51602359 : สาขาวิชาการประกอบการ
คําสําคัญ : การตัดสิ นใจซือ/ รถกระบะ/ ยีห อ้ อีซูซุ/ ขนาด 1 ตัน
ศุภวิทย์ เวศย์วรุ ตม์ : ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซือรถกระบะยีห อ้ อีซูซุขนาด 1 ตันในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ: ผศ.ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์. 80 หน้า.
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยทางการตลาด และปั จจัยด้าน
จิตวิทยาทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือรถกระบะยีห อ้ อีซูซุขนาด 1 ตันในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือวิจยั ทีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นผูท้ ีซือรถกระบะยีห อ้ อีซูซุ ขนาด 1
ตัน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมภายในปี 2552 จํานวน 213 ราย ซึงผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ น
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับรายได้ตอ่ เดือนตํากว่า 10,000 บาท มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 4 ñ 6
คน และมีสมาชิกในครอบครับร่ วมตัดสิ นใจเป็ นบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซือ รวมทังให้เหตุผลด้านความ
เหมาะสมในการใช้งาน ในการซือรถยนต์ประเภทรถกระบะ มีลกั ษณะในการซือแบบเช่าซือ ใช้รถกระบะยีห อ้
อีซูซุ ขนาด 1 ตันรุ่ น SPACECAB ใช้รถกระบะยีห อ้ อีซูซุทีมีขนาดเครื องยนต์ 2,500 ซีซี ซือรถกระบะยีห อ้ อีซูซุ
ขนาด 1 ตันมาใช้งานในระดับราคาระหว่าง 600,000 ñ 700,000 บาท และซือรถกระบะยีห อ้ อีซูซุ ขนาด 1 ตัน
ครังละ 1 คัน โดยกลุม่ ตัวอย่างทังหมดซือรถกระบะยีห อ้ อีซูซุ ขนาด 1 ตันจากตัวแทนจําหน่าย/ศูนย์รถยนต์
นอกจากนีกลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยด้านจิตวิทยาในด้านความเชือและทัศนคติ และการเรี ยนรู ้อยู่
ในระดับมาก และในด้านการรับรู ้และแรงจูงใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะทีกลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกียวกับปั จจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริ มการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ในด้านราคา
และด้านกระบวนการโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด และในด้านช่องทางจัดจําหน่าย ด้านพนักงาน และด้าน
สิ งแวดล้อมทางกายภาพทุกปั จจัยอยูใ่ นระดับมาก
ปั ญหาทีผวู ้ จิ ยั พบในการทํางานวิจยั สามารถจําแนกออกได้เป็ น 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึง
ข้อมูลเบืองต้นและด้านเทคนิคและสถิติทีใช้ในการประมวลผลข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครังนี ในตอนท้ายผูว้ จิ ยั
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผปู ้ ระกอบการทีเป็ นตัวแทนจําหน่ายรถกระบะยีห อ้ อีซูซุ โดยเฉพาะขนาด 1 ตันให้
ความสําคัญในหลายปัจจัยผสมผสานกันไป โดยมัน ใจว่าข้อมูลทีได้รับ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาใช้
วางแผนเชิงกลยุทธ์ตา่ งๆ
เพือให้สามารถให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันมากขึน
ซึงสอดรับกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี และ ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั
ในครังต่อไป โดยผูว้ จิ ยั ขอแนะนําผูท้ ีสนใจทําการศึกษาด้วยการนําผลงานวิจยั ในครังนีเป็ นแนวทางการศึกษาเพือ
ต่อยอด โดยพิจารณาใช้เครื องมือวิจยั และขยายพืนทีสาํ หรับการทํางานวิจยั ให้กว้างขวางมากขึน เพือ ให้ได้ขอ้ มูล
ทีมีความหลากหลาย
สําหรับการวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบในมุมมองทีแตกต่าง
ทําให้ได้ผลงานวิจยั ทีมี
คุณประโยชน์มากขึน
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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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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนีสาํ เร็ จได้ดว้ ยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผูม้ ีพระคุณ
หลายท่าน โดยเฉพาะผศ.ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ผศ.ประสพชัย พสุ นนท์ และ
ผศ.นภนนท์ หอมสุ ด กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ทีได้สละเวลาให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําเพือ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆนอกจากนี ยังรวมไปถึงบริ ษทั อีซูซุตงั เซียฮวด นครปฐม จํากัด
และบุคคลต่างๆรอบข้างทีให้คาํ แนะนําและเป็ นกําลังใจให้ โดยเฉพาะอย่างยิง ครอบครัวของข้าพเจ้า
และนางสาวสุ ภาวดี ลําสกุลวงศ์ทีเป็ นกําลังใจช่วยสนับสนุนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี
สําเร็ จตามเป้ าหมายทีวางไว้ และมีความสมบูรณ์มากยิง ขึน ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่าง
สู งไว้ ณ โอกาสนี
หวังว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูท้ ีสนใจทุกท่าน โดยหากมี
ข้อผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องประการใด ผูว้ ิจยั ขออภัยมาไว้ ณ ทีน ีดว้ ย
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