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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ี
ย ัง่ยืนของผูใ้ชร้ถยนตต่์อการซ้ือยางรถยนตใ์นอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใช้ได้แก่ ความถ่ี     
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย   

ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 35-44 
ปี สถานะภาพ สมรส มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั และมีรายได ้
20,001-30,000 บาท ซ่ึงจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัผูใ้ช้รถยนต์ทั้งสองกลุ่ม
พบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนันั้นมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่ม 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยขอ้มูลดา้นพฤติกรรมในเร่ืองการเลือกยี่ห้อยางรถยนต์ การใช้
เวลาก่อนตดัสินใจซ้ือยางรถยนต ์การเลือกร้านยางท่ีใชบ้ริการเปล่ียนยางรถยนต์ และเหตุผลท่ีเลือกใช้
บริการร้านยาง จ านวนยางรถยนตท่ี์เปล่ียนในแต่ละคร้ัง มีความสัมพนัธ์ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ต่อการซ้ือยางรถยนต ์กบัผูใ้ชร้ถยนตท์ั้งสองกลุ่ม  

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผูใ้ช้รถยนต์ทั้งสองกลุ่มต่อการให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนพบวา่ ผูบ้ริโภคทั้ง 2 
กลุ่มทั้งผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึงแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืน และผูบ้ริโภคทัว่ไป นั้นให้ความส าคญักบั
ปัจจยัย่อยที่แตกต่างกนัคือ การยึดเกาะถนนดี บงัคบัง่าย ไม่ล่ืนไถล เงียบนุ่มนวลในขณะขบัข่ี บริการ
ท่ีไดม้าตรฐาน มีช่างท่ีมีฝีมือดีเยีย่ม มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างานทนัสมยัครบ ราคาเหมาะสม
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กบัคุณภาพ และ บริการเงินผอ่น  (อิออน, เฟิร์สชอ้ยส์ ฯลฯ) ใกล้ท่ีท างาน / ท่ีพกั มีห้องรับรองลูกคา้
และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น อินเตอร์เน็ต น ้ าด่ืม กาแฟ บริการหลังการขายฟรี และ มีการ
รับประกนัสินคา้ในเวลาท่ีก าหนด 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to study the behavior according to sustainable 
consumption concept of car users towards purchasing tires in Mueang Chiang Mai District. 
Questionnaires were used as the tool to collect data. Data was, then, analyzed by the use of 
descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, and mean. 

Car users with sustainable consumption concept were mostly married male, aged of 
35-44 years old, with Bachelor’s degree. They worked as self-employed and earned income at the 
amount of 20,001-30,000 Baht. According to the correlation analysis on general information of two 
groups of car users, the findings presented that the difference of age, education background and 
income correlated with both groups of consumers at the 0.05 level of statistical significance. The 
behavior of both groups of car users towards selecting shops to change tires, giving reason for 
selecting a shop to receive tire services from, and indicating number of tires to be changed in each 
time positively correlated with the sustainable consumption concept towards purchasing tires among 
these two groups of car users.  

According to the analysis of variance on the importance of influential factors towards 
purchasing tires in according to the sustainable consumption concept between two groups of car 
users, the findings showed that both groups of consumers: a group of consumer with the sustainable 
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consumption concept and a group of general consumer, paid the importance to the following sub-
factors differently: good road-holding ability, easy-to-control ability without gliding, silence and 
gentle feeling on driving, standard service, excellent automotive mechanic, modern and complete 
tools and devices, reasonable price to quality, availability of installment payment (AEON, First 
Choice, and etc.), convenient location where was near workplace/accommodation, availability of 
guest room with facilities such as Internet, drinking water, and coffee, free of charge for after sale 
services, and availability of product guarantee within the agreed period.  

 


