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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้ เพื่อศกึษาขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจ

ซื้อยางรถยนต์ Bridgestone ส าหรบัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร             
โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คือ ผู้ขบัขี่รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลที่อาศัยในกรุงเทพมหานครโดยมีอายุตัง้แต่             
18 ปีขึน้ไป มคีวามสนใจซือ้ยางรถยนต์ Bridgestone จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
สถติวิเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว สถติคิ่าท ีและสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 38 - 47 ปี สถานภาพโสด อาชพี 
พนกังานบรษิทัเอกชน รายได ้35,001 - 45,000 บาท  

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัด ีส่วนด้านการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์ Bridgestone พบว่า  
มรีะดบัความส าคญัในดา้นการตดัสนิใจซือ้อยู่ในระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑไ์ดแ้ก่ ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ์ ดา้นคุณลกัษณะ
ของผลติภณัฑ ์ดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ และราคา ยางรถยนต ์Bridgestone มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์ Bridgestone ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสูง 
ค่อนขา้งต ่า ปานกลาง และสงูมาก มทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์การตดัสนิใจบรโิภค ยางรถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  



2 
 

Abstract 
 

The purpose of research was to study the product factors related to the buying decisions of 
consumers of the Bridgestone tire brand for seven passenger cars in the Bangkok metropolitan area. 
This research was conducted with the sample of four hundred consumers, who were over eighteen years 
of age and had bought the Bridgestone tire brand for seven passenger cars. The survey data was 
collected through questionnaires. The percentage, means, standard deviation were evaluated by 
statistical analysis. The hypothesis testing was conducted by a t-test, one-way ANOVA and Pearson 
product moment correlation coefficient.  

  The results of this research were as follows:    
  The majority of consumers were male, thirty-eight to forty seven years of age, single, 

employees of private organization with average income of 35,001 – 45,000 baht per month. 
  The overall product factors were at a good level, Most of the respondents made the decision 

to buy the Bridgestone tire brand at a high level. 
  The result of hypothesis testing showed that the correlation of product factors in terms of 

product quality, product characteristics, design, brand name, price, the buying decisions of consumers on 
the Bridgestone tire brand for seven passenger cars in the Bangkok Metropolitan area were at high, 
relatively low, moderate and very high levels in a positive direction at a statistical significance of 0.01. 
 
Keywords: Product, Consumer purchasing decisions, Tire 
 

บทน า 
เนื่องจากผลของการประกาศนโยบายคืนภาษีรถคันแรกที่ท าสญัญาซื้อขายรถยนต์ตัง้แต่วนัที่ 16 

กนัยายน พ.ศ. 2554  ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  ท าใหม้ยีอดจองรถยนตเ์พิม่ขึน้ในปี 2555 เป็นจ านวน 1.2-1.3 
ลา้นคนั โดยมจี านวนรถจดทะเบยีนใหม่ในกรุงเทพมหานครมากถงึ 451 ,651 คนั ซึง่เป็นโอกาสเตบิโตของตลาด
ยางรถยนตท์ีต่อ้งรองรบักบัจ านวนของรถยนต์ทีม่กีารผลติมากขึน้ โดยมแีนวโน้มทีต่ลาดจะมคีวามต้องการถงึ 12 
ลา้นเสน้ในปี 2557 โดยสดัส่วนของตลาดยางรถยนต์ แบ่งเป็น ตลาดภายในประเทศ 55% ตลาดน าเขา้ 5% และ
ส่งออก 40% มีมูลค่าตลาด รวม 18 ,000-20,000 ล้านบาท และหลงัจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) จะสง่ผลใหต้ลาดยางรถยนตเ์มอืงไทยแขง่ขนักนัอย่างรุนแรงมากยิง่ขึน้  

ตลาดผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของไทยประกอบไปด้วย Bridgestone (Thailand), 
Siam Michelin Group และ Goodyear (Thailand) ซึง่มสี่วนแบ่งทางการตลาดของทัง้สามบรษิทัอยู่ในสามอนัดบั
แรกของไทย ซึ่งเป็นผู้ผลติทีม่ศีกัยภาพ มกีารพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง และใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการ
ผลติยางรถยนต์  เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้โดยโครงสรา้งของตลาดยางรถยนต์แบ่งออก 2 
ตลาดดงันี้ 

1. ตลาด REM (Replacement Equipment Manufacturing) ตลาดทดแทนคอืตลาดที่มกีลุ่มลูกค้าเป็น
ผูใ้ชร้ถทัว่ไปทีซ่ื้อยางเสน้ใหม่มาเปลีย่นเพื่อทดแทนเสน้เดมิที่เสยีหรอืเสื่อมสภาพไป มมีูลค่าตลาดรวมประมาณ 
8,000 ลา้นบาทต่อปี หรอืคดิเป็นสดัสว่น 40% ของมลูค่าตลาดรวมทัง้หมด เป็นตลาดทีม่กีารแขง่ขนักนัสงูทีส่ดุ  
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2. ตลาด OEM (Original Equipment Manufacturing) เป็นตลาดกลุ่มลูกคา้โรงงานผูผ้ลติอุตสาหกรรม
รถยนต์ มมีูลค่าตลาดรวมประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี หรอืคดิเป็นสดัส่วน 15% ของมูลค่าตลาดรวมทัง้หมด 
(Research Department, Bangkok Bank Public Company Limited, 2002) 

เมื่อมองในตวัผลติภณัฑ ์ยางรถยนตจ์ดัเป็นสนิคา้ทีส่ามารถทดแทนกนัได ้เทคโนโลยใีนการผลติของแต่
ละบรษิทักม็คีวามใกลเ้คยีงกนั และผูซ้ือ้ไม่มตีน้ทุนในการเปลีย่นไปใชส้นิคา้อกียีห่อ้หนึ่ง (switching cost) จงึท าให้
ลูกคา้มอี านาจต่อรองกบัผู้ผลติเป็นอย่างมาก โดยจ านวนรถยนต์ที่มจี านวนเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมากส่วนใหญ่เป็น
รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 คน ทีจ่ดทะเบยีนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และหลงัจากทีเ่จา้ของรถยนตใ์ชร้ถได้
ระยะหนึ่งประมาณ 2-3 ปีหรอื 50,000 กโิลเมตร กจ็ะต้องมกีารเปลีย่นยางรถยนต์แทนยางชุดเก่าที่ตดิตัง้มาจาก
โรงงานผูผ้ลติ (OEM) ดงันัน้ตลาดยางทดแทนจงึเป็นตลาดทีม่ผีูบ้รโิภคจ านวนมาก และมสีดัสว่นมากทีส่ดุในตลาด
ยางรถยนต์ จึงท าให้ผู้วิจ ัยสนใจศึกษาเฉพาะตลาดยางทดแทนโดยจะศึกษาปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มี
ความสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต ์Bridgestone ส าหรบัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ขอ้มลูทางดา้นผลติภณัฑท์ีไ่ดน้ัน้จะมปีระโยชน์ต่อผูผ้ลติยางรถยนต ์เพื่อน าไปวางแผน
กลยุทธด์า้นผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 

 
จดุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์ Bridgestone ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์ Bridgestone ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชพี และจ านวนสมาชกิในครอบครวั 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ชฟิแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 659) ไดใ้หค้วามหมายของกระบวน การตดัสนิใจซือ้

ของผูบ้รโิภคว่า เป็นขัน้ตอนในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากสองทางเลอืกขึน้ไปพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะ พจิารณาใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจ ทัง้ดา้นจติใจ (ความรูส้กึนึกคดิ) และพฤตกิรรมทางกายภาพ การซือ้เป็น
กิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการซื้อ และเกิด
พฤตกิรรมการซือ้ตามบุคคลอื่น 

เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 192) ไดก้ล่าวถงึ กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคว่า ในการทีผู่บ้รโิภคจะ
ซือ้สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง จะต้องมกีระบวนการตัง้แต่จุดเริม่ตน้ไปจนถงึทศันคตหิลงัจากทีไ่ดใ้ชส้นิคา้แลว้ ซึง่สามารถ
พจิารณาเป็นขัน้ตอนไดด้งันี้ การมองเหน็ปัญหา การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมนิทางการ
เลอืก การตดัสนิใจซือ้ ทศันคตหิลงัการซือ้ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ ชวลติ ประภวานนท์ สมชาย หิรญักติติ สมศกัดิ ์วานิชยาภรณ์ และสุดา สุวรรณภิ
รมณ์ (2539: 470) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะซื้อหรือปฏิเสธผลิต ภัณฑ์ เป็นช่วง
ข้อเท็จจริงข้อสุดท้ายส าหรบันักการตลาดซึ่งชี้ความส าคัญว่า กลยุทธ์การตลาดฉลาด มองการณ์ไกลและมี
ประสทิธผิล หรอืชีว้่ามกีารวางแผนทีผ่ดิพลาด ดงันัน้นกัการตลาดจะสนใจในกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
เมื่อผูบ้รโิภคตดัสนิใจมากกว่าหนึ่งทางเลอืกขึน้ไป การตดัสนิใจว่าจะไม่ซือ้กเ็ป็นทางเลอืกเช่นเดยีวกนั  

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2538: 19) กล่าวไว้ว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจของผู้บรโิภคคือ 
ผูบ้รโิภคแต่ละคนจะมคีวามแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ ซึง่เป็นผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ 
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และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ท าใหก้ารตดัสนิใจซือ้ของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้นกัการตลาด
จงึจ าเป็นตอ้งศกึษาปัจจยัต่างๆ ซึง่จะมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคอย่างเหมาะสม 

คอตเลอร ์และอารม์สตรอง (Kotler; & Armstrong. 1997: 158) ไดอ้ธบิายถงึขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้
ว่า เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค พบว่าผูบ้รโิภคผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คอื การรบัรูถ้ึง
ความจ าเป็น การคน้หาขอ้มูล การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ซึง่แสดง
ใหเ้หน็ว่ากระบวนการซือ้เริม่ตน้ก่อนการซือ้จรงิๆ และมผีลกระทบหลงัการซือ้ 

ปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
1. ความจ าเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของมนุษย์ทัง้ 3 

ประการนี้สามารถใช้แทนกนัได้ ความจ าเป็นใช้ส าหรบัสนิค้าที่จ า เป็นต่อการครองชพี ความต้องการใช้ส าหรบั
ความตอ้งการทางจติวทิยาทีส่งูขึน้กว่าความจ าเป็น และความปรารถนาถอืว่า เป็นความตอ้งการทางดา้นจติวทิยา
ทีส่งูทีสุ่ด ดงันัน้ความจ าเป็นและความต้องการจะท าให ้นักการตลาดขายสนิคา้ไดโ้ดยทีส่นิคา้และบรกิารเป็นสิง่ที่
สามารถแกปั้ญหาไดเ้พราะความจ าเป็นและความตอ้งการคอืปัญหา  

2. แรงจงูใจ (Motives) หมายถงึ ปัญหาทีถ่งึจุดวกิฤตทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความไม่สบายใจ แรงจงูใจจงึ
เป็นความตอ้งการทีจ่ะบงัคบัใหบุ้คคลหาวธิมีาตอบสนองความพงึพอใจใหก้บัตวัเอง โดยแรงจงูใจนัน้มพีืน้ฐานมา
จากความจ าเป็น คือถ้าไม่จ าเป็นก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ และความจ าเป็นเมื่อเกิดเป็นความรุนแรงขึ้นในใจก็จะ
กลายเป็นตณัหาแห่งความตอ้งการ นกัการตลาดจงึมหีน้าทีก่ระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้  

ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
1. สภาพทางเศรษฐกจิ (Economy) เป็นสิง่ทีก่ าหนดอ านาจการซือ้ของผูบ้รโิภค เมื่อผูบ้รโิภคเกดิความ

ต้องการในตัวสินค้า แต่ราคาสินค้าที่แพงเกินไปจึงไม่สามารถซื้อได้ สิ่งนี้คือปัจจัยที่จะเป็นตัวช่วยก าหนด
พฤตกิรรม  

2. ครอบครวั (Family) ครอบครวัท าใหเ้กดิการตอบสนองต่อความต้องการผลติภณัฑ ์นักการตลาดตอ้ง
เป็นนักพฤตกิรรมศาสตรใ์นเรื่องครอบครวั คอืต้องเขา้ใจว่าครอบครวัเป็นส่วนหนึ่งของตวัแทนกระบวนการทาง
สงัคม ครอบครวัจงึเป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติใหก้บัมนุษย์ 

3. สงัคม (Social Group) ลกัษณะดา้นสงัคมประกอบด้วย รูปแบบการด ารงชวีติ (Lifestyles) ค่านิยม
สงัคม (Social Values) และความเชื่อถอื (Belief) นกัการตลาดตอ้งเป็นนกัสงัคมวทิยา เพื่อทีจ่ะมองถงึอทิธพิลของ
สงัคมทีม่กีารอยู่ร่วมกนัโดยเฉพาะในเรื่องของบรรทดัฐานว่าสิง่ใดทีส่งัคมยอมรบัไดแ้ละสิง่ใดทีส่งัคมยอมรบัไม่ได ้ 

4. วฒันธรรม (Culture) เป็นกลุ่มค่านิยมพื้นฐาน (Basic Value) การรบัรู ้(Perception) ความต้องการ 
(Wants) และพฤตกิรรม (Behavior) ซึง่เป็นการเรยีนรูจ้ากการร่วมเป็นสมาชกิของสงัคมในครอบครวั วฒันธรรมจงึ
เป็นรูปแบบหรอืวถิใีนการด าเนินชวีติทีค่นส่วนใหญ่ในสงัคมยอมรบั นักการตลาดต้องเป็นนักมานุษยวทิยาเพื่อจะ
ไดท้ราบว่าวฒันธรรมของแต่ละสงัคมไม่เหมอืนกนั  

5. การติดต่อธุรกิจ (Business Contacts) คือโอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบเห็นสินค้า หากสินค้าใดที่
ผูบ้รโิภคไดพ้บเหน็บ่อยๆกจ็ะมคีวามคุน้เคยซึง่จะทาให้ผู้บรโิภคเกดิความรู้สกึไว้วางใจ และมคีวามยนิดทีี่จะใช้
สนิค้านัน้ๆ แต่สนิค้าที่ผู้บริโภคไม่รู้จกั ไม่ค่อยพบเห็นก็ท าให้ไม่มีความคุ้นเคยและเมื่อไม่คุ้นเคยก็ไม่ มีความ
ไว้วางใจและไม่อยากใช้สนิค้านัน้ ดงันัน้ในการท าธุรกจิจงึต้องเน้นในเรื่องของการท าให้เกดิการพบเหน็ในตรา
สนิคา้ (Brand Contact) คอืการน าสนิคา้เขา้ไปใหผู้บ้รโิภคไดพ้บเหน็ รูจ้กั สมัผสั เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางด้านผลิตภณัฑ ์
ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ใดๆ ทีเ่สนอออกสูต่ลาดเพื่อการรูจ้กั การเป็นเจา้ของ การใชห้รอืการ

บรโิภค และสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของตลาดได ้(Kotler and Armstrong. 1996: 429) 
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ดงันัน้ ผลติภณัฑอ์าจเป็นสิง่ใดกไ็ดท้ีต่อบสนองความจ าเป็นหรอืความต้องการของมนุษย ์ซึง่ถือว่าทัง้สองฝ่ายอยู่
ในกระบวนการแลกเปลีย่น เช่น สนิคา้ บรกิาร ความช านาญ เหตุการณ์ บุคคล สถานที ่ความเป็นเจา้ของ องคก์าร 
ขอ้มูลและความคดิ (Kotler. 2000: 429) ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย (1) ผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน (Tangible goods) เช่น
รถยนต์ รองเท้า คอมพวิเตอร์ (2) ผลติภณัฑ์ที่ไม่มตีวัตน (Intangible goods) เช่น การให้ค าปรกึษา ประกนัภยั 
การศกึษา เป็นตน้ 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2543: 15-25) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การ
พิจารณาถึงคุณสมบตัิของผลติภัณฑ์ที่สามารถจูงใจตลาดได้โดยถือเกณฑ์คุณสมบตัิ 4 ประการ องค์ประกอบ
ผลติภณัฑน์ัน้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายผลติภณัฑ์ซึง่จะต้องค านึงถงึคุณสมบตักิล่าวคอื ความสามารถ
ของผลติภณัฑใ์นการจงูใจตลาด ลกัษณะและคุณภาพของผลติภณัฑ ์สว่นประสมบรกิาร และ คุณภาพบรกิาร และ
ขณะเดียวกันการตัง้ราคาถือเกณฑ์คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ (Value-Based Prices) ซึ่งการก าหนดองค์ประกอบ
ผลติภณัฑน์ัน้จะตอ้งค านึงถงึประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

1. ความสามารถจงูใจของสิง่ทีน่ าเสนอต่อตลาด (Attractiveness of The Market Offering) ในประเดน็นี้
ผลติภณัฑจ์ะตอ้งสามารถตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ไดเ้หนือกว่าคู่แขง่ขนั  

2. รูปลักษณะ (Features) และคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) ลักษณะผลิตภัณฑ์จะต้อง
ตอบสนองความจ าเป็น และความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ดกีว่าคู่แขง่ขนั ดงันัน้ผลติภณัฑส์ว่นใหญ่ทีป่ระสบความส าเรจ็มกัจะเกดิขึ้นจาก
การคน้พบลกัษณะความตอ้งการทีซ่่อนเรน้ของลกูคา้ แลว้นกัการตลาดจงึคน้หาขอ้มลูทางดา้นเทคนิคการผลติ 

3. ส่วนประสมบริการและคุณภาพบริการ (Services Mix and Quality) : ปัจจัยที่ให้การสนับสนุน 
(Support elements) นอกจากค านึงรูปลกัษณะของผลติภณัฑ์แล้ว นักการตลาดจะต้องค านึงถึงว่าจะจดับรกิาร
เสรมิอะไรใหก้บัลกูคา้ไดบ้า้ง  

4. ราคาซึ่งถือเกณฑ์คุณค่า (Value-Base Prices) ในการตัง้ราคานี้ จะต้องยึดถือคุณค่าการรับรู ้
ผลติภัณฑ์(Perceived Value) เพราะเป็นสิง่จ าเป็นที่นักการตลาดจะต้องสรา้งมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กบั
ผลติภณัฑ ์ 

ลกัษณะระดับผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ (Product Level) หมายถึง ลักษณะด้านต่างๆ 5 ประการของ
ผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย (Kotler. 2000: 395) 

1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ส าคญัของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเสนอขาย 
ให้กับผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอย การแก้ปัญหาให้ลูกค้า การขายความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย การประหยดั เช่น ผลประโยชน์ทีส่ าคญัของรถยนต ์คอื เป็นพาหนะเดนิทาง 

2. รูปลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีตัวตน (Formal or Tangible product) หมายถึง 
ลกัษณะทางกายภาพทีผู่บ้รโิภคสมัผสั หรอืรบัรูไ้ดเ้ป็นสว่นทีท่ าใหผ้ลติภณัฑห์ลกัท าหน้าทีไ่ดส้มบรูณ์ขึน้ หรอืเชญิ
ชวนใหใ้ชม้ากขึน้ประกอบดว้ย (1) ระดบัคุณภาพ (2) รูปร่างลกัษณะ (3) รูปแบบ (4) การบรรจุภณัฑ ์(5) ชื่อตรา
สนิคา้ (6) ลกัษณะทางกายภาพอื่นๆ 

3. ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั (Expected product) เป็นกลุ่มของคุณสมบตัแิละเงื่อนไขทีผู่้ซือ้คาดหวงัว่า จะ
ไดร้บัและใชเ้ป็นขอ้ตกลงจากการซือ้สนิคา้ การเสนอผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัจะค านึงถงึความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
(Customer’s satisfaction)  

4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อได้รบัเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 
ผลติภณัฑห์ลกั และผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน ประกอบดว้ย (1) การขนส่ง (2) การใหส้นิเชื่อ (3) การรบัประกนั (4) การ
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บรกิารหลงัการขาย (5) การตดิตัง้ (6) การใหบ้รกิารอื่นๆ ตวัอย่างเช่น การรบัประกนัของรถยนต์ การใหบ้ริการ
หลงัการขายโดยมกีารการตรวจสภาพรถ 

5. ศกัยภาพเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของผลติภัณฑ์ใหม่ที่มีการ 
เปลีย่นแปลง หรอืพฒันาไปเพื่อความต้องการของลูกคา้ในอนาคต ผลติภณัฑ์บางชนิดผู้บรโิภคใหค้วามสนใจใน
ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ยารกัษาโรค หนังสือพิมพ์ แต่ผลิตภัณฑ์บางชนิดผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่อง ของ
รปูลกัษณ์เช่น รถยนต ์เสือ้ผา้ 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ทฤษฎปีระชากรศาสตร ์(Demographic) 
Kotler. (1997) อา้งถงึใน (ศุภนิตสา กอชยัพฤกษ์. 2549: 10) กล่าวถงึ โครงสรา้งทางประชากรศาสตร์

นัน้ประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะหลายประการ คุณลกัษณะหรอืองคป์ระกอบดา้นประชากรทีส่ าคญั ๆ ไดแ้ก่ อายุ 
เพศ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได ้เป็นตน้ 

(Hauser; & Duncan. 1959: 2) อ้างถึ งใน  (นิพนธ์ เทพวัลย์ . 2523: 1) ได้ ให้ความหมายของ
ประชากรศาสตร์ไว้ว่า ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และ
องค์ประกอบของประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนัน้ องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรได้แก่ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น และการ
เปลีย่นแปลงฐานะทางสงัคม  

(Schiffman; & Kanuk. 1994) ได้แสดงการแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร ์โดยถือเกณฑ์ตวัแปร
ตามประชากรศาสตรท์ีน่ิยมใชม้าก ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั อาชพี รายได ้ 

ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542: 44-52) ไดก้ล่าวถงึแนวความคดิดา้นประชากรนี้เป็นทฤษฎทีี่ใชห้ลกัการของ
ความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือพฤติกรรมพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคบัจากภายนอกมา
กระตุ้น เป็นความเชื่อทีว่่า คนที่มคีุณสมบตัิทางประชากรที่แตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมที่แตกต่างกนัไปดว้ย ซึ่ง
แนวความคดินี้ตรงกบัทฤษฎีกลุ่มสงัคม (Social Categories Theory) ของ (Defleur; & Bcll-Rokeaoh. 1996) ที่
อธบิายว่าพฤตกิรรมของบุคคลเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคล หรอืลกัษณะทางประชากรซึง่ลกัษณะเหล่านี้
สามารถอธบิายเป็นกลุ่มๆไดค้อื บุคคลที่มพีฤติกรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้บุคคลที่อยู่ใน
ล าดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบั และตอบสนองต่อเนื้อหาขา่วสารในแบบเดยีวกนั และทฤษฎคีวามแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory) ซึง่ทฤษฎนีี้ไดร้บัการพฒันาจากแนวความคดิเรื่องสิง่เรา้ 

ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) ได้อธบิายถึงคุณสมบตัิเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่างกนัในแต่ละคน 
คุณสมบตัเิหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อผูร้บัสารในการท าการสือ่สารอย่างไรกต็ามใน การสือ่สารในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั
นัน้ จ านวนของผู้รบัสารกม็ีปริมาณแตกต่างกนัด้วย การวเิคราะห์ผู้รบัสารที่มีจ านวนน้อยคนนัน้ มกัไม่ค่อยมี
ปัญหา หรอืมปัีญหาน้อยกว่าการวเิคราะห์ผู้รบัสารที่มจี านวนมาก เนื่องจากการวเิคราะห์คนที่มจี านวนน้อยเรา
สามารถวเิคราะหผ์ูร้บัสารทุกคนได ้แต่ในการวเิคราะหค์นจ านวนมากเราไม่สามารถวเิคราะหผ์ูร้บัสารแต่ละคนได้
เพราะมผีู้รบัสารจ านวนมากเกนิไป  นอกจากนี้ผู้ส่งสารยงัไม่รูจ้กัผู้รบัสารแต่ละคนดว้ย ดงันัน้ วธิกีารทีด่ทีีสุ่ดใน
การวเิคราะห์ผู้รบัสารที่ประกอบไปด้วยคนจ านวนมากก็คือการจ าแนกผู้รบัสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะ
ประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ การศกึษา ศาสนา 
สถานภาพสมรส เป็นตน้  ซึง่คุณสมบตัเิหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มผีลต่อการรบัรู ้การตคีวาม และการเขา้ใจในการสือ่สาร
ทัง้สิน้ (กติมิา สรุสนธ.ิ 2541: 15-17) 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้คอื  ผูข้บัขีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคคลทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร โดยมอีายุ

ตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป (อายุของผู้ที่ประสงค์จะขอรบัใบขบัขีต่าม พ.ร.บ. รถยนต์ระบุว่า ใบขบัขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
ชัว่คราว ต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์) มรีถยนต์เป็นของตนเองซึง่ไม่จ ากดัยีห่อ้และรุ่นทีม่คีวามสนใจซือ้ยาง
รถยนต ์Bridgestone ในกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้คอื ผูข้บัขีร่ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครโดย

มอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป มคีวามสนใจซื้อยางรถยนต์ Bridgestone  เนื่องจากผู้วจิยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรก าหนดขนาดตวัอย่างของ W. G. Cochran (1953)  

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงที่ศูนย์ บรกิารยาง
รถยนต์ “คอ็กพิท”  ซึ่งเป็นศูนย์บรกิารยางรถยนต์ภายใต้การบรหิารงานโดยบรษิัท บรดิจสโตนเซลส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั และมจี านวนศนูยบ์รกิารมากเป็นอนัดบัหนึ่ง 

ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใชว้ธิกีารจบัสลาก (Lottery) 
จ านวน 8 แห่ง จากศนูยบ์รกิารทัง้ 37 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผ้ลดงันี้ 

1. เขตบางนา (คอ็กพทิ ธนายางพาณิชย)์ 
2. เขตดนิแดง (คอ็กพทิ สามเอ ออโตเ้ซอรว์สิ) 
3. เขตคลองเตย (คอ็กพทิ พระราม 4 กลว้ยน ้าไท) 
4. เขตบางบอน (คอ็กพทิ ท ีซ ีออโตเ้ซอรวสิ) 
5. เขตประเวศ (คอ็กพทิ ก.เจรญิคอ็กพทิ) 
6. เขตหลกัสี ่(คอ็กพทิ วจิติรบรกิาร) 
7. เขตบงึกุ่ม (คอ็กพทิ สหยางทอง) 
8. เขตบางกะปิ (คอ็กพทิ เพนทาเคลิ พ)ี 

ขัน้ตอนท่ี 3  วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยแบ่งจ านวนตวัอย่างในแต่ละ
ศนูยบ์รกิารทัง้ 8 แห่ง ตามขัน้ตอนที ่2 ในสดัสว่นทีเ่ทา่ๆ กนัคอื ศนูยบ์รกิารละ 50 คน 

ขัน้ตอนท่ี 4  วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย
ใชแ้บบสอบถามทีจ่ดัเจรยีมไวน้ าไปเกบ็ขอ้มลูตามศนูยบ์รกิารทีเ่จาะจงไวจ้นครบจ านวน 400 ตวัอย่างตามทีไ่ด้
ก าหนดไว ้  

 
ผลการวิจยั 

ผลการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบั ปัจจยัทางด้านผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต ์
Bridgestone ส าหรบัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้
ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1  การวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้อาชพี สถานภาพ

สมรส ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 38-47 ปี จ านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.20 เป็นเพศ
ชายมจี านวน 278 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.00 สถานภาพโสด จ านวน 244 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.00 อาชพีพนกังาน
เอกชน จ านวน 238 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.50 รายไดต่้อเดอืนอยู่ระหว่าง 35,001 - 45,000 บาท จ านวน 137 คน 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.25 

ตอนท่ี 2  การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัทางดา้นผลติภณัฑข์องยางรถยนต ์บรดิจสโตน 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัด้านผลติภณัฑ์อยู่ในระดบัดทีุกดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพ

ผลติภณัฑ์ คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ การออกแบบผลติภณัฑ์ ตราสนิคา้ และราคา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 
3.76 3.63 3.55 และ 3.49 ตามล าดบั 

ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ์ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบั
ปัจจยัผลติภัณฑ์ด้านคุณภาพผลติภณัฑ์ อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ได้แก่ ยางรถยนต์บรดิจสโตนเป็นยางรถยนต์ที่มี
คุณภาพ ยางรถยนต์บรดิจสโตนเป็นยางรถยนต์ที่ทนทานใช้งานได้ยาวนาน ยางรถยนต์ บรดิจสโตนเป็นยาง
รถยนตท์ีพ่ฒันาดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 3.80 และ 3.72 ตามล าดบั 

ด้านคุณลกัษณะของผลติภัณฑ์ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็น
เกีย่วกบัปัจจยัผลติภณัฑด์า้นคุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ ยางรถยนต ์บรดิจสโตนมคีวาม
สามารถในการควบคุมขณะขบัขีไ่ดด้ ียางรถยนต์บรดิจสโตนมคีวามสามารถในการยดึเกาะถนนไดด้ ียางรถยนต ์
บรดิจสโตนมคีวามสามารถในการรดีน ้าไดด้ ีและยางรถยนต์บรดิจสโตนมเีสยีงรบกวนน้อย ยางรถยนต ์บรดิจสโต
นมคีวามนุ่มนวล โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 3.88 3.76 3.63 และ 3.57 ตามล าดบั 

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกบัปัจจยัผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ได้แก่ ยางรถยนต์บรดิจสโตนมกีาร
ออกแบบดอกยางตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านของรถยนต์ไดอ้ย่างเหมาะสม ยางรถยนตบ์รดิจสโตนมกีารออกแบบ
ลายดอกยางไดส้วยงาม ยางรถยนตบ์รดิจสโตนมกีารออกแบบรปูลกัษณ์ของยางรถยนตไ์ดส้วยงาม โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.82 3.56 และ 3.52 ตามล าดบั 

ด้านตราสนิค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยั
ผลติภณัฑด์า้นตราสนิคา้ อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ ยางรถยนตบ์รดิจสโตนเป็นยางรถยนต์ทีใ่ชแ้ลว้รูส้กึมัน่ใจ ยาง
รถยนตบ์รดิจสโตนเป็นยางรถยนตท์ีจ่ะเลอืกใชเ้ป็นอนัดบัแรก ยางรถยนตบ์รดิจสโตนเป็นยางรถยนตท์ีด่ทีีส่ดุ โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 3.51 และ 3.31 ตามล าดบั 

ดา้นราคา เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัผลติภณัฑ์
ดา้นราคา อยู่ในระดบัด ี2 ขอ้ ไดแ้ก่ ยางรถยนต์บรดิจสโตนมรีาคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ ยางรถยนตบ์รดิจสโตน
เป็นยางรถยนต์ทีคุ่ม้ค่ากบัราคาทีจ่่ายเมื่อเทยีบกบัยีห่อ้อื่น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 3.43 และ อยู่ในระดบัปาน
กลาง 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ยางรถยนตบ์รดิจสโตนมรีาคาทีไ่ม่แพงมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.17 ตามล าดบั 

ตอนท่ี 3  การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตน 
การวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การรบัรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมู ล การประเมิน

ทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และ พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ แต่ละดา้นจะเหน็ไดว้่าทุกดา้นมรีะดบัความส าคญัมาก
ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการรบัรูค้วาม
ตอ้งการ และดา้นการตดัสนิใจซือ้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 3.76 3.70 3.57 และ 3.53 ตามล าดบั 

ดา้นการคน้หาขอ้มลู เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้จะเหน็ไดว้่า ดา้นการคน้หาขอ้มลูมรีะดบัความส าคญัมาก
ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ท่านสอบถามผูท้ีม่ปีระสบการณ์การใชย้างรถยนต์บรดิจสโตนก่อนการตดัสนิใจซือ้ ท่านมกีารศกึษา
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ขอ้มลูยางรถยนตบ์รดิจสโตนจากทางอนิเตอรเ์น็ตก่อนการตดัสนิใจซือ้ ท่านสอบถามเพื่อนหรอืคนรูจ้กัก่อนการซือ้
ยางรถยนต ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 3.86 และ 3.66 ตามล าดบั 

ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้จะเหน็ไดว้่า ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มี
ระดบัความส าคญัมากทุกข้อ ไดแ้ก่ ท่านมคีวามพอใจในดา้นคุณภาพของยางรถยนต์บรดิจสโตน ท่านรูส้กึมัน่ใจ
เมื่อไดใ้ชย้างรถยนตบ์รดิจสโตน ท่านมคีวามพงึพอใจกบับรกิารหลงัการขาย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 3.79 และ 
3.58 ตามล าดบั 

ด้านการประเมินทางเลอืก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะเห็นได้ว่า ด้านการประเมินทางเลือก มีระดบั
ความส าคญัมาก 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านมกีารเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองยางรถยนต์แต่ละยีห่อ้ ท่านมกีารเปรยีบเทยีบ
ตราสินค้าของยางรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ท่านมีการเปรียบเทียบคุณภาพของยางรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ท่านมีการ
เปรยีบเทียบรุ่นของยางรถยนต์แต่ละยี่ห้อ เช่น ยาง sport ยาง comfort ยาง eco  ท่านเลือกซื้อยางรถยนต์บ
รดิจสโตนเพราะคุณภาพเหมาะสมกบัราคา ท่านเลอืกซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนเพราะมศีูนย์บรกิารมากมาย มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 3.96 3.94 3.71 3.69 และมรีะดบัความส าคญัปานกลาง 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านมกีารเปรยีบเทยีบ
ดา้นการออกแบบลายดอกยางของยางรถยนต ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.16 ตามล าดบั 

ด้านการรบัรู้ความต้องการ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้จะเหน็ได้ว่า ด้านการรบัรู้ความต้องการ มรีะดบั
ความส าคญัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ท่านซือ้ยางรถยนต์บรดิจสโตนเพื่อทดแทนยางเสน้เก่าที่หมดสภาพ   ท่านซือ้ยาง
รถยนต์บรดิจสโตนเพราะต้องการยางรถยนต์ทีท่นทาน ท่านซือ้ยางรถยนต์บรดิจสโตนเพื่อสมรรถนะการขบัขีท่ีด่ี
ขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 3.57 และ 3.42 ตามล าดบั 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้จะเหน็ไดว้่า ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มรีะดบัความส าคญัมาก 
3 ขอ้ ไดแ้ก่ ตราสนิคา้ท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตน คุณภาพของศนูยบ์รกิารท าใหท้่านมัน่ใจ และ
ตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตน ยางรถยนต์บรดิจสโตนมีรุ่นให้เลือกหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 3.65 3.48 และมรีะดบัความส าคญัปานกลาง 1 ขอ้ ไดแ้ก่  ท่านตดัสนิใจซื้อยาง
รถยนตบ์รดิจสโตนเพราะเป็นยีห่อ้เดมิกบัทีต่ดิรถมา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2  การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้ 
สมมติฐานท่ี 1  ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้อาชพี และ สถานภาพ

สมรส แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.1  ผู้บรโิภคเพศชายและเพศหญิงมกีารตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนด้านการ

ตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว้ 
สมมติฐานท่ี 1.2  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์บริดจสโตนด้านการ

ตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่วางไว ้และจากการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 18 - 27 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์บรดิจสโตน 
ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 48 ปีขึน้ไป  

ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 28 - 37 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์บรดิจสโตน 
ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 48 ปีขึน้ไป 
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ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 38 - 47 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์บรดิจสโตน 
ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 48 ปีขึน้ไป 

สมมติฐานท่ี 1.3  ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนด้านการ
ตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่วางไว ้และจากการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 15,000 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้
ยางรถยนตบ์รดิจสโตน ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้45,001 บาทขึน้ไป 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท มีการตัดสนิใจซื้อยาง
รถยนตบ์รดิจสโตน ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้25,001 - 35,000 บาท 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท มีการตัดสนิใจซื้อยาง
รถยนตบ์รดิจสโตน ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้35,001 - 45,000 บาท 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท มีการตัดสนิใจซื้อยาง
รถยนตบ์รดิจสโตน ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้45,001 บาทขึน้ไป 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มีรายได้ 25,001 - 35,000 บาท มีการตัดสนิใจซื้อยาง
รถยนตบ์รดิจสโตน ในดา้นการตดัสนิใจซือ้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้35,001 - 45,000 บาท 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนดา้นการตดัสินใจซือ้แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มีรายได้ 35,001 - 45,000 บาท มีการตัดสนิใจซื้อยาง
รถยนตบ์รดิจสโตน ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากกว่า 45,001 บาทขึน้ไป 

สมมติฐานท่ี 1.4  ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อยางรถยนต์บริดจสโตนด้านการ
ตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่วางไว ้และจากการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีนักเรยีน , นิสติ, นักศกึษา มกีารตัดสนิใจซื้อยาง
รถยนตบ์รดิจสโตน ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั 

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ มกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์บรดิจสโตน 
ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั 

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ มกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์บ
รดิจสโตน ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั 
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ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์บรดิจสโตนดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีพนักงานเอกชน มกีารตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บ
รดิจสโตน ในดา้นการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั 

สมมติฐานท่ี 1.5  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตนดา้นการ
ตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว้ 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 

ปัจจยัทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ออกแบบผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ และราคา ยางรถยนต์บรดิจสโตน มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์บ
รดิจสโตนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
อภิปรายผล 

ผลการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบั ปัจจยัทางด้านผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต ์
Bridgestone ส าหรบัรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิ 7 คน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็
ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

สมมติฐานท่ี 1  ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้อาชพี และ สถานภาพ
สมรส แตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อยางรถยนต์บริดจสโตนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ผลการวจิยัพบว่า 

1. เพศ ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนด้านการตัดสนิใจซื้อไม่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เนื่องจากทัง้เพศชายและเพศหญงิต่างมคีวามต้องการ มกีาร
คน้หาขอ้มูล ท าการประเมนิทางเลอืก จนเกดิการตดัสนิใจซื้อ โดยค านึงถงึปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ลกัษณะ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตราสนิค้า และราคา ด้วยกนัทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีการ
ตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พงศา ธเนศศรยีานนท ์(2556) เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้รถยนต์รุ่นประหยดั (Eco cars) ทีม่เีครื่องยนต์ไม่เกนิ 1,600 ซซี ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
เพศทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

2. อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสนิใจซื้อยางรถยนต์บริดจสโตนด้านการตัดสนิใจซื้อ
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ 48 ปีขึน้ไป มกีารตัดสนิใจซื้อยาง
รถยนต์บรดิจสโตน ด้านการตดัสนิใจซื้อมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคที่มอีายุดงักล่าว มปีระสบการณ์การใช้
ยางรถยนต์มานาน มคีวามสนใจต่อตราสนิคา้ คุณภาพของศูนยบ์รกิาร มากกว่ากลุ่มอายุช่วงอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุดารตัน์ กนัตะบุตร (2554) เรื่อง ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าเพื่อสิง่แวดลอ้ม
ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครราชสมีา พบว่า กลุ่มอายุของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรคั รตันะดลิกวลิาศ (2555) เรื่อง ปัจจยัดา้นสว่น
ประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตจ์ากรา้นจ าหน่ายยาง ย่านถนนรามอนิทราของผูบ้รโิภคใน 
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.05 

3. รายได ้ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์บรดิจสโตนด้านการตดัสนิใจซื้อ
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายได ้45,001 บาทขึน้ไป มกีารตดัสนิใจ
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ซือ้ยางรถยนต์บรดิจสโตน ดา้นการตดัสนิใจซือ้มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดด้งักล่าว เป็นกลุ่มที่มี
รายไดค้่อนขา้งสงู มคีวามตอ้งการผลติภณัฑท์ีม่ตีราสนิคา้ทีน่่าไวว้างใจ มคีุณภาพด ีและมกีารบรกิารทีด่ ีซึง่มกีาร
ตดัสนิใจซื้อมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัแนวความคดิด้านปัจจยัส่วนบุคคลของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ได้ให้
ความหมายเกีย่วกบัโอกาสทางเศรษฐกจิ (Economic circumstance) หรอื รายได ้(Income) โอกาสทางเศรษฐกจิ
ของบุคคลก็คือรายได้ของบุคคล ซึ่งมีผลต่ออ านาจการซื้อและทัศนคติ เกี่ยวกบัการจ่ายเงนิ และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วรคั รตันะดลิกวลิาศ (2555) เรื่อง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้ยาง
รถยนต์จากรา้นจ าหน่ายยาง ย่านถนนรามอนิทราของผู้บรโิภคใน กรุงเทพมหานคร  พบว่า รายได้มผีลในการ
ตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. อาชพี ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนด้านการตดัสนิใจซื้อ
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวั มกีารตดัสนิใจซือ้ยาง
รถยนต์บรดิจสโตน ดา้นการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ เนื่องจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มกีารใชง้านรถยนต์มากกว่า
อาชพีอื่น ท าให้มคีวามถี่ในการเปลี่ยนยางรถยนต์และมปีระสบการณ์ในการใช้ยางรถยนต์มากกว่าอาชพีอื่น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สดุารตัน์ กนัตะบุตร (2554) เรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เพื่อสิง่แวดลอ้มของผูบ้รโิภคในจงัหวดันครราชสมีา พบว่า อาชพีของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่าง
กนัมกีารตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประศาสน์ 
ศริบินัเทงิ (2548) เรื่อง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์ส าหรบัรถยนต์นัง่ส่วน
บุคคลทีจ่ดทะเบยีนในจงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ประกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั ใชร้ถยนต์
นัง่ส่วนบุคคล มพีฤตกิรรมในการเลอืกซือ้ยางรถยนต์ สว่นใหญ่เปลีย่นยางรถยนต์ใหม่ในช่วง 2 - 3 ปี มเีหตุผลใน
การเปลีย่นยางรถยนต ์เน่ืองจากถงึระยะเวลาตอ้งเปลีย่น 

5. สถานภาพ ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซื้อยางรถยนต์บริดจสโตนด้านการ
ตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
มกีารตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตน ด้านการตดัสนิใจซื้อมากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มกั
เดนิทางมากกว่า 1 คนจงึใหค้วามสนใจในเรื่องคุณภาพและคุณลกัษณะของยางรถยนต์โดยค านึงถงึสมรรถนะและ
ความปลอดภัยในการขบัขี่เป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2549) ไดใ้หค้วามหมายว่า สถานภาพ โสด สมรส หย่ารา้งหรอืเป็นหมา้ย ตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั เป็นส่วนทีท่ าให้
เกดิความตอ้งการในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ โดยทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีต่่างกนัดว้ย 

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ์ ด้านคุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์ดา้นการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ และราคา ยางรถยนต์บรดิจสโตน มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโต
นของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์ระดบัสูงมาก และมทีิศทางเดยีวกนั ด้าน
คุณภาพผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสงู และมทีศิทางเดยีวกนั ดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์และตรา
สนิคา้ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดียวกนั ดา้นคุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธร์ะดบั
ค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

เน่ืองจากผลติภณัฑ์ยางรถยนต์บรดิจสโตน มคีุณภาพ ทนทาน ใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการผลติ มี
คุณลกัษณะในดา้นการขบัขีท่ีด่ ีมกีารออกแบบตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน มรีาคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ และ 
เป็นตราสนิค้าที่ได้รบัความไว้วางใจโดยมียอดขายเป็นอนัดบั 1 จึงท าให้ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผลติภณัฑ ์ดา้นคุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์ดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ และราคา มคีวามความสมัพนัธ์
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กบัการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์บรดิจสโตนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วญิญ ู
อรยิะวุฒกิุล (2546) เรื่อง ปัจจยัที่ส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อลูกคา้ในการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์จาก บรษิัท 
ยางทองอะไหล่ยนต ์จ ากดั พบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์สว่นใหญ่เหน็ว่าคุณภาพของการบรกิารมคีวามส าคญัเป็น
ปัจจยัทีม่ผีลมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัราวุธ จุลจ าเรญิทรพัย ์มนัส ไพฑูรยเ์จรญิลาภ และจริะเสกข ์
ตรเีมธสุนทร (2546) ศกึษาเรื่องปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลแบบทดแทน ของผูข้บัขี่
รถยนต์นัง่สว่นบุคคลในจงัหวดัชลบุร ีพบว่า ผูข้บัขีร่ถยนต์นัง่สว่นบุคคลใหร้ะดบัความส าคญัของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
การตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลแบบทดแทนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายได ้
พบว่า ดา้นผลติภณัฑ์ และดา้นราคา ผู้ขบัขีร่ถยนต์นัง่ส่วนบุคคลให้ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประศาสน์ ศิรบิรรเทิง (2548) ศึกษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตส์ าหรบัรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลทีจ่ดทะเบยีนใน จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ยารถยนต์โดยรวมในระดบัมาก โดยมปัีจจยัคุณภาพของยาง
รถยนต ์(เช่น เกาะถนน รดีน ้า นุ่มนวล ทนทาน) ศนูยบ์รกิารดงักล่าวมชี่างทีม่ฝีีมอื และมกีารบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน 
ทีเ่ป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัในการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตใ์นระดบัทีม่ากทีส่ดุ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
ผลจากการศึกษา เรื่องปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต ์

Bridgestone ส าหรบัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้คดิเหน็
และขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งันัน้ 

1. ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ หรอืตวัแทนจ าหน่าย ยางรถยนต์บรดิจสโตน ควรจดัท าแผนกลยุทธท์าง
การตลาดให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายที่ม ีอายุ 48 ปีขึน้ไป และมรีายได้ 45,001 บาทขึน้ไป ประกอบธุรกจิส่วนตัว 
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั เพื่อเป็นการต่อยอดทางการตลาด โดยการเผยแพร่ขอ้มลูเพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย
ดงักล่าว เนื่องจากผู้บรโิภคที่มีอายุ 48 ปีขึน้ไป และมรีายได้ 45,001 ขึน้ไป ประกอบธุรกิจส่วนตัว สถานภาพ
สมรส/อยู่ดว้ยกนั มกีารตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตน ดา้นการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ 

2. ผู้ผลติควรศึกษาและพฒันาสูตรการผลติยางรถยนต์ โดยใช้ส่วนประกอบตวัใหม่ในการผลติ ให้มี
ประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ โดยทีต่้นทุนต ่าลง จะท าใหร้าคาสนิคา้ลดลงได ้โดยทีคุ่ณภาพ คุณสมบตั ิและประสทิธภิาพ
ของยางรถยนต์ยงัคงเป็นไปตามมาตรฐานการผลติในระดบัสากล เพราะ ราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้
ยางรถยนตบ์รดิจสโตน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผู้ประกอบการ หรอืตวัแทนจ าหน่ายยางรถยนต์บรดิจสโตน ควรมกีารควบคุมคุณภาพและพฒันา
คุณภาพของผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพตรงตามมาตรฐานทีย่อมรบัในระดบัสากลอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึคุณภาพของ
ศูนย์บรกิารทัง้พนักงานที่มกีารอบรมและเครื่องมือที่ทนัสมัยในการให้บรกิารลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพราะ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของศูนย์บริการ มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตบ์รดิจสโตน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ผูผ้ลติควรท าการส ารวจตลาดในตลาดยางรถยนต์นัง่สว่นบุคคลเพิม่เตมิ เพื่อศกึษาความตอ้งการของ
ตลาดเกีย่วกบัการออกแบบผลติภณัฑ์ ในดา้นรูปลกัษณ์ของยางรถยนต์ ลายดอกยาง และตรงตามวตัถุประสงค์
การใช้งาน เพราะปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กับการตัดสนิใจซื้อยาง
รถยนตบ์รดิจสโตน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ผู้ผลติและผู้ประกอบการ หรอืตวัแทนจ าหน่าย ควรวางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด เพื่อที่ให้
กลุ่มเป้าหมายมสีว่นร่วมในตราสนิคา้โดยท าการตลาดเชงิกจิกรรม เช่น จดั event เพื่อ test drive ตามศนูยบ์รกิาร 
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นอกจากจะไดร้บัรูค้วามต้องการของผูบ้รโิภคแลว้ยงัท าใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่แีละผูกพนัต่อตวัสนิคา้ ท าใหเ้กดิ
การซือ้ซ ้าและสรา้งความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) กบัลูกคา้เก่าไดด้ว้ย เพราะ ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต ์บรดิจสโตน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ หรอืตวัแทนจ าหน่าย ควรร่วมกนัวางกลยุทธก์ารสือ่สารทางการตลาดเพื่อที่
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ และรบัรู้ถึงคุณสมบตัิ คุณลกัษณะ และประสทิธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่พฒันา
ออกมาจ าหน่าย รวมถงึการแจกโบรชวัรท์ีอ่ธบิายถงึ คุณสมบตั ิคุณลกัษณะ และประสทิธภิาพของผลติภณัฑใ์นแต่
ละรุ่น เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถศกึษาขอ้มูลผลติภณัฑแ์ละประเมนิทางเลอืกไดง้่ายขึน้ เพราะ การคน้หาขอ้มลู การ
เปรยีบเทยีบคุณสมบตั ิการเปรยีบเทยีบตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์บรดิจสโตน ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุ ล่วงได้ดีเนื่ องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก                     
รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ ์ที่ไดส้ละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการ 
จนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลอื ตลอดจนแก้ไขปรบัปรุงขอ้บกพร่อง เพื่อให้สารนิพนธ์
ฉบบันี้มคีวามสมบรูณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และ อาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึง คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติทีไ่ดอ้บรม สัง่สอน 
ประสทิธป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่มีปีระโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 

  ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลา และใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
ซึง่มสีว่นช่วยในการท าวจิยัส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

  ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน 
ตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยันี้ทุกท่าน 

  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณบดิา มารดา ทีค่อยดูแลเอาใจใส ่มอบโอกาสทางการศกึษาและเป็นก าลงัใจในการ
ท าวจิยัครัง้นี้ และขอบคุณเพื่อร่วมชัน้เรยีนทุกคน ทีท่ าใหผู้ว้จิยัสามารถจดัท าวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 

  สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอมอบความส าเรจ็ ความด ีและประโยชน์ใหก้บัผูอ้ยู่เบือ้งหลงัความส าเรจ็ ผูส้นับสนุน
ทุกท่าน ขอขอบพระคุณท่านอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
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