
ก 

 

บทคดัย่อ 

 

ช่ือเร่ือง :  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือรถยนต ์

  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดย : นางสาวนฐักาน  ทองสุข 

ช่ือปริญญา  : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวชิา  : การจดัการการตลาด 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  : .................................................................................. 

                                            (ดร. วจิิตร สุพินิจ) 

           ............... / ........................ / ...............    

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าของรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความตั้งใจซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ตราสินค้ากับความตั้ งใจซ้ือรถยนต์ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 

แบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูลมาทาํการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าสถิติร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐาน   

 จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 30 – 39 ปี                   

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบวา่ ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้

ของรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเรียงลาํดบัตามความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ไดด้งัน้ี (1) 

ดา้นคุณค่า (2) ดา้นผูใ้ช้ (3) ด้านคุณสมบติั (4) ดา้นบุคลิกภาพ (5) ดา้นวฒันธรรม และ (6) ด้าน

คุณประโยชน์ ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือรถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเรียงลาํดบัตามความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ได้ดงัน้ี (1) ด้านคาํแนะนาํ (2) ด้านการซ้ือท่ีมี

คุณค่า (3) ดา้นความตั้งใจในการซ้ือสูง (4) ดา้นการทดลองใชสิ้นคา้ (5) ดา้นส่ิงท่ีชอบ และ (6) ดา้น

การซ้ือท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ

รถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน (1) ด้านคุณสมบติั (2) ด้านคุณประโยชน์        

(3) ด้านคุณค่า (4) ดา้นวฒันธรรม (5) ด้านบุคลิกภาพ และ (6) ดา้นผูใ้ช้ อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 

0.05 

 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสินคา้

ของรถยนตใ์นดา้นคุณค่ามากท่ีสุด ฉะนั้นทางบริษทัผูผ้ลิตรถยนตค์วรมีการพฒันาอุปกรณ์ต่างๆใน

รถยนตเ์พื่อใหมี้อายกุารใชง้านท่ียนืยาวมากข้ึน เพื่อเป็นการลดค่าบาํรุงรักษารถยนต ์ซ่ึงจะส่งผลให้

ผูบ้ริโภคระดบัการตดัสินใจในการซ้ือรถยนตท่ี์เพิ่มมากข้ึน และปัจจยัดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อ

ภาพลกัษณ์ตราสินค้าของรถยนต์น้อยท่ีสุด คือ ด้านคุณประโยชน์ ทางบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ควร

พฒันาระบบเคร่ืองยนต์และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้รถยนต์ใช้พลงังานน้อยลง เพื่อเป็นการเพิ่ม

ระดบัการตดัสินใจในการซ้ือรถยนตใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภค 
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 This research aims for: Studied brand image of car in Bangkok, studied customer’s 

buying intention in Bangkok and studied relationships between brand image and buying intention 

of customer in Bangkok. The research was through conducting survey samples to around 400 

persons. Information’s were derived from answer the research question, Frequency, Percentage, 

Mean, Standard deviation and Pearson correlation coefficient.  

 The researcher found that; Almost of survey samples were male average age 30-39 years 

old, who had completed education in bachelor degree, marital status is single, their career are 

employee in private company and average income 15,001-25,000 bath per month. In addition to, 

researcher found customer’s opinion for brand image of car in Bangkok, that is to say, value, user, 

qualifications, personal, culture and benefit. As of customer’s opinion of car buying intention in 

Bangkok, show that, suggestion, buying valuable, tester, preference and increase purchase.  

 In hypothesis, found that, brand image dialing with buying intention of customer in 

Bangkok, say that, qualification, benefit, value, culture, personal and user significance in level 

0.05. 

 Most of customer in Bangkok had opinion with car product image more, therefore the car 

company should be develop production of car equipment for use longer, to reduce vehicle 

maintenance costs, this will influence in a consumer's decision to buy more cars and the opinion 
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factors to car image less is benefit, car company should develop engine system and car 

technology for make the car use less energy and increase customer’s dicistion to buy the car. 


