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ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู้ขับข่ีรถยนต์น่ังส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

DECISION MAKING FACTOR OF PRIVATE PASSENGER VEHICLE 

DRIVER IN BUYING TIRE IN BANGKOK 

ธารา ธิยะภูมิ 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 ---------- ------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค ร้ัง น้ี  มีว ัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมในการซ้ือและใช้ยางรถยนต์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัตรา

สินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป มีรถยนตไ์ม่จาํกดัยี่ห้อเป็นของตวัเอง 

และมีบทบาทเป็นผูใ้ช ้ผูต้ดัสินใจ และผูซ้ื้อยางรถยนต์ จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

400 คน สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช ้t-Test  One-Way ANOVA -(F-Test) 

Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสําคญัทาง

สถิติที  0.05  

 
_______________________________________________________________________ 

 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยั รังสิต 
2 อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ     

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศและระดับ

การศึกษามีความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนพฤติกรรมการซ้ือและใช้ยางรถยนต ์

ดา้นความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์เท่านั้นมีความแตกต่างกนั กบัการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัตราสินค้าด้านความภกัดีต่อสินค้าและความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  

คําสําคัญ :  ยางรถยนต,์ พฤติกรรมในการซ้ือ, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ 

Abstract 

 

This study aimed to examine the influence of demographic and 

behavioral characteristics in the purchase and use of tires to affect to make 

decision of private passenger vehicle driver in buying tire in Bangkok and 

studied the relationship between marketing mix factors and brand factors to 

affect to make decision of private passenger vehicle driver in buying tire in 

Bangkok by utilizing questionnaire to collect data with private passenger 

vehicle driver in Bangkok, aged 18 years and over with; have their own car not 

limited brand; and their role as decision makers and users who buy tires from 

400 respondents. Percentage, Mean, and Standard Deviation are utilized 

together with t-Test, One-Way ANOVA (F-Test), and Multiple Regression 

Analysis (MRA) for testing the hypothesis at significant level of 0.05. 

 Result of hypothesis test shows only two demographic factors - sex 

and educational level affect the buying decision. The behavior part, only buying 
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frequency affects the buying decision.  For marketing mix, price and promotion 

have relationship the buying decision.  For factors relating to brand, loyalty and 

trust have relationship with the buying decision but image do not.  

 

KEYWORDS : TIRE, BEHAVIOR IN THE PURCHASE, MARKETING 

MIX FACTORS,BRAND FACTORS,BUYING DECISION MAKING 

1.บทนํา 

 ในปัจจุบนัรถยนตมี์ความสําคญัและจาํเป็นมากต่อการดาํรงชีวิต ทั้งใน

เร่ืองการขนส่ง และการคมนาคมต่างๆ จึงส่งผลทาํใหเ้กิดความตอ้งการรถยนตใ์น

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ พิ่ ม สู ง ข้ึ นอ ย่ า ง ต่อ เ น่ื อ ง แล ะ ร ว ดเ ร็ ว โ ดย เ ฉ พ า ะ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ต่างๆ  

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก (2553) เปิดเผย

จาํนวนรถท่ีจดทะเบียนใหม่ในปี 2552 ทุกประเภททัว่ประเทศมีสูงถึง 2,292,041 

คนั จาํแนกออกเป็นในเขตกรุงเทพมหานครมี 606,901 คนั จากจาํนวนรถท่ีจด

ทะเบียนใหม่ในปี 2552 ทาํใหจ้าํนวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2552 ทัว่ประเทศ เท่ากบั 27,184,577 คนั จาํแนกออกเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 

เท่ากบั 6,103,719 คนั 

ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตในทุก

ด้าน รวมไปถึงผลกระทบจากราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลทาํให้ความ

ตอ้งการซ้ือรถยนต์ของผูบ้ริโภคมีจาํนวนน้อยลงบ้าง ทาํให้สภาวะทางการ

แข่งขนัในตลาดรถยนต์ และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาง

รถยนต์ท่ีมีผูผ้ลิตและจาํหน่ายหลายรายมีทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนไปอีก ดงันั้น

บริษทัผลิตยางรถยนต์ต่างๆ  จึงตอ้งพยายามหากลยุทธ์ วิธีทางการตลาด และ

ส่งเสริมการขาย เพื่อคาดหวงัในการเพิ่มยอดขายให้กบับริษทัของตนเองและ

พยายามแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งขนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

การศึกษาคร้ังน้ี ทาํให้เขา้ใจและมีขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจยางรถยนต ์ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตใ์น
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เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีความคาดหวงัและมัน่ใจวา่ ผูป้ระกอบการท่ีสนใจ

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบใชว้างแผนกลยุทธ์ทางการผลิต และการตลาด

ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง

ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2.ต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต                       

กรุงเทพมหานคร    

 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด         

กับการ  ตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู ้ข ับ ข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร   

4.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัตราสินคา้ กบัการตดัสินใจซ้ือ

ยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต ์นาํ 

ขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงและวางแผนในการผลิตสินคา้หรือพฒันาผลิตภณัฑ ์

เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ ผูจ้ดั

จาํหน่าย ร้านคา้และศูนยบ์ริการยางรถยนต์ ไดน้าํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนกล

ยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมาก

ยิง่ข้ึน 

สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  
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สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมการซ้ือและใชย้างรถยนตท่ี์แตกต่างกนั  มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที ่4 ปัจจยัตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยาง

รถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

 

 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

− อาย ุ  เพศ 

− อาชีพ  

− รายไดต้่อเดือน  

− ระดบัการศึกษา  

− สถานภาพสมรส 

พฤตกิรรมการซื้อและใช้ยางรถยนต์ 

− ยีห่อ้ยางรถยนตท่ี์นิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด   

− จาํนวนยางรถยนตท่ี์มกัเลือกซ้ือหรือเปล่ียนใน

แต่ละคร้ัง  

− ความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต ์  

− ค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนตโ์ดย

เฉล่ียต่อคร้ัง 

 

การตัดสินใจซือ้ยาง

รถยนต์ 

ปัจจยัตราสินค้า 

− ภาพลกัษณ์สินคา้ 

− ความภกัดีต่อสินคา้  

− ความไวว้างใจ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

− ผลติภณัฑ์ 

− ราคา 

− สถานท่ีจดัจําหนา่ย 

− การสง่เสริมการตลาด 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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2.แนวคิด 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนต์

นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยได้นําแนวคิด ทฤษฏี และ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปในการศึกษาน้ี มีดงัน้ี 

สมาคมยางพารา (2554); คลบัคนรักฮอนดา้บริโอ (2552) ให้แนวคิดไว้

ว่า ยางเป็นวสัดุท่ีได้เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัมนุษย์เกือบทุกกรณี โดยยางมีพื้นฐาน

สําคญัอยู ่2 ชนิด ไดแ้ก่ ยางธรรมชาติท่ีไดม้าจากตน้ยางพารา ซ่ึงในตลาดโลก 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกยางชนิดน้ีเป็นอนัดบัหน่ึง และยางสังเคราะห์ท่ี

ไดม้าจากปิโตรเลียม ยางสังเคราะห์ท่ีผลิตข้ึนมาไดใ้นบางชนิดก็ยงัตอ้งเอายาง

ธรรมชาติมาสังเคราะห์รวมเขา้ไปดว้ย เพื่อให้ได้คุณสมบติัตามท่ีจะใช้งานอีก

ดว้ย ทั้งน้ี ยางเขา้มีบทบาทกบัยานพาหนะทุกชนิด ไดแ้ก่ ยานอวกาศ เคร่ืองบิน 

รถยนต์ เรือยนต์ เรือดาํนํ้ า อุปกรณ์ท่ีเป็นยางเป็นอุปกรณ์สําคญั โดยมีการใช้

สารประกอบต่างๆ ในยาง ทาํให้ยางมีคุณสมบติัแตกต่างออกไปเพื่อใชใ้นการท่ี

เหมาะสม รวมถึงลอ้ยางรถทุกชนิด ท่ีเป็นส่วนสําคญัในการวิ่ง ซ่ึงการเสียหรือ

หมดอายุการใช้ของยางรถยนต์ มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสึกหรอและแข็งตวั

จากสภาพภายนอก 

Kotler, Philip (1997) ให้แนวคิดไวว้่า ส่วนประสมทางดา้นการตลาด 

(Marketing Mix) คือ ปัจจยัทางการตลาดหลกัท่ีสําคญั 4 ดา้น หรือ 4 Ps ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

Kotler, Philip (2000) ให้แนวคิดไวว้า่ ภาพลกัษณ์ (Image) เป็นองคร์วม

ของความเช่ือ ความคิด และความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึง

ทศันคติและการกระทาํใดๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมีความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบั

ภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้น ๆ 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2540) ให้แนวคิดไวว้่า ภาพลักษณ์ของบริษัท 

(Corporate Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือ

หน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง หมายรวมไปถึงดา้นการบริหารหรือการจดัการ 

(Management) ของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และหมายรวมไปถึงสินคา้ผลิตภณัฑ ์
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(Product) และบริการ (Service) ท่ีบริษทันั้นจาํหน่าย ฉะนั้น คาํวา่ภาพลกัษณ์ของ

บริษทั จึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง โดยครอบคลุมทั้งตวัหน่วยงานธุรกิจ ฝ่าย

จดัการ และสินคา้หรือบริการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย 

แจ๊กดิช เชช และ แอนดรูโซเบล (2547) ให้แนวคิดไวว้่า ความภกัดี 

หมายถึง การสวามิภกัด์ิต่อลูกคา้และยกให้ความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของ

พวกเขามาก่อน เม่ือลูกคา้รู้สึกได้ถึงความภกัดีธุรกิจมีต่อพวกเขา ก็ตอกย ํ้าให้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัความดีงามและช่วยเสริมให้เกิดความรู้สึกไวว้างใจในส่ิงนั้น 

เม่ือไวว้างใจและเช่ือถือมากก็มกัใช้บริการถ่ีข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่ความผูกพนัและ

ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการต่อไป แต่ผูท่ี้รู้สึกวา่ตวัเองเป็นคนท่ีมีความสําคญั

ลาํดบัท่ีสามหรือส่ีของธุรกิจ เป็นคนท่ีรู้สึกว่าตวัเองเป็นแค่หน่ึงในลูกคา้หลาย

ร้อยคนของธุรกิจ ก็มกัไม่ใหค้วามไวว้างใจอยา่งลึกซ้ึง 

Lweicski, R.J., McAllister, D.J., and Bries, R.J. (1998) ให้แนวคิดไวว้า่ 

ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ ความคาดหวงัในแง่บวกเก่ียวกบัการกระทาํ

ของอีกฝ่ายหน่ึง 

Berry, L.L. (1995); Dwyer, R., Schurr P., and Oh, S. (1987) ให้แนวคิด

ไวว้่า ความไวว้างใจเป็นองค์ประกอบท่ีจาํเป็นและสําคญัต่อความสัมพนัธ์ท่ี

ประสบความสาํเร็จ 

 เสรี วงษ์มณฑา (2542)  ให้แนวคิดไวว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการซ้ือ

และมีอาํนาจในการซ้ือ ทาํให้พฤติกรรมในการซ้ือและพฤติกรรมการใช้ โดย

ปัจจยัขา้งตน้มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค และสามารถแปล

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริโภคในส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้งการแสวงหาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542) ให้แนวคิดไวว้่า กระบวนการตดัสินใจท่ีมีมา

อยู่ก่อนแลว้เหล่าน้ี หมายถึงลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีว่าในขณะใด

ขณะหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นั้น จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา
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ต่างๆ ท่ีมีส่วนสร้างสมและขดัเกลาทศันคติและค่านิยมมาก่อนแลว้เสมอตั้งแต่

เล็กจนโตถึง ณ จุดซ้ือส่ิงเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นดว้ย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2554) ให้แนวคิดไวว้่า 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือโดยทั่วไปกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค

แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. พฤติกรรมก่อนการซ้ือ เป็นกระบวนการเร่ิมตน้โดยมีแรงจูงใจ หรือ

ถูกกระตุ้น ให้เกิดความต้องการซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากตัวกระตุ้นภายในหรือ

ภายนอก ตวักระตุน้ภายในเกิดจากผูบ้ริโภคเองมีความตอ้งการและมองเห็นความ

จาํเป็นของผลิตภณัฑ์ท่ีจะแกปั้ญหาหรือตอบสนองให้กบัตนเอง ส่วนตวักระตุน้

ภายนอก   ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือ

เกิดข้ึนถึงระดับหน่ึงแล้วจะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้ผู ้บริโภคมีพฤติกรรม

ตอบสนองโดยอาศยัการเรียนรู้การแสวงหาขอ้มูล  และประสบการณ์ในอดีต 

ดงันั้นผูป้ระกอบการจะตอ้งใช้กลยุทธ์ทางการตลาดหลายวิธี เช่น การใช้

พนกังานขาย   การโฆษณา การส่งเสริมการขายการบรรจุภณัฑ์   เป็นตวักระตุน้

ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี 

2. การแสวงหาทางเลือก เม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ ก็

จะแสวงหาทางเลือกข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัท่ีสุด

สําหรับผูบ้ริโภค     การหาขอ้มูลจะทาํให้รู้ขอ้มูลเก่ียวกบัชนิดของผลิตภณัฑ์

รูปลกัษณ์วิธีการใช ้  และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ์นั้น นอกจากน้ี

ความเช่ือถือท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผูข้ายยงัเป็นส่วนประกอบของการตดัสินใจซ้ือได้

เป็นอย่างดี ปริมาณขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัไดแ้ก่ ปัญหา

เก่ียวกบัความตอ้งการท่ีผูบ้ริโภคเผชิญอยูใ่นระดบัมากหรือนอ้ย เวลาในการเลือก

ซ้ือสินคา้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ซ่ึง

แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคแสวงหามีอิทธิพลเก่ียวขอ้ง  กบัพฤติกรรมการเลือกเช่น

บุคคลในครอบครัวบุคคลใกลชิ้ด เพื่อนบา้น ส่ือมวลชน พนกังานขายส่ือโฆษณา

บรรจุภณัฑ์   เป็นตน้ ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เหล่าน้ี มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค 
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3. การประเมินผลทางเลอืก เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บและเขา้ใจขอ้มูลแลว้ ก็จะ

ประเมินผลข้อมูลเหล่านั้ นเพื่อพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจข้อมูลท่ีมี

ประโยชน์ต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

4. การตัดสินใจซ้ือ หลงัจากแสวงหาทางเลือกและประเมินผลทางเลือก

แลว้ ผูบ้ริโภคจะตอ้งตดัสินใจวา่ถา้ซ้ือผลิตภณัฑ์นั้นจะสนองความตอ้งการ  และ

เกิดความพึงพอใจไดห้รือไม่ก่อนการตดัสินใจ 

5. การประเมินผล หลงัการซ้ือหลงัจากการซ้ือและทดลองใช้ผลิตภณัฑ์

แล้ว ผู ้บริโภคจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์นั้ น 

ผูป้ระกอบการจะต้องพยายามศึกษาและติดตามผลภายหลงัการซ้ือผลิตภณัฑ ์

เพราะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือในคร้ังต่อไป   และมีอิทธิพลต่อการแนะนาํ

บุคคลอ่ืนให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจหลงัการซ้ือ ผูป้ระกอบการ

จะตอ้งคน้หาสาเหตุเพื่อจะนาํมาปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงสาเหตุของความไม่พึงพอใจ

ของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปได้แก่ความรู้สึกไม่แน่ใจ หรือขาดความมัน่ใจเพราะใน

ขั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคพบวา่ผลิตภณัฑ์นั้นมีทั้งขอ้ดี และขอ้เสีย  เม่ือ

ซ้ือมาใช้แล้วยงัคงมีความรู้สึกไม่แน่ใจ  หรือขาดความมัน่ใจอยู่ตลอดเวลา

ผูบ้ริโภค บางคนเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี เพราะได้ยินเก่ียวกบัความบกพร่องของ

ผลิตภณัฑ ์หรือรู้ขอ้มูลภายหลงัการซ้ือวา่ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัจากร้านคา้มี

ราคาถูกกว่า ตลอดจนพบวา่ผลิตภณัฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะส่ือสารให้บุคคลท่ี

คุน้เคยได้รับรู้ซ่ึงขอ้มูลจะส่งผลต่อการขาย ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งคน้หา

สาเหตุแล้วรีบแก้ไขปรับปรุง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผูบ้ริโภค โดยการ

ปรับปรุงผลิตภณัฑท์ั้งดา้นคุณภาพ ราคา การบรรจุภณัฑ ์และดา้นการตลาด 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนต์

นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัเป็น

แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล และจะใชก้ารประมวลผลทางสถิติมาช่วย

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามชนิด
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คาํถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และคาํถามแบบสเกล (Rating 

Scale) ในส่วนของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วน

บุคคล ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป มีรถยนต์

ไม่จาํกัดยี่ห้อเป็นของตวัเอง และมีบทบาทเป็นผูใ้ช้ ผูต้ ัดสินใจและผูซ้ื้อยาง

รถยนตพ์ร้อมกนั ซ่ึงถือว่าเป็นประชากรท่ีไม่สามารถนบัจาํนวนได ้ดงันั้นจึงใช้

การแทนค่าสูตรในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดใหช่้วงความเช่ือมัน่เป็น 

95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ดังนั้ นจึงเก็บข้อมูลอย่างน้อยจํานวน 384 

ตวัอยา่ง ซ่ึงการศึกษาน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ 

1.  การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซ้ือและใช้ยาง

รถยนตข์องกลุ่มตวัอยา่งใชค่้าร้อยละ (Percentage)  

2.  การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัตราสินค้า และการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

3. การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ใช ้Independent Sample Test (t-Test) และ One-

Way ANOVA หรือ F-Test        

4.      การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ใช ้One-Way ANOVA หรือ F-Test        

5.     การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 และ 4 ใช ้Multiple Regression Analysi(MRA) 
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4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุปตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบความสมมติฐาน 

 

ค่านยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.0112    

อาย ุ 0.4370    

อาชีพ 0.1720    

รายไดต้่อเดือน 0.5760    

ระดบัการศึกษา 0.0000    

สถานภาพสมรส 0.7910    

ยีห่อ้ยางรถยนตท่ี์เลือกซ้ือมากท่ีสุด 0.3660    

จาํนวนยางรถยนตท่ี์ท่านมกัเลือกซ้ือหรือ

เปล่ียนในแต่ละคร้ัง 
0.2190    

ความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต ์ 0.0000    

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยาง

รถยนตโ์ดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
0.6020    

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.8481    

ปัจจยัดา้นราคา 0.0125    

ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 0.1532    

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.0427    

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ 0.9247    

ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อสินคา้ 0.0083    

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 0.0012    

 

ส่วนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนท่ี

เท่ากนั ส่วนมากมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 มี

อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อย

ละ 57.00 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท จาํนวน 118 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 29.50 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 

และมีสถานภาพสมรสโสด จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00  

ส่วนที ่2 สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือและใช้ยางรถยนต์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนมากมีพฤติกรรมการซ้ือและ

ใชย้างรถยนต ์โดยนิยมเลือกซ้ือยางรถยนตย์ี่ห้อ Michelin มากท่ีสุด จาํนวน 139 

คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 มีความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต ์ 2 ปีต่อคร้ัง 

จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มกัเลือกซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนตพ์ร้อม

กนัทั้งส่ีเส้นในแต่ละคร้ัง จาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 และมีค่าใชจ่้ายใน

การซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์โดยเฉล่ียระหว่าง 10,001 - 20,000 บาทต่อคร้ัง 

จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 

ส่วนที ่3 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัย่อยด้านสินคา้มีคุณสมบติัยึด

เกาะถนนมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.6700 ดา้นราคากบัปัจจยัยอ่ย

ดา้นราคาไม่เกินกาํลงัท่ีจะซ้ือไดมี้ความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.2675 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายกบัปัจจยัยอ่ยดา้นการตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั สถานศึกษา หรือท่ี

ทาํงานมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.2475 และด้านการส่งเสริม

การตลาดกบัปัจจยัย่อยด้านการรับประกนัสินคา้มีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ีย 8.5875 

ส่วนที ่4 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยตราสินค้า 

 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกับด้าน

ภาพลกัษณ์สินคา้กบัปัจจยัย่อยความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมีความสําคญัมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.3625 ดา้นความภกัดีต่อสินคา้กบัปัจจยัยอ่ยอยากกลบัมาใช้

สินคา้อีกในคร้ังต่อไปมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 7.8575 และดา้น

ความไวว้างใจกบัปัจจยัย่อยความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์มีความสําคญัมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉล่ีย 8.1125 
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ส่วนที ่5 สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ 

 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต ์กบัปัจจยัยอ่ยการเปล่ียนแทนยางท่ีหมดอายุในการใชง้าน 

มีความสาํคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.6950 

ส่วนที ่6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนั    มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั  

ดา้นเพศมีความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ี

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ดา้นอายไุม่มีความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ี

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ดา้นอาชีพไม่มีความแตกต่างกนักบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บั

ข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 

ดา้นรายไดต่้อเดือนไม่มีความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นระดบัการศึกษามีความแตกต่างกนักบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

ด้านสถานภาพสมรสไม่มีความแตกต่างกันกับการตัดสินใจซ้ือยาง

รถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซ้ือและใชย้างรถยนตท่ี์มีความแตกต่างกนั มีผลต่อ

ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ย า ง ร ถ ย น ต์ข อ ง ผู ้ข ับ ข่ี ร ถ ย น ต์นั่ ง ส่ ว น บุ ค ค ล ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

ดา้นยี่ห้อยางรถยนต์ท่ีนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุดไม่มีความแตกต่างกนักบั

ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ย า ง ร ถ ย น ต์ข อ ง ผู ้ข ับ ข่ี ร ถ ย น ต์นั่ ง ส่ ว น บุ ค ค ล ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นจาํนวนยางรถยนตท่ี์มกัเลือกซ้ือ หรือเปล่ียนในแต่ละคร้ังไม่มีความ

แตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นความถ่ีในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนตมี์ความแตกต่างกนั กบัการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์โดยเฉล่ียต่อคร้ังไม่มี

ความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู ้

ขบัข่ีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 

ด้านราคา มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้ ับข่ี

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือยาง

รถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือยาง

รถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผู ้

ขบัข่ีรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนท่ี

เท่ากนั ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน

พนักงานธนาคาร มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรสโสด ส่วนมากมีพฤติกรรมการซ้ือ

และใชย้างรถยนต ์โดยนิยมเลือกซ้ือยางรถยนตย์ี่ห้อ Michelin มากท่ีสุด มีความถ่ี

ในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต ์ 2 ปีต่อคร้ัง มกัเลือกซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์

พร้อมกนัทั้งส่ีเส้นในแต่ละคร้ัง และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์

โดยเฉล่ียระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาทต่อคร้ัง  

ผลการศึกษาในส่วนน้ีมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชนี ตั้ ง

โชคชยัและคณะ (2550) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกยาง

รถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลการศึกษาพบวา่ Michelin 

เป็นยีห่อ้ยางรถยนตท่ี์ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 
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 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ดา้นผลิตภณัฑ์ กบัปัจจยัย่อยด้านสินคา้มีคุณสมบติัยึดเกาะถนนมากท่ีสุด ด้าน

ราคากับปัจจยัย่อยด้านราคาไม่เกินกําลังท่ีจะซ้ือได้มากท่ีสุด ด้านสถานท่ีจัด

จาํหน่ายกบัปัจจยัยอ่ยดา้นการตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั สถานศึกษา หรือท่ีทาํงานและดา้น

การส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัย่อยด้านการรับประกนัสินคา้มากท่ีสุด สําหรับ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัตราสินค้า มีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านภาพลักษณ์

สินค้ากับปัจจยัย่อยความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุด ด้านความภกัดีต่อ

สินค้ากับปัจจยัย่อยอยากกลับมาใช้สินค้าอีกในคร้ังต่อไปมากท่ีสุด และด้าน

ความไวว้างใจกบัปัจจยัยอ่ยความไวว้างใจในผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด นอกจากน้ี กลุ่ม

ตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ กบัปัจจยัย่อย

การเปล่ียนแทนยางท่ีหมดอายใุนการใชง้านมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศและ

ระดับการศึกษามีความแตกต่างกนั กับการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ี

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีดา้นอายุ อาชีพ รายไดต้่อ

เดือน และสถานภาพสมรสไม่มีความแตกต่างกนั  กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของผูข้บัข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05  พฤติกรรมการซ้ือและใชย้างรถยนตด์า้นความถ่ีในการซ้ือ

หรือเปล่ียนยางรถยนต์มีความแตกต่างกนั กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผู ้

ขบัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีดา้นยี่ห้อยางรถยนต์

ท่ีนิยมเลือกซ้ือมากท่ีสุด จาํนวนยางรถยนต์ท่ีมกัเลือกซ้ือ หรือเปล่ียนในแต่ละ

คร้ัง และค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือเปล่ียนยางรถยนต์โดยเฉล่ียต่อคร้ังไม่มีความ

แตกต่างกนั  กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05  ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในขณะท่ีด้านผลิตภัณฑ์และสถานท่ีจัดจาํหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 โดยปัจจยัตราสินคา้ดา้นความภกัดีต่อ

สินคา้และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บั

ข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ท่ี 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องผูข้บัข่ีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ผลการศึกษาในส่วนน้ีมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชนี ตั้ ง

โชคชยัและคณะ (2550) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกยาง

รถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะ

ทางด้านประชากรศาสตร์ในด้านอายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ์

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการศึกษา ถึงปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือยางรถยนต์ของผูข้ ับข่ี

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี จะเห็นไดว้า่กลุ่มผูบ้ริโภคให้

ความสําคญักบัความคุ้มค่าและคุ้มราคาเป็นหลัก โดยพิจารณาถึงราคาไม่เกิน

กาํลังจะซ้ือ มีความต้องการในการรับประกันสินค้า มีพฤติกรรมในซ้ือหรือ

เปล่ียนยางรถยนตเ์ม่ือยางนั้นหมดอาย ุโดยเปล่ียนยางรถยนตค์ร้ังละส่ีเส้น  

ดงันั้นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือร้านคา้ยางรถยนต ์ควรจดัให้มีส่วนลดเม่ือ

มีการเปล่ียนยางครบทั้งส่ีเส้น ควรให้พิจารณาถึงเง่ือนไขในการรับประสินคา้

และการบริการหลงัการขาย เพื่อให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจจะทาํให้เกิดความไวว้างใจ

และเกิดความภกัดีต่อสินคา้ ทาํใหอ้ยากกลบัมาใชสิ้นคา้ในคร้ังต่อๆไป  

ด้านผูผ้ลิตควรให้ความสําคญักบัร้านคา้หรือศูนย์จาํหน่ายยางรถยนต ์

เพราะมีส่วนในการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์เป็นอย่างมาก โดยอาจจะมีการทาํ

โปรโมชัน่ให้กบัร้านคา้หรือศูนยจ์าํหน่ายยางรถยนต์โดยตรง เพื่อกระตุน้ทาํให้

เกิดยอดขายเพิ่มมากยิง่ข้ึน  นอกจากน้ีร้านคา้ หรือศูนยจ์าํหน่ายยางรถยนตค์วรให้

ความสนใจถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

เพื่อเป็นการพฒันาการบริการท่ีดีแก่ผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม 



54 
 

[ วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 1] 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัมีขอ้แนะนาํให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะทาํการศึกษาในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี 

ทาํการศึกษาตวัแปรต่างๆ เพิ่มข้ึน เช่น ราคารถยนต ์ยี่ห้อรถยนต ์อายุการใช้งาน

ของรถยนต์ หรือส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือยางรถยนต์

หรือไม่  เพื่อทาํใหเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน

ได้กวา้งขวางมากข้ึน รวมทั้งการเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนัในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เพื่อได้ข้อมูล เชิงเปรียบเทียบ ทําให้ได้ผลการศึกษาท่ี มี

ประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน นอกจากน้ี ควรทาํการทบทวนการศึกษา

เป็นระยะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุด ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคท่ีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วไดดี้ยิง่ข้ึน 
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