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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศ
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัด
กรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิ ศในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร (5) เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงาน
ออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร(6) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตรา
สินค้า และปัจจัยภายนอกที ่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ของพนักงา นออฟฟิศในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้สูตรของ Cochran แต่เพื่อความมั่นยำของ
ผลการวิเคราะห์ทางผู้วิจัยจึงทำการเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 16 คน ดังนั้นในการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงทำการ
เก็บกลุ ่มตัวอย่างรวมทั ้งสิ ้น 400 คน ใช้วิธี การสุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือสะดวก (Convenience 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และระดับ
รายได้ต่างกัน ทำให้กระบวนการในการตัดสินใจซื้อไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดั บ 0.05 ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที ่ม ีผลต่อกระบวนการต ัดส ินใจซ ื ้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัด



กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการให้ข้อมูลของพนักงานขายและโปรโมชั่นลด
ราคา และด้านการโฆษณาส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ และด้านบุคลิกภาพของผูใ้ช้ 
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี และปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟศิใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้ ด้านคุณสมบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านช่องทางการจัด 
Abstract 
 Research subject The purchasing decision process of vehicle from office worker 
population in Bangkok. The objective is to (1 )  To study the decision process to buy a car 
from office worker population in Bangkok. (2 )  To study the decision process to buy a car 
from office worker population in Bangkok classified by personal factors. (3 )  To study 
marketing mix that affect to the decision process to buy a car from office worker population 
in Bangkok (4 )  To study brand Image that affect to the decision process to buy a car from 
office worker population in Bangkok (5) To study external factors that affect to the decision 
process to buy a car from office worker population in Bangkok (6 )  To study marketing mix 
brand Image and external factors that affect to the decision process to buy a car from office 
worker population in Bangkok. The sample group used in the research was 4 0 0  personnel 
from office worker population in Bangkok. Based on Cochran calculation method and for 
more accuracy, researcher collecting additional 1 6  samples. Using convenience sampling 
method. The research instruments are questionnaires. 
 The study indicated that different of personal factors, includes gender, age, status, 
education level, income from office worker population in Bangkok not different in statistical 
significance 0.05. Marketing mix that affects to the decision process to buy a car from office 
worker population in Bangkok includes place employee information and promotion and 
advertising. Brand image that affects to the decision process to buy a car from office worker 
population in Bangkok includes brand value and brand image. External factors that affect to 
the decision process to buy a car from office worker population in Bangkok includes 
economic social and technology. Marketing mix brand Image and external factors that affect 
to the decision process to buy a car from office worker population in Bangkok includes brand 
image brand value economic social technology and place. 
 
 
 



บทนำ 
 ปฎิเสธไม่ได้ว่าการคมนาคมเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ผลการสำรวจของ
มูลนิธิทอมสัน รอยเตอร์ส เปิดเผยผลสำรวจเร่ืองความไม่ปลอดภัยของการขนส่งสาธารณะตามเมืองใหญ่ของ
โลก และกรุงเทพมหานครติด 1 ใน 10 อันดับในผลสำรวจนี้ด้วย ด้วยเหตุนี้ทำให้การเดินทางด้ วยขนส่ง
สาธารณะในประเทศไทยไม่ค่อยตอบโจทย์ความสะดวกสบายมากเท่าที่ควร 
 จากการสำรวจของ INRIX Global Traffic Scorecard (2560)  ถ ึ งแม ้ ว ่ าภายในจ ั งหวั ด
กรุงเทพมหานครจะขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองรถติดหนาแน่นอันดับที่ 8 ของโลก และอันดับที่ 2  ของอาเซียน แต่
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครก็ยังเลือกที่จะเดินทางโดยรถส่วนตัวมากกว่ารถสาธารณะ จากผล
สำรวจของสำนักงานนโยบาลและแผนการขนส่งและจราจร พบว่าประชาชนใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 82.1% 
ระบบขนส่งสาธารณะเพียง 17.9% 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้จากการทำวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการทางด้าน
รถยนต์ได้นำผลการวิจัยไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุผล
ประกอบการตามเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของ
พนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 5. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 6. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร คือ พนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 
2. ขอบเขตระยะเวลา การดำเนินการศึกษาวิจัยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2564 
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้า และปัจจัยภายนอก 
ตัวแปรตาม กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 



สมมติฐานการวิจัย 
1. ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้ที่

ต่างกันน่าจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ต่างกัน 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน่าจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงาน

ออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าน่าจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงาน

ออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. ปัจจัยภายนอกน่าจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวั ด

กรุงเทพมหานคร 
5. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร และปัจจัยด้านภายนอก

น่าจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร และปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายรถยนต์ในออกแบบรถยนต์ และโปรแกรมทาง
การตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 5. เพือ่เป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา และสนใจในเร่ืองที่เก่ียวข้องต่อไป 
การทบทวนวรรณกรรม 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
Kotler Philip (1999) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทำของบุคคล

หนึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ 
และการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า ขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยมีลำดับ
กระบวนการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Information Search) 
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) 
 
 
 



ส่วนประสมทางการตลาด 
คอตเลอร์ Kotler (2001, p. 131) กล่าวในเรื ่อง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง 

การตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่ง
ออกได้ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Products) 
2. ราคา (Pricing) 
3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
Kotler (2000, p. 533) ได้ให้ความหมายของ ภาพลักษณ์ ( Image) ว่าเป็นองค์รวมของความเชื่อ 

ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระทำใดๆที่คนเรามีต่อสิ่งนั้น จะ
มีความเก่ียวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ต่อสิ่งนั้นๆ สามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้าน ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินค้าทำให้นึกถึงคุณสมบัติ หรือ คุณลักษณะที่ 
แน่ชัดของผลิตภัณฑ์ 

2. คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบัติต้องแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ ตาม 
หน้าที่และคุณประโยชน์ทางอารมณ์ 
 3. คุณค่า (Value) ตราสินค้าบ่งบอกบางสิ่งบางอย่างเก่ียวกับคุณค่าของผู้ผลิต 
 4.วัฒนธรรม (Culture) ตราสินค้าอาจเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม 
 5. บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งชี้ถึงบุคลิกภาพของสินค้า 
 6. ผู้ใช้ (User) ตราสินค้าชี้ให้เห็นถึงประเภทของผู้บริโภคที่ซื้อ 

ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis) 
ชนกนันท์ กิตติเจริญกุล (2559) ได้กล่าวถึง ปัจจัยทางการตลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนี้ 
1.สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economics Environment) มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทาง

การตลาดของกิจการได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม และยังสามารถเป็นผลกระทบได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะเมื่อ
ผู้บริโภคประสบกับปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินฝืด ขาดแคลนเงินในระบบเศรษฐกิจ 

2. การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Environment) มีผลกระทบต่อการดำเนิน
กิจกรรมทางการตลาด ทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องตระหนักและติดตามความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น 

3. เทคโนโลยี (Technology Environment) เทคโนโลยีถูกปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว 
ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆข้ึนจำนวนมาก 

4. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Environment) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมบางประการอาจส่งผลในทางที่ดีกับสินค้าหรือบริการบางประเภทได้ แต่ในขณะเดียวกันยัง
สามารถสร้างข้อจำกัดให้กับทางกิจกรรมทางการตลาดได้ด้วย 
 
 
 



คกรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ 
- ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้ 
- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การ
ส่งเสริมการขาย 
- ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้าประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า บุคลิภาพของผู้ใช้ 
- ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
2. ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง 
(Cross Sectional studies) การทดสอบคุณภาพเครื ่องมือ โดยตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา 
(content validity) โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผู ้เชี ่ยวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัย จำนวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC สูงสุดเท่ากับ 1 และค่า IOC ต่ำสุดเท่ากับ 0.70 ซึ่งค่า IOC ของข้อ
คำถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าข้อคาถามทุกข้อครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด และนำไปทดลองใช้ 
(try-out) กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
1. สถิติพรรณา ใช้ในการอธิบายข้อมูลดังนี้ 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่อธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม คือ ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับรายได้ 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ คือ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสนิค้า ปัจจัย และกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน 
 2.1 เพื ่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัด

กรุงเทพมหานครจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และระดับรายได้ ใ ช้สถิติ
ทดสอบสมมติฐานแบบ One way ANOVA 

 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และ
ปัจจัยภายนอกใช้สถิติทดสอบสมมติฐานแบบ MRA (Multiple Regression) และผู้วิจัยทาการวิเคราะห์
องค์ประกอบ โดยเทคนิค Factor Analysis ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์สามารถจัด
โครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 2) ด้านราคาสามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 
องค์ประกอบ 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 4) 
ด้านการส่งเสริมการตลาดสามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 2 องค์ประกอบจึงตั้งชื่อใหม่เป็น ด้าน



การโฆษณาส่งเสริมการขาย และด้านการให้ข้อมูลของพนักงานขาย และโปรโมชั่นลดราคา 5) ด้านคุณสมบตัิ
สามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 6) ด้านคุณประโยชน์สามารถจัดโครงสร้างใน
กลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 7) ด้านคุณค่าสามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 
8) ด้านบุคลิภาพของผู้ใช้สามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 9) ด้านการเมือง
สามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 10) ด้านเศรษฐกิจสามารถจัดโครงสร้าง ในกลุ่ม
ของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 11) ด้านสังคมสามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 
12) ด้านเทคโนโลยีสามารถจัดโครงสร้างในกลุ่มของตัวแปรได้ 1 องค์ประกอบ 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 อายุระหว่าง 
26-30 ปีมีจำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 มีสถานภาพสมรสโสดจำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจำนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 มีรายได้ 25 ,001 – 30,000 บาทมี
จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ละค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.712 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่านตัดสินใจซื้อรถยนต์ โดยประเมิน
ทางเลือกจากข้อมูลที่ท่านได้รับ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

2. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 พนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทำให้กระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

2.2 พนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันทำให้กระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

2.3 พนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครที ่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ทำให้
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

2.4 พนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครที ่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

2.5 พนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครที ่ม ีระดับรายได้ต ่างกัน ทำให้
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
 3. การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต ่อกระบวนการต ัดส ินใจซ ื ้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการให้ข้อมูลของ
พนักงานขาย และโปรโมชั่นลดราคา และด้านการโฆษณาส่งเสริมการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำให้ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
25.1 หรือมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 25.1 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.288 



 4. การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมหาภาพลักษณ์ตราสินค้า
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ ด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้ และด้านคุณสมบัติ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของ
พนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำให้ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 59.1 หรือมี
อำนาจพยากรณ์ร้อยละ 59.1 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.230 
 5. การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมหานครด้านปัจจัย
ภายนอกมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำให้ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
36.5 หรือมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 36.5 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.216 
 6. การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมหานครด้านปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร และปัจจัยด้านภายนอกสามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ ปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านบุคลิกภาพของผู้ใช้ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าด้าน ปัจจัย
ภายนอกด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกด้าน ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ตัวแปรทั้ง 6 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 45.3 หรือมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 45.3 
และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.265 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพนักงาน
ออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้นมีการตัดสินใจก่อนที่จะทำการซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อซึ ่งตรงกับทฤษฎีของ Kotler Philip (1999) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี ่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ โดยมีลำดับกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ การรับรู้ปัญหา การ
แสวงหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก และพฤติกรรมหลังการซื้อ 

2. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต ่อกระบวนการต ัดส ินใจซ ื ้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจ ังหวัด
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย 
สามารถสรุปงานวิจัยได้ดังนี้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของ
พนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ E. Jerome McCarthy (1960) ให้
ความหมายของการตลาดว่า เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับความพยายามให้องค์การ



บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยการคาดหมายความต้องการต่างๆ ของลูกค้าและยังรวมถึงการที่
สินค้าและบริการผ่านจากผู้ผลิตยังลูกค้า เพื่อตอบสนองความพอใจให้กับลูกค้า 

3. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื ้อของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมหานครด้าน
ภาพลักษณ์ตราส ินค ้าม ีผลต ่อกระบวนการตั ดส ินใจซ ื ้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยด้านคุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่า และประสิทธิภาพของผู้ใช้ สามารถสรุป
งานวิจัยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟศิ
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นส่วนของการพิจารณาเมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ต้องการจะซื้อรถยนต์ ซึ่งและตรงกับทฤษฎีของ Kotler (2003) กล่าวว่า การสร้างตราสินค้าเป็นเรื่องสำคัญ
ในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าที่รู้จักแพร่หลาย ทำให้กำหนดราคาสินค้าได้สูงและได้ขยายความของ ตรา
สินค้าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสลับซับซ้อนสามารถสื่อความหมายได้ 

4. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมหานครด้านปัจจัย
ภายนอกมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สามารถสรุปงานวิจัยได้ดังนี้ ปัจจัย
ภายนอกมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Francis J. Aguilar (1967) กล่าวว่า PESTLE Analysis คือ เครื ่องมือที ่เป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และท้าความเข้าใจ "ภาพรวม" ของสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่กำลังจะเข้าไปประกอบ
ธุรกิจ และคิดเกี่ยวกับโอกาส และปัจจัยต่างๆที่อาจะเกิดขึ้นในที่ที่ธุรกิจใหม่ซึ่งจะต้องทำการค้นคว้าข้อมูล
ต่างๆ และทำความเข้าใจ 
ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
ทางบริษัทที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนา และออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายที่หมาะสม และสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของรถแต่ละรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออบแบบ และจัดการส่งเสริมการขายที่
เป็นที่น่าสนใจ เพื่อผลประกอบการ และการดำเนินการเป็นในทิศทางที่ดี พร้อมทั้งอบรมพนักงานงานขายให้
มีความรู้ที่ครบถ้วน สามารถตอบคำถามแก่ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ และชัดเจน และสามารถดึงดูดใจลูกค้าเพื่อ
มาซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อให้การทำงานราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ตราส ินค ้าม ีผลต ่อกระบวนการต ัดส ินใจซ ื ้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศ ในจ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านคุณสมบัติ และด้านบุคลิภาพของผู้ใช้มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครดังนั้นทางบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้อมีการคำนึงถึงว่าในการ
ตัดสินใจซื้อรถของลูกค้าแต่ละครั้ง ไม่เพียงคำนึงถึงแค่เรื่องโปรโมชั่น ราคา หรือ สถานที่จัดจำหน่ายเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะมีการคำนึงถึงความชอบในตัวสินค้า เช่นลักษณะของรถยนต์ คุณสมบัติในการใช้งาน
ว่า ลูกค้าแต่ละคนต้องการใช้รถประเภทไหน เป็นรถที่ต้องการใช้ในครอบครัว หรือเป็นรถที่ต้องการความ



คล่องตัว หรือเป็นรถที่เอาไว้ใช้ในการทำมาหากิน อีกทั้งยังมีการคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตราสินค้า ว่าเมื่อ
ลูกค้าใช้สินค้านั้นแล้ว จะทำให้ภาพลักษณ์ของตนเองออกมาในลักษณะไหน ดังนั้นทางบริษัทควรจะ
ออกแบบรถที่ต้องกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท เพื่อเป็นการประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด และ
สามารถการันตีว่ารถยนต์ที่ผลิตออกมาสามารถขาย และเข้าสู่ตลาดได้อย่างแน่นอน 
ปัจจัยภายนอก 

จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยภายนอกมี
ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านเศรษฐกิจ 
ส ังคม และเทคโนโลย ี ม ีผลต ่อกระบวนการต ัดสินใจซ ื ้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจ ังหวัด
กรุงเทพมหานคร นอกเหนือไปจากการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และบริษัทที่ต้องการซื้อ
รถยนต์แล้วนั้น ลูกค้าจะมีการพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆประกอบกันไปด้วย ในที่นี ้ทำการศึกษาถึงปัจจัย
ภายนอก และผลที่ออกมาคือลูกค้าจะมีการพิจารณาถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทที่เก่ียวข้องก็ควรจะมีการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
ว่ามีความคล่องตัวอย่างไร หากอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฝืดเคืองจะมีการออกแบบการส่งเสริมการขาย
อย่างไร ในส่วนของสังคม ทางบริษัทควรจะต้องมีการอัพเดตกระสังคมใหม่อยู่ตลอดเวลา เนื่องกระแสสังคม
จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว และมีลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการทำตามกระแสสังคมอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้
บุคคลอื่นบางว่าตกเทรนด์ และในส่วนของเทคโนโลยี ในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ให้เทคโนโลยีมาส่วนใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นทางบริษัทควรจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นำเอาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆเข้า
มาเพิม่เติม เพื่อเป็นสิง่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และควรจะมีการพัฒนาต่อยอดในเร่ืองของเทคโนโลยี
ต่อในอนาคต 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. จากการทำการวิจัยในครั้งนี้พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับรายได้ และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นในการทำการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปไม่จำเป็นจะต้องศึกษาในส่วนนี้ และควรไปศกึษา
ในตัวแปรอ่ืนๆแทน 

2. จากการทำการวิจัยในครั้งนี้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
โฆษณาส่งเสริมการขาย และด้านการให้ข้อมูลของพนักงานและโปรโมชั่นลดราคา ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตรา
สินค้า ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า และปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นในการทำการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาตัวแปรดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบถึงว่าลูกค้าไม่ได้นำส่วนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาซื้อ
รถยนต์จริงหรือไม่ เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางอ้อมดังที่แสดงในตารางแสดงผลการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ของกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครด้านปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร และปัจจัยด้านภายนอก 

3. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานออฟฟิศในจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น ใน
การทำวิจัยครั้งต่อไปสามารถไปทำการศึกษาในพื้นที่อื ่นที่ครอบคลุมมากยิ่ง ขึ ้น เช่นจังหวัดต่างๆ หรือ 
ต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 



4. ควรมีการทดสอบนาสถิติอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลใน
การวิจัยนี้ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายแตกต่าง รวมถึงการศึกษาในเชิงการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อทำความเข้าใจในระดับลึกซึ้ง ได้รับข้อเท็จจริงจากผู้ตอบและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ 
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