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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนต
นั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 300 ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนา คาสถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษากระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ ซ่ึงประกอบดวยการศึกษาการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตนั่งสวนบุคคล
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก การตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล 
การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ การซื้อ การอุปโภคบริโภค การประเมินทางเลือกหลังการซื้อ  
การจัดการกับสิ่งเหลือใช 

ผู ซ้ือยางรถยนตสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง  21 – 40 ป  สถานภาพสมรส   
การศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและทํางาน
บริษัทเอกชน สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 30,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
นอยกวาสี่คน สวนใหญใชรถยนตประเภทเกงสองตอน (เกงสี่ประตู) 
 



 จ

 
 จากกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 7 ขั้นตอน พบวา ผูซ้ือยางรถยนตใหความสําคัญมากที่สุด
ตอขั้นตอนการประเมินทางเลือกกอนการซื้อ และผลการศึกษาของแตละขั้นตอนเปนดังนี้ 
 ขั้นตอนการตระหนักถึงความตองการ พบวา ผูซ้ือยางรถยนตตองการซื้อ/เปลี่ยนยางรถยนต 
เมื่อยางเสนเกาหมดอายุการใชงาน เกิดปญหา/ชํารุด และไมสามารถตอบสนองความตองการ       
อีกตอไป ตามลําดับ 
 ขั้นตอนการคนหาขอมูล พบวา แหลงขอมูลที่ผูซ้ือยางรถยนตใช และมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ คือ การสอบถามจากชางผูชํานาญการเกี่ยวกับยางรถยนตโดยเฉพาะ หรือชางประจําอู
ซอมรถยนต  จากการสอบถามคนรูจัก และจากโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ ตามลําดับ  
 ขั้นตอนการประเมินทางเลือกกอนการซื้อ พบวา ผู ซ้ือยางรถยนตใหความสําคัญตอ
คุณสมบัติในดานความปลอดภัยในการขับขี่ 
 ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ พบวา ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญเลือกใชยางยี่หอ Michelin โดย
เปนการตัดสินใจดวยตนเอง ใชเวลาตัดสินใจหนึ่งสัปดาห ความถี่ในการซื้อ/เปลี่ยน คือ มากกวา
สองปตอคร้ัง มีคาใชจายครั้งละ 5,001 – 20,000 บาท และเปนการซื้อ/เปลี่ยนพรอมกันทั้งสี่เสน 
 ขั้นตอนการอุปโภคบริโภค พบวา ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญดูแลรักษายางรถยนตใหมีอายุ
การใชงานยาวนานขึ้น โดยการตรวจเช็คลมยางเปนประจํา และเก็บยางอะไหลสํารองไวที่รถ 
 ขั้นตอนการประเมินทางเลือกหลังซื้อ พบวา ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากที่สุดตอคุณสมบัติดานการยึดเกาะถนนดี บังคับงายเวลาเลี้ยว ไมล่ืนไถล และ
ปญหาที่พบมากคือ ยางรถยนตที่ตองการมีราคาแพง  
 ขั้นตอนการจัดการกับสิ่งเหลือใช พบวา ผูซ้ือยางรถยนตจัดการกับยางเกาที่ใชงานแลวโดย
การทิ้งไวที่ราน/อูซอมรถ  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this Independent Study is to study about the Consumer Decision Making 
Process for Passenger Car’s Tires in Mueang, Chiang Mai District by using the questionairs to 
collect the data from sampling group, totally 300 samples. Analysis methodology by using the 
Descriptive Statistics. The Statistics that applied in this Independent Study were Frequency, 
Percentage and Mean 

The concept and theory that concerned with this Independent Study is the Buying 
Decision Making Process for Passenger Car’s tires in Mueang , Chiang Mai District which are 
Need  Recognition  or  Problem  Recognition  Stage, Information  Searching  Stage, Evaluation  
of  Alternatives  Stage, Purchasing  Processe  Stage, Consuming Process Stage, Evaluation after 
Purchasing Processe Stage and Elimination Stage. 

The most car’s tires buyers are men, age between 21-40 years old, married status, held 
Bachelor and below Bachelor Degrees, goverment/ government-owned corporation and Private 
company’s employees occupations, average income is below 30,000 baht a month, have less than 
4 family’s members, use the Sedan Car type (4 doors) 
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 According to the 7 Stages of the Buying Decision Making Process, the most significant 
stage was The Evaluation  of  Alternatives  Stage. 
 Need  Recognition  or  Problem  Recognition  Stage, the study found that the buyers 
wanted to buy or change to the new tires when the used tires were expired, had problems/ were 
damaged and could not  be satisfied to the customer satisfaction anymore. 

Information  Searching  Stage, the study found that the information sources that the 
buyers considered and had been effected to the buyer’s decision making came from the Tires’s 
Professional Technicians  or Tires’s Technicians at the Auto Services/ Garages, even by asking to 
the people they knew and the last one was from any kinds of advertisments they had been 
acknowledged accordingly. 
 Evaluation  of  Alternatives  Stage, the study found that the significant factor was the 
safety qualification of the tires they bought when they were driving. 
 Purchasing  Processe  Stage, the study found that most of the buyers chose the Michelin 
Brand and it was thier own making decision ,they used about a week to make the decision before 
buying, the frequency of buying or changing to the new tires was more than 2 years/ time, spent 
about 5,001-20,000 THB each time and it was the buying or changing 4 pcs of tires at the same 
time. 
 Consuming Process Stage, the study found that the most buyers paid thier attention about 
how to preserve the tires to use it for longer by checking the tires pressure periodically and kept 
the spare tires in thier cars. 
 Evaluation after Purchasing Processe Stage, the study found that the most buyers were 
satisfied about the efficientcies of the tires such as can be sticked to the road, easy to control 
when they made a turn and  non-slippery.The most important problem they had found was the 
price is expensive.  

Elimination Stage, the study found that the buyers eliminated the used tires by leaving at 
the Auto Services/ Garages. 
 

 


