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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรู้
ตราสนิค้า ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิค้า และด้านความภักดีต่อตราสนิค้า และปจัจยัทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์
นัง่ส่วนบุคคล “มชิลิน” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรบักลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้ขบัขี่
รถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ทีซ่ือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลยีห่อ้ “มชิลนิ” ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 
ปีขึน้ไป เน่ืองจากเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตในการขบัขีร่ถยนต ์จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการวจิยัพบว่า  
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 27 – 35 ปี สถานภาพโสด / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ / หม้าย ระดบั
ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
 ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ”มชิลนิ” โดยรวมอยู่ในระดบั ด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ีเป็นอนัดบัที่ 1 ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ รองลงมาคอืดา้นความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา และด้านคุณภาพที่เกดิจากการรบัรู้ตราสนิค้า ตามล าดบั ส่วนด้านความรู้จกัชื่อตราสนิค้าผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัปานกลาง   
 ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทางการตลาดของยาง ”มชิลนิ” โดยรวมอยู่ในระดบั ด ีเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ีเป็นอนัดบัที ่1 ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์รองลงมาคอืด้านการจดั
จ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาดตามล าดบั 
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” รุ่น Michelin Primacy LC ใช้
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” มากที่สุดประมาณ 5 เดอืน น้อยที่สุดประมาณ                
1 เดอืน มรีะยะเวลาในการใชย้างไดย้าวนานมากทีส่ดุประมาณ 5 ปี น้อยทีส่ดุประมาณ 2 ปี ความถีใ่นการซือ้ยางทีร่า้น
ตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” มากที่สุดประมาณ 4 ครัง้ต่อปี น้อยที่สุดประมาณ 1 ครัง้ต่อปี ซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วน
บุคคล “มชิลนิ”ในระดบัราคามากทีสุ่ดประมาณ 40,000 บาทต่อ 4 เสน้ น้อยทีสุ่ดประมาณ 10,000 บาทต่อ 4 เสน้ มี
รปูแบบการช าระเงนิแบบผ่อนช าระ บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสินใจซือ้คอื ตนเอง เหตุผลหลกัในการซือ้คอืเรื่อง ยาง 
“มชิลนิ” มคีุณภาพมากกว่ายางยีห่อ้อื่น  
  
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ระดบัราคายาง
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณ (บาทต่อ 4 เสน้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ และรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล  “มชิลนิ” ในขอ้ความถี่
ในการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี) และในขอ้ระดบัราคายางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลของ “มชิลนิ” 
ทีท่่านซือ้ประมาณ (บาทต่อ 4 เสน้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ความถี่
ในการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 คุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินคา มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มิชลนิ” ในข้อระยะเวลาที่ท่านใช้ในการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วน
บุคคล “มชิลนิ” ต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ยละ 2.9 
 คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” 
ในขอ้ระยะเวลาในการใช้ยางของท่านได้ยาวนานประมาณกี่ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีลร้อยละ 
1.4 
 คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ใน
ขอ้ความถีใ่นการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้ต่อปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีล
รอ้ยละ 3.1 
 คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ใน
ขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซื้อประมาณกี่บาทต่อ 4 เสน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ยละ 1.5 
 ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่
สว่นบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ยละ 4.8 
 ปจัจยัทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มิ
ชลนิ” ในขอ้ระยะเวลาในการใชย้างของท่านไดย้าวนานประมาณกีปี่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ย
ละ 2.3 
 ปจัจยัทางการตลาดดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่น
บุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ความถี่ในการซือ้ยางที่รา้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้ต่อปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ยละ 8.7 
 ปจัจยัทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มิ
ชลนิ” ในขอ้ระดบัราคายางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณกีบ่าทต่อ 4 เสน้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ยละ 3.7 
 
ค าส าคญั: ตราสนิคา้ พฤตกิรรม การซือ้ ยางรถยนต ์ผูบ้รโิภค 

 
Abstract 

 
 This research aims to study brand value including brand awareness, quality from brand perception, 
relation between brand and value from perception and brand loyalty. Marketing factor including product, price, 
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place and promotion affecting consumer’s buying behavior on “MICHELIN” passenger car tires in Bangkok 
Metropolis. The sample in this research is the driver in Bangkok Metropolis buying “MICHELIN” Passenger 
Car Tires both of males and females, aged over 18 years as a licensed driver in the car. All 400 samples 
using a questionnaire as a tool for data collection. The research results are as follows: 
 Most respondents are male, aged between 27 and 35 years old, status single / divorced / 
separated / widowed, holding Bachelor’s degree, working as private company employees and earning 
average month income between THB 20,001 and 30,000. 
 Consumers have opinions towards overall brand value of "Michelin" at the good level. Considering 
in each category, respondents have opinion at the good levels in relation between brand and value from 
perception, brand loyalty and quality from brand perception, in descending level respectively. Whereas, 
respondents have opinions toward brand awareness at the moderate level.  
 Consumers have opinions towards overall marketing factor of "Michelin" at the good level. 
Considering in each category, respondents have opinion at the good levels in product, place, price and 
promotion, in descending level respectively. 
 Consumers have buying behavior as follows: buying “Michelin Primacy LC” model; time for buying 
decision is most 5 month, minimum 1 month; time for using is most 5 year, minimum 2 year; buying 
frequency at distributor is most 4 time per year, minimum 1 time per year; buying price is most 40,000 THB 
per 4 tires, minimum 10,000 THB per 4 tires; payment is use deferred payment plans; person to influence 
their buying decisions is yourselves; main reason to purchase the tires "Michelin" is more quality than other 
brands. 
 Consumers with different males have buying behavior on “MICHELIN” Passenger Car Tires in 
category of price of tire passenger cars of the "Michelin" purchased approximately (per 4 tires) with differ 
statistical significance level  0.05. 
 Consumers with different aged and income have buying behavior on “MICHELIN” Passenger Car 
Tires in category of buying frequency at distributor times per year and price of tire passenger cars of the 
"Michelin" purchased approximately (per 4 tires) with differ statistical significance level 0.05. 
 Consumers with different graduate have buying behavior on “MICHELIN” Passenger Car Tires in 
category of buying frequency at distributor times per year with differ statistical significance level 0.05. 
 Brand value in category of quality from brand perception and brand loyalty influence buying 
behavior on “MICHELIN” Passenger Car Tires in category of time for buying decision per month with 
statistical significance level 0.05 by 2.9 percent. 
 Brand value in category of relation between brand and value from perception influence buying 
behavior on “MICHELIN” Passenger Car Tires in category of time for using in year with statistical significance 
level 0.05 by 1.4 percent. 
 Brand value in category of brand loyalty influence buying behavior on “MICHELIN” Passenger Car 
Tires in category of buying frequency at distributor times per year with statistical significance level 0.05 by 3.1 
percent. 
 Brand value in category of brand awareness influence buying behavior on “MICHELIN” Passenger 
Car Tires in category of buying price THB per 4 tires with statistical significance level 0.05 by 1.5 percent. 
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 Marketing factor in category of product and promotion influence buying behavior on “MICHELIN” 
Passenger Car Tires in category of time for buying decision per month with statistical significance level 0.05 
by 4.8 percent. 
 Marketing factor in category of place influence buying behavior on “MICHELIN” Passenger Car 
Tires in category of time for using in year with statistical significance level 0.05 by 2.3 percent. 
 Marketing factor in category of price and place influence buying behavior on “MICHELIN” 
Passenger Car Tires in category of buying frequency at distributor times per year with statistical significance 
level 0.05 by 8.7 percent. 
 Marketing factor in category of place influence buying behavior on “MICHELIN” Passenger Car 
Tires in category of buying price THB per 4 tires with statistical significance level  0.05 by 3.7 percent. 
 
Keywords: Trademark, Behavior, Purchase, Tire, Consumer 

 
บทน า 
 เน่ืองดว้ยสถานการณ์บา้นเมอืงในปจัจุบนั ส่งผลถงึสภาวะเศรษฐกจิในประเทศ ท าใหก้ระทบต่อการด าเนิน
ชวีติในทุกดา้น รวมถงึราคาสนิคา้ และราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่อย่างไรกต็ามปญัหาดงักล่าวมไิดท้ า
ใหต้ลาดอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทยไดร้บัผลกระทบมากนกั เพราะจากขอ้มลูสภาวะอุตสาหกรรมรถยนตใ์นไตร
มาสแรกของปี 2555 ขยายตวัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2554 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เริม่ฟ้ืน
ตวัจากเหตุการณ์น ้าท่วม อกีทัง้มกีารเร่งการผลติเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการในประเทศมากขึน้ ประกอบกบัมี
ปจัจยัสนบัสนุน เช่น นโยบายรถยนตค์นัแรก การแนะน ารถยนตร์ุ่นใหม่เขา้สูต่ลาดมากขึน้ เป็นต้น ทัง้นี้ในไตรมาสที ่2  
ปี 2555 ผูผ้ลติรถยนตท์ุกรายจะสามารถกลบัมาเดนิสายการผลติไดเ้ป็นปกตอิกีครัง้ จากขอ้มูลจ านวนการผลติรถยนต์
นัง่สว่นบุคคลภายในประเทศ ปี 2012 
 มชิลนิเป็นเจา้แรกๆ ทีพ่ยายามโปรโมท และมนีวตักรรมยางประหยดัน ้ามนัลงสู่ตลาดอย่างจรงิจงั นับตัง้แต่
ปี 2535 จนถงึปจัจุบนั มชิลนิ ไดพ้ฒันายางประหยดัน ้ามนัออกมาแลว้ถงึ 5 รุ่น โดยเฉพาะในปี 2550 มชิลนิเปิดตวัยาง 
MICHELIN Energy™ Saver ใหม่ ทีส่ามารถประหยดัน ้ามนัไดเ้กอืบถงึ 0.2 ลติรต่อ 100 กโิลเมตร ซึง่สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศไดถ้งึ 4 กรมัต่อหนึ่งกโิลเมตร  ล่าสดุ “เสกสรรค ์ไตรอุโฆษ" ในฐานะกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ บรษิทั สยาม    มชิลนิ จ ากดั ผูจ้ าหน่ายยางมชิลนิ เปิดเผยว่า มยีางใหม่ล่าสุดทีจ่ะแนะน าเขา้ตลาด
รถเก๋ง ขนาดเลก็ ทีม่กีารขยายตวัตัง้แต่ปี 2550 มาถงึปี 2554 มากกว่าเท่าตวัไดแ้ก่ ยางมชิลนิ เอนเนอรย์ ีเอก็ซเ์อม็ 2 
ซึง่จะเขา้มาทดแทน เอนเนอรย์ ีเอก็ซเ์อม็ 1  
 มชิลนิ เอนเนอรย์ ีเอก็ซเ์อม็ 2 เป็นยางส าหรบัรถยนตข์นาดเลก็และกลาง ทีถู่กออกแบบเป็นพเิศษ ดว้ยสตูร
เนื้อยางที่ยดืหยุ่นได้ดเีพื่อการเกาะถนนที่ด ีการประหยดัน ้ามนัที่ดยีิง่ขึน้ และมคีวามนุ่มสบาย พรอ้มทัง้การใชง้านที่
ยาวนานขึน้ถงึ 20% ดว้ยเทคโนโลย ีทีค่วบคุมการขยบัตวัของบลอ็กดอก “เกตอง บคัเชอเลต์” ผูอ้ านวยการกลุ่มธุรกจิ
ยางรถยนตน์ัง่และรถปิกอพัมชิลนิ สยามมชิลนิ อธบิายเพิม่เตมิว่า โดยสว่นใหญ่ ยางทัว่ไปหากต้องการ ความนุ่มเงยีบ
กจ็ะสญูเสยีในเรื่องของอายุการใชง้านไปเพราะว่า เน้ือยางนุ่ม หรอืหากตอ้งการ ใหย้างมอีายุการใชง้านยาวๆ กจ็ะเพิม่
เนื้อยางให้มากขึน้ แม้จะท าให้ยางสกึช้าแต่ยางจะมนี ้าหนักเพิม่ขึน้ท าให้กนิน ้ามนั แต่ด้วยเทคโนโลยใีหม่ มชิลนิได้
พฒันาเทคโนโลยเีพื่อใหย้างใชง้านไดย้าวนานขึน้โดยไม่เสยีการจุดเด่นดา้นประหยดัพลงังาน 
 จากขอ้มลูดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาคุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาถงึคุณค่าตราสนิคา้ ในดา้นรูจ้กั
ชื่อตราสนิคา้ ด้านคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรู้ตราสนิคา้ ด้านความสมัพนัธ์กบัตราสนิคา ด้านความภกัดต่ีอตราสนิคา 
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และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ของ บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั ทัง้นี้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิัท สามารถน าขอ้มูลเหล่านี้ไปใช้ในการน าไปใช้ในการวางแผน ปรบัปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ใหแ้ขง็แกร่งยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงและรกัษาคุณค่าตราสนิคา้ของยางยีห่อ้มชิลนิ 
 2. เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑ ์และวางแผน          
กลยุทธท์างการตลาด เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าขอ้มลูทีไ่ดน้ัน้ มาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย
ของยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มิชลิน” ได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ                  
การโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่บรษิทั 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์
  1.1 เพศ 
  1.2 อาย ุ
  1.3 สถานภาพ 
  1.4 ระดบัการศกึษา 
  1.5 อาชพี 
  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน   
 2. คุณค่าตราสนิคา้ “Michelin” 
  2.1 ดา้นรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ 
  2.2 ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ 
  2.3 ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา 
  2.4 ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา 
 3. ปจัจยัทางการตลาด 
  3.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
   3.2 ดา้นราคา 
   3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   3.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบด้วย พฤตกิรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มิชลิน” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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 2. คุณค่าตราสนิค้าผลติภณัฑ์ยางรถยนต์ “มชิลนิ” มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วน
บุคคล “มชิลนิ” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. ปจัจยัทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41-42) [1] กล่าวว่า 
ลกัษณะด้านประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพทางครอบครวั รายได ้ อาชพี 
การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นส่วนแบ่งการตลาด ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและ
สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรจะช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิล
ต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตราสินค้าและคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) เสร ีวงษ์มณฑา 
(2540: 41) [2] ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะของตราสนิคา้ (Brand) ว่าควรจะต้องม ี(1) บุคลกิทีย่ ัง่ยนื (Durable Personality) 
ประกอบดว้ยการรวมกนัทางดา้นคุณค่าทางกายภาพ (Physical Value) และคุณค่าดา้นการใชส้อย (Functional Value) 
ตลอดจนคุณค่าดา้นจติวทิยา (Psychological Value) (2) การตดัสนิใจซือ้สนิคา้เกดิขึน้ เพราะผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึที่
ถูกตอ้ง และมคีวามพงึพอใจต่อตราสนิคา้ (3) ผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ทีเ่ราสรา้งไดใ้นโรงงาน แต่คุณค่าของตราสนิคา้เกดิจาก
การรบัรูภ้าพลกัษณ์ (Perceptual Image) ของผูบ้รโิภค และ (4) คู่แข่งขนัสามารถเลยีนแบบคุณลกัษณะของสนิคา้ได ้
แต่คุณค่าของตราสนิคา้คู่แข่งไม่สามารถเลยีนแบบได ้เพราะเป็นเอกลกัษณ์ทีอ่ยู่ในใจผูบ้รโิภค ซึง่นัน่หมายความว่าการ
ทีผู่บ้รโิภคซือ้สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่งนัน้ เป็นเพราะตราสนิคา้แตกต่างกนั ดงันัน้ ตราสนิคา้ทีป่ระสบความส าเรจ็จงึเป็นตรา
สนิคา้ทีแ่ตกต่างในใจผูบ้รโิภค 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ดารา ทปีะปาล (2542: 3) [3] พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
(Consumer Behavior) หมายถงึ การศกึษาถงึกระบวนการต่างๆทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลน าไปเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
เลือกสรร การซื้อ การให้ การบริโภค รวมทัง้กระบวนการตัดสนิใจ อนัเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด  หรือ
ประสบการณ์ เพื่อสนองความตอ้งการความจ าเป็นของผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัความพอใจ; 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเหน็ เวบ็สเตอร ์(Webster. 1968: 1254) [4] ไดใ้หค้วามหมายว่า 
ความคดิเหน็คอื ความเชื่อทีไ่ม่ไดต้ัง้อยู่บนความแน่นอน หรอืความรูอ้ื่นแทจ้รงิ แต่จะตัง้อยู่ ในจติใจ ความเหน็และการ
ลงความเหน็ของแต่ละบุคคลทีน่่าจะเป็นจรงิหรอืน่าจะตรงตามทีค่ดิไว้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีท่ าการศกึษาวจิยั คอื ผูข้บัขีร่ถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีซ่ือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลยีห่อ้ 
“มชิลนิ” ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เน่ืองจากเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตในการขบัขีร่ถยนต์ ซึง่ไม่
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูข้บัขีร่ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ทีซ่ือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล
ยีห่อ้ “มชิลนิ” ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการค านวณ  ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2549: 26) 
ได้จ านวนตวัอย่าง 385 คน และยอมให้คลาดเคลื่อนได ้5% โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ใชว้ธิกีารเลอืกมา 1 เขตของแต่ละกลุ่มการปกครอง ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่มทีัง้หมด 50 เขต 
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และน ามาใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยการก าหนดโควตา (Quota Sampling) ตามจ านวนของเขตในกรุงเทพมหานครที่
เลอืกมาจากขัน้ที ่1 จากนัน้ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปพื้นที่ตวัแทน
จ าหน่ายร้านยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล และใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อให้ได้
ตวัอย่างครบตามจ านวนตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั  
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 27 – 35 ปี สถานภาพโสด / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ / หม้าย ระดบั
ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท 
 ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อคุณค่าตราสนิคา้ ”มชิลนิ” โดยรวมอยู่ในระดบั ด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ีเป็นอนัดบัที ่1 ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ รองลงมาคอืดา้นความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา และด้านคุณภาพที่เกดิจากการรบัรู้ตราสนิค้า ตามล าดบั ส่วนด้านความรู้จกัชื่อตราสนิค้าผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัปานกลาง   
 ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทางการตลาดของยาง ”มชิลนิ” โดยรวมอยู่ในระดบั ด ีเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ระดบัด ีเป็นอนัดบัที ่1 ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์รองลงมาคอืด้านการจดั
จ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิการตลาดตามล าดบั 
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” รุ่น Michelin Primacy LC ใช้
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” มากที่สุดประมาณ 5 เดอืน น้อยที่สุดประมาณ             
1 เดอืน มรีะยะเวลาในการใชย้างไดย้าวนานมากทีส่ดุประมาณ 5 ปี น้อยทีส่ดุประมาณ 2 ปี ความถีใ่นการซือ้ยางทีร่า้น
ตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” มากที่สุดประมาณ 4 ครัง้ต่อปี น้อยที่สุดประมาณ 1 ครัง้ต่อปี ซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วน
บุคคล “มชิลนิ”ในระดบัราคามากทีสุ่ดประมาณ 40,000 บาทต่อ 4 เสน้ น้อยทีสุ่ดประมาณ 10,000 บาทต่อ 4 เสน้               
มรีูปแบบการช าระเงนิแบบผ่อนช าระ บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอื ตนเอง เหตุผลหลกัในการซื้อคอืเรื่อง  
ยาง “มชิลนิ” มคีุณภาพมากกว่ายางยีห่อ้อื่น  
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ระดบัราคายาง
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณ (บาทต่อ 4 เสน้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ และรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ความถี่
ในการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี) และในขอ้ระดบัราคายางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลของ “มชิลนิ” 
ทีท่่านซือ้ประมาณ (บาทต่อ 4 เสน้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ความถี่
ในการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 คุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพที่เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินคา มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มิชลนิ” ในข้อระยะเวลาที่ท่านใช้ในการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วน
บุคคล “มชิลนิ” ต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ยละ 2.9 
 คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” 
ในขอ้ระยะเวลาในการใช้ยางของท่านได้ยาวนานประมาณกี่ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีลร้อยละ 
1.4 
 คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ใน
ขอ้ความถีใ่นการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้ต่อปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีล
รอ้ยละ 3.1 
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 คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ใน
ขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซื้อประมาณกี่บาทต่อ 4 เสน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ยละ 1.5 
 ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่
สว่นบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ยละ 4.8 
 ปจัจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล        
“มชิลนิ” ในขอ้ระยะเวลาในการใชย้างของท่านไดย้าวนานประมาณกีปี่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีล
รอ้ยละ 2.3 
 ปจัจยัทางการตลาดดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่น
บุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ความถี่ในการซือ้ยางที่รา้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้ต่อปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ยละ 8.7 
 ปจัจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล        
“มชิลนิ” ในขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณกี่บาทต่อ 4 เสน้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่มผีลรอ้ยละ 3.7 
 
สรปุผลและอภิปรายผล  
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์
นัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
   สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
  1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นั ง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ ระดบั
ราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณ (บาทต่อ 4 เสน้) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศ
ชายมพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” มากกว่าเพศหญงิ ในขอ้ ระดบัราคายางรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
ของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณ (บาทต่อ 4 เสน้) เนื่องจากเพศชายจะมคีวามสนใจในเรื่องการแต่งรถ โดยเฉพาะการ
เลอืกยางทีม่ขีอบบาง ซึง่ราคามกัจะสงูกว่า ขอบทัว่ไป จงึท าให้ระดบัราคาในการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มิ
ชลนิ” ของเพศชายมากกว่าเพศหญงิ  
  1.2  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ ความถี่ใน
การซือ้ยาง ทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี) และในขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” 
ทีท่่านซือ้ประมาณ (บาทต่อ 4 เสน้) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 18 – 26 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่
ส่วนบุคคล “มชิลนิ” น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 54 ปีขึน้ไป ในขอ้ความถี่ในการซือ้ยาง ทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มิ
ชลนิ” (ครัง้ต่อปี) และในขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ที่ท่านซื้อประมาณ (บาทต่อ 4 เสน้) 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 18 – 26 ปี อาจไม่มอี านาจในการซือ้เอง การตดัสนิใจซือ้อาจมาจากบุคคลในครอบครวั  ซึง่
ในขอ้ความถีใ่นการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี)  
  1.3  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ใน
ขอ้ความถีใ่นการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่า
กว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมทีจ่ะซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
ในขอ้ความถี่ในการซื้อยาง ที่ร้านตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี) เนื่องจาก ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ที่มีระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีอาจมอีาชพี มรีายไดท้ีส่งูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี จงึชอบใชผ้ลติภณัฑ์
ทีม่คีุณภาพ มคีวามใสใ่จกบัรถของตน  



 9 

  1.4  ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ความถี่
ในการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี) และในขอ้ระดบัราคายางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลของ “มชิลนิ” 
ทีท่่านซือ้ประมาณ (บาทต่อ 4 เสน้) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทต่อเดอืน             
มพีฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มิชลิน” น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไปต่อเดือน             
ในขอ้ความถีใ่นการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี) และในขอ้ระดบัราคายางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล
ของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณ (บาทต่อ 4 เสน้) เนื่องจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทต่อ
เดอืน มกี าลงัซือ้น้อยกว่า และอาจไม่ไดใ้ชร้ถยนตส์ว่นบุคคล เป็นพาหนะในการเดนิทาง ซึง่ในขอ้ความถี่ในการซือ้ยาง
ทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” (ครัง้ต่อปี) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธารา ธยิะภูม ิ(2554) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
ปจัจยัในการตัดสนิใจซื้อยางรถยนต์ของผู้ขบัขี่รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามถีใ่นการซือ้หรอืเปลีย่นยางรถยนต ์2 ปีต่อครัง้ มกัเลอืกซือ้หรอืเปลีย่นยางรถยนต์
พรอ้มกนัทัง้ 4 เสน้ ในแต่ละครัง้ สว่นในขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณ (บาท
ต่อ 4 เสน้)  
 สมมติฐานท่ี 2 คุณค่าตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  
  2.1  จากผลการศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ของ
ผูบ้รโิภคในขอ้ระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน พบว่า คุณค่าตรา
สนิคา้ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล  
“มชิลนิ” ในขอ้ระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน เพิม่ขึน้ กล่าวคอื 
หากผูบ้รโิภครบัรูถ้ึงคุณภาพโดยรวมของยางมชิลนิ หรอืคุณสมบตัิทีเ่หนือกว่ายางยี่หอ้อื่น ประเมนิจากที่เคยใช้หรอื
จากการแนะน าจากบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ จงึท าใหผู้บ้รโิภคใช้ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ยางนานขึน้ 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการตดัสนิใจ พจิารณาคุณสมบตัขิองยางแต่ละรุ่นก่อนตดัสนิใจซือ้เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
สภาพการใชง้านของผูบ้รโิภค  
    คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์
นัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน ลดลง 
กล่าวคอื หากผู้บรโิภคมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคามชิลนิเพิม่ขึน้ จะท าใหร้ะยะเวลาทีผู่้บรโิภคใช้ในการตดัสนิใจซื้อยาง           
มชิลนิน้องลง เนื่องจาก ผู้บรโิภคมคีวามภกัดต่ีอมชิลนิ มัน่ใจในคุณภาพและคุณสมบตัขิองยางมชิลนิ จงึไม่จ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้นาน 
  2.2  จากผลการศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ของ
ผูบ้รโิภคในขอ้ระยะเวลาในการใชย้างของท่านไดย้าวนานประมาณกีปี่ พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธก์บัตรา
สนิคา มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ระยะเวลาในการใชย้างของ
ท่านไดย้าวนานประมาณกีปี่ ลดลง กล่าวคอื หาก มชิลนิ มกีารจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ เช่น 
กจิกรรมทีอ่าจมผีูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัเรื่องของยาง มาแนะน าความรูเ้กีย่วกบัยาง วธิกีารบ ารุงรกัษาสภาพยาง เป็นตน้ อาจท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความเขา้ใจในการใชง้านของยาง เนื่องจากผูบ้รโิภคบางรายคดิว่ายางดีๆ  สามารถใชไ้ดน้านหลายปี แต่ความจรงิ 
ระยะเวลาในการใชง้านของยางไม่ควรเกนิ 2-3 ปี จงึท าใหผู้บ้รโิภคมรีะยะเวลาในการใชย้างลดลง 
  2.3  จากผลการศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ของ
ผูบ้รโิภคในขอ้ความถี่ในการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้ต่อปี พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ความถีใ่นการซือ้
ยางที่ร้านตวัแทนจ าหน่ายยาง “มิชลิน” กี่ครัง้ต่อปี เพิ่มขึ้น กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสนิค้ามิชลิน
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เพิ่มขึ้น มีทศันคติที่ดีกบัยางมิชลิน และไม่คิดจะเปลี่ยนไปใช้ยางยี่ห้ออื่น จะท าให้ความถี่ในการซื้อยางที่ร้านตัวแทน
จ าหน่ายยางมชิลนิเพิม่มากขึน้ จะใชบ้รกิารทุกครัง้ทีต่อ้งการซือ้และเปลีย่นยาง 
  2.4  จากผลการศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ของ
ผูบ้รโิภคในขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณกีบ่าทต่อ 4 เสน้ พบว่า คุณค่าตรา
สนิคา้ดา้นความรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้
ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณกีบ่าทต่อ 4 เสน้ เพิม่ขึน้ กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมี
ความรู้จกัตราสนิคา้ รูจ้กัสนิคา้แต่ละรุ่น แต่ละประเภทตามความเหมาะสมกบัสภาพการใชง้าน จะท าใหผู้บ้รโิภคเพิม่ระดบั
ราคาในการซือ้ยางมชิลนิ ต่อ 4 เสน้ เนื่องจากผูบ้รโิภคไดรู้ถ้งึคุณภาพของยางแต่ละรุ่นมากขึน้ ยางทีม่คีุณภาพสงู ย่อม
มรีาคาทีส่งูขึน้ จงึท าใหผู้บ้รโิภคยอมทีจ่ะจ่ายเงนิในการซือ้ยางมชิลนิมากขึน้ 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจยัทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
  3.1 จากผลการศกึษาปจัจยัทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” 
ของผูบ้รโิภคในขอ้ระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน พบว่า ปจัจยั
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มิชลิน” ในข้อ
ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดือน ลดลง กล่าวคือ หากมชิลิน มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจะมีการใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจในการซื้อน้องลง เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ยางที่
หลากหลายขึน้ ผูบ้รโิภคจงึมทีางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ยางมากขึน้  
    ปจัจยัทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการซื้อยาง
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มิชลิน” ในข้อระยะเวลาที่ท่านใช้ในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มิชลิน”               
ต่อเดอืน เพิม่ขึน้ กล่าวคอื หากมชิลนิ มกีารสง่เสรมิการตลาดเพิม่ขึน้ ผูบ้รโิภคจะมกีารใชร้ะยะเวลาในการตดัสนิใจในการ
ซือ้มากขึน้ เนื่องจากม ีการจดัการสง่เสรมิการตลาดหลากหลายขึน้ ผูบ้รโิภคจงึมทีางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ยางจากกจิกรรม
การสง่เสรมิการตลาดทีม่ชิลนิเสนอต่อผูบ้รโิภคมากขึน้  
  3.2  จากผลการศกึษาปจัจยัทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล  “มชิลนิ” 
ของผูบ้รโิภคในขอ้ระยะเวลาในการใชย้างของท่านไดย้าวนานประมาณกีปี่ พบว่า ปจัจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ระยะเวลาในการใชย้าง
ของท่านไดย้าวนานประมาณกีปี่ เพิม่ขึน้ กล่าวคอื หากมชิลนิมชี่องทางการจดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ ผูบ้รโิภคจะมรีะยะเวลาใน
การใช้ยางของท่านไดย้าวนานขึน้ เนื่องจากมรีา้นตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิเพิม่ขึน้ ใกลบ้า้นของผู้บรโิภคมากขึน้ ท าให้
ผูบ้รโิภคสามารถน ายางมาตรวจสภาพการใชง้านของยาง เชค็ลมยางกบัรา้นตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิทีใ่กลบ้า้น สามารถ
ช่วยยดือายุการใชง้านของยางไดม้ากขึน้  
  3.3 จากผลการศกึษาปจัจยัทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในขอ้ความถี่ในการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้ต่อปี พบว่า 
ปจัจยัทางการตลาดด้านราคา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มิชลิน” ใน
ขอ้ความถี่ในการซื้อยางที่ร้านตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กี่ครัง้ต่อปี เพิม่ขึ้น กล่าวคอื หากมชิลนิ มกีารตัง้ราคาที่
หลากหลายมากขึน้ ผูบ้รโิภคจะมขีอ้ความถีใ่นการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ มากขึน้ เนื่องจากราคามคีวาม
หลากหลายมากขึน้ ผูบ้รโิภคจงึมทีางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ยางมากขึน้  
    ปจัจยัทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤตกิรรมการซื้อยาง
รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ความถีใ่นการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้ต่อปี ลดลง กล่าวคอื 
หากมรีา้นตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ เพิม่ขึน้และมรีา้นตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ใกลบ้า้นผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ ความถี่ใน
การซือ้ยางแต่ละครัง้มน้ีอยลง เน่ืองจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการเขา้ใชบ้รกิารรา้นตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิมากขึน้  
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  3.4  จากผลการศกึษาปจัจยัทางการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล  “มชิลนิ” 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีท่่านซือ้ประมาณกีบ่าท
ต่อ 4 เสน้ พบว่า ปจัจยัทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการซื้อยาง
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ในขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ที่ท่านซื้อประมาณกี่บาทต่อ            
4 เสน้ ลดลง กล่าวคอื หากผูผ้ลติ เพิม่จ านวนสาขาของรา้นตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิเพิม่ขึน้ จงึเกดิการแข่งขนักนัทางดา้น
ราคากบัยางยีห่อ้อื่น ท าใหผู้บ้รโิภคซือ้ยาง  มชิลนิไดใ้นราคาทีถู่กลง เนื่องจากผูผ้ลติท าการแขง่ขนัทางการตลาด 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยั 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์
นัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  
 1. ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ สามารถน าขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รโิภค
ทีซ่ือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” ไปก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ เพศชาย อายุ 27 – 35 ปี ระดบัการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีรายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท ตลอดจนสามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา 
ปรบัปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภค เน่ืองจากผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล    “มชิลนิ” แตกต่างกนั 
 2.  ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรใหค้วามส าคญักบัคุณค่าตรา
สนิคา้ดา้นความรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ ในขอ้ระดบัราคายางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลของ “มชิลนิ” ทีซ่ือ้ประมาณกีบ่าทต่อ 4 เสน้ 
โดยท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามรูจ้กัตราสนิคา้ รูจ้กัสนิคา้แต่ละรุ่น แต่ละประเภทตามความเหมาะสมกบัสภาพการใชง้าน จะท าให้
ผูบ้รโิภคเพิม่ระดบัราคาในการซือ้ยางมชิลนิ ต่อ 4 เสน้ เมื่อ ผูบ้รโิภคไดรู้้ถงึคุณภาพของยางแต่ละรุ่นมากขึน้ ยางที่มี
คุณภาพสงู ย่อมมรีาคาทีสู่งขึน้ จงึท าให้ผูบ้รโิภคยอมทีจ่ะจ่ายเงนิในการซือ้ยางมชิลนิมากขึน้ เนื่องจากผลการศกึษา 
พบว่า คุณค่าตราสนิค้าด้านความรู้จกัชื่อตราสนิค้า ในข้อระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มิชลิน” ที่ซื้อ
ประมาณกีบ่าทต่อ 4 เสน้ มอีทิธพิลกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” 
 3. ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรใหค้วามส าคญักบัคุณค่าตรา
สนิคา้ดา้นคุณภาพทีเ่กดิจากการรบัรูต้ราสนิคา้ ในขอ้ระยะเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ           
“มชิลนิ” ต่อเดอืน โดยท าใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้งึคุณภาพโดยรวมของยางมชิลนิ หรอืคุณสมบตัทิีเ่หนือกว่ายางยีห่อ้อื่น จงึท า
ใหผู้บ้รโิภคใชร้ะยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ยางนานขึน้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการตดัสนิใจ พจิารณาคุณสมบตัิ
ของยางแต่ละรุ่นก่อนตดัสนิใจซื้อเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพการใช้งานของผู้บรโิภค  เนื่องจากผลการศกึษา พบว่า 
คุณค่าตราสนิค้าด้านคุณภาพที่เกดิจากการรบัรู้ตราสนิค้า ในขอ้ระยะเวลาที่ใชใ้นการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วน
บุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน มอีทิธพิลกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” 
 4. ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรใหค้วามส าคญักบัคุณค่าตรา
สนิคา้ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ในขอ้ระยะเวลาในการใชย้างของท่านไดย้าวนานประมาณกีปี่ โดยผูบ้รหิาร บรษิทั 
สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ เช่น กจิกรรมที่
อาจมผีูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัเรื่องของยาง มาแนะน าความรูเ้กีย่วกบัยาง วธิกีารบ ารุงรกัษาสภาพยาง เป็นตน้ อาจท าใหผู้บ้รโิภค
เกดิความเขา้ใจในการใชง้านของยาง เนื่องจากผูบ้รโิภคบางรายคดิว่ายางดีๆ  สามารถใชไ้ดน้านหลายปี แต่ความจรงิ ระยะเวลา
ในการใชง้านของยางไม่ควรเกนิ 2-3 ปี ช่วยใหผู้บ้รโิภค ตระหนักถงึความส าคญัในการเปลี่ยนยางตามอายุการใช้งานจรงิ            
ไม่ควรใชจ้นหน้ายางสกึแลว้จงึเปลีย่น เน่ืองจากผลการศกึษา พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ดา้นความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ใน
ขอ้ระยะเวลาในการใช้ยางของท่านได้ยาวนานประมาณกี่ปี มีอทิธพิลกบัพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล             
“มชิลนิ” 
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 5.  ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรใหค้วามส าคญักบัคุณค้าตรา
สนิค้าด้านความภักดีต่อตราสนิคา ในข้อระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลิน”             
ต่อเดอืน และในขอ้ความถี่ในการซื้อยางที่ร้านตัวแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กี่ครัง้ต่อปี โดยผู้บรหิาร บรษิัท สยาม           
มชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรท าให้ผู้บรโิภคมคีวามภกัดต่ีอตราสนิคามชิลนิ มทีศันคติทีด่กีบัยาง             
มชิลนิ ไม่คดิจะเปลีย่นไปใชย้างยีห่อ้อื่น เช่น การบรกิารหลงัการขาย มกีารสอบถาม ใหค้วามรู ้เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจ
ในคุณภาพและคุณสมบตัขิองยางมชิลนิ เมื่อทุกครัง้ทีผู่บ้รโิภคต้องการซือ้ยาง ผูบ้รโิภคใช้ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้เรว็
ขึน้ และจะท าใหค้วามถี่ในการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิมากขึน้ เนื่องจากผลการศกึษา พบว่าคุณค่าตรา
สนิค้าดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา ในขอ้ระยะเวลาที่ใชใ้นการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อ
เดอืน และในขอ้ความถีใ่นการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้ต่อปี มอีทิธพิลกบัพฤตกิรรมการซือ้ยาง
รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” 
 6.  ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัทางการ
ตลาดด้านผลติภณัฑ์ ในขอ้ระยะเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน โดย
ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั ควรเพิม่ผลติภณัฑใ์หม่ๆมากขึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคใช้ระยะเวลาในการตดัสนิใจในการ
ซือ้น้องลง เนื่องจากมผีลติภณัฑย์างทีห่ลากหลายขึน้ ผูบ้รโิภคจงึมทีางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ยางมากขึน้ ช่วยลดระยะเวลา
ในการตดัสนิใจในการซือ้ เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ ในขอ้ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ
ตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน มอีทิธพิลกบัพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล            
“มชิลนิ” 
 7.  ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัทางการ
ตลาดดา้นราคา ในขอ้ความถี่ในการซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้ต่อปี โดยผูบ้รหิาร บรษิทั สยาม            
มชิลนิ จ ากดั ควรมกีารตัง้ราคาที่หลากหลายมากขึน้ ผูบ้รโิภคจะมขีอ้ความถี่ในการซื้อยางที่รา้นตวัแทนจ าหน่ายยาง          
มชิลนิ มากขึน้ เนื่องจากราคามคีวามหลากหลายมากขึน้ ผูบ้รโิภคจงึมทีางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ยางมากขึน้ เน่ืองจากผล
การศกึษาพบว่า ปจัจยัทางการตลาดดา้นราคา ในขอ้ความถี่ในการซือ้ยางที่รา้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้           
ต่อปี มอีทิธพิลกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” 
 8.  ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัทางการ
ตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในขอ้ระยะเวลาในการใชย้างของท่านไดย้าวนานประมาณกีปี่ ในขอ้ความถี่ในการ
ซือ้ยางทีร่า้นตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กีค่รัง้ต่อปี และในขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีซ่ือ้
ประมาณกีบ่าทต่อ 4 เสน้ โดยผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรเพิม่ช่องทางการ
จดัจ าหน่ายมากขึน้ มรีา้นตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิเพิม่ขึน้ ใกลบ้า้นของผูบ้รโิภคมากขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถน ายางมา
ตรวจสภาพการใชง้านของยาง เชค็ลมยางกบัรา้นตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิทีใ่กลบ้า้น สามารถช่วยยดือายุการใชง้านของ
ยางไดม้ากขึน้ ท าให้ความถี่ในการซื้อยางแต่ละครัง้มน้ีอยลง เนื่องจากผู้บรโิภคมทีางเลอืกในการเขา้ใช้บรกิารร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิมากขึน้ ผูบ้รโิภคจะมกีารซือ้ยางในระดบัราคาทีน้่อยลง เพราะมรีา้นตวัแทนจ าหน่ายใกลบ้า้น 
ไม่ต้องเสยีเวลา เสยีค่าเดนิทางและค่าขนส่ง เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางการตลาดด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย จ าหน่าย ในขอ้ระยะเวลาในการใชย้างของท่านได้ยาวนานประมาณกี่ปี ในขอ้ความถี่ในการซื้อยางที่ร้าน
ตวัแทนจ าหน่ายยาง “มชิลนิ” กี่ครัง้ต่อปี และในขอ้ระดบัราคายางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ทีซ่ื้อประมาณ          
กีบ่าทต่อ 4 เสน้ มอีทิธพิลกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ” 
 9.  ผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัทางการ
ตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ในขอ้ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน 
โดยผูบ้รหิาร บรษิทั สยามมชิลนิ จ ากดั และตวัแทนจ าหน่ายยางมชิลนิ ควรจดักจิกรรมการส่งเสรมิการตลาดใหม้ากขึน้ 
ผู้บรโิภคจะมกีารใช้ระยะเวลาในการตดัสนิใจในการซื้อมากขึน้ เนื่องจากม ีการจดัการส่งเสรมิการตลาดหลากหลายขึ้น 
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ผูบ้รโิภคจงึมทีางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ยางจากกจิกรรมการสง่เสรมิการตลาดทีม่ชิลนิเสนอต่อผูบ้รโิภคมากขึน้ เน่ืองจากผล
การศกึษาพบว่า ปจัจยัทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ในข้อระยะเวลาที่ใช้ในการตดัสนิใจซื้อยางรถยนต์          
นัง่สว่นบุคคลของ “มชิลนิ” ต่อเดอืน มอีทิธพิลกบัพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล “มชิลนิ”  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 1.  ควรมกีารศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคทีไ่ม่เคยใชผ้ลติภณัฑย์างมชิลนิ และน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปวเิคราะห์
ในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ใหเ้กดิความพงึพอใจในทุกดา้นสงูสุด 
และเพิม่จ านวนกลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ ใหม้าใชผ้ลติภณัฑย์างมชิลนิ  
 2.  ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างผลติภณัฑย์างมชิลนิ กบัผลติภณัฑย์างยีห่อ้อื่นๆ ทีม่กีลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเดยีวกนัเพิม่เตมิ และน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหป์รบัปรุงการตลาดใหเ้หมาะสม เพื่อจะไดท้ราบถงึความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ใหเ้กดิการพงึพอใจสงูสดุ 
 3.  ควรมกีารศกึษาปจัจยัอื่นทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยางรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล “มชิลนิ” ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มปีระสทิธภิาพ ตอบสนองตามความต้องการของผู้บรโิภค         
ใหเ้กดิการพงึพอใจสงูสดุ และใหล้กูคา้เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ จดจ าได ้ช่วยกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้ซ ้า 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         สารนิพนธ์เรื่อง คุณค่าตราสนิค้าและปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อยางรถยนต์นัง่ส่วน
บุคคล “มชิลนิ” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบันี้จะไม่สามารถเสรจ็สมบูรณ์ และไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ได ้หากด าเนินการโดยผูว้จิยัโดยล าพงั ผูว้จิยัจงึใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านเหล่าน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกิุตตา อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่า
ของท่านเป็นทีป่รกึษา รวมทัง้ใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานวจิยั 
เพื่อใหไ้ดง้านวจิยัทีม่คีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ ซึง่ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารย์ ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล ที่ไดก้รุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมอืวจิยั ตลอดจนใหค้ าปรกึษา แนะน าใหง้านวจิยันี้ถูกตอ้ง และมคีุณภาพมากขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาท
วชิาความรู ้ใหค้ าปรกึษาแนะน า ตลอดจนใหป้ระสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทีส่ละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามครัง้นี้ ท าให้
งานวจิยัชิน้น้ีเสรจ็สมบรูณ์เป็นอย่างด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิต ที่ช่วยสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาที่ด ี              
เป็นก าลงัใจจนประสบความส าเรจ็ในทุกด้านรวมถงึ นายมยัฤทธิ ์ววิฒันรตันบุตร ทีค่อยเป็นก าลงัใจ และช่วยเหลอืมา
โดยตลอด จนท าใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆ นิสติทุกท่าน และเจ้าหน้าที่โครงการบณัฑติศกึษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลอื อ านวยความสะดวก และคอบใหแ้นะน าแก่ผูว้จิยัเสมอมา 
 ทา้ยสดุน้ีผูว้จิยัขอมอบความส าเรจ็ ความดแีละประโยชน์ทัง้หมด ทัง้ปวงของสารนิพนธฉ์บบันี้ใหแ้ด่ทุกคน 
ทีใ่หก้ารสนบัสนุน และใหค้วามร่วมมอืแก่ผูว้จิยัทัง้ทีร่ะบุชื่อ และไม่ไดร้ะบุชื่อในทีน่ี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสงูมา 
ณ โอกาสนี้ 
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