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ผนวก ค.
ขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนตฮอนดา
ประวัติบริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด (Company Profile) (www.aphonda.co.th)
วันกอตัง้ :
ทุนจดทะเบียน :
จํานวนพนักงาน :
สถานที่กอตัง้ :

1 มีนาคม 2529
40 ลานบาท
ประมาณ 194 คน (ธันวาคม 2543)
เลขที่ 149 ถ.รถรางเกา ต.สําโรงใต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
โทรศัพท (02) 757-6111,384-4335 โทรสาร (02) 757-6222
มร.เซนจิโร ซากุราอิ
ประธานกรรมการบริหาร :
เปนบริษทั รวมทุนการคาระหวาง ฮอนดามอเตอร จากประเทศญี่ปุน กับ
ลักษณะกิจการ :
ฝาย ดร.ไพโรจน พรประภา เพื่อบริหารการขาย และใหบริการเกีย่ วกับ
รถจักรยาน ยนตยี่หอฮอนดา และอะไหลฮอนดา ที่ผลิตในประเทศไทย
โดยขายสงผานผูจําหนาย เปนหลัก สวนที่ขายตรงใหกับหนวยงาน
ราชการตางๆ (direct sales)
ประเภทรถจักรยานยนต
แบงเปน 4 ประเภท คือ :
1. ประเภทรถครอบครัว (family)
• ขนาด 100 c.c. ไดแก รุน dream, wave100, wavez
• ขนาด 125 c.c. ไดแก รุน dream,wave125, wave-i
2. ประเภทรถกึ่งครอบครัวกึง่ สปอรต (family sports )
• ขนาด 125 c.c. ไดแก รุน sonic,nice125
3. ประเภทรถสปอรต (sports)
• ขนาด 150 c.c. ไดแก รุน CBR150R
• ขนาด 200 c.c. ไดแก รุน phantom200
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4. ประเภทรถเกียรอัตโนมัติ (AT)
• ขนาด 110 c.c. ไดแก รุน Click, Air Blade
ขอมูลติดตอบริษัท เอ.พี. ฮอนดา
บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด
เลขที่ 149 ถนนรถรางเกา ตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. (02) 757-6111, (02) 384-4335 โทรสาร (02) 757-6222
ป1948 ฮอนดา เริ่มตนความมุมานะบากบั่น ในการอุทิศตนเองเพือ่ ผลิตยวดยานพาหนะสําหรับ
ทุก ๆ กลุมชนดวยปรัชญาของฮอนดาที่วา "เรามั่นอยูในสากลทัศนะที่วา เรามุง หนา สราง แต
บรรดาผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ ยังมีราคายุติธรรม เพื่อความพึงพอใจของบรรดาลูกคา
อยางกวางขวางทั่วโลก"
ในป 1964 นับเปนครั้งแรกที่ฮอนดา กาวเขาสูตลาดรถจักรยานยนตของประเทศไทย เพื่อสรรสราง
รถจักรยานยนตที่มีประสิทธิภาพ ใหกับผูใชรถจักรยานยนตชาวไทย รวมถึงสรางความพึงพอใจ
สูงสุดแกลูกคา
ป 1986 บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด ไดถือกําเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนผูจัดจําหนาย
รถจักรยานยนตฮอนดาในประเทศไทย รวมทัง้ ดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาด ซึ่งในปจจุบัน
บริษัทฯ กาวขึ้นเปนผูจ ัดจําหนายรถจักรยานยนตอันดับ 1 ของเมืองไทย และสิ่งนี้เปนผลจากการ
ทุมเท ความพยายามตลอดปลายปที่ผา นมา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจจากประสิทธิภาพ
รูปลักษณ และความนาเชื่อถือในสินคาฮอนดา
ดวยความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็งและเอาใจใส ตลอดจนการบรรจุซึ่งกลยุทธทาง
การตลาด สงผลใหบริษัทฯ สามารถตอบสนองรถจักรยานยนตรนุ ตาง ๆ แกชาวไทยไดตรงตาม
ความตองการ นอกเหนือจากนั้นบริษทั ฯ ยังไดแสดงเจตจํานงคอันแนวแน ในการปรับปรุง
สภาพแวดลอม เพื่อเกื้อหนุนสังคมไทยใหดียิ่งขึ้น
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เจตนารมย บริษัทฯ มีเจตนารมยที่จะตอบสนองผูบริโภคดวยรถจักรยานยนตที่มีประสิทธิภาพ
และมีราคาเหมาะสม ซึ่งเจตนารมยนี้ไดผลักดันใหฮอนดากาวขึน้ สูอ ันดับ 1 ของประเทศไทย ดวย
อัตราครองตลาดมากกวา 70% หรือเปนตัวเลขยอดจําหนายโดยรวมกวา 1 ลานคัน/ป (รวมถึงการ
สงออก)
สิ่งสําคัญที่สุดที่มุงมั่นอยูในเจตนารมยของฮอนดานั้น ประกอบดวยปรัชญาแหงความ
พอใจ 3 ประการคือ
•
•
•

ความพอใจของลูกคาจากการที่ไดซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ความพอใจของลูกคาจากการที่ไดซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
ความพอใจขององคกร ในทุมเทการผลิตรถจักรยานยนตฮอนดาใหเปย มลนดวย
คุณภาพ ซึง่ ความพอใจทัง้ 3 ประการนี้ ตางเชื่อมโยงและสนับสนุนซึง่ กันและกัน
เสมือนกุญแจที่ไขไปสูความสําเร็จสูงสุด

การบรรลุซึ่งเปาหมายของเรานั้นเปนผลมาจาก เครือขายของศูนยบริการและรานตัวแทนจําหนาย
(C.S.I Shop) กวา 800 แหงทัว่ ประเทศ ซึ่งเปย มไปดวยความชํานาญทัง้ ดานการจัดการและ
การตลาด ทีไ่ ดรับจากการอบรมและเรียนรูอยางตอเนือ่ ง โดยการสนับสนุนจากทางบริษทั ฯ ซึ่ง
กอใหเกิดความสําเร็จทีง่ ดงามเชนปจจุบนั
ความรับผิดชอบ เนื่องจากความตองการในการที่จะเสนอสิ่งที่ดีที่สดุ แกลูกคา สิ่งแรกในการ
เริ่มตนคือ การสํารวจความตองการที่แทจริงของลูกคา สิ่งนี้นาํ ไปสูขบวนการสรางสรรคอัน
หลากหลาย ในการพัฒนาจักรยานยนตฮอนดารุน "ดรีม" รวมถึงรุน "โนวา" ซึ่งตรงกับความตองการ
ของลูกคา และสงผลใหฮอนดามีรากฐานอันมั่นคงในประเทศไทย
การจัดจําหนายและการกระจายสินคาไปยังทุก ๆ ภูมิภาค ในรูปแบบของราน C.S.I.
Shop นัน่ เปนกาวสําคัญในการตอบสนองความตองการของลูกคา และดวยราน C.S.I. Shop ที่มี
มากกวา 800 แหงทั่วประเทศไทย ทําใหลูกคาสามารถสัมผัสกับรถจักรยานยนตหลากรุน ชิ้นสวน
อะไหลคุณภาพและบริการทีเ่ ปนมิตร ซึง่ เปย มไปดวยประสิทธิภาพ
บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด และราน C.S.I. Shop ตางประสานการดําเนินงาน ใหมุงไปสู
ทิศทางที่สอดคลองในแผนงานหลาย ๆ ประการ ไมวาจะเปนแนวคิดในการออกแบบ และประกอบ
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รถจักรยานยนตรุนใหม ๆ การบริหารสตอคชิ้นสวนอะไหล ตลอดจนการสํารวนสภาพตลาดทองถิ่น
และดวยผลของการสํารวจนี้เอง ทําใหบริษัทฯ สามารถแนะนําราน C.S.I. Shop ในการเลือกรุน
และจํานวนของรถจักรยานยนตทจี่ ะจัดเก็บไวในสตอคของทางราน
รวมถึงการจัดเก็บจํานวน
ชิ้นสวนอะไหลที่เหมาะสม ยิ่งไปกวานั้น เพื่อประกันความพึงพอใจของลูกคา เราไดสรางมาตรฐาน
ในทุก ๆ ราน C.S.I. Shop ดวยเงื่อนไข "5S" คือการขาย (Sale) การบริการ (Service) ชิ้นสวน
อะไหล (Spare parts) ความปลอดภัย (Safety) รถมือสอง (Secondhand)
การขาย (Sale) ความประทับใจแรกพบนั้นเปนสิง่ สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ดังนั้นเพื่อใหแนใจวา
ลูกคารูสึกสบาย และสนุกสนานกับการเยีย่ มราน C.S.I. Shop ของเรา ทางรานจะเอือ้ อํานวย
ลูกคา ดวยการบริการที่สุภาพอยางมืออาชีพ ราน C.S.I. Shop จะตั้งอยูในสถานทีส่ ัญจรไปมา
สะดวก ตกแตงสวยงาม สรางบรรยากาศทีด่ ีในการตอนรับลูกคา พรอมพนักงานที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในตัวสินคา ซึ่งสามารถอธิบายสินคาไดในทุก ๆ รายละเอียด
การบริการ (Service)
การบริการหลังจากการขาย เปนสวนประกอบหนึง่ ในการสรางพึง
พอใจแกลูกคา โดยสินคาฮอนดาจะมีการรับประกัน 3 ป (เฉพาะ
เครื่องยนต) ลูกคาของเราจะไดรับบริการที่เปนมิตร และเปยมดวย
ประสิทธิภาพ เรามีการบันทึกสถิติของการบริการ ทั้งนี้เพือ่ ปองกันมีใหเกิดปญหาเติมซ้ําอีกครั้งใน
อนาคต
ขับขีป่ ลอดภัย (Safety Ridding)
เพื่อมัน่ ใจวาลูกคาสามารถขับขี่ไดอยางปลอดภัย บริษัทฯ จึงไดขอ
ความรวมมือกับราน C.S.I. Shop เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษ เชน เซฟตี้
แรลลี่(Safety Rally) เพื่อเปนการเรียนรูถงึ หลักการขับขี่อยาง
ปลอดภัย นอกจากนั้นในทุก ครั้งที่มกี ารตัดสินใจซื้อจากลูกคา ทางราน C.S.I. Shop จะ
มอบหมายใหครูฝกสอนขับขี่ปลอดภัยประจําราน
ใหคาํ แนะนําเกี่ยวกับความรูในการขับขี่
ปลอดภัยเบื้องตน กอนจัดสงรถแกลูกคาเสมอ
ครูฝกสอนขับขี่ปลอดภัยของฮอนดา ลวนไดรับการฝกฝน และรับรองโดยศูนยฝกอบรมขับขี่
ปลอดภัย ซึ่งศูนยฯนี้เปนศูนยฝกแหงแรกในภูมิภาคอาเซียน โดยศูนยฯ แหงนี้เปนผลจากความ
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สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อทีจ่ ะเห็นความปลอดภัยบนทองถนน เปาหมายสําคัญของ
กิจกรรมที่ศนู ยฯ จัดใหมีขึ้นนัน้ คือ การเพิ่มจํานวนบุคลากรฝกอบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อประจํายัง
ราน C.S.I. Shop ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหความรูแกผูใชทุกทานไดยังทั่วถึง นอกจากนี้ศูนยฯ ยังได
ฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ตาํ รวจและสาธารณชนทั่วไป
สําหรับหลักสูตรในการฝกอบรมนั้น มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยบางหลักสูตร
เปนหลักสูตรอบรมระยะสั้น ซึ่งใชเวลาฝกอบรม 2 ชั่วโมง และบางหลักสูตรใชเวลา 3 วัน
ดวยความทุม เทในการทํางานเกีย่ วกับความปลอดภัยอยางตอเนื่อง สงผลใหทางบริษัทฯ ไดรับ
รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในการสงเสริมกิจกรรมทางดานการขับขี่ปลอดภัย เราพยายาม
อยูเสมอ ทีจ่ ะปรับการฝกอบรม ใหสอดคลองตอความตองการของผูใชรถจักรยานยนต ดวยเหตุนี้
เราจึงไดนาํ เครื่องจําลองการขับขี่มาประจําที่ศนู ยฝก ซึ่งนับไดวาศูนยฝกในประเทศไทยนี้ เปนศูนย
ฝกแหงแรกของโลก ที่มีการนําเครื่องจําลองการขับขี่มาใช นอกเหนือจากประเทศญี่ปุน
การอุทศิ ตนตอสังคม
บริษัทฯ ไดอุทิศตนในการขับขี่ที่จะสรางสิง่ ที่ดีใหกับสังคมไทย ดังนัน้
เราจึงพยายามทุกวิถที างในการชวยเหลือสังคม เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการรณรงคใชน้ํามันลดควัน
ขาว รวมถึงการรณรงคลดมลภาวะทางเสียง กิจกรรมเซฟตี้ แรลลี่ การฝกการขับขี่ปลอดภัย และ
กิจกรรมที่สรางความตระหนักตอสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้แลว บริษัทฯ ยังไดเนนกิจกรรมดานอืน่ ๆ ที่มีสวนเกีย่ วของกับการรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนการคิดคน วิจัย และพัฒนาประสิทธิภาพเครือ่ งยนต ใหมีการปลอยคาไอ
เสียต่ําและมีเสียงเครื่องยนตในระดับที่ตา่ํ อีกทั้งยังมีการรีไซเคิลวัสดุตาง ๆ ในกระบวนการผลิต
รวมถึงในราน C.S.I. Shop บางรานไดมีการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดคามลพิษ และเสียงเกินกวาที่
มาตรฐานกําหนด
เปาหมายในอนาคต
ฮอนดา ยังคงมุงมัน่ ในการพัฒนาและแนะนํานวัตกรรมใหม ๆ เพื่อ
สนองความตองการของลูกคาในอนาคต การสรางความพึงพอใจแก
ลูกคา ยังเปนสิ่งสําคัญที่ฮอนดายึดมัน่ รวมทั้งยังคงมุงมัน่ พัฒนาการ
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ขาย สรางประสิทธิภาพในการบริการทัง้ กอนและหลังการขาย และคนควาเพื่อเขาถึงความตองการ
อยางแทจริงของลูกคา
บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด เชื่อมัน่ ในระบบการจัดการแบบใหม ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสาน
รวมถึงการประยุกตเพื่อนํามาซึ่งความเหมาะสม ดังนั้นเราจึงพยายามสรางรูปแบบการจัดการที่
เหมาะสม ซึ่งเปนการผสานวัฒนธรรมองคกรระหวางไทย และญี่ปนุ เขาดวยกัน
ความมุง มัน่ ของบริษัทฯ คือการไดรับการยอมรับ ไมวาจะเปนทั้งจากบุคลากรภายใน
องคกร ลูกคา หรือแมกระทัง่ สังคม และเรายังปรารถนาใหทุก ๆ คนรูส ึกถึงความสนุกสนานในการ
ทํางานรวมกัน
ปรัชญาองคกร) Corporate Philosophy)
ความเชื่อพื้นฐานของเรา
คือ การเคารพความเปนปจเจกชนความยินดี 3 ประการ
หลักการของบริษัทฮอนดา คือ การรักษามุมมองที่เปนสากล โดยเราไดอุทิศตนเพื่อเสนอ
ผลิตภัณฑที่มคี ุณภาพสูง แตยังมีราคาที่เหมาะสมเพื่อ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาทั่วโลก
นโยบายการจัดการของฮอนดา
•
กาวไปโดยความทะเยอทะยานและความกระฉับกระเฉงเสมอ
•
เคารพหลักทฤษฎีที่มีเหตุผล
พัฒนาความคิดใหมๆ
และใชเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
•
สนุกกับงานของตนเอง และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
•
พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหสอดคลองกันอยูเสมอ
•
ใสใจตอคุณคาของการวิจัยและทุมเทในการทํางานใหสาํ เร็จ
:: มาตรฐานการบริหาร::
มาตรฐานการบริหารทีถ่ ือปฎิบัติกันในฮอนดาทั่วโลกในฐานะที่เปน “บริษัททีป่ รากฎ
อยูทั่วโลก”
นโยบายการจัดการของฮอนดา (Honda Management Policies)
•
กาวไปดวยความทะเยอทะยานและความกระฉับกระเฉงเสมอ
•
เคารพหลักทฤษฎีที่มีเหตุผล
พัฒนาความคิดใหมๆ
และใชเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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•
•
•

สนุกกับงานของตนเองและสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่
พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหสอดคลองกันอยูเสมอ
ใสใจตอคุณคาของการวิจัยและทุมเทในการทํางานใหสาํ เร็จ

หลักการของบริษัทฮอนดา (The Honda Company Principe)
การรักษามุมมองที่เปนสากลโดยเราอุทิศตนเพื่อเสนอผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุดแต
ยังคงมีราคาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาทั่วโลก
วัฒนะธรรมองคกร (Corporate Culture)
•
•
•
•

อิสระทางความคิด ความใจกวาง
การมีพลังแหงความทาทาย
ความจริงใจและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
การพัฒนารวมกัน

ความเคารพความเปนปจเจกชน
ความโดยทัว่ ไป
คนเราเกิดมามีความเปนอิสระ และมีลักษณะที่แตกตางกัน อันเนื่องจากความสามารถ
ทางความคิด และเหตุผล ความคิดสรางสรรค และความไผฝนของตัวเอง การ " เคารพเปนปจเจก
ชน " นี้ ฮอนดาถือวาเปนเรื่องปกติ และสงเสริมแนวความคิดนี้ใหเกิดขึ้นภายในบริษทั โดยมีความ
เคารพในความแตกตางกันของแตละบุคล รวม ทั้งใหความไววางใจหุน สวนทุกคนเทาเทียมกัน
การเคารพการเปนปจเจกชนนั้นจะตระหนักถึงแนวความคิดหลักดังตอไปนี้
• ความคิดริเริ่ม ( Initiative)
หมายถึง การไมผูกมัดกับแนวความคิดเกาๆ แตจะเปนการคิดอยางสรางสรรค และ
นําไปปฏิบัติ ตามความคิดริเริ่มและการตัดสินใจของตัวเอง โดยจะตองมีความเขาใจวาตัวเองตอง
เปนผูที่รับผิดชอบตอผล ลัพธทเี่ กิดขึ้นจากการกระทํานัน้ ๆ
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• ความเสมอภาค ( Equality)
หมายถึง ความตระหนัก และความเคารพในความแตกตางกันของแตละคน และนําไป
ปฏิบัติตอทุก อยางเทาเทียมกัน บริษัทของเราไดยึดหลักการดังกลาวนี้ และเปดโอกาสใหกับทุกๆ
คนอยางเทาเทียมกัน เรื่อง ของเผาพันธุ เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ พืน้ ฐานการศึกษา สภาพทาง
สังคม แสะสถานะทางเศรษฐกิจของแตละคน จะไมเปนอุปสรรคตอโอกาสของแตละคน
• ความไววางใจ ( Trust )
ความสัมพํนธระหวางพนักงานของฮอนดาควรที่จะอยูบนพืน้ ฐานของความไววางใจซึ่ง
กันและกัน ความไววางใจ นัน้ เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนปจเจกชนของแตละคน การใหความ
ชวยเหลือบุคคลอื่นในสวนมี่เขาขากตกบกพรอง การยอมรับในสิ่งบกพรองของตนเอง การ
แบงปนความรู และการสรางความจริงใจที่จะทําใหบรรลุถึงความสําเร็จ ตามความรับผิดชอบของ
ทุกคน
ฮอนดาประกอบไปดวยการนําเอางานของแตละบุคคลมารวมเขาดวยกันเพื่อใหบรรลุ
ถึงวัตถุประสงครวมกัน โดยแตละบุคคลจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเหมาะสมกับบทบาทของตัวเอง
และตองนําเอาปรัชญานี้ไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม อันจะเปนการสนับสนุนใหบริษัทประสบ
ความสําเร็จและไดและจากความพยายามนี้พนักงานก็สมควรที่จะไดรับการยกยองดวยเชนกัน
ความเชื่อในการเคารพเปนปจเจกชนนี้ไดถูกนําไปใชในการมีปฎิสัมพันธเพื่อพนักงาน
และบุคคลในบริษัทตางๆ ที่เราติดตอดวย
• สําหรับความสัมพันธกับลูกคาของเรา เราจะตองกระทําในสิ่งที่เกิดความ
คาดหมายของลูกคา โดยจะตองถือวาการตอบสนองความพอใจของลูกคาเปนสิง่ สําคัญแรกสุก
ของเรา
• ผูที่ดําเนินธุรกิจกับฮอนดา- หุนสวนทางธุรกิจ ผูแทนจําหนายและผูจัดสง
วัตถุดิบ- ควรจะไดประสบกับสิ่งดีๆ แนวความคิดเกีย่ วกับคิดริเริ่ม ความเสมอภาค และความ
ไววางใจ และสามารถนําไปประยุกตใชกับความสัมพันธผูแทนจําหนาย และผูจัดสงวัตถุดิบของ
เราได
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ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม เราจะตองไวการรับรูถึงความตองการของสังคม
ที่เราทําธุรกิจอยู รวมทั้งตอสิ่งแวดลอมตางๆ ดวย
•

:: ความยินดี 3 ประการ::
เนื่องจากความเชื่อในคุณคาของแตละบุคลของเรา ฮอนดาเชื่อวาแตละคนทีท่ ํางานกับ
เรา หรือไดเขามาสัมผัสกับเราไมวา จะโดยทางตรงหรือมทางผลิตภัณฑควรไดรับความแบงปน
ความรูสึกยินดีกับสิ่งที่ไดประสบ ซึ่งความรูสึกนี้จะแสดงออกในรูปของ " ความยินดี 3 ประการ "
เปาหมายของเรา คือ การสรางความยินดีผานทางธุรกิจของเรา : สําหรับผูซื้อผลิตภัณฑ
ของเรา (ความยินดีที่ไดซื้อ ) สําหรับผูขายผลิตภัณฑหรือการใหบริการของเรา ( ความยินดีทไี่ ด
ขาย ) และสําหรับผูที่มีสว นเกี่ยวของในการผลิตภัณฑของเรา ( ความยินดีในการสรางสรรค ) ใน
การดําเนินธุรกิจของเรา จะตองมุง ที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของ
ความยินดี 3 ประการนี้ ซึ่งจะเปนการนําไปสูความไววางใจของสังคมและผูถือหุน และเปนที่
เชื่อถือวาฮอนดาดํารงอยูในสังคมได เนื่องจากการตระหนักและเห็นคุณคาของ " ความยินดี 3
ประการ " ที่ถอื เปนความรับผิดชอบตอสังคมของเรา
• ความยินดีที่ไดซื้อ (Joy of Buying) เกิดจากการที่ไดรับผลิตภัณฑหรือไดรับการ
บริการที่เหนือความตองการและความคาดหวังของลูกคาแตละราย
ความยินดีที่ไดซื้อมี
ความคิดสรางสรรค
ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับจุดเริ่มตนของความสัมพันธระหวางลูกคา
ทางดานผลิตภัณฑ ซึ่งตอเนื่องไปถึงการขายและการใหบริการ สิ่งสําคัญ ก็คือ ความยินดีที่ไดขาย
และความยินดีที่ไดผลิตจะไมประสบความสําเร็จเลย และขาดความพึงพอใจของลูกคา
• ความยินดีที่ไดขาย (Joy of Selling) เกิดขึ้นเมื่อผูที่เกีย่ วของกับการขาย
ผลิตภัณฑหรือการใหบริการของฮอนดาไดพัฒนาความสัมพันธลูกคาโดยมีพนื้ ฐานของความ
ไววางใจรวมกัน จากความสัมพันธนเี้ องทีท่ ําใหพนักงานฮอนดา ผูแทนจําหนาย และผูจัดสงสินคา
เกิดความภาคภูมิใจในการเสนอผลิตภัณฑหรือการบริการของฮอนดาตอลูกคา
• ความยินดีในการสรางสรรค (Joy of Creating) เกิดขึ้นเมื่อพนักงานของฮอนดา
และผูจัดสงวัตถุดิบซึ่งเกีย่ วของกับการออกแบบ การพัฒนา วิศวกรรมและการผลิตภัณฑของ
ฮอนดา ไดตระหนักถึงความรูสึกยินดีของลูกคา และผูแทนจําหนาย ซึง่ แตเดิมเรารูจักกันวา เปน

142
ความยินดีในการผลิต " ( Joy of Producing ) ความยินดีในการสรางสรรคนี้เกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ
มีคุณภาพดีเกินความคาดหมาย และเราไดรับความภูมใิ จที่ทาํ งานไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี
• หลักความยินดี 3 ประการ คือ ประสบความสําเร็จในการสรางความยินดีใหกับ
สังคมโดยรวม ดวยการสรางความยินดีในการซื้อ ความยินดีในการขาย และความยินดีในการ
สรางสรรค
เนื่องจากธุรกิจของฮอนดา คือ การเสนอผลิตภัณฑที่มคี วามหลากหลายตอลูกคา จึงมี
ผลตอสังคมในหลายๆ ดานซึ่งบางสิง่ ก็จะมีผลในทางบวก เชน บุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไป ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ คา รวมไปทั้งการสรางโอกาสในการจางงาน อยางไรก็
ตาม เราตองยอมรับวาผลิตภัณฑและกิจกรรมตางๆ ของเราจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ชุมชนทองถิ่นในหลายๆดานอีกดวย เพื่อที่จะไดรับความไววางใจจากสังคม จึงจําเปนที่จะตอง
เสนอผลิตภัณฑเทคโนโลยี และการบริการที่เปนที่ตองการของสังคม ในขณะเดียวกันก็จะตองทํา
ใหความไมตองการหรือผลกระทบในทางลบทีมีตอสังคมเกิดขึ้นนอยสุด เราเชื่อวาการตอบสนอง
ความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกดวยความยินดีทั้ง 3 ประการนี้ อยางจริงใจจะสรางความ
ยินดีใหกับสังคม และจะทําใหสังคมเกิดความความพอใจและตองการใหฮอนดาดําเนเนธุระกิจ
ตอไป เพื่อแลกเปลี่ยนความยินดีผานทางผลิตภัณฑ- - เรามีหลักความคิดวา ' ลูกคาตองมากอน
เสมอ ' ความยินดีสามประการถูกเสนอขึ้นเปนหลักความประพฤติของฮอนดาครัง้ แรกใน Honda
Monthly Company Bulletin ประจําเดือนธันวาคม ค.ศ.1951
:: หลักการของบริษัทฮอนดา::
ฮอนดาไดกําหนดเปาหมายสูงสุดของการดําเนินกิจกรรมทั่งโลกของฮอนดาไว
หรือ
เหตุผลที่ฮอนดาประกอบธุรกิจ ดังนัน้ หลักการของบริษัทฮอนดาจึงเปนสิ่งจําเปนสิง่ จําเปนที่ขาด
ไมไดสําหรับพนักงานฮอนดาเพื่อใหเกิดความเขาใจ เหตุผลของการดํารงอยูตอไปของฮอนดา
ในป ค.ศ .1956 หลักการของบริษัท ฮอนดา มอเตอร จํากัด ซึ่งไดเขียนไวเปน
ภาษาญี่ปนุ ดังตอไปนี้
" การรักษามุมมองที่เปนสากล, โดยเราไดอุทิศตนเพื่อการผลิตภัณฑที่ดีเลิศสําหรับการ
ใชงาน แตยังคงมีราคาที่ไมแพง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา"
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"Maintaining an national viewpoint, the company is dedicated to
manufacturing product excellent in performance yet at an inexpensive price in response
to the needs of the customers "
ดังตอไปนี้ ในป ค.ศ .1962 เมื่อฮอนดาไดขยายกิจการการออกไปสูทั่งโลก หลักการของ
บริษัทก็ถกู เขียนเปนภาษาอังกฤษโดยยังมีมุมมองของญีป่ ุนเปนพืน้ ฐาน ในชวงระยะวาลานั้น "
การสรางความพึงพอใจใหกบั ลูกคา" ไดถูกขยายความใหมีความชัดเจนมากขึ้นวา มันเปนศูนย
รวมของการดําเนินกิจกรรมของบริษัทฮอนดา โดยหลักการไดเขียนไวดังตอไปนี้
" การรักษามุมมองที่เปนสากล, โดยเราไดอุทิศตนเพื่อการผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูง
แตยังคงราคาที่เหมาะสมเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาทั่วโลก "
“ Maintaining an national viewpoint, we are dedicated to supping product of
the highest efficiency yet at a price for worldwide customer satisfaction. "
หลักการนี้อาจจะทําความเขาใจไดโดยงาย

โดยพิจารณาองคประกอบของหลักการ

ดังตอไปนี้
•
•

•

•

การรักษามุมมองที่เปนสากล (Maintaining a global viewpoint )
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาทั่วโลก (For worldwide customer
satisfaction)
เพื่อเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงสุด
แตยังคงมีราคาที่เหมาะสม
( To supping product of the highest quality yet at a reasonable price )
เราอุทิศตน ( We are dedicated)

1956 การสรางหลักการของบริษทั ฮอนดา
1962 การสรางหลักการของบริษทั ฮอนดาเปนภาษาอังกฤษ
1992 การแกไขหลักการของบริษทั ฮอนดาเปนบางสวน (แกไขภาษาญี่ปนุ โดยยึดคําบรรยาย
ภาษาอังกฤษเปนหลัก) หลักการของบริษัทฮอนดาทั่วโลกยึดตามคําบรรยายอังกฤษเปน
หลัก

144
1998 เปลี่ยนแปลงหลักการของบริษัทฮอนดาบางสวน (เปลี่ยนจาก " International viewpoint "
เปน "global viewpoint")
1) การรักษามุมมองที่เปนสากล) Maintaining a global viewpoint)
ตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัท ฮอนดาไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ "
การรักษามุมมองที่เปนสากล " ในปจจุบนั ฮอนดาไดดําเนินธุรกิจในประเทศตางๆ ทัว่ โลก โดยแบง
ออกเปน 5 ภูมิภาค คือ ประเทศ ญี่ปุน, ประเทศในทวีปอเมริกากลาง , ประเทศในทวีปในอเมริกา
ใต , ประเทศในทวีปยุโรปและตะวันออกกลาง และประเทศในทวีปเอเซีย/โอเชียนเนีย การเติบโตที่
เปนผลมาจากความพยายามของฮอนดาทุกๆคนที่ไดรับการปรับปรุงคุณภาพของตนเองรวมทัง้
ความมีประสิทธิภาพผล ความมีประสิทธิภาพ ความคิดสรางสรรค และการทํางานเปนทีม โดยมี
มาตรฐานการทํางานที่สงู ทีส่ ุดในโลก และปรับเปลี่ยนและใหตรงกับความตองการที่แตกตางกัน
ของชุมชนทองถิน่ แตละแหงและจดหาผลิตภัณฑและการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกคาซึง่
เราทุกคนจะตองรักษาเจตนารมณนี้เอาไวใหได ในขณะเดียวกัน มันเปนสิ่งสําคัญสําหรับเราทุกคน
ที่จะตองสํานึก พรอมๆ กับการขยายธุรกิจของเราวาฮอนดาเองก็ไดกอใหเกิดผลในทางลบตอ
สังคมเชนกัน โลกของเรากําลังเผชิญกับความกังวลทั่วโลกทีน่ าวิตกเกี่ยวกับสภาพแวดลอม การ
หมดสิ้นไปมีสว นรวมในการแกไขปญหาเหลานี้ในระดับโลกการพัฒนาและวิวัฒนาการอยาง
ตอเนื่องจากการดําเนินธุรกิจของเรา ในขณะที่ฮอนดายังคงรักษา " ซึ่งเราไดทาํ มาตั้งแตเริ่มกอตั้ง
บริษัทเราตองมุงความสนใจไปยังการกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคมโดยมีพื้นฐานมา
จาก " มุมมองของทัง้ โลก " เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาทั่วโลก) For worldwide
customer satisfaction)
การดํารงอยูของเราไดรับประกันจากการทีล่ ูกคาซื้อผลิตภัณฑของเราเทานั้น ดังนัน้ เรา
ทุกคนในทุกตําแหนงจะตองทําใหดีที่สุดทีจ่ ะทําใหเกิดความพึงพอใจ
หรืออาจจะเกินความ
คาดหวังของลูกคาทัว่ โลก
" ความพึงพอใจของลูกคา " ไมใชแตเพียงการทําตามความตองการเฉพาะอยางของ
ลูกคาของเราเทานั้น แตเราจะตองทําใหเปนไปตามความตองการของลูกคาของเรา และคาดเดา
ถึงความเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคาของ
เราอีกดวย เราจะตองมีเครื่องรับที่ไวมากเพื่อรับรูถึงความตองการของลูกคาซึง่ มีรูปแบบที่แนนอน
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เพื่อเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงสุดแตยังคงราคาทีเ่ หมาะสม (to supping product of the
highest quality yet a reasonable price )
ฮอนดามุง มันที่จัดสาสินคาที่มีคุณคาสูงสุดสําหรับเงินทีล่ ูกคาไดจายไป โดยเริ่มที่ความ
มุงมัน่ ที่จะพัฒนาและผลิตภัณฑที่มีความสูงสุด ผลิตภัณฑของฮอนดาถูกสรางสรรคขึ้นจากการ
ออกแบบที่ดีทสี่ ุดเทาที่จะเปนไปได โดยรวมเอาความคาดหวังของลูกคาที่เกีย่ วกับความปลอดภัย
สภาพแวดลอม และความมีประสิทธิภาพสูงเขาดวยกัน ผลิตภัณฑเหลานีจ้ ะถูกผลิตขึ้นภายใต
มาตรฐานที่มคี ุณภาพสูง โดยการขยายและการใหบริการจะมุงเนนไปที่การสรางความยิยดีและ
ความพึงพอใจใหกับลูกคา เรายังตองเสนอผลิตภัณฑของเราในราคาทีเหมาะสมอีกดวย ไมวา
ผลิตภัณฑของเราจะดีอยางไรถาหากลูกคาไมเชื่อวามันมีคุณภาพแลว เขาก็จะไมซอื้ ไปใช เพื่อให
สามารถบรรลุถึงราคาที่เหมาะสมใหได เราจะตองใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ออกแบบ การผลิต การตลาด การจัดจําหนาย และการใหบริการทีม่ ีประสิทธิภาพสูง และดานอืน่ ๆ
ทั้งหมดทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของเรา เปาหมาย 2 ประการ คือ ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง
สุด และราคาที่เหมาะสม มักจะมีความขัดแยงกันอยู อยางไรก็ตามเราจะตองทําใหสาํ เร็จตาม
เปาหมาย 2 ประการ ความกาวหนาที่แทจริงจะมาจากการคนหาวิธีใหมๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 2
ประการใหไดในเวลาเดียวกัน
2) เราอุทิศตน (We are dedicated)
การที่เราใหฮอนดาประสบความสําเร็จ ก็คือ พนักงานตองรวมกันเพื่อวัตถุประสงค
รวมกัน การใชคําวา " เรา " แสดงใหเห็นถึง ความสําคัญของพนักงานแตละคนที่มสี วนรวมกันเปน
สวนหนึง่ ของบริษัท ที่ฮอนดาพนักงานแตละคนมีสวนชวยกันดําเนินธุรกิจของบริษทั คําวา " เรา "
แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดของแตละคนทีท่ ํางานรวมกันเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
รวมกัน และรวมถึงความพยายามทําความเขาใจงานทีอ่ ยูในความรับผิดชอบเดียวกันไปดวย ซึ่งจะ
ทําใหเห็นถึงความไววางใจระหวางพนักงานดวยกันเอง
การใชคําวา " อุทิศตน " แสดใหเห็นถึงความยินดียางแทจริงที่มาจากการทําบางสิ่ง
บางอยางที่ไดพิจารณาอยางถองแทแลว หรือบางสิง่ บางอยางทีบ่ ุคคลสามารถจะอุทิศตนใหได
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:: นโยบายการจัดการของฮอนดา::
ฮอนดาไดกําหนดนโยบายจัดการไว 5 ประการ เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับพนักงานที่จะ
นําไปปฏิบัติตามความรับผิดชอบประจําวัน นโยบายการจัดการเหลานี้จะชวยใหพนักงานทุกคน
รวมกันนําเอาปรัชญาและหลักการของบริษัทไปใชในทางปฎิบัติ
ผูที่ดํารงตําแหนงระดับผูบริหารนัน้ มีความรับผิดชอบไมใชแตพียงปฎิบัติตามนโยบาย
เหลานี้เทานั้น แตจะยังตองสรางความสภาพแวดลอมในการทํางานที่จะเอื้ออํานวยใหผูใตบงั คับ
บังชาสามารถนํานโบายไปปฎิบัติตามไดอีกดวย พนักงานทุกคนจะไดรับการกระตุนใหนํานโยบาย
นี่ไปปฏิบัติ
การใหความความเคารพตอความเปนอิสระของพนักงานที่จะคนหาวิถีทางทีด่ ีกวา
"พลังแหงความทาทาย" (Challenging sprit) และความจริงใจตอกัน ซึ่งฮอนดาถือเปนวัฒนะ
ธรรมของบริษัท
•
•

•
•

การกาวไปดวยความทะเยอทะยานและความกระฉับกระเฉงเสมอ
เคารพหลักทฤษฎีที่มีเหตุผล
พัฒนาความคิดใหมๆ
และใชเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหสอดคลองกันอยูเสมอ
ใสใจตอคุณคาการวิจัย และทุมเทในการทํางานใหสาํ เร็จ

1) การกาวไปดวยความทะเยอทะยาน และความกระฉับกระเฉงเสมอ ) Proceed always with
and youthfulness )
ฮอนดาไดรับการยอมรับวาเปนบริษัทที่เสนอผลิตภัณฑที่เปนไปตามความฝนของ
สาธารณชนทีซ่ ื้อผลิตภัณฑ
เรายังตองการจะคงความเปนบริษทั ที่มีความฝนและมีความรูสกึ
เยาววัยตอไป
2) ความฝน ( Dreams )
ความฝน หรือ ความทะเยอทะยาน คือ แรงกระตุนทีท่ ําใหเราเกิดแรงจูงใจขึ้น มัน
สามารถที่จะจูงใจเราไดตลอดชีวิตของเรา มันทําใหเราคนหาความทาทาย และไมกลัวที่จะ
ลมเหลว การที่จะทําความฝนใหเปนความจริงไดจะตองเอาชนะอุปสรรคตางๆ ใหได การทําให
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ความฝนเปนจริงเปนสิง่ ทีท่ าทายความเปนจริงได เราก็จะรับรูถึงความรูสึกของความสําเร็จอยาง
แทจริงได
3) ความกระฉับกระเฉง ( Theory and ideas )
ความกระฉับกระเฉงนี้ไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับอายุ แตความกระฉับกระเฉง คือ
เจตนาที่สามารถอธิบายไดดที ี่สุดวาเปนความมุง มั่นที่มีตอ อุดมคติอยางจริงใจ มันเปนการเรียนรูที่
บริสุทธิ์และเปดกวาง มันจะไมไดถูกทําใหลดลง และไมยึดติดอยูกับนิสัยหรือระเบียบแบบแผน
เดิมๆ แตมันจะเปนการคนควาเพื่อที่จะเปนหนึ่ง เพื่อไดสิ่งที่ดที ี่สุด มันเปนการทาทายตอสิ่งที่บรรลุ
ได และมีความเสี่ยง ซึ่งถือเปนเจตนาทีท่ า ทาย
ฮอนดาตองรักษาระดับบริษทั ที่อยูในระดับแนวหนา ดังนั้นเราจึงตองลงมือปฏิบัติกอ นที่
บริษัทคูแขงของเราจะลงมือและทําในสิ่งที่ทา ทายซึง่ บางครั้งอาจจะเสี่ยง พนักงานแตละคนตอง
ทํางานดวยความทะเยอทะยานและความกะฉับกระเฉง หรือพลังแหงความทาทาย
4) สนุกกับงานของตนเอง และสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่) Enjoy your work,
and encourage open communications)
งานของแตละคนเปนสิง่ ทีม่ คี า เปนสิง่ ที่ควรยกยองและควรจะตองใหความรูสึกยินดี
และภาคภูมิใจ เราควรจะตองมีสภาพแวดลอมของบริษัทที่พนักงานแตละคนสามารถรูสึกภูมิใจใน
งานของตัวเองและความรูสึกถึงความสําเร็จของงานได พนักงานแตละคนจะมีความรูสึกยินดีและ
ภาคภูมิใจในงานของตนเองเมื่อพวกเขามีพลังแหงความทาทายและใชความคิดสรางสรรค
ตลอดจนสติปญญา ที่จะทําใหงานของพวกเขามีผลงานออกมาสมบูรณที่สุด ที่ฮอนดา พนักงาน
แตละจุดจะเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับงานประจําที่จะตองปฏิบัติมากที่สุด
และมีความเขาใจใน
ความเปนจริงของสถานทีท่ าํ งานเปนอยางดี
พนักงานเหลานี้จะอยูในสภาพที่ดีจะรูวา
สภาพแวดลอมการทํางานใดบางที่จะตองรับการปรับปรุงแกไข และพวกเขาจะเปนผูดําเนินการ
จัดการดวยตนเอง พนักงานที่เปนผูบังคับบัญชาจะสนับสนุนความพยายามนี้โดยกระตุนใหมกี าร
ทํา NH Circle การเสนอแนะ และการริเริ่ม ผลตอเนื่องจากการกระทําดังกลาวสงผลใหมี
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีขึ้น พนักงานมีความพึงพอใจ และบริษัทมีความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น
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แนวปฏิบัติพนื้ ฐานในการทํางานกับฮอนดา คือการทํางานเปนทีม พนักงานแตละคนจะ
เปนสมาชิกของทีม และจะตองมีความเขาใจถึงเปาหมายของทีม รวมทัง้ บทบาทของตัวเองดวย
งานจะดําเนินไปดวยสมาชิกของทีมทุกคนมีโอกาส และมีภาระหนาที่ที่จะตองเขามามีสว นรวม
บางครั้งเมื่อมีการทํางานเปนทีม ปญหาก็จะเกิดขึ้นโดยในกรณีงานนัน้ ไมมีพนักงานคนใดคนหนึง่ มี
หนาทีท่ ี่จะตองรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเราเรียกกันวา " พื้นที่สีเทา " หากสมาชิกของทีมคิดวากรณี
เชนนี้ไมใชเปนความรับผิดชอบของตนเองแลว งานนั้นก็ไมไดรับการแกไขและปญหาก็จะเกิดขึ้น
เมื่อเวลาผานไปปญหาก็จะยิง่ มากขึ้นจนกลายเปนปญหาที่ไมมีผลกระทบภายในบริษัทเทานั้น แต
จะเปนปญหาที่กระทบถึงภายนอกอีกดวย ซึ่งไดแกลกู คาของเรา และบุคคลอื่นๆ ที่เราทําธุรกิจ
ดวย เมื่อเราเขาไปมีสวนเกีย่ วของกับ " พื้นที่สีเทา " ( gray area ) มันจึงเปนสิง่ สําคัญสําหรับ
สมาชิกของทีมของการทํางานเปนทีมไวในใจสําหรับการทํางานประจําวันแลว ก็จะทําใหงานของ
พนักงานของแตละคนมีความสนุกเพิม่ ขึ้น การที่ทีมจะทํางานใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกัน
การสื่อสารที่ดสี ําหรับสมาชิกภายในทีมดวยกันเองเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง การปรึกษาหารือ การให
ขอมูลยอนกลับ และการแบงปนขอมูลจะตองไดรับการสงเสริมใหทั่วทั้งบริษทั การสื่อสารสองทาง
ระหวางทุกๆ ระดับเปนสิง่ ที่จาํ เปน
5) พยายามปรับปรุงขั้นตอนการทํางานใหสอดคลองกันอยูเสมอ ( Strive constantly for a
harmonious flow of work )
เราเนนการไหลของงานทีเ่ ปนไปอยางสอดคลองกัน
เพื่อสงเสริมการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แผนผังของการไหลเวียนของงานควรที่จะตองเปนไปอยาง
ธรรมชาติมีความถูกตอง และเขาใจไดงายขั้นตอนทีม่ ากเกินไป หรือไมถูกตองควรจะตองไดรับการ
ปรับปรุงหรือขจัดใหหมดไป
งานของพนักงานแตละคนสามารถเขาใจไดงายวาเปนสวนหนึง่ ของงานของทีมของ
ตัวเอง แตพนักงานแตละคนควรที่จะตองคํานึงวางานนัน้ เปนสวนหนึง่ ของทีม ( แผนกหรือฝาย ) ที่
ใหญกวาดวย โดยหลักแลวการไหลของงานเปรียบไดกับการไหลของน้าํ โดยแมน้ําก็จะมี ปลายสุด
ของแมน้ํา " ซึง่ ก็คือแผนกหรือฝายหรือบุคคลอื่นที่ไดรับผลจากการทํางานของ " ตนแมน้ํา " ซึง่ ก็คือ
แผนกหรือบุคคลที่ทาํ งานนัน้ ในการที่จะทําใหไหลของงานเปนไปอยางสอดคลองกันนัน้ สิ่งสําคัญ
ก็คือจะตองคํานึงวาแผนกหรือบุคคลที่อยูปลายแมน้ํานัน้ เปนลูกคา การทําใหตรงกับความตองการ
หรือความคิดเห็นของลูกคา และความพยายามรวบรวมสิ่งตางๆ เขาไวเพื่อปรับปรุงของตนเองจะ
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ทําใหเกิดความไววางใจตอกัน
ซึ่งจะพัฒนาไปสูการสรางใหเกิดการไหลของงานเปนอยาง
สอดคลองกัน เมื่อเรามีการไหลของงานที่เปนอยางสอดคลองกันแลว เราก็จะเขาใจถึงความเปน
สัดสวนการอยูรวมกัน
6) ใสใจตอคุณคาของการวิจัย และทุมเทในการทํางานใหสาํ เร็จ ) Be ever mindful of the value
of research and endeavor )
เราควรที่จะตองหาทางปรับปรุงงานอยูตลอดเวลาและไมพอใจกับสิง่ ที่เปนอยูเสมอ
ในขณะนี้เรารูว าเราทําอะไรหรือเปนอะไรอยู
เราตองมองไปขางหนาและทาทายตัวเองวาเรา
สามารถทําอะไรไดมากวานี้ และคนหาวิถที างที่สามารถจะเปนไปได สิ่งสําคัญในการตั้งเปาหมาย
ก็คือการไมกลัวความลมเหลว และการตั้งใจทํางานอยางจริงจัง สิ่งเหลานี้จะกลายเปนพลังและ
ความมุง มัน่ ของบริษัทเรา การวิจยั และความอุตสาหะของเรามีคาเสมอ บางครั้งการวิจัยอาจจะยัง
ไมกอใหเกิดความกาวหนาขึน้ อยางชัดเจน และเราเองก็สงสัยวาความพยายามนัน้ อาจจะไรคา ใน
ทุกกรณีที่เราไดใชความพยามยามอยางยิง่ ยวดเราก็สามารถไดรับความพอใจนัน้ ได และความรู
และประสบการณที่เราไดรับก็จะนําเราไปสูการเตรียมพรอมตอไปสําหรับอนาคต
7) แนวความคิดที่สําคัญในการวิจยั และการแกปญหาก็คือ " หลักความจริง 3 ประการ “ (Three
Reality Principle ) หลักการนี้สอนเราดังตอไปนี้
•

•

•

ไปยังสถานที่จริง ( Go to the Actual Place ) เชน การไปดูชั้นเก็บอุปกรณการผลิต
หรือการไปยังรานคาตาง ๆ เปนตน
รูถึงสถานการณจริง ( Know the Actual Situation )การหาขอมูลจาการสัมผัส หรือ
ไปติดตอกับสิ่งที่เกี่ยวของจริง ๆ ทัง้ ในสวนที่เปนตนทางดานเทคนิคและคน
อยูกับความเปนจริง (Be Realistic) การใชขอมูลจากการไปยังสถานที่จริงและรูถงึ
สถานการณจริง โดยจะตองประเมินและตัดสินใจจากความเปนจริง

ประสบการณโดยตรงนี้เองที่จะทําใหเราไดเรียนรูถึงวิธกี ารแกไขปญหาตาง ๆ ได
ฮอนดาเปนบริษัทที่คนหางานทีท่ าทายและมีความเสี่ยงเสมอ จากสิ่งทาทายตาง ๆ เหลานีเ้ องที่ทาํ
ใหเราประสบความสําเร็จ ถึงแมวา เราจะประสบการณเกี่ยวกับความลมเหลวมาบางก็ตาม แตเรา
ก็ไดเรียนรูจากประสบการณเหลานี้ และเราก็ไดสรางความสําเร็จของเราขึ้นจากการวิจัย และ
ความอุตสาหะอยางตอเนื่องมาตลอด

150
บทสรุปจากการสัมภาษณ
คุณชุติมา วิริยะมหากุล (กันยายน 2549) ไดใหขอมูลผูบริโภคเปาหมายและแผนกล
ยุทธทางการตลาดและการโฆษณาของรถจักรยานยนตฮอนดาในป 2549 ดังนี้
วัตถุประสงคของแผนกลยุทธทางการตลาดและการในป 2549
a. เพื่อยังคงไวซงึ่ ความเปนผูนาํ ตลาด โดยมีสวนแบงทางการตลาด อันดับ 1 ของ
ตลาดรวม
b. เพื่อยอดขายของรถจักรยานยนตฮอนดาแตละรุน ดังนี้
i. รุน Wave 1,100,000 คัน คิดเปน 51%
ii. รุนออโตเมติก
300,000 คัน คิดเปน 14%
iii. รุนอื่นๆ
100,000 คัน คิดเปน 5%
รวมทัง้ สิ้น 1,500,000 คัน
คิดเปน 70% ของตลาดรวมทั้งหมด
• เพื่อจํากัดการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนตระบบออโตเมติก โดยวางแผนทาง
การตลาดเพื่อกําหนดโอกาสทางการใชงานใหกบั ผูบริโภค
• เพื่อแยกตลาดและความชัดเจนของตลาดรถจักรยานยนตจากการใชงาน โดยการ
สรางความนาสนใจใหกับรถแตละรุน
• เพื่อกระตุนความตองการใหกับรถจักรยานยนตฮอนดาระบบเกียร โดยเฉพาะรุน
Wave
กลุมเปาหมาย
• เปนกลุม Early adopter ลักษณะเปนผูตดิ ตามกระแสแฟชั่น มองภาพลักษณและ
การยอมรับในกลุมเพื่อนเปนเรื่องสําคัญ
• ชื่นชอบรถจักรยานยนตฮอนดาอยูแลว
• กลุมที่ใชรถจักรยานยนตยามาฮาอยูแลว และตองการสวนแบงตลาดสวนนี้ 3 %
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ผลการสํารวจทัศนคติเชิงลึกของผูบริโภค (Consumer Insight by focus group)
• กลุมเปาหมาย : วัยรุน เพศชาย อายุ 17-20 ป เปนผูใชรถจักรยานยนต รายไดตอ
ครัวเรือนมากกวา 20,000 บาทตอเดือน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา
รุน Wave 125i ภายในปทแี่ ลว และกลุมที่ 2 ซื้อรถจักรยานยนตยามาฮา รุน Nouvo หรือ Mio
ภายใน 1 ปครึ่ง ผูบริโภคกลุมนี้ มักไปไหนมาไหนเปนกลุม แตละกลุมจะมีผูนาํ กลุมของตนเอง เปน
เสมือน Opinion leader ในกลุมนั้นๆ ( ขอมูลจากการทํา Focus group เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2549)
• ตรายี่หอ : รถจักรยานยนตฮอนดามีความแข็งแรงมากในใจผูบริโภค
1) การรับรูของผูบริโภคคือ รถจกรยานยนตฮอนดาเปนผูนําตลาดในปจจุบัน
 สินคามีคุณภาพ มีความคงทนแข็งแรง
 มีบริการกอนและหลังการขายที่ดี
 ไมมีภาพลักษณตรายี่หอในทางลบ
2) การรับรูในตรายีห่ อของรถจักรยานยนตยามาฮาคือ รถจักรยานยนตยามาฮาเปนผูนาํ ตลาด
รถจักรยานยนตระบบออโตเมติก
 รูปลักษณทนั สมัย
 สินคามีคุณภาพในระดับปานกลาง และไมมีระบบเทคโนโลยีหมอน้ําเพื่อระบาย
ความรอน
• รถจักรยานยนต : ทัศนคติตอ รถจักรยานยนตแตละประเภท แบงเปน
1) รถจักรยานยนตระบบออโตเมติก
 ผูบริโภคสวนใหญเปลี่ยนพฤติกรรมมาขี่รถจักรยานยนตระบบออโตเมติกกันมาก
เนื่องจากความสะดวกสบายในการขับขี่ และสามารถสรางภาพลักษณที่ดีในกลุม
เพื่อนและสรางความดึงดูดใจในกลุมผูห ญิงได และมองวาผูที่ขับขี่รถจักรยานยนต
ระบบเกียรคือกลุมคนทํางานประเภทรับ-สงเอกสาร เปนตน
 ผูบริโภคตองการซื้อรถจักรยานยนตระบบออโตเมติก รุน Nouvo และ Mio แตตอง
ซื้อรถจักรยานยนตฮอนดา รุน Wave (ระบบเกียร) เพราะงบประมาณมีจํากัด
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 การขับขี่รถจักรยานยนตระบบเกียร (รถจักรยานยนตฮอนดา รุน Wave) ใน
ความรูสึกในการขับขี่ที่สนุกเราใจกวา
สรางความเพลิดเพลินมากกวาการขับขี่
รถจักรยานยนตระบบออโตเมติก
2) รถจักรยานยนตระบบเกียร
 รถจักรยานยนตระบบเกียรทไี่ ดรับความนิยมสูงที่สุดคือรถจักรยานยนตฮอนดา รุน
Wave ไดรับการยอมรับวาเปนรถจักรยานยนตคุณภาพ ประหยัดน้าํ มัน สมรรถณะ
ในการขับขี่ดีเยี่ยมกวารถจักรยานยนตระบบออโตเมติก
 ตลาดรถจักรยานยนตระบบเกียรกําลังจะถึงชวงถดถอย (Decline stage) เนื่องจาก
รถจักรยานยนตทุกตรายีห่ อมุงทําการแขงขันในตลาดรถจักรยานยนตระบบ
ออโตเมติก และนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่อง
 ภาพลักษณความลาสมัย ไมวัยรุน ทําใหรถจักรยานยนตระบบเกียรไดรับความนิยม
ลดลง อนึง่ ทําใหรถจักรยานยนตฮอนดา Wave ไดรับความนิยมลดต่าํ ลงเชนกัน
• การใช Presenter จากการสํารวจพบวา การใช Presenter ไมมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตระบบเกียรมากที่สุด คือ
รูปลักษณและการออกแบบ และปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตระบบออโตเมติก
สูงสุด คือ กระแสความนิยมของตลาด แตมีขอสังเกตคือ รถจักรยานยนตระบบออโตเมติกมีปจจัย
ดานความสะดวกสบายในการขับขี่เขามามีสวนในการตัดสินใจซื้อสูงถึง 15%
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รายงานการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคผูใชรถจักรยานยนตเชิงลึก
“2005 Image Tracking Survey”
จัดทําโดยบริษัท เอที แวนเทจ จํากัด (AT Vantage Co., Ltd)
บริษัทที่ปรึกษาดานการวิจัยตลาดของบริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อการเปรียบเทียบทัศนคติดานภาพลักษณของรถจักรยานยนตฮอนดากับตรายี่หออืน่ ๆใน
ประเทศไทย
2. เพื่อเปนแนวทางในการบงชี้และจัดทําแผนทางการตลาดตอไปในอนาคต
ระเบียบวิธกี ารวิจัย
การวิเคราะหเชิงสถิติ โดยการสํารวจแบบสุม (Random mail survey) ในกลุม ผูใช
รถจักรยานยนตฮอนดาและตรายี่หออื่นๆ รวมถึงผูท ี่ไมไดใชรถจักรยานยนต ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงทั่วประเทศ ประมาณ 53 จังหวัด โดยใชแบบสอบถาม จากการตอบกลับของแบบสอบถาม
จํานวน 7,044 ชุด
ผลของการวิจยั พบวา
1) Demographics of respondents จํานวนประชากรทีท่ ําการสํารวจ
• เพศชาย 3,934 คน คิดเปน 55.85%
• เพศหญิง 3,110 คน คิดเปน 44.15%
ภาพที่ 1
กราฟแสดงอายุและเพศของผูตอบแบบสอบถาม “2005 Image Tracking Survey”
Mean = 31.6

Mean = 35.5
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2) Brand Ownership and demographics ความเปนเจาของตรายีห่ อ และประชากร
• ความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชายไมมนี ัยสําคัญในการเปนเจาของ
รถจักรยานยนตยี่หอตางๆ
ภาพที่ 2
กราฟแสดงความการเปรียบเทียบระหวางปริมาณผูใชรถจักรยานยนตและเพศ

• ผูใชรถจักรยานยนตยามาฮามีอายุโดยเฉลี่ยมากกวาผูใชรถจักรยานยนตยี่หอ
อื่นๆ และผูใชรถจักรยานยนตฮอนดามีอายุเฉลี่ยนอยทีส่ ุด
ภาพที่ 3
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอายุโดยเฉลี่ยของผูใชรถจักรยานยนตในแตละยี่หอ
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3) Brand Image ภาพลักษณตรายี่หอ
• การเปรียบเทียบภาพลักษณโดยรวมเฉลีย่ ของรถจักรยานยนตฮอนดา
ตั้งแต
ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547 – ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2548 รถจักรยานยนตฮอนดายังคงมีภาพลักษณที่ดี
และสูงกวารถจักรยานยนตยามาฮาในความรูสึกของผูบริโภคในทุกๆดาน
โดยสามารถจําแนก
ลักษณะทางดานภาพลักษณไดดังนี้
• กิจกรรมดานงานโฆษณา
o ภาพยนตรโฆษณาที่เห็นบอยที่สุด
o ภาพยนตรโฆษณาที่ชนื่ ชอบมากที่สุด
• กิจกรรมทางการตลาด
o กิจกรรมทางการตลาดที่จัดเพื่อสังคมมากที่สุด
o กิจกรรมทางการตลาดที่เขาถึงผูบริโภคมากที่สุด
o กิจกรรมที่สง เสริมการขับขี่ปลอดภัย
o ชนะการแขงขันระดับนานาชาติมากที่สุด
o ชนะการแขงขันระดับประเทศมากที่สุด
• ผลิตภัณฑ
o การนําเสนอคุณคาใหมแกผบู ริโภค
o ความคงทน
o ความประหยัดน้ํามัน
o การออกแบบรูปลักษณภายนอก
• ยอดขาย
o ระบบการใหสนิ เชื่อที่ดที ี่สุด
o เปนผูผลิตผลิตรถจักรยานยนตที่ใหญที่สดุ ในระดับนานชาติ
o เปนผูผลิตผลิตรถจักรยานยนตที่ใหญที่สดุ ในระดับประเทศ
o ตัวแทนจําหนายมากที่สุด
o ยอดขายดีที่สดุ
o บริการหลังการขายที่ดีที่สุด
o งายตอการซอมและหาอะไหล
o ราคาเหมาะสมกับสภาพตลาด
o ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
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o ราคาอะไหลเหมาะสม
• ภาพลักษณตรายี่หอ
o ความทาทาย นาลองขับขี่
o เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
o ความทันสมัย วัยรุน
o เทคโนโลยีล้ําสมัย
o คุณภาพดีที่สดุ
o รูปลักษณทนั สมัย
o ตรายีหอรถจักรยานยนตที่ชนื่ ชอบที่สุด
ภาพที่ 4
กราฟแสดงการเปรียบเทียบภาพลักษณระหวางรถจักรยานยนตฮอนดาและยามาฮา
จากขอมูลในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547 – ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2548

ที่มา : การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2004/3: 2,862 คน, 2005/1:2,887 คน, 2005/2: 7,036 คน
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ภาพที่ 5
กราฟแสดงการเปรียบเทียบภาพลักษณระหวางรถจักรยานยนตฮอนดาและยามาฮา
ในกลุมเปาหมายวัยรุนที่อายุต่ํากวา 20 ป

หมายเหตุ : ขอมูลในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547 – ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2548
• การเปรียบเทียบภาพลักษณโดยรวมเฉลีย่ ของรถจักรยานยนตฮอนดาใน
กลุมเปาหมายวัยรุน ที่อายุต่ํากวา 20 ป ตั้งแตไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2547 – ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2548
รถจักรยานยนตฮอนดายังคงมีภาพลักษณโดยที่ดีและสูงกวารถจักรยานยนตยามาฮาในความรูสึก
ของวัยรุน แตในทางตรงกันขาม หากพิจารณาผลที่ไดในเชิงลึกแลว จะเห็นไดวา เมื่อเปรียบเทียบ
ผลของทั้ง 3 ชวง จะเห็นไดวา ลักษณะภาพลักษณดา นความทาทาย นาขับขี่ และภาพลักษณ
ความทันสมัย ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2548 ลดต่ําลงอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่รถจักรยานยนตยา
มาฮามีภาพลักษณดานความทาทาย นาขับขี่ และภาพลักษณความทันสมัยสูงขึ้นสูงขึน้ มากเมือ่
เปรียบเทียบกับไตรมาสแรก
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4) Brand Image Perception การรับรูภาพลักษณตรายีห่ อ
• การรับรูดานภาพลักษณตรายี่หอฮอนดาของผูบริโภคสามารถแบงออกเปน 4 กลุม
ดังนี้
1) Brand quality perception การรับรูภาพลักษณดานคุณภาพ
o เปนตรายีห่ อทีม่ ีความสมเหตุสมผลของราคาอะไหล
o เปนตรายีห่ อทีม่ ีรถจักรยานยนตมีความคงทนสูงที่สุด
o เปนตรายีห่ อทีม่ ีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
o เปนตรายีห่ อทีม่ ีภาพลักษณดานการประหยัดน้ํามันสูงทีส่ ุด
o เปนตรายีห่ อทีม่ ีบริการหลังการขายดีที่สุด
o เปนตรายีห่ อทีม่ ีรถจักรยานยนตคุณภาพดีที่สุด
o เปนตรายีห่ อทีม่ ีรถจักรยานยนตมือสองราคาดีที่สุด
o เปนรถจักรยานยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากที่สุด
o เปนตรายีห่ อทีง่ ายตอการหาอะไหลเพื่อการซอมแซม
o เปนรถจักรยานยนตที่มกี ารออกแบบดีที่สุด
2) Brand size perception การรับรูภาพลักษณดานขนาด
• เปนตรายีห่ อทีเ่ ปนผูผลิตผลิตรถจักรยานยนตที่ใหญที่สดุ ในประเทศ
• เปนตรายีห่ อทีม่ ียอดจําหนายสูงสุด
• เปนตรายีห่ อทีม่ ีตัวแทนจําหนายมากที่สุด
• เปนตรายีห่ อทีเ่ ปนผูผลิตผลิตรถจักรยานยนตที่ใหญที่สดุ ในโลก
• เปนตรายีห่ อทีจ่ ัดกิจกรรมเพือ่ ลูกคามากทีส่ ุด
• เปนตรายีห่ อทีจ่ ัดกิจกรรมทีส่ ัมพันธกับการขับขี่ปลอดภัยมากที่สุด
• เปนตรายีห่ อทีจ่ ัดกิจกรรมเพือ่ แสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากที่สุด
3) Brand freshness perception การรับรูภาพลักษณดา นความสดใหม
• เปนตรายีห่ อทีม่ ีตําแหนงทางผลิตตภัณฑเหมาะกับวัยรุน มากที่สุด
• เปนตรายีห่ อทีท่ ันสมัยที่สุด
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•
•
•
•
•
•

เปนตรายีห่ อทีผ่ ูตอบแบบสอบถามชืน่ ชอบงานโฆษณามากที่สุด
เปนตรายีห่ อทีส่ รางสรรคุณคาใหมๆมากทีส่ ุด
เปนตรายีห่ อทีใ่ หความรูสึกทาทายมากที่สดุ
เปนตรายีห่ อทีม่ ีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสูงสุด
เปนตรายีห่ อทีผ่ ูบริโภคเห็นภาพยนตรโฆษณามากที่สุด
เปนตรายีห่ อทีใ่ หความเชื่อถือดานสินเชื่อสูงสุด

4) Racing domination การรับรูภาพลักษณดานความเหนือกวาในการแขงขัน
• เปนตรายีห่ อทีช่ นะการแขงขันรถจักรยานยนตระดับนานาชาติมากที่สดุ
• เปนตรายีห่ อทีช่ นะการแขงขันรถจักรยานยนตระดับประเทศมากที่สุด
• Weight of brand perception importance การถวงน้ําหนักความสําคัญของ
ภาพลักษณตรายี่หอรถจักรยานยนตฮอนดาในแตละดาน
การรับรูภาพลักษณตรายีห่ อ
รถจักรยานยนตฮอนดาดานคุณภาพผลิตภัณฑมีคาสูงที่สุดและรองลงมาคือการรับรูภาพลักษณ
ดานความสดใหม, ดานขนาด และความเหนือกวาดานการแขงขันตามลําดับ
5) Attitude ทัศนคติ
• ทัศนคติการใหคุณคากับรถจักรยานยนตในความรูสึกของผูบริโภค สามารถจําแนก
ได 6 คุณคาหลัก ดังนี้
1) ผูบริโภคจะเลือกซื้อหรือใชรถจักรยานยนตตรายีห่ อที่มีชื่อเสียง ถึงแมจะตองเสีย
คาใชจายมากกวา
2) รถจักรยานยนตที่นา สนใจ ตองสามารถนํามาตกแตงรูปลักษณเพื่อความ
สวยงามได
3) ผูบริโภคยอมที่จะจายมากกวาเพื่อใหไดมาซึ่งรถจักรยานยนตที่มีสมรรถณะที่
ดีกวา
4) รถจักรยานยนตที่ดีตองสามารถสะทอนภาพลักษณที่ดีใหกับผูใชได
5) รถจักรยานยนตที่ดีตองมีสมรรถณะดานเครื่องยนตที่มีคุณภาพสูง สามารถ
ตอบสนองความตองการดานการขับขี่ไดเปนอยางดี
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6) ผูบริโภคจะตั้งงบประมาณในการเลือกซื้อรถจักรยานยนตกอน และจะเลือกซื้อ
รถจักรยานยตตามงบประมาณที่ไดตั้งไว ผูบริโภคทั้งใน 2 ชวงอายุ คือ ผูบริโภคที่มีอายุมากกวา
และต่ํากวา 30 ป มีทัศนคติการใหคุณคากับรถจักรยานยนตแตกตางกัน เรียงลําดับจากสําคัญ
มากไปสําคัญนอย 4 ลําดับ ดังนี้
• กลุมอายุมากกวา 30 ป (Adult Users 30+)
ลําดับที่ 1 : ผูบริโภคจะเลือกซื้อรถจักรยานยตตามงบประมาณที่ไดตงั้ ไว
ลําดับที่ 2 : รถจักรยานยนตที่ดีตองสามารถสะทอนภาพลักษณที่ดีใหกับผูใชได
ลําดับที่ 3 : รถจักรยานยนตที่ดีตองมีสมรรถณะดานเครื่องยนตที่มีคณ
ุ ภาพสูง สามารถตอบสนอง
ความตองการดานการขับขี่ไดเปนอยางดี
ลําดับที่ 4 : ผูบริโภคยอมทีจ่ ะจายมากกวาเพื่อใหไดมาซึ่งรถจักรยานยนตทมี่ ีสมรรถณะที่ดีกวา
• กลุมอายุตา่ํ กวา 30 ป (Younger users < 30)
ลําดับที่ 1 : รถจักรยานยนตที่ดีตองมีสมรรถณะดานเครื่องยนตที่มีคณ
ุ ภาพสูง สามารถตอบสนอง
ความตองการดานการขับขี่ไดเปนอยางดี
ลําดับที่ 2 : ผูบริโภคจะเลือกซื้อรถจักรยานยตตามงบประมาณที่ไดตงั้ ไว
ลําดับที่ 3 : รถจักรยานยนตที่ดีตองสามารถสะทอนภาพลักษณที่ดีใหกับผูใชได
ลําดับที่ 4 : ผูบริโภคยอมทีจ่ ะจายมากกวาเพื่อใหไดมาซึ่งรถจักรยานยนตทมี่ ีสมรรถณะที่ดีกวา
แตในทางตรงกันขาม จะสังแกตไดวาการใหความสําคัญกับคุณคาในแตละดานของ
รถจักรยานยนตใน4อันดับแรกนั้น ผูบริโภคทั้งสองกลุมมีทัศนคติตอคุณคาของรถจักรยานยนต
เหมือนกัน
6) Customer segmentation by value การจําแนกกลุมเปาหมายตามคุณคาที่ไดรับ
• การแบงกลุม ผูบ ริโภค โดยใชเทคนิคการแบงกุลุมจากคาเฉลี่ย K (K-mean cluster
technique) ตามทัศนคติการใหคุณคากับรถจักรยานยนตสามารถผูบริโภคไดเปน 7 กลุมดังนี้
กลุมที่ 1 : กลุมที่ใชหรือซือ้ รถจักรยานยนตตามงบประมาณ (Budget conscious
users)
กลุมที่ 2 : กลุมที่ใชหรือซือ้ รถจักรยานยนตตามคุณคาและแรงผลักดันของตลาดและ
ผลิตภัณฑ (Product driven users)
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กลุมที่ 3 : กลุมที่ใชหรือซื้อรถจักรยานยนตตามการใชงานพื้นฐาน (Basic users)
กลุมที่ 4 : กลุมที่ใชหรือซื้อรถจักรยานยนตตามกระแสแฟชั่น (Fashion Rider)
กลุมที่ 5 : กลุมที่ใชหรือซื้อรถจักรยานยนตตามสมรรถณะในการขับขี่ (Performance
driven users)
กลุมที่ 6 : กลุมที่ใชหรือซื้อรถจักรยานยนตเพื่อสถานะภาพทางสังคมและไมสนใจราคา
(Unrestricted spenders)
กลุมที่ 7 : กลุมที่ใชหรือซื้อรถจักรยานยนตเพราะชื่นชอบและคลั่งไคลการตกแตง
รถจักรยานยนต (Gentle riders / Motorcycle Lover)
ภาพที่ 6
กราฟแสดงเปอรเซนตการแบงกลุมผูบริโภคตามทัศนคติการใหคุณคากับรถจักรยานยนต

• ความสัมพันธระหวางผูบริโภคแตละกลุมและตรายี่หอรถจักรยานยนตที่ชื่นชอบ
พบวา
1)
กลุมเปาหมายหลักที่ชนื่ ชอบรถจักรยานยนตฮอนดา
คือกลุมที่ใชหรือซื้อ
รถจักรยานยนตตามกระแสแฟชั่น แตมีเปอรเซ็นตไมแตกตางจากจํานวนผูบริโภคในกลุมอื่นอยาง
มีนัยสําคัญ
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2) กลุมเปาหมายหลักที่ชนื่ ชอบรถจักรยานยนตยามาฮา คือกลุม Gentle users,
unrestricted spenders, basic users – แตมีเปอรเซ็นตผูที่ชื่นชอบต่าํ กวาตรายีห่ อฮอนดามาก
3) กลุมเปาหมายหลักที่ชื่นชอบรถจักรยานยนตซูซูกิ คือกลุม Basic riders, gentle
riders, และเปอรเซ็นตผูที่ชนื่ ชอบต่ํากวาตรายี่หอฮอนดาและยามาฮามาก
ภาพที่ 7
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางผูบริโภคแตละกลุมและ
ตรายี่หอรถจักรยานยนตที่ชนื่ ชอบแตละตรายี่หอ
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บทสรุปการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group I)
เพื่อศึกษาการรับรูและความคาดหวังของกลุมเปาหมายวัยรุนในรถจักรยานยนตฮอนดา
เปรียบเทียบกับรถจักรยานยนตยามาฮา
จากผลงานการวิจัยโดย Inspire Research Co., Ltd. บริษัทที่ปรึกษาดานการวิจัย
ตลาดของบริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด
วัตถุประสงคของการสัมภาษณ
1.
เพื่อทราบถึงการรับรูและความคาดหวังในรถจักรยานยนตฮอนดาเปรียบ
เทียบกับ
รถจักรยานยนตยามาฮา
2. เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนทางการตลาดตอไปในอนาคต สําหรับรถจักรยานยนตรุน
Wave ใหม อาทิ รถจักรยานยนตระบบเกียรยังคงเปนทีย่ อมรับของตลาดหรือไม อยางไร
3. หลังจากรถจักรยานยนตยามาฮานํารถจักรยานยนตระบบออโตเมติก รุน Mio และ Nouvo ออก
สูตลาด กลุมเปาหมายมีความรูสึกอยางไร
ระเบียบวิธกี ารวิจัย
o การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบกลุม
o การสัมภาษณครอบคลุม 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ, หาดใหญ, โคราชและพิษณุโลก
o การสัมภาษณทั้งหมด 8 กลุม (2 กลุมตอ 1 พื้นที่)
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ตารางที่ 4
แสดงขอมูล จํานวนและอายุของผูใหสัมภาษณแบบกลุม
Group

Location

Group Description
Age Honda users Honda users Yamaha Yamaha Mio
who have who have not Nouvo
users
intention to intention to buy users
buy Auto in
Auto in the
the future
future

1

BKK

15-18

M=2

M =2

M=1, F=1

M=1, F=1

2

BKK

19-23

M=2

M =2

M=1, F=1

M=1, F=1

3

Hatyai

15-18

M=2

M =2

M=1, F=1

M=1, F=1

4

Hatyai

19-23

M=2

M =2

M=1, F=1

M=1, F=1

5

Korat

15-18

M=2

M =2

M=1, F=1

M=1, F=1

6

Korat

19-23

M=2

M =2

M=1, F=1

M=1, F=1

7

Phisanulok 15-18

M=2

M =2

M=1

M=2, F=1

8

Phisanulok 19-23

M=2

M =2

M=1

M=2, F=1

ที่มา : แผนกสงเสริมการตลาด, “Focus Group Survey” บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด, 9 สิงหาคม
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ขอบเขตการศึกษา
o Ideal Brand Model โดยมุงศึกษาการรับรูและความคาดหวังจากโครงสรางตรา
ยี่หอรถจักรยานยนตในอุดมคติ สามารถแบงได ดังนี้
1) Physical Evidences
 Engine Performance สมรรถนะของเครือ่ งยนต
 Product Design การออกแบบรูปลักษณภายนอก
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 Good Utility คุณประโยชนในการใชงานอเนกประสงค
 Gook Looking รูปลักษณ สีสันสวยงาม
2) Riding Experience
 Smooth Riding ขับขี่งาย สะดวกสบาย
 Speed Riding อัตราเรงดี
 Comfortable Riding การขับขี่สามารถควบคุมไดงาย
3) Image
 Japanese Technology ความเปนผูนาํ เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุน
 Innovation นวัตกรรมใหมทางดานเครื่องยนต
 Development การพัฒนารูปแบบและเครื่องยนต
4) Value
 สามารถขายตอไดราคาดี
 ตนทุนการใชงานต่ํา
5) Accessibility
 ระบบการบริการ และการซอมบํารุงอะไหล
6) Durability
 Engine Durability อายุการใชงานนาน
 Body Durability ความคงทนของตัวรถจักรยานยนต
ผลของการวิจยั พบวา
1) ภาพลักษณของรถจักรยานยนตยามาฮาระบบออโตเมติกในปจจุบัน (หลังจากนํา
ออกสูตลาดมาแลว 2 ป) กลุมเปาหมายยังเชื่อวา รถจักรยานยนตยามาฮาระบบออโตเมติก
สามารถสรางประสบการณในการขับขี่ที่ดี เปนนวัตกรรมใหม และมีการพัฒนา แตในทางตรงกัน
ขามกลุมเปาหมายเชื่อวา รถจักรยานยนตระบบออโตเมติกไมมีความคงทน สมรรถนะในการขับขี่
ไมดีเหมือนระบบเกียร เพราะไมสามารถขับขี่ในระยะทางไกลได เปนรถจักรยานยนตที่สนิ้ เปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงมากกวา ราคาอะไหลเพื่อการซอมบํารุงแพงกวา
2) เมื่อทําการเปรียบเทียบกับรถจักรยานยนตฮอนดา โดยปกติรถจักรยานยนตฮอนดา
จะมีความโดดเดนในทุกๆดาน แตเมื่อรถจักรยานยนตยามาฮาระบบออโตเมติกถูกนําออกสูตลาด
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ความโดดเดนเหลานั้นจึงลดลง โดยเฉพาะรถจักรยานยนตระบบเกียรรุน Wave ที่ดูลา สมัยและตก
ยุคลงในทันที
3) Perceived Benefit of Motorcycle การรับรูประโยชนของรถจักรยานยนต เมื่อ
กลุมเปาหมายคิดจะซื้อรถจักรยานยนต ตรายี่หอในใจ 3 ลําดับแรก คือ ตรายี่หอฮอนดา ยามาฮา
และซูซูกิ
4) การรับรูประโยชนของรถจักรยานยนตฮอนดา แบงไดเปน
o Rational Benefit คุณประโยชนที่ไดรับจากการใชงาน คือ
 ประหยัดน้าํ มัน
 มีความคงทนสูงทัง้ ระบบเครื่องยนตและตัวถังภายนอก
 คุณภาพสูง
 งายตอการซอมบํารุงและเปลี่ยนอะไหล
 ประโยชนดา นการใชงานอเนกประสงคสูง
 เครื่องยนตมีสมรรถนะสูง แรงดี
 คุณคาสูง ขายตอไดราคาดี มีตนทุนการใชงานต่ํา
o Emotional Benefit คุณประโยชนที่ไดรับดานอารมณและความรูสึก
 รูปลักษณสวยงาม
 มีหลากหลายรุนใหเลือกซื้อ
 งายตอการนํามาตกแตงเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามตามความชอบ
5) การรับรูประโยชนของรถจักรยานยนตยามาฮา แบงไดเปน
•

•

Rational Benefit คุณประโยชนที่ไดรับจากการใชงาน คือ
o การขับขี่งาย สะดวกดวยระบบออโตเมติก
o ขายตอไดราคาดี
Emotional Benefit คุณประโยชนที่ไดรับดานอารมณและความรูสึก
o มีหลากหลายรุนใหเลือกซื้อ
o เปนรถจักรยานยนตที่ไดรับความนิยมสูง
o ทันสมัย
o รูปลักษณ การออกแบบ สวยงาม

167
งายตอการนํามาตกแตงเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามตามความชอบสวน
บุคคล
o แฟชั่น ไมตกยุค
o สรางความแตกตางใหกับผูขบั ขี่
6) สรุปการรับรูประโยชนของรถจักรยานยนตฮอนดาเปรียบเทียบกับรถจักรยาน ยนตยา
มาฮาไดวา รถจักรยานยนตฮอนดามีความโดดเดนทางดานคุณประโยชนจากการใชงาน (Rational
Benefit) มากกวารถจักรยานยนตยามาฮา เปนรถจักรยานยนตที่มคี ุณภาพสูง เหมาะกับการใช
งาน แตในทางตรงกันขาม รถจักรยานยนตยามาฮาก็มคี วามโดดเดนทางดานคุณประโยชนที่ไดรับ
ดานอารมณและความรูสึก (Emotional Benefit) สูงกวารถจักรยานยนตฮอนดาเชนกัน เปน
รถจักรยานยนตที่เหมาะกับการขับขี่เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สามารถนําไปอวดเพื่อนใน
กลุมและเพศตรงขามได
7) ความคาดหวังสําหรับรถจักรยานยนตยามาฮาระบบออโตเมติกในอนาคต
o ควรมีการพัฒนาทางดานสมรรถนะเครื่องยนต
การเรงความเร็ว
เพราะ
กลุมเปาหมายมองวารถจักรยานยนตยามาฮายังไมสามารถทําการแขงขันกับรถจักรยานยนต
ฮอนดาไดในจุดนี้
o การพัฒนาดานการออกแบบรูปลักษณภายนอกของรถจักรยานยนต ใหสวยเดน
และสรางความแตกตางมาสกขึ้นไปอีก เปนความคาดหวังทางดาน Emotional Benefit
o การพัฒนาระบบประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
เพราะกลุม เปาหมายเชื่อวา
รถจักรยานยนตฮอนดาสามารถทําไดดีกวา
จะเห็นไดวา ถารถจักรยานยนตยามาฮาสามารถพัฒนาคุณประโยชนทางดานการใช
งานไดเทียบเทากับฮอนดา อาจจะทําใหรถจักรยานยนตฮอนดาเกิดความเสียเปรียบเชิงการแขงขัน
ไดโดยงาย
o

