของคูแขงหลัก
ประกอบกับพฤติกรรมวัยรุนในปจจุบัน มักจะนิยมเปลีย่ นรุนรถจักรยานยนตในทุกๆระยะไมเกิน 2
ป เพราะกลัววาจะตกกระแสแฟชั่น ไมไดรบั การยอมรับในกลุมเพื่อนและเพศตรงขาม
2) รถจักรยานยนตตรายีห่ อยามาฮา สามารถสรางภาพลักษณที่โดดเดนและสรางความ
แตกตางไดมากกวาตรายีห่ อฮอนดา สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและครองใจวัยรุนไดมากกวา
3) กลุมเปาหมายวัยรุน โดยเฉพาะกลุมที่ใชหรือซื้อรถจักรยานยนตเพราะชืน่ ชอบและ
คลั่งไคลการตกแตงรถจักรยานยนต (Gentle riders / Motorcycle Lover), กลุมที่ใชหรือซื้อ
รถจักรยานยนตตามกระแสแฟชั่น (Fashion Rider) และกลุมที่ใชหรือซื้อรถจักรยานยนตเพื่อ
สถานะภาพทางสังคมและไมสนใจราคา (Unrestricted spenders) จะเลือกซื้อรถจักรยานยนตยา
มาฮามากกวารถจักรยานยนตฮอนดา
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4) กระแสการแขงขันและการตอบรับของตลาดรถจักรยานยนตระบบออโตเมติก ทําให
ยอดขายของรถจักรยานยนตระบบเกียรในตลาดรวมลดลง
4.4 การนําเสนอแนวทางแกไข
การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับสุขภาพตรายี่หอรถจักรยานยนตฮอนดา จะเห็นไดวา ภาพลักษณโดยรวมของรถจักรยานยนตฮอนดายังอยูในเกณฑที่ดีมาก
โดยเฉพาะดานคุณภาพ
เทคโนโลยี สมรรถนะเครื่องยนต การใชงาน และการบริการ ปญหาของภาพลักษณ
รถจักรยานยนตฮอนดาจึงอยูที่ภาพลักษณดานกระแสแฟชั่น ความทันสมัย และการพัฒนา
อุปกรณอะไหลตกแตง
รถจักรยานยนตตรายี่หอฮอนดาควรใชกลยุทธเชิงบวก (Positive strategy) เพื่อรักษาและ
สรางความภักดีในตรายี่หอฮอนดาสูลูกคาเกา โดยมุงเนนนําเสนอจุดแข็ง คุณคาและความ
ไดเปรียบดานคุณภาพผลิตภัณฑและบริการของรถจักรยานยนตฮอนดา ตลอดจนภาพลักษณ
ความเปนผูนาํ ตลาดรถจักรยานยนตของประเทศไทยในทุกๆดาน ควบคูไปกับกลยุทธเพื่อชะลอ
การซื้อ (Retard strategy) การใชกลยุทธเพื่อชะลอการซือ้ ผลิตภัณฑของคูแขง โดยพยายามลบจุด
แข็งของคูแขงใหนอยลง เปรียบเทียบกับทรัพยากรทีท่ างรถจักรยานยนตฮอนดามีอยู โดยมุง
นําเสนอ
1) การสื่อสารใหกลุมเปาหมายเห็นวา คุณภาพและบริการของรถจักรยานยนตฮอนดามี
ความเหนือกวาในดานใดบาง ตลอดจนประโยชนที่กลุมเปาหมายจะไดรับทั้งในแง Rational
Benefits คือคุณประโยชนจากการใชงาน และ Emotional Benefits คือความภาคภูมิทางดาน
ภาพลักษณ เมื่อขับขี่รถจักรยานยนตฮอนดา
2) การสรางและสื่อสารภาพลักษณความทันสมัยสูกลุม ผูบริโภคโดยรวม และแสดงให
กลุมเปาหมายวัยรุน รับรูวา รถจักรยานยนตฮอนดาไมลาสมัย ตรายีห่ อไมเกาและดูโบราณ
สามารถเขากับวิถีชวี ิตและกิจวัตรประจําวันของกลุมวัยรุนไดเปนอยางดี
นอกจากนีก้ ารวางแผนกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคลองกับทั้ง 2 กลยุทธ
ดังกลาวขางตน โดยทําการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing CommunicationIMC) ไดแก การโฆษณา (Advertising), การประชาสัมพันธ (Public relation), การสงเสริมการ
ขาย (Sale promotion), การทํากิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกบั กลุมลูกคา (CRM) และการ
ทํากิจกรรมทางการตลาดประเภท Event marketing เพื่อตอกย้ํากลุมเปาหมายและสราง
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ความรูสึกดีในเชิงลึกกับตรายี่หอรถจักรยานยนตฮอนดา
โดยมุงเนนการสือ่ สารเพื่อสราง
ภาพลักษณใหทนั สมัยและกําหนดโอกาสในการใชงานที่เหมาะสม อาทิ รถจักรยานยนตระบบ
เกียรเหมาะกับการขับขี่ในระยะทางไกล และเพื่อการใชงานเปนหลัก และรถจักรยานยนตระบบ
ออโตเมติกเหมาะกับการขับขี่ในระยะทางใกลและเพื่อการเขาสังคมในกลุมเพื่อนวัยรุน เปนตน
สามารถสรางความโดดเดนและความนาสนใจใหรถแตละรุน และสรางภาพลักษณที่ดี ทันสมัย
และสื่อสารใหกลุมเปาหมายเห็นถึงความคุมคาในรถจักรยานยนตฮอนดา
ภาพที่ 4.1
โครงสรางการสื่อสารแบบบูรณาการ (การสื่อสารแบบ 360 องศา)
The 360 degree Communication Plan

Mass communication to
build image and create
awareness

Event
Marketing
Advertising
Create brand experience

Build consumer relationship
and create brand loyalty

Honda Motorcycle

PR

CRM
Sale
Promotion

Drive purchase action in order
to boost up sales

Create good brand image

