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51602359 : สาขาวชิาการประกอบการ 
คาํสาํคญั   : การตดัสินใจซื�อ/ รถกระบะ/ ยี�หอ้อีซูซุ/ ขนาด 1 ตนั 
                  ศุภวทิย ์เวศยว์รุตม ์: ปัจจยัที�มีผลกระทบตอ่การตดัสินใจซื�อรถกระบะยี�หอ้อีซูซุขนาด 1 ตนัในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม. อาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ผศ.ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ.์ 80 หนา้.    
 
                  การวจิยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางการตลาด และปัจจยัดา้น
จิตวทิยาที�มีผลตอ่การตดัสินใจซื�อรถกระบะยี�หอ้อีซูซุขนาด 1 ตนัในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื�องมือวจิยัที�ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งที�เป็นผูที้�ซื�อรถกระบะยี�หอ้อีซูซุ ขนาด 1 
ตนั ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐมภายในปี 2552 จาํนวน 213 ราย ซึ�งผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญเ่ป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
นกัธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตวั มีระดบัรายไดต้อ่เดือนตํ�ากวา่ 10,000 บาท มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวระหวา่ง 4 ñ 6 
คน และมีสมาชิกในครอบครับร่วมตดัสินใจเป็นบุคคลที�มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซื�อ รวมทั�งใหเ้หตุผลดา้นความ
เหมาะสมในการใชง้าน ในการซื�อรถยนตป์ระเภทรถกระบะ มีลกัษณะในการซื�อแบบเช่าซื�อ ใชร้ถกระบะยี�หอ้
อีซูซุ ขนาด  1 ตนัรุ่น SPACECAB ใชร้ถกระบะยี�หอ้อีซูซุที�มีขนาดเครื�องยนต ์2,500 ซีซี ซื�อรถกระบะยี�หอ้อีซูซุ 
ขนาด  1  ตนัมาใชง้านในระดบัราคาระหวา่ง 600,000 ñ 700,000 บาท และซื�อรถกระบะยี�หอ้อีซูซุ ขนาด 1 ตนั 
ครั� งละ 1 คนั โดยกลุ่มตวัอยา่งทั�งหมดซื�อรถกระบะยี�หอ้อีซูซุ ขนาด 1 ตนัจากตวัแทนจาํหน่าย/ศูนยร์ถยนต ์
นอกจากนี�กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยาในดา้นความเชื�อและทศันคติ และการเรียนรู้อยู่
ในระดบัมาก และในดา้นการรับรู้และแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะที�กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น
เกี�ยวกบัปัจจยัทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นราคา
และดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด และในดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นพนกังาน และดา้น
สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก  
                 ปัญหาที�ผูว้จิยัพบในการทาํงานวจิยัสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเขา้ถึง
ขอ้มูลเบื�องตน้และดา้นเทคนิคและสถิติที�ใชใ้นการประมวลผลขอ้เสนอแนะในงานวจิยัครั� งนี�  ในตอนทา้ยผูว้จิยั
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะแก่ผูป้ระกอบการที�เป็นตวัแทนจาํหน่ายรถกระบะยี�หอ้อีซูซุ โดยเฉพาะขนาด 1 ตนัให้
ความสาํคญัในหลายปัจจยัผสมผสานกนัไป โดยมั�นใจวา่ขอ้มูลที�ไดรั้บ จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาใช้
วางแผนเชิงกลยทุธ์ตา่งๆ เพื�อใหส้ามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แขง่ขนัมากขึ�น        ซึ�งสอดรับกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี และ ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวจิยั
ในครั� งตอ่ไป โดยผูว้จิยัขอแนะนาํผูที้�สนใจทาํการศึกษาดว้ยการนาํผลงานวจิยัในครั� งนี� เป็นแนวทางการศึกษาเพื�อ
ตอ่ยอด โดยพิจารณาใชเ้ครื�องมือวจิยั และขยายพื�นที�สาํหรับการทาํงานวจิยัใหก้วา้งขวางมากขึ�น เพื�อใหไ้ดข้อ้มูล
ที�มีความหลากหลาย สาํหรับการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบในมุมมองที�แตกตา่ง ทาํใหไ้ดผ้ลงานวจิยัที�มี
คุณประโยชน์มากขึ�น      
 
สาขาวชิาการประกอบการ              บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร                       ปีการศึกษา 2553 
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51602359 : MAJOR : ENTERPRENEURSHIP 
KEY WORDS : PURCHASING DECISION / PICK-UP TRUCK / ISUZU BRANDED / 1-TON  

SUPPAWIT VESVARUT : FACTORS IMPACTING DECISION IN PURCHASING 
ISUZU BRANDED PICK - UP TRUCK WITH ONE -TON SIZE IN MUEANG DISTRICT OF 
NAKHON PATHOM PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : PROF. DR. PITAK  
SIRIWONG, PH.D. 80 pp.   

 
The purposes of this research are to study impacts of personal, marketing and 

psychological factors on decision in purchasing pick-up truck with one-ton size in Muang 
District of Nakorn Pathom Province by utilizing a set of questionnaire with 213 samples that 
bought pick-up truck with one-ton size in the area within 2009. The result shows most 
samples are male; have age range between 20 – 30 years; are single; have the highest 
educational level at bachelor degree; work as either a businessman or a business owner; 
have monthly income less than 10,000 baht; have family members between   4 – 6 persons; 
and have family members as influencing person(s) for the purchasing decision. They also 
include appropriate usage that is the main reason in purchasing pick-up truck with one-ton 
size; purchasing mode that is hire purchase; vehicle model that is SPACECAB; engine size 
that is 2,500 c.c.; acceptable price that is the range between 600,000 – 700,000 baht; and 
number of vehicle for each purchase that is one. All of them have the same behavior to 
purchase pick-up truck with one-ton size from a representative or car center. Their comments 
about psychological factors in terms of belief and attitudes and learning are in high level while 
in terms of perception and motivation are in medium level. For marketing factors, most of 
product and promotion factors are in high level while most of price and process factors are in 
the highest level. However, all factors of place, person, and physical evidence are in high 
level.  

Problems that the researcher faced during doing the research can be divided into 
two points – accessibility of primary data and technique and statistic matters that are suitable 
for this study the most. At the end of the report, the research recommends the relating 
entrepreneur to focus more on all relevant factors in a blending way and ensure data of this 
research can be useful for strategic planning. The researcher also recommends anyone who 
is interested to be able to utilize this research by considering any other research tools 
together with expansion of research area in order to get various data for comparative analysis 
and increase values more higher. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

                การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบันี�สาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูมี้พระคุณ
หลายทา่น โดยเฉพาะผศ.ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ที�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ผศ.ประสพชยั พสุนนท ์และ 
ผศ.นภนนท ์ หอมสุด กรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ที�ไดส้ละเวลาใหค้าํปรึกษาและแนะนาํเพื�อ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆนอกจากนี�  ยงัรวมไปถึงบริษทั อีซูซุตั�งเซียฮวด นครปฐม จาํกดั 
และบุคคลต่างๆรอบขา้งที�ให้คาํแนะนาํและเป็นกาํลงัใจให้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งครอบครัวของขา้พเจา้ 
และนางสาวสุภาวดี ลํ�าสกลุวงศที์�เป็นกาํลงัใจช่วยสนบัสนุนรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบันี�
สาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไว ้ และมีความสมบูรณ์มากยิ�งขึ�น ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูงไว ้ณ โอกาสนี�  
                 หวงัวา่การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบันี�จะเป็นประโยชน์ต่อผูที้�สนใจทุกทา่น โดยหากมี
ขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ผูว้ิจยัขออภยัมาไว ้ณ ที�นี�ดว้ย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




