
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนตนั่งสวน
บุคคลของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษากระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือ ซ่ึงประกอบดวยการศึกษาการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตนั่งสวนบุคคล
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก การตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล 
การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ การซื้อ การอุปโภคบริโภค การประเมินทางเลือกหลังการซื้อ  
การจัดการกับสิ่งเหลือใช 
 ระเบียบวิธีการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตของประชากร คือ ผูที่เคยซื้อยางรถยนตสําหรับ
รถยนตนั่งสวนบุคคลชนิดไมเกิน 7 คน ภายในระยะเวลาสองป ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 300 ราย ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
และขอมูลเกี่ยวกับ กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตนั่งสวนบุคคลของผูบริโภค ในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและคาสถิติตาง ๆ ไดแก 
ความถี่ คารอยละ และคาเฉลี่ยเลขคณิต 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูซ้ือยางรถยนต 
 
 ผู ซ้ือยางรถยนตสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง  21 – 40 ป  สถานภาพสมรส   
การศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและทํางาน
บริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 30,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวนอยกวาสี่คน 
ใชรถยนตประเภทเกงสองตอน (เกงสี่ประตู)  
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตดัสนิใจซื้อยางรถยนตนั่งสวนบคุคล 
 
 จากผลการศึกษาพบวา ผูซ้ือยางรถยนตมีระดับการนํากระบวนการตัดสินใจซื้อมาพิจารณา
ตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก ในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 7 ขั้นตอน
หมายความวา ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญผานกระบวนการตัดสินใจซื้อกอนที่จะเกิดการซื้อจริง โดย
มีการนํากระบวนการตัดสินใจซื้อในขั้นที่ 3 มาพิจารณามากที่สุด คือ การประเมินทางเลือกกอนการ
ซ้ือ ไดแกการตรวจสอบลักษณะของยางรถยนตที่เลือกเทียบกับมาตรฐานที่มีในจิตใจหรือทําการ
เปรียบเทียบยางรถยนตในดานราคา ตรายี่หอ รุน ความปลอดภัย ประเทศผูผลิต ช่ือเสียงของยาง
รถยนต ประโยชนใชสอย ความคุมคา 
 
 ผูซ้ือยางรถยนตตองการซื้อ/เปลี่ยนยางรถยนต เมื่อยางเสนเกาหมดอายุการใชงาน เชน  
ดอกยางสึกหรอ เปนลําดับแรก ตองการซื้อ/เปลี่ยนยางรถยนต เมื่อยางเสนเกาเกิดปญหา/ชํารุด เชน 
ยางระเบิด ยางรั่ว ซึม เปนลําดับที่สอง และตองการซื้อ/เปลี่ยนยางรถยนต เมื่อยางเสนเกาไมสามารถ
ตอบสนองความตองการได เชน วิ่งแลวไมนิ่ม เงียบ เปนลําดับที่สาม 
 
 ผูซ้ือยางรถยนตหาขอมูลจากการสอบถามชางผูชํานาญการเกี่ยวกับยางรถยนตโดยเฉพาะ
หรือชางประจําอูซอมรถยนต เปนลําดับแรก หาขอมูลจากการสอบถามคนรูจัก เชน คนใน
ครอบครัว ญาติสนิท เพื่อน เปนลําดับที่สอง และหาขอมูลจากโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ 
เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารเกี่ยวกับรถยนต เปนลําดับที่สาม 
 

แหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูซ้ือยางรถยนตมากที่สุด เปนลําดับแรก คือ 
จากการสอบถามชางผูชํานาญการเกี่ยวกับยางรถยนตโดยเฉพาะหรือชางประจําอูซอมรถยนต ลําดับ
ที่สองคือ จากโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร
เกี่ยวกับรถยนต และลําดับที่สามคือ จากการสอบถามคนรูจัก เชน คนในครอบครัว ญาติสนิท เพื่อน  

 
ผูซ้ือยางรถยนตใหความสําคัญตอการตัดสินใจดวยตนเองมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา 

คือ ชางซอมรถ/เจาของหรือชางประจํารานขายปลีกยางรถยนต  
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 ผูซ้ือยางรถยนตใหความสําคัญโดยรวมในระดับมากตอเหตุผลในการเลือกซื้อยางรถยนต  
นั่นหมายความวา ผูซ้ือยางรถยนตมีการใชเหตุผลและมีวิจารณญาณกอนการตัดสินใจซื้อ โดยให
ความสําคัญระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดตอเหตุผลในดานความปลอดภัยในการขับขี่     
อีกทั้งยังใหความสาํคัญเกี่ยวกับการเปนยางรถยนตยี่หอที่มีช่ือเสียงมานาน มีความนาเชื่อถือในเรื่อง
คุณภาพ ไมมีประวัติเสียดานตัวสินคา เชน ยางระเบิด รานตัวแทนจําหนายกําหนดเวลาเปด – ปด
สะดวกตอการเขารับบริการ มีการสรุปคาใชจายที่ชัดเจนใหกับลูกคา การนัดหมายตรงเวลา การ
บริการมีคุณภาพ คุณสมบัติพิเศษของยางรถยนตที่ชวยประหยัดน้ํามัน ชางที่รานตัวแทนจําหนายมี
ความรูความชํานาญในการใหบริการ มีความสุภาพ ออนนอม  มนุษยสัมพันธดี เขาใจความตองการ
ของลูกคา รานตัวแทนจําหนายมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย สถานที่สะอาดเรียบรอย การจัด
แสดงสินคา (ยางรถยนต) สวยงามเปนระเบียบ ที่จอดรถสะดวกสบาย และการมีรานตัวแทน
จําหนายและศูนยบริการแบบครบวงจร กระจายอยูทั่วไป อยูใกลบาน เดินทางสะดวก 
 
 ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญเลือกใชยางรถยนตยี่หอ Michelin , Bridge stone/Firestone และ 

Goodyear พิจารณาเลือกซื้อยางรถยนตกอนตัดสินใจซื้อหนึ่งสัปดาห สวนใหญซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนต
พรอมกันทั้งสี่เสนโดยซื้อ/เปลี่ยนยางรถยนตมากกวาสองปตอคร้ัง มีคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังในการซื้อ
ยางรถยนต 5,001 – 20,000 บาท เก็บยางอะไหลสํารองไวที่รถ มีวิธีดูแลรักษายางรถยนตใหมีอายุ
การใชงานยาวนานขึ้นโดยอันดับแรกคือ การตรวจเช็คลมยางเปนประจํา อันดับที่สองคือไมขับขี่
รถยนตดวยความเร็วที่สูงหรือบรรทุกของหนักจนเกินไป สลับตําแหนงยางรถยนตเปนระยะ ๆ 
เพื่อใหยางเกิดการสึกหรอใกลเคียงกันมากที่สุดเปนอันดับที่สาม เติมลมยางใหมากขึ้นกวาปกติกรณี
ที่ตองเดินทางไกลหรือขับรถติดตอกันเปนเวลานานเปนอันดับที่ส่ี และเติมลมยางเพิ่มมากขึ้นกวา
ปกติหรือใชแมแรงยกรถยนตใหลอยจากพื้นเมื่อตองจอดทิ้งรถไวเปนเวลานาน (มากกวา 1 เดือน) 
เปนอันดับที่หา ผูซ้ือยางรถยนตจัดการกับยางเกาที่ใชงานแลวโดยการทิ้งไวที่ราน/อูซอมรถ
รองลงมาคือนําไปขายตอ สวนใหญไมตองการเลือกซื้อยางรถยนตมือสองเพราะคุณภาพต่ํา           
ไมปลอดภัยตอการใชงาน โดยผูที่ตัดสินใจซื้อยางรถยนตมือสองมีเหตุผล คือ สามารถใชทดแทน
กันได และสวนใหญไมไดซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตใหมเนื่องจากการมียางรถยนตที่สวยงามและ
คุณภาพเปนที่พอใจ 
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 หลังการซื้อ ผู ซ้ือยางรถยนตมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากตอคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดตอคุณสมบัติดานการยึดเกาะถนนดี บังคับงาย
เวลาเลี้ยว ไมล่ืนไถล  รองลงมาคือ ใหความรูสึกปลอดภัยเมื่อไดใชงาน เงียบและนุมนวลขณะขับขี่  
อายุการใชงานยาวนาน  ความสะดวกในการเขารับบริการจากรานที่ซ้ือ ราคาของยางรถยนต  อายุ
การใชงานยาวนาน ความสะดวกในการเขารับบริการจากรานที่ซ้ือและราคาของยางรถยนต  
 
 ปญหาที่พบจากการซื้อยางรถยนตอันดับแรกคือ ยางรถยนตที่ตองการมักมีราคาแพง ไม
สามารถตัดสินใจดวยตนเอง ตองพึ่งพาชางผูชํานาญ/เจาของอูหรือรานขายปลีกยางรถยนตเสมอ ๆ 
เปนอันดับที่สอง และพบปญหาเรื่องยากตอการทําความเขาใจ/แสวงหาขอมูลดวยตนเองกอนทําการ
ตัดสินใจ เพราะยางรถยนตเปนสินคาที่มีรายละเอียดทางเทคนิคสูง เปนอันดับที่สาม 
  
สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตดัสนิใจซื้อยางรถยนตนั่งสวนบคุคลจําแนกตามเพศ และ
รายได 
 

3.1 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนตนัง่สวนบุคคลจําแนกตามเพศ 
 

         ผูซ้ือยางรถยนตเพศชาย 
         ผูซ้ือยางรถยนตเพศชายมีระดับการนํากระบวนการตัดสินใจซื้อมาพิจารณาตอการ
ตัดสินใจซื้อในระดับมาก หมายความวาผูซ้ือยางรถยนตเพศชายมีการผานกระบวนการตัดสินใจซื้อ
กอนที่จะเกิดการซื้อจริง โดยมีการนํากระบวนการตัดสินใจซื้อในขั้นที่ 3 คือ การประเมินทางเลือก
กอนการซื้อมาพิจารณามากที่สุด รองลงมาคือ ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงความตองการหรือการ
เล็งเห็นปญหาและขั้นที่ 5 การอุปโภค ซ่ึงมีคาเฉลี่ยที่เทากับขั้นที่ 1 
         เพศชายใหความสําคัญในระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดกับการตัดสินใจซื้อ
ยางรถยนตดวยตนเอง รองลงมาคือใหความสําคัญกับการมีชางซอมรถ/เจาของหรือชางประจําราน
ขายปลีกยางรถยนต เปนผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยางรถยนต โดยใชเวลาในการพิจารณา
เลือกซื้อยางรถยนตกอนตัดสินใจซื้อหนึ่งสัปดาห มีคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ัง ในการซื้อยางรถยนต 
5,001 – 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท และจัดการกับยางเกาที่ใชงานแลวโดยการนําไป
ขายตอและทิ้งไวที่ราน/อูซอมรถ  
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         ผูซ้ือยางรถยนตเพศหญิง 
         ผูซ้ือยางรถยนตเพศหญิงมีระดับการนํากระบวนการตัดสินใจซื้อมาพิจารณาตอการ
ตัดสินใจซื้อในระดับมาก หมายความวาผูซ้ือยางรถยนตเพศหญิงมีการผานกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือกอนที่จะเกิดการซื้อจริงเชนเดียวกับเพศชาย โดยมีการนํากระบวนการตัดสินใจซื้อในขั้นที่ 3 คือ 
การประเมินทางเลือกกอนการซื้อมาพิจารณามากที่สุด รองลงมาคือ ขั้นที่ 5 การอุปโภค  

        เพศหญิงใหความสําคัญในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดกับการตัดสินใจซื้อยาง
รถยนตดวยตนเอง รองลงมาคือใหความสําคัญกับการมีชางซอมรถ/เจาของหรือชางประจํารานขาย
ปลีกยางรถยนต เปนผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยางรถยนตเชนเดียวกับเพศชาย โดยใชเวลาใน
การพิจารณาเลือกซื้อยางรถยนตกอนตัดสินใจมากกวาหนึ่งสัปดาห  สวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยตอ
คร้ังในการซื้อยางรถยนต  5,001 – 10,000 บาท และ 2,001 - 5,000 บาท และจัดการกับยางเกาที่ใช
งานแลวโดยการทิ้งไวที่ราน/อูซอมรถ  
 
         ผูซ้ือยางรถยนตท้ังเพศชายและเพศหญิง 
 
         ผูซ้ือยางรถยนตทั้งเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ย
มากที่สุดตอเหตุผลในการเลือกซื้อยางรถยนต  ยี่หอที่เลือกใชมากที่สุด คือ ความปลอดภัยในการ 
ขับขี่ รองลงมาใหความสําคัญในระดับมากตอเหตุผลในดานการเปนยี่หอที่มีช่ือเสียงมานาน มีความ
นาเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ ไมมีประวัติเสียดานตัวสินคา เชน ยางระเบิด รานตัวแทนจําหนาย
กําหนดเวลาเปด - ปดสะดวกตอการเขารับบริการ มีการสรุปคาใชจายที่ชัดเจนใหกับลูกคา การนัด
หมายตรงเวลา การบริการมีคุณภาพ  คุณสมบัติพิเศษของยางรถยนตที่ชวยประหยัดน้ํามัน ชางที่
รานตัวแทนจําหนายมีความรูความชํานาญในการใหบริการ มีความสุภาพ ออนนอม มนุษยสัมพันธ
ดี เขาใจความตองการของลูกคา รานตัวแทนจําหนายมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย สถานที่
สะอาดเรียบรอย การจัดแสดงสินคา (ยางรถยนต) สวยงามเปนระเบียบ ที่จอดรถสะดวกสบาย มีราน
ตัวแทนจําหนายและศูนยบริการแบบครบวงจร กระจายอยูทั่วไป อยูใกลบาน เดินทางสะดวก  
         ผูซ้ือยางรถยนตทั้งเพศหญิงและเพศชาย เลือกใชยางรถยนตยี่หอ Michelin มากที่สุด 
โดยซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตพรอมกันทั้งสี่เสน ซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตมากกวาสองปตอคร้ัง เก็บยาง
อะไหลสํารองไวที่รถ ไมตองการเลือกซื้อยางรถยนตมือสอง แตผูที่ซ้ือมีเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อยาง
รถยนตมือสองคือ สามารถใชทดแทนกันได เหตุผลที่ไมซ้ือยางรถยนตมือสองสวนใหญคือ 
คุณภาพต่ํา ไมปลอดภัยตอการใชงาน ไมไดซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตใหม เนื่องจากการมียางรถยนตที่
สวยงามและคุณภาพเปนที่พอใจ  
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         มีระดับความพึงพอใจหลังการซื้อในระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดกับการยึด
เกาะถนนดี บงัคับงายเวลาเลี้ยว ไมล่ืนไถล รองลงมาคือ ใหความรูสึกปลอดภัยเมื่อไดใชงาน เงียบ
และนุมนวลขณะขับขี่ อายกุารใชงานยาวนาน ระบายน้าํ และรีดโคลนไดดี ความสะดวกในการเขา
รับบริการจากรานที่ซ้ือ และราคาของยางรถยนต  
 
 3.2  ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนตนัง่สวนบุคคลจําแนกตามรายได 
 

         ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท 15,001 – 30,000 บาท และมากกวา 
30,000 บาท ใหความสําคัญในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดตอกระบวนการตัดสินใจซื้อในขั้น
ที่ 3 คือ การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ หมายความวาผูซ้ือยางรถยนตในทุกระดับรายไดขางตน 
มีการผานกระบวนการตัดสินใจซื้อกอนที่จะเกิดการซื้อจริง โดยมีการนํากระบวนการตัดสินใจซื้อ
ในขั้นที่ 3 คือ การประเมินทางเลือกกอนการซื้อมาพิจารณามากที่สุด 
          
         ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท  15,001 – 30,000 บาท และมากกวา 
30,000 บาท  ตัดสินใจซื้อยางรถยนตดวยตนเอง รองลงมาคือตัดสินใจจากขอมูลที่ไดจากชางซอม
รถ/เจาของหรือชางประจํารานขายปลีกยางรถยนต  
 
          ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท ใหความสําคัญระดับมากที่สุด และมี
คาเฉลี่ยมากที่สุดตอเหตุผลในการเลือกซื้อยางรถยนตยี่หอที่เลือกใชมากที่สุด คือ ความปลอดภัยใน
การขับขี่ รองลงมาใหความสําคัญระดับมากตอเหตุผลในดานคุณสมบัติพิเศษของยางรถยนตที่ชวย
ประหยัดน้ํามัน เปนยี่หอที่มีช่ือเสียงมานาน มีความนาเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ ไมมีประวัติเสียดาน
ตัวสินคา เชน ยางระเบิด รานตัวแทนจําหนายกําหนดเวลาเปด - ปดสะดวกตอการเขารับบริการ       
มีการสรุปคาใชจายที่ชัดเจนใหกับลูกคา การนัดหมายตรงเวลา การบริการมีคุณภาพ ชางที่ราน
ตัวแทนจําหนายมีความรูความชํานาญในการใหบริการ มีความสุภาพ ออนนอม มนุษยสัมพันธดี 
เขาใจความตองการของลกูคา รานตัวแทนจําหนายมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย สถานที่สะอาด
เรียบรอย การจัดแสดงสินคา สวยงามเปนระเบียบ ที่จอดรถสะดวกสบาย มีรานตัวแทนจําหนายและ
ศูนยบริการแบบครบวงจร กระจายอยูทั่วไป อยูใกลบาน เดินทางสะดวก 
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         ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ให
ความสําคัญระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดตอเหตุผลในการเลือกซื้อยางรถยนตยี่หอที่
เลือกใชมากที่สุด คือ ความปลอดภัยในการขับขี่ รองลงมาใหความสําคัญระดับมากตอเหตุผลใน
ดานเปนยี่หอที่มีช่ือเสียงมานาน มีความนาเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ ไมมีประวัติเสียดานตัวสินคา เชน 
ยางระเบิด ชางที่รานตัวแทนจําหนายมีความรูความชํานาญในการใหบริการ มีความสุภาพ ออนนอม 
มนุษยสัมพันธดี เขาใจความตองการของลูกคา รานตัวแทนจําหนายกําหนดเวลาเปด - ปดสะดวกตอ
การเขารับบริการ  มีการสรุปคาใชจายที่ชัดเจนใหกับลูกคา การนัดหมายตรงเวลา การบริการมี
คุณภาพ รานตัวแทนจําหนายมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย สถานที่สะอาดเรียบรอย การจัด
แสดงสินคา (ยางรถยนต) สวยงามเปนระเบียบ ที่จอดรถสะดวกสบาย คุณสมบัติพิเศษของยาง
รถยนตที่ชวยประหยัดน้ํามัน มีรานตัวแทนจําหนายและศูนยบริการแบบครบวงจร กระจายอยูทั่วไป 
อยูใกลบาน เดินทางสะดวก 

 
          ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท เลือกใชยางรถยนตยี่หอ Michelin และ 
Bridgestone/Firestone มากที่สุด ในสัดสวนที่เทากัน รองลงมาเลือกใชยี่หอ Goodyear ใชเวลาในการ
พิจารณาเลือกซื้อยางรถยนตกอนตัดสินใจมากกวาหนึ่งสัปดาห มีคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังในการซื้อ
ยางรถยนต 5,001 – 10,000 บาท 
 
                         ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท เลือกใช
ยางรถยนตยี่หอ Michelin มากที่สุดรองลงมาเลือกใชยี่หอ Bridgestone/Firestone   มีคาใชจายเฉลี่ยตอ
คร้ังในการซื้อยางรถยนต 5,001 – 10,000 บาท ใชเวลาในการพิจารณาเลือกซื้อยางรถยนตกอน
ตัดสินใจหนึ่งสัปดาห ในขณะที่ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท ตัดสินใจพิจารณา
เลือกซื้อยางรถยนตทันทีโดยไมเสียเวลาหาขอมูล  
 
          ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท และ 15,001 – 30,000 บาท มีระดับ
ความพึงพอใจหลังการซื้อในระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดกับการยึดเกาะถนนดี บังคับงาย
เวลาเลี้ยว ไมล่ืนไถล รองลงมาคือ ใหความรูสึกปลอดภัยเมื่อไดใชงาน อายุการใชงานยาวนาน เงียบ
และนุมนวลขณะขับขี่ ระบายน้ํา และรีดโคลนไดดี ราคาของยางรถยนต และความสะดวกในการ
เขารับบริการจากรานที่ซ้ือ  
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        ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท มีระดับความพึงพอใจหลังการซื้อใน
ระดับมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยมากที่สุดกับการใหความรูสึกปลอดภัยเมื่อไดใชงาน รองลงมาคือ การ
ยึดเกาะถนนดี บังคับงายเวลาเลี้ยว ไมล่ืนไถล เงียบและนุมนวลขณะขับขี่ อายุการใชงานยาวนาน 
ความสะดวกในการเขารับบริการจากรานที่ซ้ือ ระบายน้ํา และรีดโคลนไดดี และราคาของยาง
รถยนต 
 
                       ผูซ้ือยางรถยนตทุกระดับรายได ไดแก นอยกวา 15,000 บาท  15,001 – 30,000 บาท 
และมากกวา 30,000 บาท สวนใหญซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตพรอมกันทั้งสี่เสน ซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนต
มากกวาสองปตอคร้ัง เก็บยางอะไหลสํารองไวที่รถ จัดการกับยางเกาที่ใชงานแลว โดยการทิ้งไวที่
ราน/อูซอมรถ ไมตองการเลือกซื้อยางรถยนตมือสอง แตที่ซ้ือมือสองมีเหตุผลคือ สามารถใช
ทดแทนกันได และเหตุผลที่ไมซ้ือยางรถยนตมือสองเพราะคุณภาพต่ํา ไมปลอดภัยตอการใชงาน 
และไมไดซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตใหม เนื่องจากการมียางรถยนตที่สวยงามและคุณภาพเปนที่พอใจ  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนตนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สามารถนํามาอภิปรายผลโดยใชแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซ่ึง
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก
กอนการซื้อ การซื้อ การอุปโภคบริโภค การประเมินทางเลือกหลังซื้อ และการจัดการกับสิ่งเหลือใช 
ซ่ึงแตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1  การตระหนักถึงความตองการ คือขั้นตอนที่ผูซ้ือยางรถยนตเกิดความตองการ
หรือมีส่ิงจูงใจที่ทําใหอยากซื้อยางรถยนต จากผลการศึกษาพบวา ผูซ้ือยางรถยนตไดรับรูถึงความ
ตองการที่จะซื้อ/เปลี่ยนยางรถยนต เนื่องจากสาเหตุหลัก 3 ประการคือ ลําดับที่หนึ่ง ยางเสนเกา
หมดอายุการใชงาน เชน ดอกยางสึกหรอ ลําดับที่สอง ยางเสนเกาเกิดปญหา/ชํารุด เชน ยางระเบิด 
ยางรั่วซึม และลําดับที่สาม ยางเสนเกาไมสามารถตอบสนองความตองการได เชน วิ่งแลวไม          
นิ่ม เงียบ ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประศาสน  ศิริบรรเทิง (2548) ที่ศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยางรถยนตสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลที่             
จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม โดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลในการเปลี่ยนยาง
รถยนต คือ ถึงระยะเวลา ตามกําหนดที่ตองเปลี่ยน 
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 ขั้นตอนที่ 2  การคนหาขอมูล คือขั้นตอนที่ผู ซ้ือยางรถยนตแสวงหา/ศึกษา/คนควา/ 
ตรวจสอบขอมูลหรือแหลงขอมูลของยางรถยนตที่สนใจจะซื้อ ทั้งจากความรูเดิมที่เคยมีมาและจาก
การเสาะแสวงหาขาวสารใหม ๆ จากการศึกษาพบวาผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญไดมีการคนหา 
รวบรวมและตรวจสอบขอมูลของสินคากอนทําการตัดสินใจ โดยแหลงขอมูลที่ใชมากที่สุดคือ 
ลําดับที่หนึ่งจากการสอบถามชางผูชํานาญการเกี่ยวกับยางรถยนตโดยเฉพาะ หรือชางประจําอูซอม
รถยนต ลําดับที่สองคือ จากการสอบถามคนรูจัก เชน คนในครอบครัว ญาติสนิท หรือเพื่อน และ
ลําดับที่สามจากโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร
เกี่ยวกับรถยนต ขณะที่แหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ลําดับที่หนึ่งคือจากชาง
ผูชํานาญการโดยเฉพาะ หรือชางประจําอูซอมรถยนตที่ผูซ้ือยางรถยนตเขาไปใชบริการ ลําดับที่สอง
คือ จากโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสารเกี่ยวกับ
รถยนต และลําดับที่สามคือ จากการสอบถามคนรูจัก เชน คนในครอบครัว ญาติสนิท เพื่อน ซ่ึงไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ประศาสน  ศิริบรรเทิง (2548) ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยางรถยนตสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลที่จดทะเบียนในจังหวัด
เชียงใหม โดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับรูขอมูลเกี่ยวกับยี่หอยางรถยนตที่ใชอยูจาก
โฆษณาในสื่อตาง ๆ มากที่สุด  
 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ คือการตรวจสอบลักษณะของยางรถยนตที่ผู
ซ้ือยางรถยนตเลือกเทียบกับมาตรฐานที่มีในจิตใจหรือทําการเปรียบเทียบยางรถยนตในดานราคา 
ตรายี่หอ รุน ความปลอดภัย ประเทศผูผลิต ช่ือเสียงของยางรถยนต ประโยชนใชสอย ความคุมคา 
จากการศึกษาพบวา หลังจากผูซ้ือยางรถยนตรับรูขอมูลตาง ๆ ในขั้นตอนที่ 2 แลว คุณสมบัติของ
ยางรถยนตที่ผูซ้ือยางรถยนตใหความสําคัญมากที่สุดในการนํามาใชเพื่อพิจารณา คือ คุณสมบัติใน
ดานความปลอดภัยในการขับขี่ เชน คุณภาพของยางรถยนต อายุการใชงานของยางรถยนต การยึด
เกาะถนนดี ไมล่ืนไถล บังคับขณะเลี้ยวไดงาย ดอกยางรีดน้ําและโคลนไดดี มีการรับประกันหลัง
การขาย มีศูนยบริการเพียงพอและสะดวกตอการเขารับบริการเมื่อเกิดปญหา รองลงมาคือ เปนยี่หอ
ที่มีช่ือเสียงมานาน มีความนาเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ ไมมีประวัติเสียดานตัวสินคา เชน ยางระเบิด 
รานตัวแทนจําหนายกําหนดเวลาเปด – ปดสะดวกตอการเขารับบริการ มีการสรุปคาใชจายที่ชัดเจน
ใหกับลูกคา การนัดหมายตรงเวลา การบริการมีคุณภาพ  คุณสมบัติพิเศษของยางรถยนตที่ชวย
ประหยัดน้ํามัน  ชางที่รานตัวแทนจําหนายมีความรูความชํานาญในการใหบริการ มีความสุภาพ 
ออนนอม มนุษยสัมพันธดี เขาใจความตองการของลูกคา รานตัวแทนจําหนายมีเครื่องมือและ
อุปกรณที่ทันสมัย สถานที่สะอาดเรียบรอย การจัดแสดงสินคา (ยางรถยนต) สวยงามเปนระเบียบ ที่
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จอดรถสะดวกสบาย และการมีรานตัวแทนจําหนายและศูนยบริการแบบครบวงจร กระจายอยู
ทั่วไป อยูใกลบาน เดินทางสะดวก โดยยี่หอที่ผูซ้ือยางรถยนตจะเลือกซื้อมากที่สุดคือยี่หอ Michelin 
 
 ขั้นตอนที่ 4  การตัดสินใจซื้อ คือข้ันตอนที่ผูซ้ือยางรถยนตทําการตัดสินใจจะซื้อหรือไม
ซ้ือยางรถยนตที่ตองการ รวมถึงการตัดสินใจเลือกรานขายปลีกยางรถยนตที่จะซื้อ จากการศึกษา
พบวา ผูซ้ือยางรถยนตใชเวลาในการพิจารณาเลือกยางรถยนตหนึ่งสัปดาหกอนการตัดสินใจซื้อ 
สวนใหญเปนการซื้อพรอมกันทั้งสี่เสน และมีความถี่ในการซื้อ/เปลี่ยนมากกวาสองปตอคร้ัง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ประศาสน  ศิริบรรเทิง (2548) ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยางรถยนตสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลที่จดทะเบียนในจังหวัด
เชียงใหม โดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปลี่ยนยางรถยนตใหมในชวง 2 ถึง 3 ป  
 

ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญมีคาใชจายตอครั้งประมาณ 5,001 – 20,000 บาท สวนใหญนิยม
เลือกซื้อยางรถยนตใหมมากกวายางรถยนตมือสอง ทั้งนี้เนื่องจากรูจักวายางรถยนตมือสองมี
คุณภาพต่ํา ไมปลอดภัยตอการใชงาน โดยเห็นวายางที่สวยงามดวยรูปลักษณภายนอกไมไดเปน
เหตุผลที่กระตุนใหเกิดการซื้อ ซ่ึงสอดคลองกับบทความของ Timothy, Aeppel (2546) ที่กลาวถึง
เหตุการณที่ยางเครื่องบินระเบิดจนเกิดอุบัติเหตุแกผูโดยสาร ทําใหผูบริโภคหันมาใสใจเร่ืองความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับยางรถยนตมากขึ้น ผูซ้ือยางรถยนตจึงใหความสําคัญดานความปลอดภัยในการใช
งานเปนอันดับหนึ่ง นอกจากนั้นการตัดสินใจซื้อของผูซ้ือยางรถยนตในแตละครั้งเปนการตัดสินใจ
ดวยตนเอง   
 
 ขั้นตอนที่ 5  การอุปโภคบริโภค คือข้ันตอนการใชยางรถยนตในการขับขี่ จากการศึกษา
พบวา ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญมีวิธีการดูแลรักษายางรถยนต เพื่อใหมีอายุใชงานยาวนานขึ้นโดย
การตรวจเช็คลมยางเปนประจําเปนลําดับแรก โดยการไมขับขี่รถยนตดวยความเร็วที่สูงหรือบรรทุก
ของหนักจนเกินไป เปนลําดับที่สอง สลับตําแหนงยางรถยนตเปนระยะ ๆ เพื่อใหยางเกิดการ        
สึกหรอใกลเคียงกันมากที่สุด เปนลําดับที่สาม เติมลมยางใหมากขึ้นกวาปกติกรณีที่ตองเดินทางไกล
หรือขับรถติดตอกันเปนเวลานานเปนลําดับที่ส่ี และเติมลมยางเพิ่มมากขึ้นกวาปกติหรือใชแมแรง
ยกรถยนตใหลอยจากพื้นเมื่อตองจอดทิ้งรถไวเปนเวลานาน (มากกวา 1 เดือน) เปนลําดับที่หา สวน
การเก็บยางอะไหลสํารองสวนใหญนิยมเก็บไวที่รถ 
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 ขั้นตอนที่ 6 การประเมินทางเลือกหลังซื้อ คือขั้นตอนที่ผูซ้ือยางรถยนตประเมินวาพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจภายหลังจากที่ใชยางรถยนตที่ไดซ้ือมา จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือยางรถยนตมีความ
พึงพอใจตอคุณสมบัติดานการยึดเกาะถนนดี บังคับงายเวลาเลี้ยว ไมล่ืนไถล รองลงมาคือ ให
ความรูสึกปลอดภัยเมื่อไดใชงาน เงียบและนุมนวลขณะขับขี่ อายุการใชงานยาวนาน  ความสะดวก
ในการเขารับบริการจากรานที่ซ้ือและราคาของยางรถยนต สวนปญหาที่พบมากลําดับที่หนึ่งคือยาง
รถยนตยนตที่ตองการมักมีราคาแพง ลําดับที่สองคือไมสามารถตัดสินใจดวยตนเอง ตองพึ่งพาชาง 
ผูชํานาญ/เจาของอูหรือรานขายปลีกยางรถยนตเสมอ ๆ  และลําดับที่สามพบปญหาเรื่องยากตอการ
ทําความเขาใจ/แสวงหาขอมูลดวยตนเองกอนทําการตัดสินใจเพราะยางรถยนตเปนสินคาที่มี่
รายละเอียดทางเทคนิคสูง  
 
 ขั้นตอนที่ 7  การจัดการกับสิ่งเหลือใช คือวิธีการที่ผูซ้ือยางรถยนตใชในการกําจัดยาง
รถยนตเกาที่ใชแลว จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญทิ้งไวที่ราน/อูซอมรถ รองลงมา
คือ นําไปขายตอ   
 
ขอคนพบ 

จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนตนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูทําการศึกษาไดคนพบส่ิงที่นาสนใจจากผลการศึกษาโดยไดแบง
ออกเปน ขอคนพบดานเพศ ระดับรายไดของผูซ้ือยางรถยนต และขอคนพบที่ไดจากแนวคิด
กระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 7 ขั้นตอน ซ่ึงประกอบดวย การตระหนักถึงความตองการ การคนหา
ขอมูล การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ การซื้อ การอุปโภคบริโภค การประเมินทางเลือกหลังซื้อ 
และการจัดการกับสิ่งเหลือใช ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

 
ขอคนพบที่นาสนใจในดานเพศของผูซ้ือยางรถยนต 
 

 ผูซ้ือยางรถยนตทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการผานกระบวนการตัดสินใจซื้อกอนที่จะเกิด
การซื้อเชนเดียวกัน โดยมีการนํากระบวนการตัดสินใจซื้อในขั้นที่ 3 คือ การประเมินทางเลือกกอน
การซื้อมาพิจารณามากที่สุด ทั้งเพศหญิงและเพศชายตัดสินใจเลือกซื้อยางรถยนตดวยตนเอง โดยหา
ขอมูลมากที่สุดจากชางซอมรถ/เจาของหรือชางประจํารานขายปลีกยางรถยนต เพศชายใชเวลาใน
การพิจารณาเลือกซื้อยางรถยนตกอนตัดสินใจซื้อเพียงหนึ่งสัปดาห ในขณะที่เพศหญิงใชเวลา
มากกวาหนึ่งสัปดาห จะเห็นวาเพศชายใชเวลาตัดสินใจเร็วกวาเพศหญิง เพศชายมีคาใชจายเฉลี่ยตอ
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คร้ัง ในการซื้อยางรถยนตสูงกวาเพศหญิงคือ 5,001 – 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท สวน
เพศหญิงมีคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ัง 5,001 – 10,000 บาท และ 2,001-5,000 บาท ทั้งเพศชายและ        
เพศหญิงจัดการกับยางเกาที่ใชงานแลวโดยทิ้งไวที่ราน/อูซอมรถ แตมีเพศชายบางสวนนําไปขายตอ
ดวย ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีเหตุผลในการเลือกซื้อยางรถยนต ยี่หอที่เลือกใชมากที่สุด คือ ความ
ปลอดภัยในการขับขี่ รองลงมาใหความสําคัญตอเหตุผลในดานการเปนยี่หอที่มีช่ือเสียงมานาน       
มีความนาเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ ไมมีประวัติเสียดานตัวสินคา เชน ยางระเบิด รานตัวแทนจําหนาย
กําหนดเวลาเปด - ปดสะดวกตอการเขารับบริการ มีการสรุปคาใชจายที่ชัดเจนใหกับลูกคา การนัด
หมายตรงเวลา การบริการมีคุณภาพ  คุณสมบัติพิเศษของยางรถยนตที่ชวยประหยัดน้ํามัน ชางที่
รานตัวแทนจําหนายมีความรูความชํานาญในการใหบริการ มีความสุภาพ ออนนอม มนุษยสัมพันธ
ดี เขาใจความตองการของลูกคา รานตัวแทนจําหนายมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย สถานที่
สะอาดเรียบรอย การจัดแสดงสินคา (ยางรถยนต) สวยงามเปนระเบียบ ที่จอดรถสะดวกสบาย มีราน
ตัวแทนจําหนายและศูนยบริการแบบครบวงจร กระจายอยูทั่วไป อยูใกลบาน เดินทางสะดวก        
ทั้งเพศชายและหญิง เลือกใชยางรถยนตยี่หอ Michelin มากที่สุด โดยซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตพรอมกัน
ทั้งสี่เสน ซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตมากกวาสองปตอคร้ัง เก็บยางอะไหลสํารองไวที่รถ ไมตองการเลือก
ซ้ือยางรถยนตมือสอง เพราะคุณภาพต่ํา ไมปลอดภัยตอการใชงาน แตผูที่ซ้ือมีเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อ
ยางรถยนตมือสอง คือ สามารถใชทดแทนกันได ไมไดซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตใหม เนื่องจากการมี
ยางรถยนตที่มีรูปลักษณสวยงามและคุณภาพเปนที่พอใจ ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดับความ    
พึงพอใจหลังการมากที่สุดกับคุณสมบัติของยางรถยนตดานการยึดเกาะถนนดี บังคับงายเวลาเลี้ยว 
ไมล่ืนไถล รองลงมาคือ ใหความรูสึกปลอดภัยเมื่อไดใชงาน เงียบและนุมนวลขณะขับขี่ อายุการใช
งานยาวนาน ระบายน้ํา และรีดโคลนไดดี ความสะดวกในการเขารับบริการจากรานที่ซ้ือ และราคา
ของยางรถยนต 

 
      ขอคนพบที่นาสนใจในดานรายไดของผูซ้ือยางรถยนต 
 

          ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท  15,001 – 30,000 บาท และมากกวา 
30,000 บาท มีการผานกระบวนการตัดสินใจซื้อกอนที่จะเกิดการซื้อจริง โดยมีการนํากระบวนการ
ตัดสินใจซื้อในขั้นที่ 3 คือ การประเมินทางเลือกกอนการซื้อมาพิจารณามาก โดยตัดสินใจซื้อยาง
รถยนตดวยตนเอง รองลงมาคือตัดสินใจจากขอมูลที่ไดจากชางซอมรถ/เจาของหรือชางประจําราน
ขายปลีกยางรถยนต  
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        ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกซื้อยางรถยนต
ยี่หอที่เลือกใชมากที่สุด คือ ความปลอดภัยในการขับขี่ รองลงมาใหความสําคัญระดับมากตอเหตุผล
ในดานคุณสมบัติพิเศษของยางรถยนตที่ชวยประหยัดน้ํามัน เปนยี่หอที่มีช่ือเสียงมานาน มีความ
นาเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ ไมมีประวัติเสียดานตัวสินคา เชน ยางระเบิด รานตัวแทนจําหนาย
กําหนดเวลาเปด – ปดสะดวกตอการเขารับบริการ มีการสรุปคาใชจายที่ชัดเจนใหกับลูกคา การนัด
หมายตรงเวลา การบริการมีคุณภาพ ชางที่รานตัวแทนจําหนายมีความรูความชํานาญในการ
ใหบริการ มีความสุภาพ ออนนอม มนุษยสัมพันธดี เขาใจความตองการของลูกคา รานตัวแทน
จําหนายมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย สถานที่สะอาดเรียบรอย การจัดแสดงสินคา สวยงามเปน
ระเบียบ ที่จอดรถสะดวกสบาย มีรานตัวแทนจําหนายและศูนยบริการแบบครบวงจร กระจายอยู
ทั่วไป อยูใกลบาน เดินทางสะดวก ในขณะที่ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดสูงขึ้นมาคือ 15,001 – 30,000 
บาท และมากกวา 30,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกซื้อยางรถยนตยี่หอที่เลือกใชมากที่สุด คือ ความ
ปลอดภัยในการขับขี่ รองลงมาคือเหตุผลในดานเปนยี่หอที่มีช่ือเสียงมานาน มีความนาเชื่อถือใน
เร่ืองคุณภาพ ไมมีประวัติเสียดานตัวสินคา เชน ยางระเบิดเชนเดียวกัน ชางที่รานตัวแทนจําหนายมี
ความรูความชํานาญในการใหบริการ มีความสุภาพ ออนนอม มนุษยสัมพันธดี เขาใจความตองการ
ของลูกคา รานตัวแทนจําหนายกําหนดเวลาเปด - ปดสะดวกตอการเขารับบริการ มีการสรุป
คาใชจายที่ชัดเจนใหกับลูกคา การนัดหมายตรงเวลา การบริการมีคุณภาพ รานตัวแทนจําหนายมี
เครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย สถานที่สะอาดเรียบรอย การจัดแสดงสินคา (ยางรถยนต) สวยงาม
เปนระเบียบ ที่จอดรถสะดวกสบาย คุณสมบัติพิเศษของยางรถยนตที่ชวยประหยัดน้ํามัน มีราน
ตัวแทนจําหนายและศูนยบริการแบบครบวงจร กระจายอยูทั่วไป อยูใกลบาน เดินทางสะดวก        
จะเห็นวา ผูซ้ือยางรถยนตในทุกระดับรายไดจะคํานึงถึงคุณสมบัติดานความปลอดภัยเปนลําดับแรก 
แตผูที่มีรายไดนอยจะคํานึงถึงคุณสมบัติพิเศษดานการประหยัดน้ํามัน เพื่อประหยัดคาใชจาย 
ในขณะที่ผูที่มีระดับรายไดสูงขึ้นจะคํานึงถึงความมีช่ือเสียงของบริษัทผูผลิตยางรถยนตมากกวา
ความจําเปนทางดานการเงิน 

             
        ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท เลือกใชยางรถยนตยี่หอ Michelin และ 
Bridgestone/Firestone มากที่สุด ในสัดสวนที่เทากัน รองลงมาเลือกใชยี่หอ Goodyear โดยใชเวลาใน
การพิจารณาเลือกซื้อยางรถยนตกอนตัดสินใจมากกวาหนึ่งสัปดาห มีคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังในการ
ซ้ือยางรถยนต 5,001 – 10,000 บาท 
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                        ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท เลือกใช
ยางรถยนตยี่หอ Michelin มากที่สุดรองลงมาเลือกใชยี่หอ Bridgestone/Firestone มีคาใชจายเฉลี่ยตอ
คร้ังในการซื้อยางรถยนต 5,001 – 10,000 บาท ใชเวลาในการพิจารณาเลือกซื้อยางรถยนตกอน
ตัดสินใจหนึ่งสัปดาห ในขณะที่ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท ตัดสินใจพิจารณา
เลือกซื้อยางรถยนตทันทีโดยไมเสียเวลาหาขอมูล จะเห็นวาผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดสูงจะใชเวลา
ในการตัดสินใจซื้อส้ันลง 
 

        ผูซ้ือยางรถยนตทุกระดับรายได ไดแก นอยกวา 15,000 บาท 15,001 – 30,000 บาท 
และมากกวา 30,000 บาท สวนใหญซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตพรอมกันทั้งสี่เสน ซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนต
มากกวาสองปตอคร้ัง เก็บยางอะไหลสํารองไวที่รถ จัดการกับยางเกาที่ใชงานแลว โดยการทิ้งไวที่
ราน/อูซอมรถ ไมตองการเลือกซื้อยางรถยนตมือสองเนื่องจากคุณภาพต่ํา ไมปลอดภัยตอการใชงาน 
แตที่ซ้ือมือสองมีเหตุผลคือ สามารถใชทดแทนกันไดและไมไดซ้ือ/เปลี่ยนยางรถยนตใหม เนื่องจาก
การมียางรถยนตที่มีรูปลักษณสวยงามและคุณภาพเปนที่พอใจ 

 
        ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท และ 15,001 – 30,000 บาท มีความ   
พึงพอใจหลังการซื้อกับคุณสมบัติของยางรถยนตในดานการยึดเกาะถนนดี บังคับงายเวลาเลี้ยว    
ไมล่ืนไถล รองลงมาคือ ใหความรูสึกปลอดภัยเมื่อไดใชงาน อายุการใชงานยาวนาน เงียบและ
นุมนวลขณะขับขี่ ระบายน้ํา และรีดโคลนไดดี ราคาของยางรถยนต และความสะดวกในการเขารับ
บริการจากรานที่ซ้ือ  
 
        ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดมากกวา 30,000 บาท มีระดับความพึงพอใจหลังการซื้อกับ
คุณสมบัติของยางรถยนตในดานการใหความรูสึกปลอดภัยเมื่อไดใชงาน รองลงมาคือ การยึดเกาะ
ถนนดี บังคับงายเวลาเลี้ยว ไมล่ืนไถล เงียบและนุมนวลขณะขับขี่ อายุการใชงานยาวนาน ความ
สะดวกในการเขารับบริการจากรานที่ซ้ือ ระบายน้ํา และรีดโคลนไดดี และราคาของยางรถยนต จะ
เห็นวาผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวาจะคํานึงถึงคุณลักษณะและประโยชนใชสอยของยาง
รถยนตทางดานกายภาพ ในขณะที่ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดสูงกวาจะคํานึงถึงคุณสมบัติดานความ
ปลอดภัยมาเปนอันดับแรก 
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         ขอคนพบที่นาสนใจจําแนกตามกระบวนการตัดสินใจซื้อ 7 ขั้นตอน 
 

         ขั้นตอนที่ 1  การตระหนักถึงความตองการ พบวา ผูซ้ือยางรถยนตทุกเพศทุกระดับ
รายไดรับรูถึงความตองการที่จะซื้อ/เปลี่ยนยางรถยนต เนื่องจากสาเหตุหลัก 3 ประการคือ ลําดับที่
หนึ่ง ยางเสนเกาหมดอายุการใชงาน เชน ดอกยางสึกหรอ ลําดับที่สอง ยางเสนเกาเกิดปญหา/ชํารุด 
เชน ยางระเบิด ยางรั่วซึม และลําดับที่สาม ยางเสนเกาไมสามารถตอบสนองความตองการได เชน 
วิ่งแลวไมนิ่ม เงียบ โดยที่ผูซ้ือยางรถยนตมิไดคํานึงถึงอายุการใชงานของยางรถยนต ซ่ึงโดยปกติจะ
อยูที่ประมาณ 40,000 กิโลเมตร หรือ 2 - 2.5 ป (คูมือการขับรถอยางปลอดภัย, 2550 : ออนไลน)      
ก็ควรถึงกําหนดระยะเวลาที่จะตองเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ แสดงใหเห็นวา ผูซ้ือยาง
รถยนตขาดความรูทางดานเทคนิคและไมไดรับขอมูลการใชงานอยางถูกตอง แตจะทําการเปลี่ยน
เมื่อเห็นความผิดปกติทางกายภาพของยางรถยนตที่ใชงานอยูเทานั้น ซ่ึงจะกอใหเกิดความไม
ปลอดภัยในการขับขี่ 

 
           ขั้นตอนที่ 2  การคนหาขอมูล พบวา แหลงขอมูลที่ผูซ้ือยางรถยนตใชและมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อยางรถยนตมากที่สุด คือ การสอบถามจากชางผูชํานาญการเกี่ยวกับยางรถยนต
โดยเฉพาะ หรือชางประจําอูซอมรถยนตมากกวาการสอบถามจากคนรูจักและการหาขอมูลจากสื่อ
โฆษณา ตามลําดับ แสดงวาผูซ้ือยางรถยนตตั้งใจที่จะทําการหาขอมูลและสอบถามพูดคุยกับชาง
โดยตรงเมื่อมีความจําเปนที่จะตองทําการเปลี่ยนยางรถยนตในแตละครั้ง ไมไดมีการเสาะแสวงหา
ขอมูลไวลวงหนาดวยตนเองหรือจากบุคคลใกลชิดมากเทาใดนัก 
 
         ขั้นตอนที่ 3  การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ พบวา คุณสมบัติที่ผูซ้ือยางรถยนตให
ความสําคัญมากที่สุดในการพิจารณากอนตัดสินใจซื้อ คือ ความปลอดภัย รองลงมา คือ เปนยี่หอที่มี
ช่ือเสียงมานาน มีความนาเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ ไมมีประวัติเสียดานตัวสินคา เชน ยางระเบิด ราน
ตัวแทนจําหนายกําหนดเวลาเปด – ปดสะดวกตอการเขารับบริการ มีการสรุปคาใชจายที่ชัดเจน
ใหกับลูกคา การนัดหมายตรงเวลา การบริการมีคุณภาพ คุณสมบัติพิเศษของยางรถยนตที่ชวย
ประหยัดน้ํามัน ชางที่รานตัวแทนจําหนายมีความรูความชํานาญในการใหบริการ มีความสุภาพ 
ออนนอม มนุษยสัมพันธดี เขาใจความตองการของลูกคา รานตัวแทนจําหนายมีเครื่องมือและ
อุปกรณที่ทันสมัย สถานที่สะอาดเรียบรอย การจัดแสดงสินคา (ยางรถยนต) สวยงามเปนระเบียบ ที่
จอดรถสะดวกสบาย และการมีรานตัวแทนจําหนายและศูนยบริการแบบครบวงจร กระจายอยู
ทั่วไป อยูใกลบาน เดินทางสะดวก โดยยี่หอที่ผูซ้ือยางรถยนตจะเลือกซื้อมากที่สุดคือยี่หอ Michelin
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ซ่ึงจะเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญทางดานความปลอดภัยของตัวสินคามาเปนอันดับแรก และ
สินคายางรถยนตที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักมานานจะไดรับการยอมรับกอนการพิจารณาประเมิน
ทางเลือกจากเกณฑอ่ืน ๆ โดยบริษัท Michelin ไดตอบสนองกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคได
อยางถูกจุด ทําใหบริษัท Michelin  ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับจากผูซ้ือโดยสวนใหญ สําหรับ
ในสวนของผูคาปลีกยางรถยนต ผูซ้ือยางรถยนตคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดี และครบวงจร 
 

ขั้นตอนที่ 4  การตัดสินใจซื้อ พบวา ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญใชเวลาในการพิจารณา
เลือกยางรถยนตหนึ่งสัปดาหกอนการตัดสินใจซื้อ สวนใหญเปนการซื้อพรอมกันทั้งสี่เสน และมี
ความถี่ในการซื้อ/เปลี่ยนมากกวาสองปตอคร้ัง จากผลการศึกษาที่ไดมาในจุดนี้อีกเชนกันที่แสดงให
เห็นวาผูซ้ือยางรถยนตมิไดคํานึงถึงอายุการใชที่ถูกตองของยางรถยนต สาเหตุเกิดจากการขาด
ความรูทางเทคนิคและขอมูลเกี่ยวกับยางรถยนตที่ถูกตอง ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญมีคาใชจายตอ
คร้ังประมาณ 5,001 – 20,000 บาท สวนใหญนิยมเลือกซื้อยางรถยนตใหมมากกวายางรถยนต       
มือสอง ทั้งนี้เนื่องจากรูจักวายางรถยนตมือสองมีคุณภาพต่ํา ไมปลอดภัยตอการใชงาน โดยเห็นวา
ยางที่สวยงามดวยรูปลักษณภายนอกไมไดเปนเหตุผลที่กระตุนใหเกิดการซื้อ แสดงใหเห็นวาผูซ้ือ
ยางรถยนตจึงใหความสําคัญดานความปลอดภัยในการใชงานเปนอันดับหนึ่ง และการตัดสินใจซื้อ
ของผูซ้ือยางรถยนตในแตละครั้งเปนการตัดสินใจดวยตนเอง   
 
         ขั้นตอนที่ 5  การอุปโภคบริโภค ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญมีวิธีการดูแลรักษายาง
รถยนต เพื่อใหมีอายุใชงานยาวนานขึ้น โดยการตรวจเช็คลมยางเปนประจําเปนลําดับแรก โดยการ
ไมขับขี่รถยนตดวยความเร็วที่สูงหรือบรรทุกของหนักจนเกินไปเปนลําดับที่สอง สลับตําแหนงยาง
รถยนตเปนระยะ ๆ เพื่อใหยางเกิดการสึกหรอใกลเคียงกันมากที่สุดเปนลําดับที่สาม เติมลมยางให
มากขึ้นกวาปกติกรณีที่ตองเดินทางไกลหรือขับรถติดตอกันเปนเวลานานเปนลําดับที่ส่ี และเติมลม
ยางเพิ่มมากขึ้นกวาปกติหรือใชแมแรงยกรถยนตใหลอยจากพื้นเมื่อตองจอดทิ้งรถไวเปนเวลานาน
(มากกวา 1 เดือน) เปนลําดับที่หา แสดงวาผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญมีความรูความเขาใจพื้นฐานใน
การดูแลรักษายางรถยนต และเลือกปฏิบัติโดยวิธีงาย ๆ ดวยตนเองกอนโดยไมพึ่งพารานคาปลีกยาง
รถยนต สวนการเก็บยางอะไหลสํารองสวนใหญนิยมเก็บไวที่รถ แตยังมีผูบริโภคบางสวนเก็บยาง
อะไหลสํารองไวที่บานและที่รานจําหนายยางรถยนต ซ่ึงถือวาไมถูกตองเพราะหากเกิดความจําเปน
ในการใชงานก็จะไมสามารถมียางอะไหลไวใชไดทันทวงที 
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         ขั้นตอนที่ 6  การประเมินทางเลือกหลังซื้อ ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอคุณสมบัติดานการยึดเกาะถนนดี บังคับงายเวลาเลี้ยว ไมล่ืนไถลมากที่สุด รองลงมาคือ ให
ความรูสึกปลอดภัยเมื่อไดใชงาน เงียบและนุมนวลขณะขับขี่ อายุการใชงานยาวนาน ความสะดวก
ในการเขารับบริการจากรานที่ซ้ือและราคาของยางรถยนต แสดงวาความพึงพอใจหลังการซื้อของ  
ผูซ้ือยางรถยนตจะอยูที่คุณสมบัติทางกายภาพของยางรถยนตที่ตอบสนองทางดานความปลอดภัย 
ความรูสึกสบายเมื่อใชงาน ความสะดวกในการซื้อตามรานคาและตัวแทนจําหนายตาง ๆ สวนราคา
ของยางรถยนต ผูซ้ือมีความพึงพอใจในลําดับสุดทาย เนื่องจากสินคาประเภทนี้มีตนทุนสูง ราคา
คอนขางแพง ทําใหผูซ้ือไมมีอํานาจในการตอรองมากนัก สอดคลองกับผลการศึกษาที่ไดสอบถาม 
ผูซ้ือยางรถยนตเกี่ยวกับปญหาที่พบมากจากการซื้อลําดับที่หนึ่งคือยางรถยนตยนตที่ตองการมักมี
ราคาแพง ลําดับที่สองคือ ไมสามารถตัดสินใจดวยตนเอง ตองพึ่งพาชางผูชํานาญ/เจาของอูหรือราน
ขายปลีกยางรถยนตเสมอ ๆ และลําดับที่สามพบปญหาเรื่องยากตอการทําความเขาใจ/แสวงหา
ขอมูลดวยตนเองกอนทําการตัดสินใจเพราะยางรถยนตเปนสินคาที่มีรายละเอียดทางเทคนิคสูง  
 
         ขั้นตอนที่ 7  การจัดการกับยางเกาที่เคยใชงานแลว โดยผูซ้ือยางรถยนตเพศหญิง   
สวนใหญจัดการกับยางเกาที่เคยใชงานแลวโดยการทิ้งไวที่ราน/อูซอมรถ ขณะที่เพศชายจัดการโดย
การทิ้งไวที่ราน/อูซอมรถ และนําไปขายตอ ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน แสดงวา ผูซ้ือยางรถยนตเพศ
ชายบางสวนมีความรูเร่ืองการจัดการกับยางรถยนตเกาที่ไมใชแลวมากกวาเพศหญิงวาสามารถทาํได
หลายวิธี  
   
ขอเสนอแนะ 
 จากขอคนพบที่ไดจากการศึกษา กระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนตนั่งสวนบุคคลของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สามารถนําขอมูลไปใชวางแผนกลยุทธทางการตลาดแก
ผูประกอบการสินคายางรถยนตนั่งสวนบุคคลในสองกลุมใหญ คือ หนึ่ง สําหรับผูผลิตใน
อุตสาหกรรมยางรถยนต เพื่อใชในการออกแบบผลิตภัณฑและการจัดจําหนาย สอง สําหรับธุรกิจคา
ปลีกยางรถยนต และยางอะไหล รวมทั้งธุรกิจการซอมบํารุงรถยนตในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เพื่อใชในการเลือกจัดจําหนายผลิตภัณฑและการใหบริการ ใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค  โดยแบงออกเปน ขอเสนอแนะที่นาสนใจในดานเพศของผูซ้ือยางรถยนต  ขอเสนอแนะที่
นาสนใจในดานรายไดของผูซ้ือยางรถยนต และขอเสนอแนะที่นาสนใจจําแนกตามกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ 7 ขั้นตอน 
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 ขอเสนอแนะที่นาสนใจในดานเพศของผูซ้ือยางรถยนต 
 จากขอคนพบจากการศึกษาที่พบวาผูซ้ือเพศชายและเพศหญิงมีกระบวนการตัดสินใจซื้อใน
บางเรื่องที่แตกตางกัน ไดแก เวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อ ซ่ึงผูซ้ือเพศชายใชเวลาตัดสินใจซื้อเร็ว
กวาผูซ้ือเพศหญิง ผูซ้ือเพศชายมีคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังที่สูงกวา ผูซ้ือเพศชายบางสวนจัดการกับยาง
เกาที่ไมใชงานแลว ดวยการนําไปขายตอในขณะที่ผูซ้ือเพศหญิงไมทําเชนนั้น จากขอคนพบในสวน
นี้ สามารถนํามาวางแผนกลยุทธทางการตลาดสําหรับผูผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนตและธุรกิจคา
ปลีกยางรถยนต และยางอะไหล รวมทั้งธุรกิจการซอมบํารุงรถยนตดังนี้ 
 
 ผูผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนต 
 ควรเนนการกระตุนใหเกิดการซื้อเพิ่มมากขึ้นในกลุมผูซ้ือเพศหญิง ซ่ึงจะตองใชความ
ละเอียดออนในวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึงผูซ้ือในกลุมนี้ ดวยการทําการ
โฆษณายางรถยนต ซ่ึงเปนสินคาเทคนิคใหกลายเปนสินคาที่เพศหญิงสามารถทําความเขาใจและ
เขาถึงได อาจมีการนําพรีเซนเตอรซ่ึงเปนบุคคลเพศหญิงที่มีช่ือเสียง เปนตัวแทนของผูหญิงยุคใหม 
มาทําการโฆษณาประชาสัมพันธ ซ่ึงจะชวยเพิ่มยอดขายและทําใหยางรถยนตกลายเปนสินคาที่ไมวา
เพศชายหรือเพศหญิงก็สามารถตัดสินใจซื้อไดโดยงาย กอใหเกิดการซื้อเพิ่มขึ้นในกลุมผูซ้ือเพศ
หญิง และเนนที่การใหความรูความเขาใจและวิธีการกําจัดยางรถยนตเกาที่ไมใชแลวแกกลุมผูซ้ือ
เพศหญิงดวยการสอดแทรกความรูนี้ในโฆษณาที่จัดทําขึ้น หรือจัดใหมี Event สําหรับสงเสริมการ
ขายเปนพิเศษแกผูหญิง เชน Women’s Day, meet and greet with Tires ซ่ึงจะมีการใหขอมูลและมี
กิจกรรมทางการตลาดหลากหลายรูปแบบใหผูซ้ือเพศหญิงไดมีสวนรวม 
 
 ธุรกิจคาปลีกยางรถยนต และยางอะไหล รวมท้ังธุรกิจการซอมบํารุงรถยนต 
 ควรสรางความแตกตางจากคูแขงรายอื่น ๆ ดวยการมีชางหรือพนักงานเพศหญิงไวคอย
บริการในเรื่องของการซอมแซม ตรวจเช็คสภาพรถ และการใหขอมูล แนะนําผลิตภัณฑยางรถยนต
ใหแกผูซ้ือ ซ่ึงจะทําใหเกิดความนาสนใจ โดยเฉพาะผูซ้ือเพศหญิงจะเกิดความรูสึกสบายใจและเปน
กันเอง เมื่อไดรับการบริการจากเพศเดียวกัน มีความกลาที่จะเสาะแสวงหาขอมูลเพื่อใชในการ
ตัดสินใจและมีแนวโนมที่จะกลับมารับบริการในครั้งตอไป เปนการเพิ่มยอดขายใหแกธุรกิจ 
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 ขอเสนอแนะที่นาสนใจในดานรายไดของผูซ้ือยางรถยนต 
   จากขอคนพบจากการศึกษาที่พบวาผูซ้ือที่มีความแตกตางในระดับรายไดจะมีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันในบางเรื่องไดแก ผูซ้ือยางรถยนตในทุกระดับรายไดจะคํานึงถึงคุณสมบัติ
ดานความปลอดภัยเปนลําดับแรก แตผูที่มีรายไดนอยจะคํานึงถึงคุณสมบัติพิเศษดานการประหยัด
น้ํามันเพื่อประหยัดคาใชจาย ในขณะที่ผูที่มีระดับรายไดสูงขึ้นจะคํานึงถึงความมีช่ือเสียงของ
บริษัทผูผลิตยางรถยนตมากกวาความจําเปนทางดานการเงิน ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดสูงจะใชเวลา
ในการตัดสินใจซื้อส้ันกวาผูมีรายไดนอย  ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดนอยกวาจะคํานึงถึงคุณลักษณะ
และประโยชนใชสอยของยางรถยนตทางดานกายภาพ ในขณะที่ผูซ้ือยางรถยนตที่มีรายไดสูงกวาจะ
คํานึงถึงคุณสมบัติดานความปลอดภัยมาเปนอันดับแรก จากขอคนพบในสวนนี้สามารถนํามา
วางแผนกลยุทธทางการตลาดสําหรับผูผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนตและธุรกิจคาปลีกยางรถยนต 
และยางอะไหล รวมทั้งธุรกิจการซอมบํารุงรถยนตดังนี้ 
 
 ผูผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนต 
 ควรเนนการผลิตสินคายางรถยนตที่ตอบสนองดานความปลอดภัยเปนอันดับแรก และ
ออกแบบใหมีคุณสมบัติดานการประหยัดน้ํามัน เพื่อชวยลดภาระใหแกผูซ้ือ เนนการตลาดที่จะ
สรางภาพลักษณแกตรายี่หอของบริษัทใหเปนที่จดจําในดานความปลอดภัย เชน การทํา Product 
Differentiation ใหแตกตางจากคูแขงขัน และทําการโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
 
 ธุรกิจคาปลีกยางรถยนต และยางอะไหล รวมท้ังธุรกิจการซอมบํารุงรถยนต 
 เนื่องจากผูซ้ือยางรถยนตในแตละระดับรายไดมีชวงเวลาในการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน 
ผูที่มีรายไดสูงกวาจะใชเวลาในการตัดสินใจสั้นลง จากผลการศึกษาที่พบวาผูซ้ือที่มีรายไดมากกวา 
30,000 บาทตอเดือน สามารถตัดสินใจซื้อไดโดยทันที โดยไมเสียเวลาหาขอมูล ดังนั้น
ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกยางรถยนต และยางอะไหล รวมทั้งธุรกิจการซอมบํารุงรถยนตควรเก็บ
สต็อกสินคาไวในกรณีที่ผูซ้ือในกลุมนี้มารับบริการเพื่อใหสามารถเปลี่ยนใหแกผูซ้ือไดโดยทันที
โดยไมตองรอการสั่งซื้อสินคา อีกสวนหนึ่งคือการใหคําแนะนําในการเลือกซื้อแกผูซ้ือในแตละ
ระดับรายได ควรใหขอมูลใหตรงกับความตองการและความพรอมทางการเงินของผูซ้ือ เชน ผูซ้ือที่
มีรายไดนอยควรแนะนํายางรถยนตรุนประหยัดน้ํามัน รวมทั้งยางรถยนตที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ
ที่ดีครบถวนตามมาตรฐานทั่วไปและมีราคาไมแพงมากนัก สวนผูซ้ือที่มีรายไดสูงควรแนะนํายาง
รถยนตยี่หอที่มีช่ือเสียงดานความปลอดภัย 
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 ขอเสนอแนะที่นาสนใจจําแนกตามกระบวนการตัดสินใจซื้อ 7 ขั้นตอน 
 
 สําหรับบริษัทผูผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนต มีขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การสรางความตระหนักถึงความตองการ บริษัทผูผลิตในอุตสาหกรรมยาง
รถยนตควรกระตุนใหผูบริโภคตระหนักถึงอันตรายของยางรถยนตที่เสื่อมสภาพ และหมดอายุการ
ใชงานดวยการใหขอมูลความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับยางรถยนตแกผูบริโภคโดย 

-  การโฆษณาผานสื่อโทรทัศนซ่ึงเปนสื่อที่ผูบริโภคจะเกิดการจดจําไดงายและ
รวดเร็ว โดยสรางสถานการณจําลองเชน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยเรื่องการเปลี่ยนยาง
รถยนตเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาตามอายุการใชงาน เพื่อกระตุนเตือนและจูงใจใหผูบริโภคได
ตระหนักถึงอันตรายของยางรถยนตที่เสื่อมสภาพ และเนนย้ําถึงขอดีจากการใชยางรถยนตที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะชวยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการเดินทาง ซ่ึงเปนการเพิ่มยอดขาย
ใหแกผูผลิตดวย เนื่องจากไมตองรอใหผูซ้ือยางรถยนตใชยางรถยนตจนเสื่อมสภาพ แตผูบริโภคจะ
ทําการเปลี่ยนเมื่อถึงกําหนดระยะเวลา  ทําใหผูผลิตสามารถวางแผนการผลิต และยอดขายใน
อนาคตได 

-  การใหขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ไดแก อายุการใชงานของยางรถยนต วิธีการ
สังเกตสภาพยางที่ใกลหมดอายุ หรืออาการผิดปกติที่สามารถสังเกตได โดยผานสื่อส่ิงพิมพ เชน 
หนังสือพิมพ แผนพับ และนิตยสารเกี่ยวกับรถยนต เพื่อใหผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 
ตรงจุด โดยสอดแทรกอยูในบทความตาง ๆ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาขอมูลของผูซ้ือ ทําไดโดยการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรู
เกี่ยวกับยางรถยนต ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ  

สวนแรก ผูผลิตในอุตสาหกรรมรถยนตควรมีนโยบายในการใหขอมูลโดยจัดใหมีการ
ฝกอบรมแกผูคาปลีกยางรถยนต ทั้งที่เปนรานตัวแทนจําหนายโดยตรงของผูผลิต และประกาศ      
รับสมัครรานคาปลีกหรืออูซอมรถยนตที่ตองการเขารวมรับการฝกอบรมดวย ทั้งในดานรายละเอียด
ทางเทคนิค จุดดี จุดดอย และการใหบริการในภาคปฏิบัติ ของสินคายางรถยนตแตละประเภท 
เพื่อใหรานตัวแทนจําหนาย รานคาปลีกและอูซอมรถยนตสามารถปฏิบัติและใหขอมูลแกลูกคาได
อยางถูกตอง ครบถวน เนื่องจากชางเปนแหลงขอมูล และเปนผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของ 
ผูซ้ือยางรถยนตมากที่สุด ซ่ึงจะเปนการเพิ่มยอดขายและโฆษณาประชาสัมพันธสินคายางรถยนต
ของผูผลิตที่มีประสิทธิภาพมาก 
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สวนที่สอง ดานการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาแกผูซ้ือยางรถยนตโดยตรง นอกเหนือจากการ
เผยแพรขอมูลของผลิตภัณฑผานชองทางของผูคาปลีกแตละรายแลว ยังสามารถเผยแพรขอมูลผาน
ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ ไดอีกทางหนึ่ง เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ แผนพับ นิตยสารเกี่ยวกับ
รถยนต เวปไซต แตไมควรจะใหความสําคัญมากเทากับในสวนแรก เนื่องจากผลการศึกษาที่พบวา 
ผูซ้ือยางรถยนตตั้งใจที่จะทําการหาขอมูลและสอบถามพูดคุยกับชางโดยตรงเมื่อมีความจําเปนที่
จะตองทําการเปลี่ยนยางรถยนตในแตละครั้ง ไมไดมีการเสาะแสวงหาขอมูลไวลวงหนาดวยตนเอง
หรือจากบุคคลใกลชิดมากเทาใดนัก 

 
 ขั้นตอนที่ 3 การใหขอมูลเพื่อการประเมินทางเลือกกอนการซื้อ เนื่องจากผลการศึกษาที่
พบวาผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญใหความสําคัญเปนอันดับแรกในเรื่องของความปลอดภัยในตัว
สินคายางรถยนต ดังนั้นบริษัทผูผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนต ควรเนนการออกแบบสรางสรรค 
ยางรถยนตที่ตอบสนองในจุดนี้ใหมาก ดวยการใชเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่ทันสมัย 
รวมทั้งการตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะของยางรถยนตที่นาเชื่อถือ จากนั้นควรเนนการจัดสรร
งบประมาณในการโฆษณา โดยมีเนื้อหาที่เนนใหผูบริโภคเห็นถึงความปลอดภัยสูงสุดที่จะไดรับ
จากสินคาที่ออกแบบมาและทําการสงเสริมการขายใหกับรานคาปลีกที่เปนตัวแทนจําหนาย 
ตลอดจนการใหเปอรเซ็นตจากยอดขายที่สามารถทําไดเพิ่มขึ้นตามเปาที่บริษัท กําหนดไว รวมถึง
อาจเพิ่มงบ INCENTIVE ใหกับพนักงาน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการขายสินคา ทั้งนี้เพื่อกระตุน
ยอดขายใหเพิ่มขึ้น อีกทั้งควรมีรานตัวแทนจําหนายและศูนยบริการแบบครบวงจร กระจายอยูทั่วไป 
และผูบริโภคสามารถเดินทางไดโดยสะดวก อยูในทําเลที่ดี 
 
 ขั้นตอนที่ 4  การตัดสินใจซื้อ เนื่องจากพบวาพฤติกรรมการซื้อของผูซ้ือยางรถยนตที่
เปลี่ยนยางรถยนตคร้ังละสี่เสน หรือเปนชุด ดังนั้นผูผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนตควรมีนโยบาย
ใหสวนลดแกรานตัวแทนจําหนายและรานคาปลีกเพื่อใหสามารถซื้อไปจําหนายในปริมาณที่มาก
ขึ้น และแนะนํารุนที่มีราคาเหมาะสมกับความสามารถในการซื้อของผูซ้ือคือ ชุดละไมเกิน 20,000 
บาท ซ่ึงจะทําใหเปนการเพิ่มยอดขายได อีกทั้งผูผลิตไมควรเนนการผลิตยางรถยนตที่มีรูปลักษณ
สวยงาม และมีราคาแพงเกินความจําเปนในการใชงานจริง เนื่องจากผลการศึกษาที่พบวาผูซ้ือโดย
สวนใหญไมคํานึงถึงความจําเปนในจุดนี้ หรือไมเลือกตัดสินใจซื้อเนื่องจากสาเหตุดังกลาว 
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 ขั้นตอนที่ 5  การอุปโภคบริโภค บริษัทผูผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนตควรจัดทําแผนพับ
หรือคูมือการใชงานที่ถูกตอง ขอควรระวัง การสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นขณะใชงาน การ
ตรวจสอบสภาพยาง และการแกไขเหตุการณเฉพาะหนา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยกระจายเอกสารไป
ตามรานคาปลีกซึ่งเปนตัวแทนจําหนาย เพื่อแจกจายใหกับลูกคา เปนการใหความรู ความเขาใจใน
การดูแลรักษาและแกไขความผิดปกติในเบื้องตนแกลูกคา ซ่ึงแสดงถึงความใสใจดูแลในความ
ปลอดภัยที่มีตอลูกคา ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกบริษัท 
 
 ขั้นตอนที่ 6  การประเมินทางเลือกหลังซื้อของลูกคา บริษัทผูผลิตในอุตสาหกรรมยาง
รถยนตควรจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาของบริษัท รวมถึง
ความประทับใจตอคุณภาพในแตละดาน ขอดี ขอดอย หรือปญหาที่พบจากการใชงาน เพื่อนําขอมูล
ที่ไดไปทําการปรับปรุงสินคาใหดีขึ้นตอไป โดยใหผูซ้ือเขาไปทําแบบสอบถามไดในเวปไซตของ
ผูผลิตโดยตรง ในดานราคาควรมีการพิจารณาดานตนทุนการผลิตทุก ๆ ป เพื่อเพิ่มโอกาสความ
ไดเปรียบทางการแขงขันและเปนประโยชนตอผูซ้ือ ซ่ึงหากสามารถทําการลดตนทุนการผลิตไดใน
บางสวนโดยไมกระทบกระเทือนตอผลกําไร เชน การตอรองกับคูคาเรื่องวัตถุดิบบางชนิดที่
สามารถลดราคาได  
 
 ขั้นตอนที่ 7  การจัดการกับยางรถยนตเกาที่เคยใชงานแลว บริษัทผูผลิตในอุตสาหกรรมยาง
รถยนตสามารถรับซื้อยางรถยนตเกาจากรานตัวแทนจําหนายหรือรานคาปลีกยางรถยนต เพื่อนํามา
แปรรูปหรือขายตอเปนสินคา Recycle จัดทํานโยบายในการรักษาสิ่งแวดลอมและจัดทําการโฆษณา
ประชาสัมพันธใหผูซ้ือเห็นถึงนโยบายการไมทําลายสิ่งแวดลอมของบริษัท ซ่ึงจะเปนการเพิ่ม
ภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท รวมทั้งจัดทําแผนพับแสดงการกําจัดยางรถยนตเกาที่ถูกวิธีเพื่อเผยแพร
ความรูใหแกผูบริโภค 
 
 สําหรับธุรกิจคาปลีกยางรถยนต และยางอะไหล รวมทั้งธุรกิจการซอมบํารุงรถยนตมี
ขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1  การสรางความตระหนักถึงความตองการ ผูคาปลีกควรมีการทําการสงเสริม
การขายรวมกับบริษัทผูผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต เพื่อเพิ่มแรงกระตุนใหผูซ้ือตัดสินใจเร็วขึ้น 
เชน การลดราคากรณีซ้ือเปนชุด การแจกของแถมสําหรับลูกคา เมื่อนํารถยนตมาเปลี่ยนยางใน
ชวงเวลาที่กําหนด และชวยเนนย้ํากับผูซ้ือถึงประโยชนของการเปลี่ยนยางรถยนตเมื่อครบอายุการ
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ใชงาน โดยไมตองรอใหยางรถยนตเสื่อมสภาพแลวจึงนํามาเปลี่ยนหรือซ้ือใหม เพื่อความปลอดภัย
สูงสุดในการใชงาน 
 
 ขั้นตอนที่ 2  การแสวงหาขอมูลของผูซ้ือ ธุรกิจคาปลีกยางรถยนต และยางอะไหล 
รวมทั้งธุรกิจการซอมบํารุงรถยนตควรเนนใหมากที่สุดในดานการฝกอบรมชางใหมีความชํานาญ มี
ความรูในสินคาแตละยี่หอ แตละรุน แตละแบบเปนอยางดี ตลอดจนวิธีการใชงาน และดูแลรักษา
ยางรถยนต เพื่อใหสามารถชี้แจงผูซ้ือไดอยางถูกตองชัดเจน เนื่องจากชางเปนแหลงขอมูลและเปนผู
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ซ่ึงเมื่อผูซ้ือเกิดความประทับใจและเชื่อถือในบริการก็จะทํา
ใหเกิดความภักดีและการซื้อซํ้า 
 
 ขั้นตอนที่ 3  การใหขอมูลเพื่อการประเมินทางเลือกกอนการซื้อ เนื่องจากผูซ้ือสวนใหญ
ใหความสําคัญกับยี่หอยางรถยนตที่มีช่ือเสียงดานความปลอดภัย ดังนั้นธุรกิจคาปลีกยางรถยนต 
และยางอะไหล รวมถึงรานตัวแทนจําหนายควรเลือกจัดจําหนายสินคายางรถยนตที่มีช่ือเสียงดาน
ความปลอดภัย ไมมีประวัติเสียดานคุณภาพ อีกทั้งควรจัดหายางรถยนตที่มีคุณสมบัติดานการ
ประหยัดน้ํามันมาเปนอีกหนึ่งทางเลือก เนื่องจากผูซ้ือบางสวนตองการสินคาในลักษณะเชนนี้ 
 ในสวนของนโยบายการขาย ธุรกิจคาปลีกยางรถยนต และยางอะไหล รวมถึงราน
ตัวแทนจําหนายควรกําหนดเวลาเปด – ปดสะดวกตอการเขารับบริการ มีการสรุปคาใชจายที่ชัดเจน
ใหกับลูกคา การนัดหมายตรงเวลา การบริการมีคุณภาพ ชางที่ใหบริการควรมีความรูความชํานาญ
ในการใหบริการ มีความสุภาพ ออนนอม มนุษยสัมพันธดี เขาใจความตองการของผูซ้ือ ราน
ตัวแทนจําหนายมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย สถานที่สะอาดเรียบรอย การจัดแสดงสินคา (ยาง
รถยนต) สวยงามเปนระเบียบ ที่จอดรถสะดวกสบาย นอกจากนั้นเจาของธุรกิจคาปลีกยางรถยนต 
และยางอะไหล รวมถึงรานตัวแทนจําหนายควรใหความสําคัญและมั่นใจวาชางทุกคนในรานที่
ใหบริการแกผูซ้ือ ตองมีความรูและความแมนยําในการใหขอมูลแกลูกคา เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ซ้ือ ทั้งในดานขอดี จุดเดน ขอจํากัดของยางรถยนตแตละยี่หอ รุน หรือแบบ วิธีการใชงานยาง
รถยนตแตละประเภท เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกไดตรงกับความตองการดานประโยชนในการใช
สอยมากที่สุด รวมทั้งควรใหบริการแบบครบวงจรเนื่องจากเปนความคาดหวังของผูซ้ือและทําการ
สงเสริมการขาย เชน เมื่อซ้ือยางรถยนตเปนชุดก็จะทําการติดตั้ง  ตรวจเช็คการตั้งศูนย ถวงลอฟรี 
พรอมรับประกันตลอดอายุการใชงานของยางรถยนต ในสวนของการใหบริการ ผูคาปลีกยาง
รถยนตควรจัดเตรียมดานสถานที่ใหบริการ ตลอดจนอุปกรณเครื่องมืออยางเพียงพอ มีการฝกอบรม
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ชางใหมีความชํานาญ สามารถทํางานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว มีฝายตอนรับและบริการลูกคาที่มี
อัธยาศัย มีความเต็มใจใหบริการ สามารถดูแลตอบคําถาม และใหขอมูลลูกคาไดอยางชัดเจน 
 
 ขั้นตอนที่ 4  การตัดสินใจซื้อ จากผลการศึกษาที่พบวาผูซ้ือมักจะซื้อ/เปลี่ยนยางรถยนต
พรอมกันทั้งสี่เสน และใชเวลาในการตัดสินใจกอนซื้อประมาณหนึ่งอาทิตย และซ้ือ/เปลี่ยนยาง
รถยนตมากกวาสองปตอคร้ัง โดยมีคาใชจายสวนใหญอยูที่ประมาณ 5,000 - 20,000 บาท ดังนั้น      
ผูประกอบธุรกิจคาปลีกยางรถยนต และยางอะไหล รวมถึงรานตัวแทนจําหนายควรวางนโยบายการ
ขายใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูซ้ือดวยการเนนการขายยางรถยนตเปนชุดในราคาพิเศษ หรือ
ซ้ือสามเสนแถมฟรีหนึ่งเสน เพื่อเปนการจูงใจใหเกิดการซื้อ รวมทั้งไมควรทําการเก็บสต็อกยาง
รถยนตไวมากนัก เนื่องจากผูซ้ือสวนใหญไมไดซ้ือ/เปลี่ยนในทันที และควรใหความรูแกผูซ้ือดวย
การแจกแผนพับ ใบปลิว หรือส่ือโฆษณาทองถ่ิน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ ใหผูซ้ือเห็นถึงความ
จําเปนในการเปลี่ยนยางรถยนตเมื่อถึงกําหนดการเปลี่ยนตามอายุการใชงาน เพื่อใหเกิดการซื้ออยาง
สม่ําเสมอ และมียางรถยนตในหลากหลายรุน แบบ ที่มีราคาอยูในระหวาง 5,000 - 20,000 บาท 
เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อไดตามงบประมาณที่มีอยู สวนยางรถยนตที่มีรูปลักษณภายนอก
สวยงามเกินความจําเปนในการใชงานจะตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมเทานั้น ซ่ึง
คิดเปนสัดสวนที่ไมมาก ฉะนั้นควรเนนที่การขายยางรถยนตที่เหมาะกับการใชงานทั่วไป 
 
 ขั้นตอนที่ 5 การอุปโภคบริโภค จากผลการศึกษาที่พบวา ผูซ้ือยางรถยนตสวนใหญมี
ความรูความเขาใจพื้นฐานในการดูแลรักษายางรถยนต และเลือกปฏิบัติโดยวิธีงาย ๆ ดวยตนเอง
กอน โดยไมพึ่งพารานคาปลีกยางรถยนต ยางอะไหล และรานตัวแทนจําหนาย ดังนั้นเพื่อเปนการ
สรางภาพลักษณที่ดีและใหบริการแกลูกคาไดอยางตรงจุด รานคาปลีกยางรถยนต ยางอะไหล และ
รานตัวแทนจําหนายควรจัดทําแผนพับที่มีเนื้อหาในการใหความรูในการดูแลรักษายางรถยนตดวย
ตนเองเบื้องตน โดยสอดแทรกความรูทางเทคนิคที่มีประโยชนตอผูซ้ือ รวมท้ังชี้แจงใหเห็นผลเสีย
จากการที่ผูซ้ือไมเก็บยางอะไหลสํารองไวที่รถ ทําใหไมสามารถจัดหาไดทันทวงทีเมื่อเกิดความ
ตองการ และมอบใหแกผูซ้ือเมื่อนํายางรถยนตมาเปลี่ยนที่ราน ซ่ึงสามารถสรางความประทับใจ
ใหแกผูซ้ือได 
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 ขั้นตอนที่ 6 การประเมินทางเลือกหลังซื้อ เนื่องจากหนึ่งในความพึงพอใจหลังการซื้อของ 
ผูซ้ือยางรถยนตคือ ความสะดวกในการซื้อตามรานคาและตัวแทนจําหนายตาง ๆ ดังนั้นรานคาปลีก
ยางรถยนต ยางอะไหล และรานตัวแทนจําหนายควรเลือกตั้งอยูในทําเลที่ดี งายตอการเดินทางมาใช
บริการ เชน ในบริเวณชุมชน ติดถนนใหญ มีการตั้งปายชื่อรานดวยตัวหนังสือขนาดใหญ มองเห็น
ไดอยางชัดเจน มีสีสันดึงดูดใจ สวนราคาของยางรถยนต ซ่ึงเปนสินคาที่มีราคาคอนขางแพง ผูซ้ือ
ไมมีอํานาจในการตอรองมากนัก ดังนั้นจึงควรมียางรถยนตใหเลือกในหลากหลายรูปแบบและราคา
เพื่อใหผูซ้ือสามารถเลือกซื้อไดตรงกับความตองการและเพียงพอกับงบประมาณที่มีอยู นอกจากนั้น 
ผูคาปลีกยางรถยนตควรมีการจัดทําแบบประเมิน เพื่อตรวจวัดความพึงพอใจของลูกคา ทั้งที่
เกี่ยวของกับตัวสินคาและบริการที่ไดรับวาอยูในระดับใด มีจุดเดนหรือขอบกพรองที่ตองปรับปรุง
ในจุดใดบาง เพื่อนําผลที่ไดไปปรับทั้งในดานการคัดเลือกสินคาที่จะมาจําหนายในราน รวมถึง
รูปแบบการใหบริการใหตรงกับความตองการลูกคามากที่สุด 
 
 ขั้นตอนที่ 7  การจัดการกับยางเกาที่เคยใชงานแลว ผูคาปลีกยางรถยนตควรอํานวยความ
สะดวกกับลูกคาในการจัดการกับยางรถยนตเกาที่ใชแลว เชน กรณียางรถยนตที่มีสภาพพอใชงาน
ได ทางรานยินดีรับซื้อตอ ในราคาที่ยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบลูกคา สวนยางรถยนตที่หมดสภาพ
การใชงานแลว ทางรานก็สามารถรับไปจัดการกําจัดใหตอไป โดยไมคิดคาใชจาย 

 
 
 
 


