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บทคัดย่อ 

การวจิยัเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของ

ผูบ้ริโภคท่ีสนใจยานยนตไ์ฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาระดบัคุณค่าตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคท่ีสนใจยานยนตไ์ฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ท่ีสนใจยานยนตไ์ฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร (4) ศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี

คือ มีจาํนวน 410 คน ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวประกอบดว้ยประเด็นคาํถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 

เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถาม

เก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภค สถิติท่ี

ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร (Independent sample t test) การวเิคราะห์



ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์ Multiple Linear Regression 

Analysis (MLR) ผลการวจิยัพบวา่ 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อาย ุ31 - 40 ปี ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน/ลูกจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท และจาํนวน

สมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัคุณค่าตราสินคา้ยานยนตไ์ฟฟ้าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 3.81, 

SD = 0.68) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งคุณค่าตราสินคา้ยานยนตไ์ฟฟ้าระดบัมาก

ท่ีสุด ในดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ รองลงมาคือดา้นคุณภาพของตราสินคา้ ดา้นความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ และ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ตามลาํดบั 

3. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 

3.99, SD = 0.43) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการเลือกใชย้าน

ยนตไ์ฟฟ้าระดบัมากท่ีสุด ในความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือความพึงพอใจ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกบัความพึงพอใจดา้นกระบวนการภาพรวม ความพึงพอใจดา้น

ผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจดา้นบุคลากร ความพึงพอใจดา้นกายภาพ และความพึงพอใจดา้นราคา 

ตามลาํดบั 

4. กลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างในดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

มีความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ในขณะท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างในดา้นเพศ สถานภาพ และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว มีความพึงพอใจ

ในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

Abstract 

 In this independent study, the researcher purpose for (1) study the demographic 

characteristic of consumers interested in electric automobile in Bangkok (2) study the level of 

brand value of consumers interested in electric automobile in Bangkok (3) study the level of 

satisfaction of consumers interested in electric automobile in Bangkok (4) study the brand value 

which affects the satisfaction in the selection of electric automobile of consumers in Bangkok. 

The researcher used questionnaires as a tool to collect data from people who lived in Bangkok, a 

total of 410 people. The questionnaire consists of 3 questions: the first part is a question about the 

personal information of the respondent. Questionnaire, part 2, is a question about the level of 

brand value of consumers. Part 3 is a question about information the satisfaction in the selection 



of electric automobile of consumers. The statistics used in data analysis are percentage, arithmetic 

mean. Standard deviation Analysis of comparison of differences between population mean 

(Independent sample t test), One-way ANOVA and Multiple Linear Regression Analysis (MLR) 

The result of this research revealed that: 

 1. Most of the samples were male. Aged between 31-40 years with single status, average 

monthly income of 30,001 - 45,000 baht with employee and have family 3 -4 people. 

 2. The sample group had overall brand value of consumers at a high level (X ̅ = 3.81, SD 

= 0.68). When considering income. Found that the sample group had the most Brand Association, 

Perceived Quality, Brand Loyalty and Brand Awareness. 

 3. The samples were satisfied in the selection of electric automobile of consumers at a 

high level (X ̅ = 3.99, SD = 0.43). When considering the income, it was found that the sample 

group had the highest satisfaction in the Promotion, Place, Process, Product, People, Physical and 

Price.  

 4. The samples were different in age, education, occupation and monthly income at the 

statistical significance level of .05, while the sample group with differences in gender, status and 

family. There was no difference in satisfaction the selection of electric automobile of consumers 

at the statistical significance level of .05  

 

บทนํา 

 เน่ืองจากปัจจุบนัพลงังานเป็นส่ิงสาํคญัในการขบัเคล่ือนวิถีชีวติ ความเป็นอยู ่การเดินทาง

และการขนส่ง รวมถึงกิจกรรมต่างๆบนโลกใบน้ี การเดินทางและการขนส่งถือเป็นกิจกรรมอยา่ง

หน่ึงท่ีตอ้งใชพ้ลงังานในการขบัเคล่ือน เพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงค ์ทั้งการเดินทางเพื่อ

ประโยชน์ส่วนบุคคล การขนส่งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ซ่ึงแต่ละประเทศลว้นแต่ตอ้งการ

ใชพ้ลงังานในการขบัเคล่ือนจากยานพาหนะ โดยจากอดีตถึงปัจจุบนัมีววิฒันาการของการ

ขบัเคล่ือนยานพาหนะดว้ยการใชพ้ลงังานเช่ือเพลิงเป็นหลกั 

แต่เน่ืองดว้ยการเติบโตทางอุตสาหกรรม อีกทั้งจาํนวนประชากรของโลกท่ีเพิ่มมากข้ึน ทาํ

ใหเ้กิดความตอ้งการทางพลงังานท่ีสูงข้ึนแบบกา้วกระโดด ผลท่ีตามมาไดแ้ก่ ผลกระทบทางตรงคือ 



เกิดวกิฤติขาดแคลนพลงังานในบางประเทศ ราคาพลงังานเช้ือเพลิงสูงข้ึน เน่ืองจากอุปสงคแ์ละ

อุปทาน ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัยะสาํคญั และผลกระทบทางออ้ม คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้

เกิดมลพิษทางอากาศเน่ืองจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ของระบบเคร่ืองยนตส์ันดาปจาก

ยานพาหนะ เกิดเป็นฝุ่ นควนั PM 2.5 (Particulate matter with diameter of less than 2.5 micron) 

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดศึ้กษาพบวา่ ฝุ่ นควนั PM2.5 ไดเ้ร่ิมมีจาํนวนมากข้ึนช่วงตน้ปี พ.ศ.

2562 และไดมี้ผลกระทบกบัประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยฝุ่ นละออง

สามารถผา่นเขา้สู่ชั้นในสุดของปอด เกิดเป็นสาเหตุโรคหอบหืดและโรคเก่ียวกบัระบบทางเดิน

หายใจ 

 จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีทาํใหน้กัวจิยัสามารถหาพลงังานทดแทนเช้ือเพลิงท่ีใช้

ในการขบัเคล่ือนยานพาหนะซ่ึงเป็นตน้เหตุท่ีทาํให้เกิดมลพิษ ดว้ยการใชพ้ลงังานในรูปแบบไฟฟ้า

ในการขบัเคล่ือนยานพาหนะแทนท่ีพลงังานเช้ือเพลิงในรูปแบบดั้งเดิม ซ่ึงสามารถขจดัมลพิษทาง

อากาศท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช่ือเพลิงท่ีไม่สมบูรณ์ได ้จึงกล่าวไดว้า่ ยานยนตท่ี์ใชพ้ลงังานไฟฟ้าจะ

เป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมทางสังคมในอนาคต 

 สาํหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีจดัอยูใ่นประเทศกาํลงัพฒันา และเป็นฐานการลงทุน

ของประเทศต่างๆทางดา้นอุตสาหกรรม ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของวกิฤติทางดา้นพลงังาน และ 

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยสาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้ (สนค.)กาํหนดให ้BCG 

(Bio-Circular-Green) Economy Model เป็นวาระแห่งชาติในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (สาํนกังาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2564)  ซ่ึงการใช ้รถ EV เป็นการใชพ้ลงังานสะอาดและเป็นหน่ึงใน

มาตรการในการรับมือการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก และมีเป้าหมายลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 2.3 ลา้นตนั CO2 เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2570 

 จากการศึกษา ทบทวน แนวคิด ท่ีเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้กบัความพึงพอใจ ทาํใหผู้ว้จิยัมี

ความสนใจในการศึกษา คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้า

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนยก์ลาง

เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งจาํนวนประชากรท่ีอาศยัและอตัราการใชย้านพาหนะในเขตเมืองหลวง

มีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน ทาํใหเ้กิดผลกระทบดา้นมลพิษและส่ิงแวดลอ้มท่ีตามมา อีกทั้งกระแสการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานสะอาดเพื่อลดมลพิษ จะมีบทบาทสาํคญัต่อพฤติกรรมผูใ้ชย้าน

ยนต ์และต่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนตข์องโลก ในการหนัมาใหค้วามสาํคญัต่อรถ ZEV (Zero 

Emission Vehicle) หรือรถยนตท่ี์ปล่อยมลพิษเป็นศูนยม์ากยิง่ข้ึนในอนาคต ผูว้จิยัจึงมองวา่คุณค่า

ตราสินคา้ของผูผ้ลิตรถยนตไ์ฟฟ้าจะส่งผลต่อความพึงพอใจของประชากรผูใ้ชย้านพาหนะในเขต

กรุงเทพมหานครและจะเป็นปัจจยัหลกัของจุดเร่ิมตน้การใชย้านยนตไ์ฟฟ้าซ่ึงก่อใหเ้กิดการเร่ง



พฒันานวตักรรม และเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดสาํหรับผูผ้ลิต เพื่อใหไ้ทย

เป็นศูนยก์ลางการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าและช้ินส่วน สามารถสร้างงานและสร้างรายไดใ้หป้ระเทศ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคท่ีสนใจยานยนตไ์ฟฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาระดบัคุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีสนใจยานยนตไ์ฟฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีสนใจยานยนตไ์ฟฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัจะมีความพึง

พอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าแตกต่างกนั 

2. คุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตของพื้นท่ีในการศึกษา คือ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กาํหนดค่า

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อ 5% โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชไ้ดก้ารวจิยัคร้ังน้ี มาจากการใชว้ธีิคาํนวณตามสูตรของ Yamane (1973) ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ศึกษาคือ 400 ตวัอยา่ง 

 3. คุณค่าตราสินคา้ ในการวิจยัน้ียดึแนวคิดทฤษฎีคุณค่าตราสินคา้ ของ David Allen Aaker 

(Aaker D.A., 1991) ในดา้นต่างๆ จาํนวน 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพของตรา

สินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

 4. ความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

การวจิยัน้ียดึแนวคิดตามทฤษฎีการตอบสนองความพึงพอใจลูกคา้ ของ Philip Kotler (1997) ดา้น



ต่างๆ จาํนวน 7 ดา้น ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

 5. ดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีศึกษา คือ ไดท้าํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งเดือน 

กรกฎาคม 2565 – เดือนสิงหาคม 2565 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสาํคญัในการกาํหนดกลยทุธ์การส่ือสารของผูผ้ลิตยานยนตไ์ฟฟ้าท่ี

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

 2. เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาและเพิ่มคุณค่าตราสินคา้ให้กบับริษทัผูผ้ลิตยานยนตไ์ฟฟ้า

สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

 3. เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษาดา้นคุณค่าตราสินคา้และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ในการประกอบการทาํงานวิจยัรวมถึงใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณค่าตราสินค้า 

  Aaker D.A. (1991) มองคุณค่าตราสินคา้วา่ “เป็นชุดของทรัพยสิ์นหรือหน้ีสินท่ีจะ

ถูกเช่ือมโยงถึงตราสินคา้โดยตรง ซ่ึง ช่ือ และสัญลกัษณ์ ท่ีจะนาํไปใชเ้พิ่มหรือลดคุณค่าของสินคา้

หรือบริการของผูจ้ดัจาํหน่ายหรือท่ีนาํเสนอใหก้บัลูกคา้” โดยจะประกอบดว้ย 5 อยา่ง คือ 1) การ

การรับรู้ตราสินคา้ 2) การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 3) คุณภาพของตราสินคา้ 4) ความจงรักภกัดีต่อ

ตราสินคา้ 5) ทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน ๆ เช่นสิทธิบตัร หรือ เคร่ืองหมายการคา้ 

 1. การการรับรู้ตราสินคา้ คือการท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจาํตราสินคา้ได ้และรู้วา่ตราสินคา้ท่ี

ดีคืออะไร ซ่ึงช่ือของตราสินคา้ ตราสัญลกัษณ์ ยนิูฟอร์มผูใ้หบ้ริการ รวมถึงรูปแบบการใหบ้ริการ 

เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นความทรงจาํของผูบ้ริโภค ผา่นกระบวนการหรือช่องทางต่างๆ เช่น การโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ หรือ การคน้หาขอ้มูลจากผูบ้ริโภคดว้ยตวัเอง 

 2. คุณภาพของตราสินคา้ เป็นการพิจารณาของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัขอ้ดีดา้นความเช่ือมัน่ การ

ออกแบบ ความปลอดภยั ของอุปกรณ์ หรืออะไหล่ทั้งหมดของสินคา้โดยคุณภาพท่ีถูกรับรู้จะ

เก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อบริการหรือการใชง้าน  

 3. การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ คือ ทุกส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัความทรงจาํหรือจิตใจของผูบ้ริโภคท่ี

มีต่อตราสินคา้ ซ่ึงจะรวมคุณลกัษณะ ภาพลกัษณ์ บุคลิกภาพ การดาํเนินชีวติ ประโยชน์ท่ี



ตอบสนองกิจกรรมผูบ้ริโภค และทศันคติใหเ้กิดการรับรู้คุณค่าของสินคา้ซ่ึงจะอยูค่วามทรงจาํของ

ผูบ้ริโภค  

 4. ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ คือ ความตอ้งการซ้ือสินคา้เดิมซํ้ าๆอนัเกิดจากความ

ประทบัใจและไม่ตอ้งการเปล่ียนใจไปใชสิ้นคา้ยีห่อ้อ่ืนๆ การมองขา้มขอ้บกพร่องในบางประการ 

และยนิดีร่วมกิจกรรมกบัผูผ้ลิตสินคา้ รวมถึงการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนมาซ้ือสินคา้แบบเดียวกนั 

 5. ทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน ๆ เช่นสิทธิบตัร หรือ เคร่ืองหมายการคา้ 

 จึงสรุปไดว้า่ คุณค่าตราสินคา้ มีความหมายคือ มุมมองท่ีเป็นเชิงบวกของผลิตภณัฑห์รือ

การบริการของผูข้ายเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและถูกจดจาํเก่ียวกบัตราสินคา้ในจิตใจ อนั

ประกอบดว้ย 1) การการรับรู้ตราสินคา้ คือการท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจาํตราสินคา้ได ้ 2) คุณภาพ

ของตราสินคา้ เป็นการพิจารณาของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัขอ้ดีดา้นความเช่ือมัน่ การออกแบบ ความ

ปลอดภยั 3) การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ คือ ทุกส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัความทรงจาํหรือจิตใจของผูบ้ริโภค

ท่ีมีต่อตราสินคา้ 4) ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ คือ ความตอ้งการซ้ือสินคา้เดิมซํ้ าๆอนัเกิดจาก

ความประทบัใจและไม่ตอ้งการเปล่ียนใจไปใชสิ้นคา้ยีห่อ้อ่ืนๆ การมองขา้มขอ้บกพร่องในบาง

ประการ รวมถึงการบอกต่อใหบุ้คคลอ่ืนมาซ้ือสินคา้แบบเดียวกนั 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความพงึพอใจผ่านส่วนประสมทางการตลาด 

  Kotler (2016) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

ตวัแปรหรือเคร่ืองมือท่ีใชท้างการตลาดท่ีบริษทัสามารถควบคุมได ้โดยบริษทัมกัจะนาํมาใชร่้วมกนั

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประ

สมการทางตลาดนั้นมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 

สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ต่อมาไดมี้การเพิ่มเติมข้ึนมา อีก 3 ตวัแปร อนัไดแ้ก่บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีสาํคญัทางการตลาดสมยัใหม่ 

ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ไดแ้ก่  

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 2. ดา้นราคา (Price) 3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place/Channel 

Distribution) 4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5. ดา้นบุคคล (People) หรือบุคลากร 6. ดา้น

กระบวนการ (Process) 7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 จึงสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า หมายถึง ความรู้สึกประทบัใจ

หรือทศันะคติเชิงบวกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการของผูผ้ลิตรถยนตไ์ฟฟ้าจนทาํใหเ้กิด

เป็นคุณค่าท่ีตราตรึงในจิตใจ โดยจาํแนกผา่นปัจจยัของส่วนประสมทางการตลาดออกเป็นดงัน้ี คือ 

1. ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ความรู้สึกประทบัใจจาก รูปลกัษณ์ รูปแบบการ



ใชง้าน การตอบสนองดา้นความตอ้งการทางคุณลกัษณะ 2. ความพึงพอใจดา้นราคา(Price) หมายถึง 

ความรู้สึกประทบัใจจากการตั้งราคาขายสินคา้ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั หรือ เปรียบเทียบกบั

คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์หรือเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ 3. ความพึงพอใจดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) หมายถึง ความรู้สึกประทบัใจจากสถานท่ีและการเขา้ถึงสินคา้นั้นๆ 

ทั้งการเขา้ถึงในรูปแบบออนไลน์ หรือ การเขา้ถึงสินคา้ในรูปแบบอ่ืนๆ 4. ความพึงพอใจดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด(Promotion) หมายถึง ความรู้สึกประทบัใจจากการท่ีเจา้ของตราสินคา้สนบัสนุน

การใชสิ้นคา้หรือบริการโดยอาจจดักิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอ่ืนๆ อนั

ก่อใหเ้กิดความประทบัใจแก่ผูบ้ริโภค 5. ความพึงพอใจดา้นบุคลากร(People) หมายถึง ความรู้สึก

ประทบัใจจากกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการใหบ้ริการทางตรงและทางออ้มเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการหรือผูบ้ริโภค 6. ความพึงพอใจดา้นกายภาพ(Physical Evidence) 

หมายถึง ความรู้สึกประทบัใจของผูบ้ริโภคอนัเกิดจากเจา้ของตราสินคา้ในดา้นบรรยากาศการ

ใหบ้ริการ 7. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ(Process) หมายถึง ความรู้สึกประทบัใจของผูบ้ริโภค

อนัเกิดจากกระบวนการทาํงาน แกไ้ขปัญหา รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

  ปริญญา บรรจงมณี (2563) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

ประเภทไฮบริดของผูบ้ริโภคในประเทศไทย โดยผูต้อบส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี มี

สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท และมีอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน โดยผลการวจิยัพบวา่ 1)ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 2)ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3)ปัจจยัดา้นคุณภาพการ

บริการภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 4)การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระเภท Hybrid ของผูบ้ริโภคใน

ประเทศไทย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ5)ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

ประเภท Hybrid ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย พบวา่ ดา้นการเขา้ถึงและการรู้จกัผูใ้ชบ้ริการ 

วฒันธรรม ความน่าเช่ือถือมัน่ในการบริการ ความปลอดภยั  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระเภท Hybrid ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

  เบญจวรรณ ติกขะนา (2564)ไดศึ้กษาปัจจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 15,000 – 30,000 บาท 



โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมใชต้ราสินคา้ อนัดบัแรกไดแ้ก่ ยีห่อ้ 

Toyota และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีการตดัสินใจซ้ือในราคา 1,000,000 – 2,000,000 บาท กลุ่ม

ตวัอยา่งใชร้ะยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ 4 เดือนข้ึนไป และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง

ช่อง อินเตอร์เน็ต และผลการวจิยัยงัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก  โดยมีระดบัความคิดเห็นดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าอยูใ่นระดบัการตดัสินใจซ้ือแน่นอน ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) มีผลต่อตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ย

พลงังานไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 28.9 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ มีจาํนวน 2 ดา้น คือดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 เจนจิรา ภาคบุบผา (2561) ไดศึ้กษาการวเิคราะห์คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า

ตราสินคา้และค่านิยมทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการยอมรับในตวัสินคา้และการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ (1) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้และค่านิยมทางสังคม

ท่ีส่งผลต่อการยอมรับรถยนตไ์ฟฟ้า (2) การรับรู้คุณค่าตราสินคา้และค่านิยมทางสงัคมท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า (3) การยอมรับในตวัสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชเ้คร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูลวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการทางสถิติ

ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,527,994 คน (อา้งอิงขอ้มูล สาํนกัทะเบียนกลาง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม

139 ตอนพิเศษ 12, 2564) จึงกาํหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ

ไดคื้อ 5% โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชไ้ดก้ารวจิยัคร้ังน้ี มาจากการใชว้ธีิคาํนวณตามสูตรของ 

Yamane (1973) ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ 400 ตวัอยา่ง เพื่อป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกิดจาก

การตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้น ผูว้จิยัจึงใชก้ารเพิ่มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็นจาํนวน 410 

ชุด เพือ่นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวเิคราะห์และประเมินผลต่อไป โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling) 

 



สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

  1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าแสดงความถ่ี (Frequency) ในการ วิเคราะห์

ตวัแปรปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

  1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วเิคราะห์ตวัแปรปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ 

ประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ 

และดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อาย ุ31 - 40 ปี ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน/ลูกจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท และ

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัพิจารณาคุณค่าตราสินคา้ยานยนตไ์ฟฟ้าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ =  

3.81 , SD = 0.68) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งคุณค่าตราสินคา้ยานยนตไ์ฟฟ้า

ระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้(X ̅ = 4.07, SD = 0.66) รองลงมาคือดา้นคุณภาพ

ของตราสินคา้(X ̅ = 3.88, SD = 0.59) ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้(X ̅ = 3.66, SD = 0.88) และ 

ดา้นการรับรู้ตราสินคา้(X ̅ = 3.65, SD = 0.81) 

 กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 

3.99 , SD = 0.43) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการเลือกใชย้าน

ยนตไ์ฟฟ้าระดบัมากท่ีสุด ในความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด(X ̅  = 4.35, SD = 0.42) 

รองลงมาคือความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย(X ̅  = 4.04, SD = 0.48) กบัความพึงพอใจ

ดา้นกระบวนการภาพรวม(X ̅  = 4.04, SD = 0.50) ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ(์X ̅  = 4.01, SD = 

0.62) ความพึงพอใจดา้นบุคลากร(X ̅  = 3.89, SD = 0.54) ความพึงพอใจดา้นกายภาพ(X ̅  = 3.81, SD 

= 0.58) และความพึงพอใจดา้นราคา(X ̅  = 3.77, SD = 0.80) 



 กลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างในดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี

ความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ในขณะท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างในดา้นเพศ สถานภาพ และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว มีความพึงพอใจ

ในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

คุณค่าตราสินคา้ ในดา้นท่ีแตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้น

คุณภาพของตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงกบั

ตราสินคา้ และดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนต์

ไฟฟ้าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญั .05 (Unstandardied Coefficients B = .251, 

.167, .070 และ .069 ตามลาํดบั) แสดงเป็นสมการ ดงัน้ี 

  ความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้า = 1.866 + .251(ดา้นคุณภาพของตราสินคา้) + 

.167(ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้) + .070(ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้) + .069(ดา้นการรับรู้

ตราสินคา้) 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้าํมาประยกุต ์ใชใ้น

งานวจิยัเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 ภาพรวมคุณค่าตราสินคา้ยานยนตไ์ฟฟ้าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษางานวจิยัของ เบญจวรรณ ติกขะนา (2564) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมใชต้ราสินคา้ อนัดบัแรกไดแ้ก่ ยีห่้อ Toyota ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ

สอดคลอ้งกบั เจนจิรา ภาคบุบผา (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง การวเิคราะห์คุณภาพการบริการ การรับรู้

คุณค่าตราสินคา้และค่านิยมทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการยอมรับในตวัสินคา้และการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตไ์ฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้และค่านิยมทาง

สังคมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงคุณค่าตราสินคา้มีประเด็นอภิปราย ดงัน้ี 

 ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก การสร้างการรับรู้ของผูผ้ลิตยานยนตใ์น

รูปแบบดั้งเดิม (สันดาป) มีการสร้างกลยทุธ์การรับรู้ดว้ยการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่ือสารทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม สู่ผูบ้ริโภค เป็นเวลายาวนาน และยงัคงวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑไ์วอ้ยา่ง

ชดัเจน เกิดความแขง็แกร่งของตราสินคา้ เป็นผลทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจาํตราสินคา้เม่ือผูผ้ลิต



พฒันาผลิตภณัฑสู่์รูปแบบยานยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มติักร บุญคง (2557 : อา้งอิงจาก Aaker 

D.A. 1991) กล่าววา่ การการรับรู้ตราสินคา้ คือการท่ีผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะจดจาํตราสินคา้ได ้หรือ

ช่ือของตราสินคา้นั้นๆได ้ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นความทรงจาํหรือในจิตใจของผูบ้ริโภคไดต้ลอดเวลา 

 ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก การใหค้วามใส่ใจต่อคุณภาพของ

ผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้กระบวนการผลิตจนถึงการบริการหลงัการ

ขายของผูผ้ลิตยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่ผูบ้ริโภค เกิดเป็นขอ้ดีหรือมุมมองในเชิง

บวก ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในดา้นต่างๆ เช่น ความปลอดภยั คุณภาพแบตเตอร่ี การจดัหา

อะไหล่สาํรอง ระบบช่วงล่างการขบัข่ี และความสวยงามดา้นการออกแบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มติักร 

บุญคง (2557 : อา้งอิงจาก Aaker D.A. 1991) กล่าววา่ คุณภาพของตราสินคา้ เป็นการพิจารณาของ

ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัขอ้ดีทั้งหมดของสินคา้ โดยคุณภาพท่ีถูกรับรู้จะเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบริการหรือการใชง้าน และ มีนา อ่องบางนอ้ย (2553 : อา้งอิงจาก Auken 2002) 

กล่าววา่ คุณค่าทางธุรกิจซ่ึงรวมถึงความคาดหวงัต่างๆ จากผูบ้ริโภคท่ีมีต่อองคก์ร สินคา้ และ

บริการ ของผูผ้ลิตหรือจดัจาํหน่าย เกิดเป็นคุณค่าตราสินคา้ดา้นคุณภาพ 

 ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก ผูผ้ลิตยานยนตไ์ฟฟ้าไดใ้ห้

ความสาํคญัถึง ภาพลกัษณ์ ความมีระดบัทางสังคมของผูใ้ชย้านยนตไ์ฟฟ้า และสะทอ้นถึงหนา้ท่ี

การงานของผูเ้ป็นเจา้ของยานยนตไ์ฟฟ้า เช่นการใชผู้บ้ริหารหรือผูมี้ช่ือเสียงทางสังคมมาเป็นผู ้

โฆษณาผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ อีกทั้งยงัใหค้วามสาํคญัดา้นการดาํเนินชีวิตและตอบสนองกิจกรรม

ในครอบครัว ดว้ยการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดคุณค่าทาง

จิตใจและเช่ือมต่อประสบการณ์ผา่นกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มติักร บุญคง (2557 : 

อา้งอิงจาก Aaker D.A. 1991) กล่าววา่ การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ คือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีถูกเช่ือมโยง

กบัความทรงจาํท่ีดีหรือจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยจะรวมคุณลกัษณะ ประโยชน์ และ

ทศันคติท่ีเก็บไวภ้ายในใจของผูบ้ริโภคอนัจะทาํใหเ้กิดความทรงจาํเก่ียวกบัตราสินคา้  

 ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก ผูผ้ลิตยานยนตไ์ฟฟ้าไดใ้ห้

ความสาํคญัความรู้สึกของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก และพยายามท่ีจะออกแบบ สินคา้และการบริการ

เพือ่ใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด เพื่อธาํรงรักษาฐานลูกคา้ไว ้เช่น การปรับปรุง

พฒันารูปแบบยานยนตไ์ฟฟ้าใหดู้สวยงามทนัสมยั การใชง้านท่ีสอดคลอ้งกบัยคุปัจจุบนั เพิ่มความ

มีระดบัใหเ้กิดคุณค่าทางจิตใจ ควบคู่ไปกบัประโยชน์ใชส้อยท่ีหลากหลาย ทาํใหเ้กิดเป็นคุณค่าท่ี

ตราตรึงในจิตใจของผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคยนิดีท่ีจะเลือกตราสินคา้เดิมซํ้ าๆมากกวา่การมองหาตรา

สินคา้ใหม่ อีกทั้งยงัส่งผา่นความรู้สึกท่ีดีของประสบการณ์การใชง้านสู่บุคคลรอบขา้ง รวมถึง

มองขา้มขอ้บกพร่องเพียงเลก็นอ้ยจากยานยนตไ์ฟฟ้าเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มติักร บุญคง (2557 : 



อา้งอิงจาก Aaker D.A. 1991) กล่าววา่ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ คือ ความผกูพนัท่ีผูบ้ริโภคมีต่อ

ตราสินคา้ แมมี้ส่ิงท่ีดีกวา่ ก็จะยงัคงเลือกตราสินคา้เดิมเป็นอนัดบัแรกเสมอ รวมถึง มองขา้ม

ขอ้บกพร่องเพียงเล็กนอ้ยได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

1.ขอ้แนะนาํดา้นประชากรดา้นประชากรและกลุ่มลูกคา้ 

  เน่ืองจากพบวา่ ประชากรท่ีทาํการวจิยั ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัทาํงาน ท่ีมีอาย ุอยูใ่นช่วง 

20 - 50 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูใ่นช่วง 15,000 - 60,000 บาท ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีการ

ยอมรับดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมค่อนขา้งสูง ดงันั้น ผูผ้ลิตยานยนตไ์ฟฟ้าจึงควรมุ่งเนน้

ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นหลกั โดยการสร้างความพึงพอใจผา่นทางคุณค่าตราสินคา้ เพือ่ใหผู้บ้ริโภคเกิด

การจดจาํและเลือกตราสินคา้ท่ีประทบัใจเป็นอนัดบัแรก 

2.ขอ้แนะนาํดา้นคุณค่าตราสินคา้ 

  คุณค่าตราสินคา้ยานยนตไ์ฟฟ้าดา้นการรับรู้ ผูผ้ลิตควรหากลยทุธ์เพื่อส่งเสริมการ

รับรู้การใชย้านยนตไ์ฟฟ้าให้แก่ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน อาจทาํไดโ้ดยการใชผู้มี้ช่ือเสียงทางสังคมท่ี

เหมาะสมกบัช่วงวยั เป็นผูน้าํเสนอ รณรงค ์โฆษณา ผา่นส่ือสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดการจดจาํ

ตาํแหน่งของผลิตภณัฑผ์า่นการรับรู้ใหม้ากยิง่ข้ึน   

  คุณค่าตราสินคา้ยานยนตไ์ฟฟ้าดา้นคุณภาพ เน่ืองจากยานยนตไ์ฟฟ้าเป็น

นวตักรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน ทาํให ้ยงัมีขอ้จาํกดัในหลายๆดา้น เช่น ทางดา้นการเพิ่มจาํนวนสถานีอดั

ประจุไฟฟ้าแบบเร็ว(Quick Charge) จะเห็นไดว้า่ จาํนวนสถานีอดัประจุไฟฟ้ายงัไม่สามารถท่ีจะ

เพิ่มข้ึนไดร้วดเร็ว ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น จาํนวนสถานีอดัประจุไฟฟ้าแบบเร็ว(Quick 

Charge) ตามชานเมือง หรือ ต่างจงัหวดัยงัมีจาํนวนนอ้ย จึงควร เพิ่มการติดตั้งสถานีอดัประจุไฟฟ้า

แบบเร็ว(Quick Charge) ดว้ยการร่วมมือกบัพนัธมิตรในกลุ่มธุรกิจอ่ืน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ หรือ 

หา้งสรรพสินคา้ เพื่อใหเ้กิดการกระตุน้ การใชย้านยนตไ์ฟฟ้าจนเกิดเป็นระบบนิเวศน์ทางดา้นยาน

ยนตไ์ฟฟ้า ( Eco System) และควรพฒันาในเร่ืองของคุณภาพแบตเตอร่ีใหส้ามารถวิง่ไดใ้นระยะ

ทางไกลยิง่ข้ึน 

  คุณค่าตราสินคา้ยานยนตไ์ฟฟ้าดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ ผูผ้ลิตควรให้

ความสาํคญั เน่ืองจาก ดา้นการเช่ือมโยงกบัตราสินคา้มีค่ามากท่ีสุดของคุณค่าตราสินคา้ยานยนต์

ไฟฟ้า โดยการแบ่งแยกกลุ่มลูกคา้ ตามช่วงวยัและพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดศกัยภาพของ

คุณค่าตราสินคา้ยานยนตไ์ฟฟ้าอยา่งเตม็ท่ีในแต่ละกลุ่มผา่นการส่ือสารถึงผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงวยั 

ตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มวยัรุ่น เนน้การโฆษณาในเร่ืองของลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มและความ



ทนัสมยัของยานยนตไ์ฟฟ้า กลุ่มวยัทาํงาน เนน้การโฆษณาในเร่ืองของความคุม้ค่าดา้นการใชง้าน

และความประหยดั รวมถึงเร่ืองของความสอดคลอ้งทางครอบครัว กลุ่มวยักลางคน เนน้การโฆษณา

ในเร่ืองของความหรูหรามีระดบั และใชย้านยนตไ์ฟฟ้าเป็นส่ิงสะทอ้นความสาํเร็จของหนา้ท่ีการ

งาน เป็นตน้ 

  คุณค่าตราสินคา้ยานยนตไ์ฟฟ้าดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ผูผ้ลิตควร

ยกระดบัการใหบ้ริการหลงัการขายเพิ่มสูงข้ึน หรือจดัทาํกิจกรรมทางการตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ 

เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมคุณค่าของตราสินคา้ อีกทั้งยงัเป็นการธาํรงรักษากลุ่มลูกคา้ใหมี้ความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้และไม่เปล่ียนใจเลือกตราสินคา้ของคู่แข่งแมต้ลาดกลุ่มยานยนตไ์ฟฟ้าจะมี

การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน 

3.ขอ้แนะนาํดา้นความพึงพอใจ 

  ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ ผูผ้ลิตยานยนตไ์ฟฟ้าควรให้ความสาํคญักบัการ

ออกแบบ ผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงวยั รวมถึงใส่ใจคุณภาพของของ

ผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า และปัจจยัสนบัสนุนทางดา้นการบริการหลงั

การขาย และจาํนวนสถานีและความรวดเร็วของการอดัประจุไฟฟ้า 

  ความพึงพอใจดา้นราคา ในเร่ืองของราคาขายรถยนตไ์ฟฟ้า ท่ีสูงกวา่ยานยนต์

นํ้ามนัเช้ือเพลิง เน่ืองจากภาษีนาํเขา้ เป็นอุปสรรคและความกงัวลใจต่อการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าใน

ประเทศไทย ภาครัฐควรใหก้ารสนบัสนุนการใชสิ้ทธิขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีหรือFTA ใหภ้าษีนาํเขา้

อยูท่ี่ร้อยละ 0 หรือก็คือการยกเวน้ภาษีนาํเขา้ ทาํใหผู้ป้ระกบการสามารถขายไดใ้นราคาท่ีถูกลงและ

ผูบ้ริโภคสามารถมีศกัยภาพในการซ้ือไดง่้ายยิง่ข้ึน หรือภาครัฐอาจใชก้ลยทุธ์โนม้นา้วให้

ผูป้ระกอบการตั้งโรงงานผลิตในประเทศก็เป็นอีกทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาดา้นตน้ทุนวตัถุดิบ 

ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได ้อีกทั้งยงัเกิดการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

  ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูผ้ลิตยานยนตไ์ฟฟ้าควรให้

ความสาํคญัและเนน้การเขา้ถึงผูบ้ริโภคในช่องทางต่างๆมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคอยู่

ในวยัทาํงานและมีการใชส่ื้อออนไลน์เป็นจาํนวนมาก โดยอาจทาํการตลาดผา่นส่ือต่างๆร่วมกบั

พนัธมิตรทางธุรกิจกลุ่มต่างๆ 

  ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้านั้น 

เร่ิมทาํตลาดไดเ้ป็นระยะเวลาไม่นาน ดงันั้น ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญั

ในการกระตุน้ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยผูผ้ลิตและภาครัฐควรร่วมมือกนักระตุน้ดว้ยการลด

ภาษี ลดราคาหรือทาํส่วนลดร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มระยะเวลาของการรับประกนัสินคา้ เช่น 

แบตเตอร่ี หรือ ให้อตัราดอกเบ้ียระดบัตํ่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงในต่อผูบ้ริโภค 



  ความพึงพอใจดา้นบุคลากร ผูผ้ลิตยานยนตไ์ฟฟ้า ควรให้ความสาํคญักบับุคลากร

มากข้ึน เน่ืองจากบุคลากรเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงสินคา้กบัผูบ้ริโภคโดยตรงทางดา้นกายภาพ อีกทั้ง

เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้ายงัตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาโดยผา่นทางการส่ือสารและส่งต่อขอ้มูล

จากผูบ้ริโภคสู่บุคลากรท่ีเป็นพนกังาน อีกทั้งบุคลากรเสมือนเป็นภาพจาํของตราสินคา้ในรูปแบบ

หน่ึงตามทศันคติของผูบ้ริโภค  

  ความพึงพอใจดา้นกายภาพ แมว้า่การใชส่ื้อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นท่ีนิยม

และแพร่หลาย แต่หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะกล่าววา่ การสร้างความพึงพอใจในรูปแบบเดิมทางกายภาพ ก็

ยงัเป็นส่ิงสาํคญั ซ่ึงเป็นความประทบัใจแรกในการจดจาํตราสินคา้ ดั้งนั้นผูผ้ลิตควรให้ความสาํคญั

ดา้นความพึงพอใจดา้นกายภาพอยา่งต่อเน่ือง 

  ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ เป็นส่ิงท่ีสาํคญัและไม่ควรละเลย เน่ืองจากยาน

ยนตไ์ฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศใชก้ารนาํเขา้เป็นหลกั ดงันั้น เร่ืองกระบวนการแกปั้ญหา ความ

ถูกตอ้งแม่นยาํในการทาํงาน การสาํรองอะไหล่ และการปรับปรุงซอฟตแ์วร์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

เป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตตอ้งใหน้าํหนกัความสาํคญัในช่วงแรกของการพฒันายานยนตไ์ฟฟ้า 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. ควรขยายการศึกษาของขอบเขตประชากรใหม้ากข้ึน เน่ืองจากผูว้จิยัไดท้าํการศึกษา

ขอบเขตประชากรเพียงกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เพื่อความถูกตอ้ง แม่นยาํของ

งานวจิยัมากข้ึน 

 2. ควรศึกษาวา่โดยการแยกรูปแบบของยานยนตไ์ฟฟ้าให้ละเอียดยิง่ข้ึน เช่น ศึกษายานยนต์

ไฟฟ้าไฮบริด ยานยนตไ์ฟฟ้าแบบปลัก๊อินไฮบริด ยานยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอร่ีลว้น หรือยานยนต์

ไฟฟ้าแบบพลงังานไฮโดรเจน เพื่อความสอดคลอ้งต่อการใชง้านของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

 3. ควรศึกษาวา่คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าใน

แต่ละสายวชิาชีพอ่ืนๆนั้นส่งผลแตกต่างจากงานวิจยัน้ีหรือไม่ 

 จากทั้งหมดของงานวจิยั ไดน้าํเสนอแนวคิดเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการเลือกใชย้านยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะขบัเคล่ือนสังคมสู่การลดมลพิษ (Zero Emission) 

และขบัเคล่ือนระบบอุตสาหกรรมในประเทศ ผูว้ิจยัจึงมีความคาดหวงัวา่งานวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์

แก่ส่วนรวมต่อไป 
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Match Details

สว่นประสมทางการตลาดที�มผีลตอ่การตดัสนิใจซื�อรถยนตท์ี�ขบัเคลื�อนดว้ย
พลงังานไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตดสุติกรงุเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัความคดิเห็นมากโดยมรีะดบัความคดิเห็นดา้นการตดัสนิใจซื�อรถยนตท์ี�ขบั
เคลื�อนดว้ยพลงังานไฟฟ้าอยูใ่นระดบัการตดัสนิใจซื�อแน่นอนปัจจัยดา้นสว่น
ประสมทางการตลาด 7P ’ s มผีลตอ่ตวัแปรตามคอืการตดัสนิใจซื�อรถยนตท์ี�ขบั
เคลื�อนดว้ยพลงังานไฟฟ้าของผูบ้รโิภคในเขตดสุติกรงุเทพมหานครรอ้ยละ 289

เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่มจํีานวน 2 ดา้น

ปัจจัยดา้นสว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลกบัการตดัสนิใจซื�อรถยนต์
ประหยดัพลงังานไอบรดิจข์องผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครรายละเอยีดตาม
ตารางที� 10 ตารางที� 10 การวเิคราะหก์ารถดถอยเพื�อพยากรณอ์ทิธพิลของ
ปัจจัยดา้นสว่นประสมทางการตลาดที�มตีอ่การตดัสนิใจซื�อรถยนตป์ระหยดั
พลงังานไฮบรดิของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครโดยนาปัจจัยทกุดา้นเขา้ใน
สมการตวัแปร b SE b B t pvalue 1 ดา้นผลติภณัฑ ์00111 223 0023 0496

0620 2 ดา้นราคา 0155 118 0062 1311 0191 3 ดา้นการจัดจาหน่าย 0095

060 0075 1584 0114 4 ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 0181 0052 0267

3476 0001 5 ดา้นบคุคล 0048 0056 0041 0861 0390 6 ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ 0061 0064 0045 0949 0343 7 ดา้นกระบวนการ 0130 0041 0155

3145 0001 คา่คงที� 4311 SEest 1088 R 0366 R2 0134 F 10158 pvalue

0000 มนัียสาคญัทางสถติทิี�ระดบั 005 มนัียสาคญัยิ�งทางสถติทิี�ระดบั 001 จาก
ตารางที� 10 จะเห็นวา่ปัจจัยทั�ง 7 ดา้นมคีวามสมัพันธก์บัปัจจัยดา้นสว่นประสม
ทางการตลาดและการตดัสนิใจซื�อรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบรดิของผู ้
บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานครในระดบัตา่โดยมคีา่สมัประสทิธิ�สหสมัพันธ์
พหคุณูเป็น 0366 และสามารถรว่มกนัพยากรณอ์ทิธพิลของปัจจัยดา้นสว่น
ประสมทางการตลาดที�มตีอ่การตดัสนิใจซื�อรถยนตป์ระหยดัพลงังานไฮบรดิของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครไดร้อ้ยละ 134 อยา่งมนัียสาคญัยิ�งทางสถติทิี�
ระดบั 001 โดยมคีวามคลาดเคลื�อนมาตรฐานในการพยากรณเ์ทา่กบั 1088 เมื�อ
พจิารณาคา่สมัประสทิธิ�การถดถอยของตวัพยากรณพ์บวา่มปัีจจัยดา้นผลติภณัฑ์
pvalue 0620 ดา้นราคา pvalue 019 ดา้นการจัดจาหน่าย Pvalue 0114

ดา้นบคุคล pvalue 0390 และดา้นลกัษณะทางกายภาพ pvalue 0343

พงึพอใจในการเลอืกใชย้านยนตไ์ฟฟ้าไมต่า่งกนัที�ระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ05

คณุคา่ตราสนิคา้ในดา้นที�แตกตา่งกนัประกอบไปดว้ยดา้นการรับรูต้ราสนิคา้ดา้น
คณุภาพของตราสนิคา้ดา้นการเชื�อมโยงกบัตราสนิคา้และดา้นความจงรักภกัดี
ตอ่ตราสนิคา้ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ดา้นการรับรูต้ราสนิคา้ดา้นคณุภาพ
ของตราสนิคา้ดา้นการเชื�อมโยงกบัตราสนิคา้และดา้นความจงรักภกัดตีอ่ตราสนิ
คา้สง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการเลอืกใชย้านยนต์

กบัความจงรักภกัดใีนตราสนิคา้ของผูใ้ชเ้ครื�องสําอางนําเขา้จากตา่งประเทศฯ
วารสารวทิยาการจัดการปีที� 6 ฉบบัที� 1 2562 ในตราสนิคา้อยูใ่นระดบัมาก R

069 และดา้นประเทศแหลง่กําเนดิสนิคา้มคีวามสมัพันธก์บัความจงรักภกัดใีน
ตราสนิคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง R 059 อยา่งมนัียสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 001

ตารางที� 5 สรปุผลความสมัพันธร์ะหวา่งคณุคา่ตราสนิคา้กบัความจงรักภกัดใีน
ตราสนิคา้ของผูใ้ชเ้ครื�องสําอางตา่งประเทศในอําเภอเมอืงจังหวดัสรุาษฎรธ์านี
คณุคา่ตราสนิคา้ความจงรักภกัดใีนตราสนิคา้รวมดา้นความพงึพอใจดา้นตั�งใจ
ซื�อดา้นซื�อซํ�าดา้นบอกตอ่ผูอ้ื�นดา้นความออ่นไหวตอ่ราคาดา้นการรูจั้กตราสนิคา้
มาก 063 มาก 061 ปานกลาง 059 มาก 062 มาก 061 มาก 070 ดา้น
คณุภาพการรับรูป้านกลาง 060 มาก 065 มาก 067 มาก 066 มาก 063 มาก
073 ดา้นความเชื�อมโยงกบัตราสนิคา้มาก 063 มาก 067 มาก 068 มาก 064

มาก 063 มาก 075 รวมมาก 068 มาก 071 มาก 072 มาก 071 มาก 069 มาก
080 มนัียสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 001 จากตารางที� 5 ความสมัพันธร์ะหวา่ง
คณุคา่ตราสนิคา้กบัความจงรักภกัดใีนตราสนิคา้ของผูใ้ชเ้ครื�องสําอางตา่ง
ประเทศในอําเภอเมอืงจังหวดัสรุาษฎรธ์านโีดยภาพรวมมคีวามสมัพันธอ์ยูใ่น
ระดบัมาก R 080 เมื�อพจิารณาความสมัพันธร์ะหวา่งคณุคา่ตราสนิคา้กบัความ
จงรักภกัดใีนตราสนิคา้ในแตล่ะดา้นพบวา่ดา้นการรูจั้กตราสนิคา้มคีวามสมัพันธ์
กบัความจงรักภกัดใีนตราสนิคา้อยูใ่นระดบัมาก R 070 ดา้นคณุภาพการรับรูม้ี
ความสมัพันธก์บัความจงรักภกัดใีนตราสนิคา้อยูใ่นระดบัมาก R 073 และดา้น
ความเชื�อมโยงกบัตราสนิคา้มคีวามสมัพันธก์บัความจงรักภกัดใีนตราสนิ
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แกว้ 2563 ปัจจัยที�มผีลตอ่การตดัสนิใจซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบรนด ์FOMM ONE

ในเขตกรงุเทพมหานครสารนพินธส์าขาวชิาการตลาดบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ
คณะบรหิารธรุกจิเพื�อสงัคมมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมตักิรบญุคง 2557

งานวจัิยเกี�ยวกบัคณุคา่ตราสนิคา้บทความงานวจัิยวารสารนเิทศศาสตรปี์ที� 8
ฉบบัที� 1 มกราคมมถินุายนประจําปี 2557 คณะนเิทศศาสตรม์หาวทิยาลยัรังสติ
ศศนิภาเลาหสนิณรงค ์2557 คณุคา่ตราสนิคา้ที�สง่ผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจ
ซื�อความตั�งใจความสนใจความตอ้งการและการตดัสนิใจซื�อสนิคา้แบรนดเ์นมแท ้
การ

เองสง่ผลตอ่ความตั�งใจซื�อผลติภณัฑเ์ครื�องหนังของผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครมหาวทิยาลยักรงุเทพ 190 Vol8 No5 May

2021 ปีที� 8 ฉบบัที� 5 เดอืนพฤษภาคม 2564 ประชาชาตธิรุกจิ 2561 เจาะ
ตลาดความงามจนีเกาหลโีอกาสผูป้ระกอบการไทยเรยีกใชเ้มื�อ 12 ธนัวาคม
2562 จาก https prachachat net marketing news 109541 ปิตภิทัรเกษ
วริยิะการ 2560 การศกึษาถงึอทิธพิลขององคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์Product

Component ที�มผีลตอ่การตดัสนิใจซื�อผลติภณัฑใ์นกลุม่ Preserum ของผู ้
บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครมหาวทิยาลยักรงุเทพเพ็ญ
โสภาปิ�นพงศา 2554 องคป์ระกอบของผลติภณัฑแ์ละความตระหนักรู ้brand

awareness ในตราสนิคา้ที�มผีลตอ่การตดัสนิใจซื�อเครื�องดื�มชกํูาลงัเอ็ม 150

ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครมหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒโพสชินันิ�ง 2561 นักวจัิยความงามเกาหลเีจาะพฤตกิรรมคนไทยเรยีกใช ้
เมื�อ 7 มกราคม 2563 จาก https positioningmagcom 1182948 มาเกต็
ติ�งอปุส ์2562 สถติลิา่สดุพฤตกิรรมการซื�อเครื�องสําอางและสนิคา้บวิตี�ของคน
ไทยเรยีกใชเ้มื�อ 12 มกราคม 2563 จาก https wwwmarketingoopscom

reports beautyproductthaibuyingbehavior2018 วารณีกติตอิารพีงศ์
2561 พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื�อและความคาดหวงัของผูบ้รโิภคตอ่ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิรักษาสวิผา่นชอ่งทางออนไลนข์องคนชว่งอาย ุ1930 ปี
กรงุเทพมหานครมหาวทิยาลยักรงุเทพศศนิภาเลาหสนิณรงค ์2557 คณุคา่
ตราสนิคา้ที�สง่ผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจซื�อความตั�งใจความสนใจความ
ตอ้งการและการตดัสนิใจซื�อสนิคา้แบรนดเ์นมแทก้รงุเทพมหานครมหาวทิยาลยั
กรงุเทพสฎายไุทยแท ้2559 คณุคา่ตราสนิคา้ที�มอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการซื�อ
เครื�องสําอาง Kiehl s ของผูบ้รโิภคในเขต
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