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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ตราสนิค้าที่มีความสมัพันธ์กบัความตัง้ใจซื้อ
รถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคที่
สนใจจะซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ี การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และ
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 38 – 46 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 100,001 บาทขึน้ไป และมอีาชพีธุรกจิส่วนตวั / เจา้ของกจิการ 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและมคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์
เมอรเ์ซเดส-เบนซโ์ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดสเบนซแ์ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 2. ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านคุณสมบตัิมคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ ์
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
 3. ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ ใช้ มีความ             
สมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ ์         
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ความตัง้ใจซือ้ รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์
 
 
____________________________________ 
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Abstract 
 
 The objectives of this research are to study brand image in relation to the Purchasing 
Intentions of consumers on Mercedes-Benz cars in the Bangkok metropolitan area. The sample 
consisted of consumers who were interested in buying a Mercedes-Benz car in Bangkok. A questionnaire 
was constructed and used as a tool to collect data. The data was statistically analyzed using percentage, 
mean and standard deviation. The statistical hypothesis testing employed a t-test, a one-way analysis of 
variance and a Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results of the research were as follows:  
 Most of the respondents were male, aged between thirty eight to forty six years of age, single, 
held a Bachelor’s degree, had an average monthly income of over 100,001 baht and were business 
owners. The opinions of the respondents about brand image were at a good level and purchasing 
intentions for Mercedes-Benz cars were at a moderate level. 
 The results of the hypotheses testing were as follows:  
 1. Consumers with different occupations have different purchase intentions on Mercedes-Benz 
cars at a statistically significant level of 0.05  
 2. Brand Image in terms of the attributes relating to purchasing intentions on Mercedes-Benz 
cars at a low level and at a statistically significant level of 0.01  
 3. Brand Image in terms of value, culture, personality and user relating to purchase intentions 
of Mercedes-Benz cars at a moderate level and at a statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Brand Image, Purchase Intention, Mercedes-Benz cars 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัรถยนต์ในประเทศไทยนัน้มหีลายยี่ห้อที่น าเขา้มา ได้แก่ Mercedesbenz BMW Ford Toyota 

Honda ฯลฯ ซึ่งมบีทบาทในการช่วยให้วถิีชวีติในการเดนิทางไปยงัสถานที่ต่างๆมรีะยะเวลาที่ส ัน้ลงและสะดวก  

สบายมากขึน้ ในแต่ละยีห่อ้ต่างกห็ากลยุทธใ์นการท าการตลาดเพื่อสร้างฐานลกูคา้ใหม่และรกัษาฐานลูกคา้เก่าให้ 

กบัตนเอง แต่กย็งัไม่สามารถช่วงชงิส่วนแบ่งการตลาดจาก รถยนต์เมอรเ์ซเดส -เบนซ์ ที่ได้รบัความนิยมชื่นชม

สูงสุดจากผู้บรโิภคในฐานะรถยนต์คุณภาพชัน้น า และเป็นผู้น าแห่งนวตักรรมยานยนต์ระดบัพรีเมี่ยมอีกด้วย               

ซึ่งรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ มปีระวตัิคู่กบัเมอืงไทยมายาวนาน โดยมกีารน าเขา้ครัง้แรกในปีทศวรรษที่ 1920            

โดย หา้งบ.ีกรมิม ์รถยนต์นัง่เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์รุ่นแรกทีท่างบรษิทัฯ น าเขา้มากค็อื Benz 170 V โดยน าเขา้มาจดั

แสดงที่โชว์รูม ถนนราชด าเนิน ชุดแรกเพยีง 4 คนัเท่านัน้ ท าให้เกดิการเตบิโตขยายตวัอย่างรวดเรว็ ทัง้ในดา้น

ยอดจ าหน่ายและจ านวนพนักงาน และดว้ยศกัยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย บรษิัท  

เมอรเ์ซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จงึได้เขา้มาด าเนินกจิการในประเทศ โดยจดทะเบยีนบรษิัทฯ เมื่อต้นปี 

พ.ศ. 2541 ธุรกจิของบรษิัทฯ ครอบคลุมทัง้การน าเขา้และประกอบรถยนต์จดัจ าหน่ายรถยนต์นัง่สาธารณะและ
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รถยนตส์่วนบุคคล ซึง่รถยนต ์เมอรเ์ซเดส-เบนซไ์ดร้บัความนิยมชมชื่นจากผูบ้รโิภคในฐานะรถคุณภาพชัน้น าจวบ

จนถงึปัจจุบนั (http://www.mercedesbenz.co.th สบืคน้ ณ เดอืนตุลาคม 2559) 

 สภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ ปี 2558 ถือว่าอยู่ในช่วงที่ชะลอตวั เนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิ

โลกที่ซบเซา ท าให้กระทบกับสภาวะเศรษฐกิจรวมภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าภาคเกษตร                                

ที่แพงขึ้น ภาวะปัญหาภัยแล้ง ผลจากนโยบายภาษีรถยนต์คันแรก และโครงสร้างภาษีตัวใหม่ของรถยนต์

(https://moneyhub.in.th  สืบค้น ณ เดือนตุลาคม 2559) และรายงานยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ มีการ

เปลีย่นแปลงจาก ปี 2555 - 2559 ดงันี้ ปี 2555 ยอดรวม 1,436,335 คนั ปี 2556 ยอดรวม 1,330,668 คนั (ลดลง 

105,667 คัน - 7.3 %), ปี  2557 ยอดรวม 881,832 คัน (ลดลง 448,836 คัน - 33.7 %), ปี  2558 ยอดรวม 

799,594 คัน (ลดลง 82,238 คัน - 9.3 %) และปี 2559 ยอดรวม 768,788 คัน (ลดลง 30,806 คัน - 3.9 %) 

(http://www.headlightmag.com สบืคน้ ณ เดอืนมกราคม 2560) แต่เมื่อโฟกสัเฉพาะตราสนิคา้อย่าง เมอรเ์ซเดส-

เบนซ ์พบว่า มผีลประกอบการทีเ่ตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยเผยถึงยอดขายในปี 2558 เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์สามารถ

ท าได้ 12,776 คัน เติบโต 12.78 % เมื่อเทียบกับปี 2557 ในขณะที่ผลการด าเนินงานในเดือนธันวาคม               

อยู่ที ่2,761 คนั เตบิโต 47.10% (ธนัวาคม 2557: 1,877 คนั) และยอดขายในไตรมาสที่สีอ่ยู่ที ่4,775 คนั ถอืเป็น

ยอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ และยังครองอันดับ 1 ในกลุ่มตลาดรถหรูต่อเนื่ องเป็น ปีที่  15 อีกด้วย

(http://www.driveautoblog.com สบืคน้ ณ เดอืนตุลาคม 2559) 

 เหน็ได้อย่างชดัเจนว่ารถยนต์ที่มอียู่ในท้องตลาดมอียู่หลากหลายตรายี่หอ้ มกีารแข่งขนักนัสูงในเรื่อง

ของเทคโนโลย ีรูปลกัษณ์การใช้งาน เน้นในการเสรมิสรา้งคุณค่าต่อตราสนิคา้ ให้เป็นที่รูจ้กัในกลุ่มของผูบ้รโิภค

มากยิง่ขึน้โดยการสือ่สารใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ดว้่ารถยนต์นัน้สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งความ

พงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคในดา้นสมรรถนะ เทคโนโลย ีราคา การสง่เสรมิการตลาด และการบรกิารหลงัการขายใหม้ี

ความครอบคลุมสะดวกในการรบับรกิารรถยนต์แต่ละตราสนิค้านัน้ มคีวามโดดเด่นที่แตกต่างกนัออกไปท าให้

ผูบ้รโิภครบัรูร้บัทราบในภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ของตนเองนัน้ ถอืเป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญัอย่างมากเพราะการสรา้ง

การรบัรูใ้นตราสนิคา้นัน้ส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกดิความคุน้เคยในตราสนิคา้จนท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ขึน้ 

เมื่อผู้บรโิภคเกิดความพึงพอใจในสนิค้า ก็จะเกิดความภักดีต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และถ้าหากภาพลกัษณ์              

ของตราสนิคา้ทีแ่ขง็แกร่งไดร้บัการดูแลและบรหิารอย่างด ีจะช่วยใหธุ้รกจิมวีงจรชวีติทีย่าวนานมากขึน้ สามารถ 

อยู่ในตลาดไดน้าน มชีื่อเสยีงยาวนาน สง่เสรมิพฒันายอดขายใหเ้จรญิเตบิโตมากยิง่ขึน้ 

 จากขอ้มูลขา้งต้นท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความ

ตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นตรา

สินค้าที่มีมายาวนานกว่า 130 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จและผู้วิจ ัยเลือกที่จะศึกษาประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากในปัจจุบัน เมอร์เซเดส-เบนซ์ มีผู้จ าหน่าย อย่างเป็นทางการอยู่ 16 บริษัท โดย              

15 บริษัท เป็นบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร และอีก 1 บริษัท เป็นบริษัทที่อยู่ในเขตปริมณฑล คือ จังหวัด

นนทบุร ี(http://www.mercedesbenz.co.th สบืค้น ณ เดอืนตุลาคม 2559) และกรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัที่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนมากที่สุด (http://service.nso.go.th สืบค้น ณ เดือนตุลาคม 2559) เพื่อให้
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ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนาการผลิตและ          

การจ าหน่าย ใหต้รงกบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความตัง้ใจซือ้รถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลักษณ์ตราสนิคา้กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ ์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  
  ตวัแปรอิสระ                        ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพ  
- ระดบัการศกึษา  
- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
- อาชพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

คามตัง้ใจซือ้รถยนต ์                   
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของผูบ้รโิภค    

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ภาพลกัษณ์ตราสินค้า  
-   ดา้นคุณสมบตั ิ
-   ดา้นคุณประโยชน์ 
-   ดา้นคุณค่า 
-   ดา้นวฒันธรรม 
-   ดา้นบุคลกิภาพ 
-   ดา้นผูใ้ช ้
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สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน และอาชพี แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
           2. ภาพลักษณ์ตราสนิค้า ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า  ด้านวฒันธรรม ด้าน                  

บุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้มีความสัมพันธ์กับความตัง้ใจซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส -เบนซ์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร        

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของประชากรศาสตร ์
 ประชากรศาสตร ์คอื การตคีวาม การรบัรู ้และการเขา้ใจในการสื่อสารเป็นผลมาจากลกัษณะประชากร 
(Demographic Characteristics) ที่แตกต่างกนั เช่น อายุ เพศ การศกึษา สถานภาพการสมรส สภาพทางสงัคม 
เป็นตน้ (กติมิา สรุสนธ ิ2541: 15-17)  
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57) อธบิายการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร ์(Demographic 
segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลกัด้านประชากรศาสตร ์ข้อมูลด้านประชากรศาสตรจ์ะสามารถ
เขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ อาชพี การศกึษา รายได ้ 
 ความหมายของภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
 คอทเลอร์ (Kotler. 2003) ได้อธิบายความหมายของตราสินค้าไว้ว่าการสร้างตราสินค้าเป็นเรื่อง              
ส าคัญในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าที่รู้จ ักแพร่หลายสามารถก าหนดราคาสินค้าได้สูง สมาคมการตลาด                  
แห่งสหรฐัอเมรกิาให้  6 ค านิยามตราสนิค้าว่าเป็นชื่อวลเีครื่องหมายสญัลกัษณ์หรอืการออกแบบหรอืสิง่เหล่านี้
รวมกนัเพื่อใชร้ะบุว่าสนิคา้หรอืบรกิารเป็นของผูข้ายหรอืกลุ่มผูข้ายรายใดและเพื่อแสดงความแตกต่างจากคู่แขง่ขนั 
ดงันัน้ตราสนิคา้จงึบ่งบอกถงึตวัผูข้ายหรอืผูผ้ลติภายใตก้ฎหมายเครื่องหมายการคาผูข้ายไดร้บัสทิธผิกูขาดใหเ้ป็น
ผู้ใช้ชื่อตราสนิค้าแต่ผู้เดยีวตลอดกาลตราสนิค้าแตกต่างจากสินทรพัย์อื่น เช่น สทิธบิตัรและลขิสทิธิท์ี่มกี าหนด           
วนัหมดอายุตราสนิคา้เป็นสญัลกัษณ์ที่มคีวามสลบัซบัซ้อนสามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้านดังนี้ ดา้นคุณสมบตั ิ
ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่า ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลกิภาพ และดา้นผูใ้ช้ 
 ความหมายของความตัง้ใจซ้ือ  
 Kotler, Armstrong, Wong & Saunders (2008) ความตัง้ใจในการซื้อเป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อ            
ทีแ่สดงใหเ้หน็ถึงล าดบัขัน้ของการซื้อ การรบัรูแ้ละตระหนักถึงปัญหาทีเ่กดิขึน้ การคน้ หาขอ้มูล การประเมนิผล
ทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงั การซือ้ 
 Zeithaml, Berry & Parasuraman (1990) ความตัง้ใจในการซือ้เป็นการแสดงถงึการเลอืกใชส้นิคา้ หรอื
บรกิารเป็นอนัดบัแรกในอกีนยัหนึ่งคอืความตัง้ใจในการซือ้ทีเ่ป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความจงรกัภกัดีของผูบ้รโิภค 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่สนใจจะซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส -เบนซ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริโภคที่สนใจจะซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณจากสูตร                 
ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2546: 74) และได้ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95%                     
ค่าผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเผื่อการสญูเสยีแบบสอบถามโดย
ส ารองไวเ้ท่ากบั 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน  
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบั ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ที่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนต์เมอรเ์ซเดส-
เบนซ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนให ญ่ เป็น เพศชาย จ านวน  307 คน   คิด เป็นร้อยละ 76.75 มีอายุ                   
38 – 46 ปี จ านวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.25 มสีถานภาพโสด / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย จ านวน 276 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.00 มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีจ านวน 281 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.25 
สว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 100,001 บาทขึน้ไป จ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 และส่วนใหญ่มอีาชพี 
ธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ จ านวน 181  คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.25  

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ประกอบด้วย ดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้น
คุณค่า ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลกิภาพ และดา้นผูใ้ช ้

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลภาพลกัษณ์ตราสนิค้าโดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความความคดิเห็น
เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 

ดา้นคุณสมบตั ิผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นคุณสมบตัโิดยรวม                        
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ข้อให้
ความรู้สกึปลอดภยัเมื่อไดข้บัขี ่ขอ้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีได้แก่ ขอ้มคีวามทนทาน           
ต่อการใชง้าน มรีปูทรงทีส่วยงาม และมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัเหมาะแก่การใชง้าน มกีารออกแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
โดดเด่นเฉพาะตวั และขอ้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มใีหเ้ลอืกหลากหลายสี 
ใชว้สัดุอุปกรณ์ทีม่คีุณภาพสงูในการประกอบรถยนต์ 

ดา้นคุณประโยชน์ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นคุณประโยชน์
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีได้แก่                  
มคีวามสะดวกด้วยอุปกรณ์ภายในที่ครบครนั และสามารถน าไปเป็นของขวญัให้กับบุคคลอื่นได้ ข้อที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มสีมรรถนะการขบัขีท่ีด่แีละปลอดภยัสงู  

ดา้นคุณค่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นคุณค่าโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเห็นอยู่ในระดบัดทีุกข้อ ได้แก่ ขอ้สะท้อน
รสนิยมของผู้ใช้ได้อย่างชดัเจน มีคุณภาพคุ้มค่ากบัราคาที่ต้องจ่ายไป ท าให้มคีวามรู้สกึภาคภูมิใจและมีความ           
ภูมฐิานเมื่อไดข้บัขี ่สรา้งความประทบัใจในการใชง้าน และสามารถน าไปขายต่อได ้ราคาด ี 

ด้านวัฒนธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านวฒันธรรม    
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกข้อ ไดแ้ก่ 
รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นตัวแทนของรถยนต์ที่มีประสทิธิภาพและคุณภาพสูง รถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ ์            
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เป็นตัวแทนของคนที่มีฐานะและหน้าตาทางสงัคม และรถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ์ เป็นตัวแทนของวฒันธรรม
เยอรมนัทีม่รีะเบยีบ  

ด้านบุคลิกภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านบุคลกิภาพ 
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ 
ภาพลกัษณ์รถยนต์เมอร์ เซเดส-เบนซ์ บอกถึงราคารถยนต์ ภาพลักษณ์รถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ์ บอกถึง
กระฉับกระเฉงและความหรูหรา และภาพลกัษณ์รถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ์ บอกถงึการใช้งานสะดวกสบาย และ
ผ่อนคลาย  

ด้านผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านผู้ใช้โดยรวมอยู่ใน           
ระดบัดี เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเห็นอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ได้แก่ ผู้ใช้รถยนต์  
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นบุคคลที่มีรสนิยมดี ผู้ใช้รถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ์ เป็นบุคคลที่เน้นความทันสมัยและ
เทคโนโลยทีีก่า้วหน้า และผูใ้ชร้ถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์เป็นบุคคลทีเ่น้นการบรกิารของศนูยบ์รกิาร  

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความตัง้ใจซือ้รถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซผ์ูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอรเ์ซเดสเบนซ์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณา 
รายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์อยู่ในระดบัปานกลางทุกข้อ ได้แก่             
ทุกครัง้ที่ท่านจะซื้อรถยนต์ใหม่ท่านจะนึกถึงรถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ์ เป็นอันดับแรก ท่านจะซื้อรถยนต์         
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ถงึแมว้่าจะมกีารปรบัราคารถยนต์ขึน้ หากรถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ทีท่่านต้องการขาดตลาด 
ท่านจะไม่เลอืกซือ้รถยนตย์ีห่อ้อื่นแทน และท่านจะแวะชมรถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์ทุกครัง้ทีเ่ดนิผ่านโชวร์มู  

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน  
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ แตกต่างกนัมีความตัง้ใจซ้ือรถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์
แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 1.1  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์แตกต่างกนั 
พบว่า  

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซไ์ม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.2  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์แตกต่างกนั 
พบว่า  

ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกัน มคีวามตัง้ใจโดยรวมในการซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ไม่แตกต่างกนั             
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์
แตกต่างกนั พบว่า  

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อท่ี 1.4  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์
แตกต่างกนั พบว่า  

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

สมมติฐานข้อท่ี 1.5  ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-
เบนซ ์แตกต่าง พบว่า  

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์ไม่แตกต่างกนั 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.6  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ ์  
แตกต่างกนั พบว่า  

ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจในการซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่ีอาชพีพนกังานขา้ราชการหรอื
พนกังานรฐัวสิาหกจิ มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน   

สมมติฐานข้อท่ี 2  ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณสมบติั ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า 
ด้านวฒันธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผูใ้ช้ มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซ้ือรถยนต ์เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อท่ี 2.1  ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านคุณสมบตัิ มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ดา้นคุณสมบตัิโดยรวม มคีวามสมัพนัธค์วามตัง้ใจซือ้รถยนต์ เมอรเ์ซเดส -เบนซ ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในระดับต ่าในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นคุณประโยชน์ มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนต์
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นคุณประโยชน์โดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-
เบนซ ์ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านคุณค่า มีความสมัพันธ์กับความตัง้ใจซื้อรถยนต์      
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านคุณค่าโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์ เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2.4 ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านวฒันธรรม มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์ 
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านวฒันธรรมโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส-
เบนซ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน             
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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สมมติฐานข้อท่ี 2.5 ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านบุคลิกภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นบุคลกิภาพโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2.6  ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านผู้ใช้ มีความสัมพันธ์กับความตัง้ใจซื้อรถยนต์                 
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านผู้ใช้โดยรวม มีความสมัพันธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ ์
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความตั ้งใจซื้อรถยนต์              
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครว สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้  
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์แตกต่างกนั            
สรุปไดด้งันี้ 
 1.1 ด้านเพศ ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ์ ไม่แตกต่างกนั 
เนื่องจากปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น สามารถศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ                
ไดเ้หมอืนกนั จงึอาจมคีวามชอบ รสนิยมในเรื่องรถยนต์หรอืมคีวามรูเ้กีย่วกบัรถยนต์ไม่แตกต่างกนั ความตัง้ใจซือ้
จงึไม่ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวทิย ์โชตวิทิยธานินทร ์(2551) ศกึษาวจิยัเรื่อง ความตัง้ใจซือ้รถยนต์
โตโยต้าซ ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้
ซ ้าไม่ต่างกนั เช่นเดียวกบังานวจิยัของ เกยีรติศกัดิ ์รสจนัทร์ (2551) ศึกษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้ซ ้าของรถยนต์ยีห่อ้มาสดา้ในเขตจงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ แตกต่างกนั    
มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าของรถยนตย์ีห่อ้มาสดา้ในเขตจงัหวดัพระนครศรอียุธยาไม่แตกต่างกนั  
 1.2 ด้านอายุ ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอรเ์ซเดส -เบนซ์ ไม่แตกต่างกนั 
เน่ืองจากปัจจุบนัการรบัรู้ขอ้มูลการสื่อสารเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของรถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์สามารถสื่อสารได้
ชดัเจนครอบคลุมทุกช่วงอายุ ซึ่งท าให้ช่วงอายุที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจซื้อไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ สิทธิพงษ์ พันธ์ไชยศรี (2556) ศึกษาวิจยัเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ปัจจยัด้าน
ผลิตภัณฑ์และราคา ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ฟอร์ด เฟียสต้า ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมซื้อรถยนต์ฟอรด์ เฟียสต้า ดน้ระยะเวลาการตดัสนิใจซื้อ 
ด้านงบประมาณในการซื้อ และด้านโชว์รูมที่ใช้ในการหาข้อมูล ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ              
เกยีรตศิกัดิ ์รสจนัทร ์(2551) ศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าของรถยนต์ยีห่อ้มาสดา้
ในเขตจงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ ้าของรถยนต์
ยีห่อ้มาสดา้ ในเขตจงัหวดัพระนครศรอียุธยาไม่แตกต่างกนั  
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 1.3 ด้านสถานภาพ ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ ์            
ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากรถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์มหีลากหลายรุ่นให้เลอืกซือ้ซึ่งสามารถตอบสนองไดก้บัลูกค้า
ทุกกลุ่มเป้าหมายทัง้สถานภาพโสด และสถานภาพสมรส ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุทธาสณีิ การชยัศร ี
(2555) ศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลเมอืงพัทยา พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามที ่สถานภาพแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์มอืสองในเขตเทศบาลเมอืง
พทัยาไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบังานวจิยัของ เกียรติศกัดิ ์รสจนัทร์ (2551) ศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ ้าของรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้บริโภคที่ม ี
สถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ ้าของรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าในเขตจงัหวดัพระนครศรอียุธยา             
ไม่แตกต่างกนั  
 1.4 ด้านระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีร่ะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์เมอรเ์ซเดส-
เบนซ ์ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษาสามารถหาขอ้มลูของรถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ไดจ้าก
หลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ สื่อออนไลน์  หนังสอืพิมพ์ ป้ายโฆษณา ฯลฯ ซึ่งสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ประกอบการตดัสนิใจซือ้รถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์และการสือ่สารภาพลกัษณ์ของรถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์ทีผ่่าน
มาเป็นเวลายาวนานจนถงึปัจจุบนักย็งัคงเน้นการสือ่สารถงึภาพลกัษณ์ทีเ่รยีบหร ูดูด ีพรอ้มสมรรถนะในการขบัขี่
ใหต้รงกบักลุ่มลกูคา้ทุกกลุ่มทีม่กี าลงัซื้อ โดยไม่ไดมุ้่งเน้นทีร่ะดบัการศกึษาของผูใ้ช ้จึงท าใหร้ะดบัการศกึษาไม่มี
ผลต่อความตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวิทย์ โชติวทิยธานินทร์ (2551) 
ศกึษาวจิยัเรื่อง ความตัง้ใจซื้อรถยนต์โตโยต้าซ ้าของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบั
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้ซ ้าไมต่่างกนั เช่นเดยีวกบั งานวจิยัของ เนตรว ีชยัเจรญิ (2559) ศกึษาวจิยั
เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสมัพันธ์ต่อความตัง้ใจซื้อรถยนต์ มิตซูบิชิ แอททราจ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต ์มติซูบชิ ิแอททราจ
ดา้นระยะเวลาในการวางแผนเลอืกซือ้ไม่แตกต่างกนั 
 1.5 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนต์
เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากรถยนต์เมอรเซเดส-เบนซ ์เป็นรถยนตใ์นอุดมคตขิองทุกคนทีอ่ยากมไีว้
ในครอบครองเพื่อใหต้นเองนัน้ดภููมฐิาน ดงันัน้จงึมเีงนิเกบ็สะสมเงนิเพื่อไวใ้ชใ้นการออกรถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์
จงึท าให้รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่มผีลต่อความตัง้ใจซื้อ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุวทิย ์โชตวิทิยธานินทร ์
(2551) ศกึษาวจิยัเรื่อง ความตัง้ใจซือ้รถยนตโ์ตโยตา้ซ ้าของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้ซ ้า ไม่ต่างกนั  
 1.6 ด้านอาชีพ ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ์ แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการหรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ มคีวามตัง้ใจซือ้
มากที่สุด เนื่องจาก อาชีพขา้ราชการหรอืพนักงานรฐัวสิาหกิจ เป็นอาชพีที่มีความมัน่คง มคีวามเหมาะสมกบั
รถยนต์ระดบัพรีเมี่ยม และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการเลือกซื้อสนิค้าอีกทัง้ธนาคารบางแห่งยังมีการท า
โปรโมชัน่โดยการใหด้อกเบีย้ในอตัราพเิศษส าหรบัพนกังานขา้ราชการและพนักงานรฐัวสิาหกจิอกีดว้ย จงึมคีวาม
ตัง้ใจที่จะซื้อมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ เนตรวี ชัยเจริญ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง              
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจซื้อรถยนต์ มติซูบชิ ิแอททราจ ของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพี แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้รถยนตม์ติซบูชิ ิแอททราจดา้นระยะเวลาในการ
วางแผนเลอืกซือ้แตกต่างกนั  
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 สมมติฐานท่ี 2 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า ด้าน
วฒันธรรม ดา้นบุคลกิภาพ และดา้นผูใ้ช ้มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนต์ เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร        
 2.1 ด้านคุณสมบติัโดยรวม มีความสมัพันธ์กบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก รถยนตเ์มอรเซเดส-เบนซ ์เป็นรถยนตท์ีม่รีปูทรงทีส่วยงาม มเีทคโนโลยี
ทีท่นัสมยัเหมาะแก่การใชง้าน มสีใีหเ้ลอืกหลากหลายส ีและมกีารออกแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั อกี
ทัง้มคีวามทนทานต่อการใช้งาน และยงัให้ความรู้สกึปลอดภยัเมื่อไดข้บัขี่ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศวิบูรณ์ 
ธนานุกูลชยั (2554) ศกึษาวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์ตราสนิค้ามผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองค่ายญี่ปุ่ นของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านคุณสมบตัิ มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อ รถยนต ์         
มอืสองค่ายญีปุ่่ นของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.2 ด้านคุณประโยชน์โดยรวม  ไม่มีความสมัพันธ์กับความตัง้ใจซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ ์
เน่ืองจากผูบ้รโิภคไม่ไดค้ านึงถงึประโยชน์ดา้นการน าไปเป็นของขวญักบับุคคลอื่น และสมรรถนะการขบัขีท่ีด่แีละ
ปลอดภยั จงึท าใหไ้ม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจซือ้รถยนต์ เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์ แต่ผูบ้รโิภคค านึงถึงประโยชน์
ด้านการมคีวามสะดวกด้วยอุปกรณ์ภายในที่ครบครนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิศานาถ สมภักดี (2552) 
ศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชใ้นปัจจุบนัและในอนาคต
ของคอมพิวเตอร์พกพา MacBook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้าน
คุณประโยชน์ ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชใ้นปัจจุบนัและในอนาคตของคอมพวิเตอรพ์กพา MacBook ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.3 ด้านคณุค่าโดยรวม มคีวามสมัพนัธค์วามตัง้ใจซือ้รถยนต ์เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจาก รถยนต์เมอรเ์ซเดส-เบนซ์ สะท้อนถึงรสนิยมของผู้ใช้ได้อย่างชดัเจน สามารถน าไป
ขายต่อไดร้าคาด ีคุณภาพของรถยนต์คุม้ค่ากบัราคาทีต่อ้งจ่ายไป ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามรูส้กึภาคภูมใิจและมคีวาม
ภูมฐิานเมื่อไดข้บัขี ่และสรา้งความประทบัใจในการใชง้านดขีึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศวิบูรณ์ ธนานุกูลชยั 
(2554) ศกึษาวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์มอืสองค่ายญี่ปุ่ นของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นคุณค่า มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์มอืสองค่ายญี่ปุ่ นของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.4 ด้านวัฒนธรรมโดยรวม  มีความสมัพันธ์ความตัง้ใจซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส -เบนซ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก ผู้บริโภคเห็นว่ารถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นวฒันธรรมเยอรมัน               
ทีม่รีะเบยีบ มปีระสทิธภิาพและคุณภาพสงู และยงัแสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคนัน้เป็นบุคคลทีม่ฐีานะและหน้าตาทาง
สงัคม ท าให้ผู้บรโิภคเกิดความภูมิใจและเชื่อมัน่ในภาพลกัษณ์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิมิตร ไช ยวงค ์
(2559) ศึกษาวจิยัเรื่อง อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดและภาพลกัษณ์ตราสนค้าที่มีต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซือ้รถยนต์กระบะของผู้บรโิภคจังหวดัล าปาง พบว่าภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านวฒันธรรม มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถยนตก์ระบะของผูบ้รโิภคจงัหวดัล าปาง 
 2.5 ด้านบุคลิกภาพโดยรวม มีความสัมพันธ์ความตัง้ใจซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส -เบนซ์ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจาก ผู้บรโิภคมองว่าการใช้รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ นัน้สามารถบอกถึง
ราคารถยนตไ์ดว้่าเป็นรถยนตท์ีม่รีาคาแพง มคีวามกระฉบักระเฉงและความหรหูรา มกีารใชง้านทีส่ะดวกสบายและ
ผ่อนคลาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฐักาน ทองสขุ (2559) ศกึษาวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ทีม่อีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านบุคลิกภาพ             
มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้รถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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 2.6 ด้านผู้ใช้ มีความสมัพันธ์ความตัง้ใจซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส -เบนซ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก ผู้บรโิภคต้องการรถยนต์ที่แสดงให้เหน็ว่าตนเองเป็น
บุคคลที่มีรสนิยมดี เป็นบุคคลที่มีความทันสมยัและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และเน้นการบรกิารของศูนย์บรกิาร              
ซึ่งสามารถเพิ่มความเชื่อมัน่ของผู้บริโภคได้ นัน่คือ ใช้รถเบนซ์ท าให้ผู้ใช้ดูดีในทุกด้านในสายตาของสงัคม                 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัฐกาน  ทองสุข (2559) ศกึษาวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ทีม่อีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจซื้อรถยนต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านผูใ้ช้ มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความตัง้ใจซือ้รถยนตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะในกรวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเพื่อดูผลของ รถยนต์ เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์เพยีงอย่างเดยีว ในการวจิยั
ครัง้ต่อไปจงึควรมีการเปรยีบเทียบปัจจยัด้านต่างๆ กบัคู่แข่งขนั อย่างเช่น BMW, Volvo, Audi, Volkswagen, 
Juguar และอื่นๆ เป็นตน้ 
 2. ควรท าการศกึษาปัจจยัอื่นๆ ที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส -เบนซ์ของผู้บรโิภค 
เช่น คุณค่าตราสนิคา้ เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการพฒันาธุรกจิต่อไป   
 3. ควรท าการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยวธิกีารสมัภาษณ์เพื่อน าขอ้มลูเชงิลกึมาใชใ้นการพฒันาภาพลกัษณ์
ของรถยนตเ์มอรเ์ซเดส-เบนซ ์ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ             
อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณาสละเวลาอนัมค่ีามารบัเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์รวมถึงใหค้วามรู ้ 
ขอ้แนะน า ตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วง 
ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ และอาจารย์ ดร.อนิทกะ พิรยิะกุล ที่ให้ความ
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ซึง่ได้
สละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะ และชีข้อ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท างานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านในโครงการหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้มอบ
ความรูแ้ละแนวคดิต่างๆ อนัท าใหผู้ว้จิยัมคีวามเตบิโตทางความคดิ จนสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน
วจิยั ไดอ้ย่างส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าที่บณัฑติวทิยาลยั
ทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
 สุดทา้ยนี้ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัของผู้วจิยั ทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิ  
ในทุกๆ สิง่พร้อมให้ก าลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่าน ที่ให้ก าลงัใจและคอยช่วยเหลือกัน             
เสมอมา รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และ
ขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีผู่เ้ขยีนมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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