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บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 

มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของ
ประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนต์
ไฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้ 
ให้ความสนใจหรือใช้รถยนต์ไฟฟ้าท่ีอยู่ในจังหวดัชลบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี LSD 
สถิติการถดถอย (Regression Analysis) และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีช่วงอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีช่วงรายได้
ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท โดยมีการตดัสินใจใชร้ถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีปัจจยั
ดา้นทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยโีดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในจงัหวดัชลบุรีท่ีมีระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ีย 
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ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติ 0.01 เช่นเดียวกับปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม  
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวดัชลบุรี ท่ีระดับความมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

ค าส าคญั : รถยนตไ์ฟฟ้า; ทศันคติ; การยอมรับเทคโนโลย ี

ABSTRACT 
The research of Factors Affecting Decision to Use Electric Vehicles of People in Chonburi 

Province. The objectives of this study were 1) to study demography factors affected to the decision to 
use electric vehicles of people in Chonburi Province. 2) to study attitude factors affected to the decision 
to use electric vehicles of people in Chonburi Province. 3) to study technology acceptance factors 
affected to the decision to use electric vehicles of people in Chonburi Province. The sample group was 
400 people of people are interested or use electric vehicles in Chonburi Province. The questionnaire 
was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), 
One-way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables 
by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different, Regression 
Analysis and Multiple Regression Analysis. 

The results of study showed that the most of the respondents are female, with single marital 
status, aged between 20-30 years old, have bachelor’s degree, work as government officials and state 
employees, average monthly income between 15,000 – 30,000 baths. The decision to use electric 
vehicles at the high level, attitude factors at the high level, Including technology acceptance factors at 
the high level. Moreover, the results of hypothesis testing showed that demography factors of people in 
Chonburi Province with degree of study, and average monthly income make the decision to use 
electric vehicles differently at statistical significance of 0.01 levels. Same as attitude factors such as 
cognitive, affective and behavioral had effect to the decision to use electric vehicles of people in 
Chonburi Province at statistical significance of 0.01 levels. Futhermore, technology acceptance factors 
such as perceived usefulness, perceived ease of use, intention to use, perceived risk and actual use had 
effect to the decision to use electric vehicles of people in Chonburi Province at statistical significance 
of 0.01 levels. 

Keywords : Electric Vehicles; Attitude; Technology Acceptance 
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บทน า 
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าถูกพูดถึงมากข้ึน เพื่อเป็นเทคโนโลยียานยนต์รูปแบบใหม่ท่ีไม่ใช้

น ้ามนัเช้ือเพลิง และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่รถยนตท่ี์ใชเ้คร่ืองยนตส์ันดาปภายในหรือรถยนต์
ท่ีใช้น ้ ามนัในปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟ้าเร่ิมเขา้มาในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2558 โดยรัฐบาลไทยได้
ก าหนดให้นโยบายเร่ืองรถยนต์ไฟฟ้าเป็นนโยบายท่ีมีความส าคัญระดับต้น ๆ เพื่อลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อมทางด้านมลพิษทางอากาศของประเทศไทย และเป็นการรักษาฐานการผลิตรถยนต์ 
ในอุตสาหกรรมของประเทศไว ้และมีการก าหนดแผนให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางในการผลิต
รถยนตไ์ฟฟ้า รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า และยานพาหนะอ่ืน ๆ  แมว้า่รถยนตไ์ฟฟ้าจะกลายเป็นทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดในการช่วยลดการเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มทางดา้นฝุ่ นละออง PM 2.5 ในประเทศไทย แต่ประชาชน
ยงัมีความกงัวลว่ารถยนตไ์ฟฟ้าจะดีจริงหรือไม่ เน่ืองจากมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียในเร่ืองของการใชง้าน 
ในประเทศไทย มีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีส่งผลท าให้ประชาชนแต่ละคนมีการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
ท่ีไม่เหมือนกนั มีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัในดา้นต่าง ๆซ่ึงอาจส่งผลท าใหเ้กิดการตดัสินใจใช้
หรือไม่ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ากไ็ด ้

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของ
ประชาชนในจงัหวดัชลบุรี โดยผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี จะท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้า ตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านทัศนคติ และปัจจยัด้านการ
ยอมรับเทคโนโลย ีผลการศึกษาน้ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลประกอบในการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้าให้ตรง
กบัความตอ้งการผูบ้ริโภคของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และสามารถน าไปใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบในการก าหนดแนวทางการจดัเกบ็ภาษีรถยนตไ์ฟฟ้าของกรมสรรพสามิตได ้

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการ 

ใชง้าน ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน การรับรู้ถึงความเส่ียง การน ามาใชง้านจริง  
ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 

ขอบเขตงานวจิัย 
งานวิจัยฉบับน้ีท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ

ประชาชนในจงัหวดัชลบุรี มีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
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ขอบเขตประชากร 
ผูท่ี้ใหค้วามสนใจหรือใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าท่ีอยูใ่นจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็น

กลุ่มท่ีมีความสามารถในการใชร้ถยนต ์และมีการต่ืนตวัในเร่ืองเทคโนโลยรีถยนตไ์ฟฟ้าเพื่อลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นมลพิษ 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1. ตัวแปรอสิระ 
1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน  
1.2 ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม 
1.3 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใชง้าน 

ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน การรับรู้ถึงความเส่ียง การน ามาใชง้านจริง 
2. ตัวแปรตาม คือ การตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชร้ถยนต์ไฟฟ้า

ของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารถยนตไ์ฟฟ้า
ให้ตรงกบัความตอ้งการของประชากรผูท่ี้สนใจและตอ้งการใชง้านรถยนตไ์ฟฟ้า ให้สอดคลอ้งกบั
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัทางดา้นทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนต์ไฟฟ้า
ของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการสร้างทศันคติท่ีดีแก่ประชากรผูท่ี้
สนใจและตอ้งการใชง้านรถยนตไ์ฟฟ้า เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 

3.ท าให้ทราบถึงปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนต์
ไฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการสร้างความน่าเช่ือถือใน
เทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้าแก่ประชากรผูท่ี้สนใจและตอ้งการใชง้าน เพื่อน าไปสู่ความเช่ือมัน่ในการ
ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 

4. ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นขอ้มูล
ประกอบในการวางแผนและพฒันารถยนตไ์ฟฟ้าให้สามารถแข่งขนัในธุรกิจยานยนตข์องประเทศไทยได ้
และผลท่ีไดจ้ากการวิจยัยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการก าหนดแนวทางการจดัเกบ็ภาษี
รถยนตไ์ฟฟ้าของกรมสรรพสามิตได ้
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชน 

ในจงัหวดัชลบุรี ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมีรายละเอียด
ของกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีแสดงดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวจิัย 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชน
ในจงัหวดัชลบุรีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม  
มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 

ตัวแปรอสิระ 
(Independent variables) 

ตัวแปรตาม 
(dependent variables) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. สถานภาพ 
3. อาย ุ

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจยัดา้นทศันคติ 

1. ดา้นความรู้ 

2. ดา้นความรู้สึก 

3. ดา้นพฤติกรรม 

 

ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี

 

การตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
ของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่าย 
ในการใชง้าน ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน การรับรู้ถึงความเส่ียง และการน ามาใชง้านจริง มีความสมัพนัธ์
ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัด้านประชากรศาสตร์ 
Defleur and Rokeaoh (1996: อ้างในศศิพร บุญ ชู , 2560) ได้อ ธิบายความหมายของ

ประชากรศาสตร์ว่า เป็นพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคลหรือลกัษณะ
ทางประชากร ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่ม ๆ ได ้คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั 
มกัจะอยู่ในกลุ่มเดียวกนั การจ าแนกบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะประชากร (Demographic 
Characteristics) หรือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ศาสนา 
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นต้น ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ี ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้  
การตีความ และการเขา้ใจตวัแปรปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส าคญัและ
นิยมน ามาใชใ้นการวิจยัโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพสมรส ดา้นอาชีพ 
ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าการวิจยั 

แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทัศนคติ 
Thurstone, L. L., & Chave, E. J. (1966: อ้างในรินนารา วิโย , 2560) ให้ความหมายของ

ทศันคติ (Attitude) หมายถึงความรู้สึก และความคิดโดยรวมของบุคคล ซ่ึงอาจเป็นทางบวกหรือทาง
ลบ เช่น ความชอบ ความมีอคติขอ้คิดเห็น ความกลวั ความเช่ืออย่างมัน่คงท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
โดยทศันคติจะแสดงออกมาทางความเห็น (Opinion) ดงันั้นจึงถือไดว้่าความคิดเห็นของบุคคลเป็น
สัญลกัษณ์แสดงถึงทศันคติของบุคคลนั้นเอง Zimbardo & Ebbesen (1970 : อา้งในรินนารา วิโย, 
2560) แยกองคป์ระกอบของทศันคติไว ้3 ประการ คือ 1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive 
Component) 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) 3. องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม (The Behavioral Component)  

แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
Rogers and Shoemaker (1971: อา้งในอลัมินทร์ แกว้ดี 2560) ใหค้วามหมายของการยอมรับ

เทคโนโลยีว่า เป็นการตดัสินใจท่ีจะน านวตักรรมนั้นไปใชอ้ย่างเต็มท่ี การยอมรับนวตักรรมของ
บุคคลเกิดข้ึนเป็นกระบวนการ เร่ิมตั้งแต่บุคคลไดส้ัมผสั รู้จกันวตักรรม มีการสร้างทศันคติถูกชกัจูง
ใหย้อมรับหรือปฏิเสธ ตดัสินใจยอมรับ หรือปฏิเสธการใชค้วามคิดใหม่นั้นปฏิบติัตามการตดัสินใจ
และยืนยนัการปฏิบติัตามการตดัสินใจ Chu & Chu (2011: อา้งในกานต์ ภกัดีสุข 2560) ไดอ้ธิบาย
การยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นการท าความเข้าใจในเทคโนโลยีและการตัดสินใจท่ีจะยอมรับ
เทคโนโลยี เพื่อน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยแบ่งออกเป็น 6 ปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1. การรับรู้ถึง
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ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 2. ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 3. ความตั้งใจ
ท่ีจะใช้ (Intention to Use) 4. การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) 5. ทัศนคติท่ีมีต่อการใช ้
(Attitude toward Using) 6. การน ามาใชง้านจริง (Actual Use) 

แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจใช้สินค้าหรือบริการ 
Schiffman และ Kanuk (2007: อา้งในหน่ึงฤทยั โฉมมณี, 2562) ไดใ้ห้ความหมายของการ

ตดัสินใจ (Decision Making) คือกระบวนการเลือกทางใดทางหน่ึง จากหลาย ๆ ทางท่ีไดพ้ิจารณา 
หรือประเมินอยา่งดีแลว้ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็น
ส่ิงส าคญั และเก่ียวขอ้งกับหน้าท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการ
วางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การประสานงาน และการควบคุมการ ตดัสินใจท่ีได้ 
มีการศึกษามานาน รวมทั้งเป็นกระบวนการทางความคิดและตดัสินใจ ท่ีมีทางเลือกมากกว่าหน่ึง
อย่าง และต้องตัดสินใจไปในทางใดทางหน่ึงเท่านั้น เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ
กิจกรรมการเลือกรับบริการหรือไม่รับบริการ เป็นต้น โดยการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ
ผูบ้ริโภคไดมี้บทบาทเป็นผูซ้ื้อ ผูช้  าระเงิน และเป็นผูใ้ชสิ้นคา้หรือบริการนั้น ๆ ปัจจยัท่ีจะส่งผลให้
เกิดการตดัสินใจใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัส่วนตวั 2. ปัจจยัเก่ียวกบัสินคา้ 3. ปัจจยัดา้น
สถานการณ์ 4. ปัจจยัดา้นตน้ทุน 5. ปัจจยัด้านความสนใจ 6. ปัจจยัด้านความเส่ียง 7. ปัจจยัด้าน
สังคมท่ีพบเห็น  

ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัรถยนต์ไฟฟ้า 
ส านักงานปลดักระทรวงพลังงาน (2560)ได้ให้ความหมายของรถยนต์ไฟฟ้า (Electric 

Vehicle) คือ รถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นพลงังานไฟฟ้าจะเก็บอยู่ในแบตเตอร์ร่ี
หรืออุปกรณ์เก็บพลงังานไฟฟ้าแบบอ่ืน ๆ ดว้ยขอ้ดีของมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใหแ้รงบิดไดท้นัที ท าใหร้ถ
พลังงานไฟฟ้ามีอัตราเร่งท่ีเรียบและรวดเร็ว โดยจะมีชุด อุปกรณ์หลักคือแบตเตอร่ีท่ีมีความจุ
พลงังานไฟฟ้าสูงซ่ึงเก็บไวใ้นรถ โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีท าหนา้ท่ี ในการขบัเคล่ือนโดยใชพ้ลงังาน
จากแบตเตอร่ี ส่วนมากเร่ืองของระยะเวลาและระยะทางของรถยนตไ์ฟฟ้าจะข้ึนอยูก่บัขนาดความจุ
ของแบตเตอร่ีเป็นส าคญั โดยประเภทของรถยนตไ์ฟฟ้าสามารถแบ่งรถยนตไ์ฟฟ้าออกเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1. รถยนตไ์ฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) 2. รถยนตไ์ฟฟ้าแบบปลัก๊-อิน 
ไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) 3. รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอร่ี (Battery Electric 
Vehicle : BEV) 4. รถยนตไ์ฟฟ้าเซลลเ์ช้ือเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle – FCEV) 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
กานต์ ภักดีสุข (2560 ) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง



8 

 

การตลาด และการยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ประเสริฐ พ้นทุกข์ (2560) ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจยัพบวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบั การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

อติชาติ โรจนกร และกฤช จรินโท (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการรับรู้ส่ือสารทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฮบริดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัชลบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรถยนต์ไฮบริด  
การรับรู้การส่ือสารดา้นการขายโดยพนกังานขาย และดา้นการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายแตกต่างกนั 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฮบริดของผูบ้ริโภคในจงัหวดัชลบุรีแตกต่างกนั 
โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พงศพ์ุฒิ การะนัด และภิญรดา แกว้เขียว (2562) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตั้งใจ
ซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยั
ดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี มีเพียงปัจจยัดา้น
พฤติกรรมเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม (การตั้งใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
นนทบุรี) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

หน่ึงฤทยั รัตนาพร (2563) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นทศันติต่อการเลือกซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของกลุ่ม
คนเจนเนอเรชัน่ X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาวิจยัพบว่าทศันคติ
การยอมรับเทคโนโลย ีและแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภคทั้ ง 2 Generation อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
นอกจากนั้นผลการศึกษาทางประชากรศาสตร์พบว่า ในดา้นอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ในขณะ 
ท่ีเพศท่ีแตกต่างกนั คือ เพศหญิงและเพศชายจะส่งผลท่ีแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้า 

ศนัสนีย ์พรหมมาศ (2563) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถกระบะ
ขบัเคล่ือนดว้ยระบบไฟฟ้าในเขตจงัหวดัระยอง ผลการศึกษาวิจยั พบว่าปัจจยัความแตกต่างทาง
ลกัษณะทางประชากร เพศ อายุ การศึกษา รายได้สถานภาพ และอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือรถกระบะขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 

ภราดร ตุ่นแกว้ (2563) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า 
แบรนด์ FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจยั พบว่าปัจจยัทศันคติ ดา้นความรู้
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ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM 
ONE อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

วธีิด าเนินการวิจัย 
เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) ซ่ึงเป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตาม

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นไปตามธรรมชาติท่ีอยูจ่ริงโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงและไม่มีการควบคุมตวัแปรใด  ๆ
เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม แบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คือ เป็นการเกบ็ขอ้มูล
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี จ านวนทั้งส้ิน 1,558,301 คน (กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย, 2562) การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการเปิดตาราง Taro Yamane (1973) ท่ีระดบั
ค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ีรับไดท่ี้ 5% โดยท าการเลือกจาก
ตารางแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน หรือ ∞ (infinity) ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา จ านวน 400 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัท าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยผูว้ิจยัไดใ้ชบ้ริการจากเวบ็ไซด ์กูเกิล ท่ีเรียกวา่ 

Google form แลว้ท าการแจกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ (Platform Online) 
อยา่งเช่น แอพพลิเคชัน่ไลน์ เฟสบุค ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีแบ่งตามสดัส่วนท่ีก าหนดไว ้

2. ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากผูต้อบแบบสอบถามทางส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม และเม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์
ตามจ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 ชุด น าขอ้มูลดงักล่าวไปวิเคราะห์ประมวลผลผา่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ใช้ค่าร้อยละ และค่าความถ่ี กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2. ใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ดงัน้ี 1. ปัจจยั

ดา้นทศันคติ 2. ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 3. การตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนใน
จงัหวดัชลบุรี 

3. ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
กันจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD) สถิติถดถอย 
(Regression Analysis) และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั 



10 

 

สรุปผลการวจัิย  
ส่วนที่ 1 การศึกษาขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี ท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง เป็นการศึกษาวิเคราะห์ค่าร้อยละและความถ่ี ของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และศึกษาวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม 
ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใชง้าน ความตั้งใจท่ี
จะใชง้าน การรับรู้ถึงความเส่ียง การน ามาใชง้านจริง และปัจจยัการตดัสินใจใชร้ถยนต์ไฟฟ้าของ
ประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 

ผลการส ารวจประชาชนในจงัหวดัชลบุรี จ านวน 400 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวนทั้งส้ิน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีสถานภาพโสด จ านวนทั้งส้ิน 254 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.50 มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวนทั้ งส้ิน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25  
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวนทั้งส้ิน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวนทั้งส้ิน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 มีช่วงรายไดร้ะหวา่ง 15,000 – 30,000 บาท 
จ านวนทั้งส้ิน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50  

ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม พบว่าประชาชนใน
จงัหวดัชลบุรี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นทศันคติ โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.75 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นพฤติกรรม 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 รองลงมา ได้แก่ ด้านความรู้สึก มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.83 และด้านความรู้  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ตามล าดบั  

ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใชง้าน ความ
ตั้งใจท่ีจะใชง้าน การรับรู้ถึงความเส่ียง และการน ามาใชง้านจริง พบว่า ประชาชนในจงัหวดัชลบุรี  
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมทั้ งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 3.60  

การตดัสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี พบว่า ประชาชนในจงัหวดั
ชลบุรี มีการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี
แตกต่างกนั พบวา่ ประชาชนในจงัหวดัชลบุรีท่ีมี ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ส่วนประชาชนใน
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จงัหวดัชลบุรีท่ีมี เพศ สถานภาพ อาย ุและอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า
ของประชาชนในจงัหวดัชลบุรีไม่แตกต่างกนั  

2. ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ 
ต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี พบว่า ปัจจยัด้านทัศนคติ ได้แก่  
ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของ
ประชาชนในจงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

3. ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน 
ความตั้ งใจท่ีจะใช้งาน การรับรู้ถึงความเส่ียง และการน ามาใช้งานจริง มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี พบว่า ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวดัชลบุรี ท่ีระดับความมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี
แตกต่างกนั 

ประชาชนในจังหวดัชลบุรีท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
รถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูง ก็จะมีการ
ตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าท่ีสูงตามไปด้วย อาจเป็นผลมาจากการท่ีผูท่ี้มีการศึกษาท่ีสูงกว่าจะ
ไดเ้ปรียบมากกวา่ในการเป็นผูรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีดี เพราะมีความรู้ช่วยคดักรองขอ้มูลข่าวสารนั้น 
โดยสามารถหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ แต่จะไม่เช่ือข้อมูลข่าวสารท่ีไม่มี
หลกัฐานหรือมีเหตุผลรองรับเพียงพอ จึงท าให้สามารถรับรู้ถึงขอ้ดีของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าว่าจะ
ส่งผลดีต่อการด ารงชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างไรบา้งเน่ืองจากมีขอ้มูลสนับสนุนจากการ
ศึกษาวิจยัและขอ้มูลจากสถาบนัต่าง ๆ ผูป้ระกอบการจึงควรมีการพฒันารถยนต์ไฟฟ้าท่ีสามารถ
ตอบสนองและตรงต่อความตอ้งการของผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงก่อน เน่ืองจากบุคคลในกลุ่มน้ีเป็นผู ้
มีความน่าเช่ือถือ มีการวิเคราะห์ในการเลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเป็นอยา่งดี ไดท้ าการเปรียบเทียบขอ้ดี
และขอ้เสียของรถยนตไ์ฟฟ้าก่อนการตดัสินใจใช ้ซ่ึงจะส่งผลให้บุคคลท่ีมีการศึกษาในระดบัอ่ืน ๆ 
มีการตดัสินใจเลือกใชต้าม เพราะเช่ือวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากการพิจารณาเลือกสรรมาดีแลว้ 

ประชาชนในจงัหวดัชลบุรีท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
รถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างกัน จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงว่า ผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูง มีการ
ตดัสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าท่ีมากกว่าผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต ่ากว่า อาจจะเพราะเน่ืองจากว่า
รถยนตไ์ฟฟ้ามีราคาสูงกวา่รถยนตท์ัว่ไป แต่ส าหรับผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงแลว้ จะมีมาตรฐาน
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การด าเนินชีวิตท่ีดี มีอ านาจการจับจ่ายใช้สอยสูง ไม่ต้องกังวลเร่ืองปัญหาทางด้านการเงิน จึง
สามารถเลือกใชส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดให้กบัตวัเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้มได ้รวมถึงเร่ืองยานยนตท่ี์เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งรถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบชีวิตยคุใหม่ในดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
ประหยดัพลงังาน และลดการเกิดฝุ่ นละออง PM 2.5 ท่ีช่วยให้ส่ิงแวดลอ้มทางอากาศดีข้ึน ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า ในการท าการตลาดเก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้าในระยะแรกควรเร่ิมจากผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนสูงก่อน เน่ืองจากรถยนตไ์ฟฟ้ายงัมีราคาท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงผูใ้ชร้ถยนตไ์ฟฟ้าท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนสูงน้ี จะมีอิทธิพลต่อผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในระดบัอ่ืนตามไปดว้ย เน่ืองจากบุคคลกลุ่มน้ี
จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยจะมีการตัดสินใจเลือกใช้ตามเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีความ
ทดัเทียมกนั แต่ทั้งน้ีผูป้ระกอบการตอ้งท าการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้าใหต้รงกบัความตอ้งการของผูท่ี้มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงดว้ย 

2. ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี 

ปัจจัยด้านทัศนคติด้านความรู้ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ
ประชาชนในจงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ
เช่ือถือในรถยนตไ์ฟฟ้าอยูท่ี่ระดบัมาก ซ่ึงอาจเป็นเพราะมีการรับรู้ว่าเป็นนวตักรรมยานยนตท่ี์เป็น
มิตรต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และมีการรับรู้ในขอ้ดีและขอ้เสียของรถยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงอยู่ในระดบั
มากเช่นกัน โดยผูท่ี้สนใจหรือผูใ้ช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถรับรู้ได้จากการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด ส่ือโฆษณา ส่ือสงัคมออนไลน์ แต่ยงัมีความรู้เก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้า อยูใ่นระดบัปานกลาง 
แสดงถึงยงัไดรั้บขอ้มูลหรือศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้าไม่เพียงพอ ท าให้ยงัมีความรู้ไม่มาก
เท่าท่ีควร ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดการใชร้ถยนต์
ไฟฟ้าท่ีมากข้ึน ผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ตอ้งมีการประชาสมัพนัธ์เพื่อเป็นการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัรถยนต์ไฟฟ้าให้มากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ หรือ
การจดักิจกรรมท่ีมีการใหค้วามรู้   

ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นความรู้สึก ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ
ประชาชนในจงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความ
สนใจในรถยนตไ์ฟฟ้า โดยมีความคิดเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนช่วยในการลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ประหยดัและคุ้มค่าในการใช้งานในระดับท่ีมาก แต่ยงัมีความคิดเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีราคาท่ี
ค่อนขา้งสูง สถานีชาร์จยงัไม่เพียงพอต่อการใชง้าน และยงัมีความกงัวลใจในการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
อยู่ในระดบัมากเช่นกนั เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าท่ีมากข้ึน หน่วยงานภาครัฐ
ควรจะเป็นหน่วยงานหลกัในการผลกัดนัและส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการสามารถผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า
ในตน้ทุนท่ีต ่าเพื่อสามารถขายในราคาท่ีไม่สูงมากได ้โดยการให้สิทธิทางภาษีแก่ผูป้ระกอบการ
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ผลิตในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือการปรับลดภาษีสรรพสามิตส าหรับผูป้ระกอบการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า และมีการสร้างสถานีชาร์จท่ีเพียงพอต่อการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าท่ีเพิ่มมากข้ึน  

ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นพฤติกรรม ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ
ประชาชนในจงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
แนวโน้มท่ีจะใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ารถยนต์ท่ีใช้น ้ ามนั โดยเปิดใจรับท่ีจะใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า 
และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใชง้านรถยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต และยนิดีท่ีจะมีส่วนในการช่วยประชาสมัพนัธ์
บอกต่อถึงประโยชน์ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า อยู่ในระดบัมาก จะเห็นไดว้่าประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างมีการยอมรับและมุ่งมัน่ท่ีจะใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนใน
อนาคต ผูป้ระกอบการควรพฒันารถยนต์ไฟฟ้าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้โดย
หน่วยงานภาครัฐควรจะใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมเพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือน 

3. ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน 
ความตั้ งใจท่ีจะใช้งาน การรับรู้ถึงความเส่ียง และการน ามาใช้งานจริงมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัท่ีพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีความตั้งใจท่ีจะใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า โดยมีการรับรู้ถึงประโยชน์ของรถยนตไ์ฟฟ้า ความ
ง่ายในการใชง้านของรถยนตไ์ฟฟ้า และความเหมาะสมกบัการใชง้านในประเทศไทย อยูใ่นระดบั
มาก แต่ยงัรับรู้ถึงความเส่ียงของรถยนต์ไฟฟ้าในระดบัปานกลาง โดยรวมประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับท่ีมาก เพื่อให้ เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าท่ี เพิ่ม ข้ึน 
ผูป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันารถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงกบัความตอ้งการและเหมาะสมกบัการใชง้าน 
พร้อมทั้งท าการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด เพื่อให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลยีท่ีเป็นนวตักรรม
รถยนตไ์ฟฟ้าท่ีมากข้ึน เม่ือรถยนตไ์ฟฟ้าตรงกบัความตอ้งการและผูใ้ชมี้ความรู้และเขา้ใจ ก็จะเกิด
การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าท่ีมากข้ึนตามไปดว้ย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาวิจยัในภาพรวมแบบกวา้ง ๆ ของเร่ืองการตดัสินใจใช้

รถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงวา่เป็นรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทใด ยีห่อ้หรือแบรนดใ์ด โดยในการ
วิจยัคร้ังต่อไป อาจใช้ตวัแปรท่ีระบุประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด 
รถยนตไ์ฟฟ้าแบบปลัก๊-อิน ไฮบริด รถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี รถยนตไ์ฟฟ้าแบบเซลลเ์ช้ือเพลิง 
และเป็นรถยนตแ์บบกระบะหรือแบบรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล เป็นตน้ และตวัแปรท่ีระบุยีห่้อหรือแบ
รนด์ของรถยนต์ไฟฟ้า ไดแ้ก่ MG Tesla Nissan Toyota Audi Hyundai เป็นตน้ เพื่อให้ไดผ้ลวิจยัท่ี
เฉพาะเจาะจงมากข้ึนว่าประชาชนผูท่ี้สนใจหรือผูใ้ชใ้ห้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้าประเภทใด ยี่ห้อ
หรือแบรนด์ใดมากท่ีสุด เพื่อให้ผูป้ระกอบการน ามาใชพ้ิจารณาว่าควรมุ่งพฒันารถยนต์ไฟฟ้าให้
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สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด หรือเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
ท าการตลาดใหร้ถยนตไ์ฟฟ้าเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  

2. ควรท าการศึกษาขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษาของงานวิจยัโดยการศึกษา
ตวัแปรอ่ืน ท่ีอาจจะส่งผลต่อหรือมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า เช่น ปัจจยัส่วน
ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตัวสินคา้ ปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาด เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษาและวิจยัจะท าใหไ้ดต้วัแปร
ท่ีหลากหลายมากข้ึน และท าให้ทราบว่าตวัแปรใดบา้งท่ีส่งผลหรือมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ใชร้ถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นขอ้มูลให้แก่ผูป้ระกอบการไดน้ าไปพฒันารถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้และน าปัจจยัท่ีท าการศึกษาไปวางแผนทางการตลาดได ้

3. ควรท าการขยายขอบเขตกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัให้กวา้งข้ึน โดยท าการศึกษาและวิจยั
ประชาชนท่ีอาศยันอกเหนือจากจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงอาจเป็นจงัหวดัท่ีเป็นเมืองเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง 
ๆ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จงัหวดัเชียงใหม่ สงขลา ระยอง นครราชสีมา เป็นตน้ หรือ
ท าการศึกษาและวิจยัเป็นภูมิภาค เช่น ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้
เป็นต้น หรือท าการศึกษาและวิจัยกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย ซ่ึงจะท าให้ได้รับข้อมูลท่ีเป็น
ภาพรวมภายในประเทศ และหลากหลายจากทุกแหล่งขอ้มูล เพื่อเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานภาครัฐใน
การสนบัสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้า อยา่งเช่นน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการ
ก าหนดแนวทางการปรับลดการจดัเก็บภาษีรถยนตไ์ฟฟ้าของกรมสรรพสามิต การให้สิทธิทางภาษี
แก่ผูป้ระกอบการผลิตในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเพื่อประโยชน์ในการต่อยอดหรือตดัสินใจ
ลงทุนของผูป้ระกอบกิจการในประเทศ หรือภูมิภาคนั้น ๆ ต่อไป 
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