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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างาน
ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาด ปัจจยัต่างๆ และทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยโดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1)ปัจจัยด้านทศันคติด้านความเขา้ใจ ปัจจัยด้านทศัคติด้านพฤติกรรม 
ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นความรู้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และนโยบายภาครัฐ มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า ;คนวยัท างาน 
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ABSTRACT 
 This research study Objectives: 1) to study the decision-making behavior of people of working age in Phra 
Khanong area 2) To study the market mix, factors and attitudes affecting the purchasing behavior of electric 
vehicles of working-age people in Phra Khanong area. Bangkok 
 The sample group used in this research was working age people in Phra Khanong area. 400 people in 
Bangkok by using convenient sampling. and using questionnaires as a tool to collect data The statistics used in the 
data analysis consisted of percentage, frequency, mean, standard deviation. Test hypothesis with multiple 
regression statistics. 
 The results ofhypothesis testing results showed that 1) Understanding attitude factor Behavioral Attitude 
Factors Knowledge attitude factor Price marketing mix factor and government policies Affects the decision to buy 
an electric vehicle for people of working age in Phra Khanong area. Bangkok 2) Product marketing mix factors 
Marketing mix factors for distribution channels Marketing mix factors marketing promotion and awareness of 
electric vehicles and infrastructure. It does not affect the decision to buy an electric vehicle for people of working 
age in Phra Khanong area. Bangkok 
บทน า 
 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอยา่งรวดเร็วมีส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเส่ือมโทรมตามมารวดเร็วเช่นกนั ส่งผลให้ในปัจจุบนักระแสของการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้พร่กระจายไปใน ทุก
สังคม และหลายประเทศทัว่โลก การผลิตและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยเีพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มไดถู้ก
น ามาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะเห็นไดว้่าผูป้ระกอบธุรกิจหลายประเภทในประเทศไทยไดมี้การน าหลกั
ของความรับผิดชอบต่อสังคมรวมไปถึงแนวความคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและการรักษาส่ิงแวดล้อม เขา้มา
ประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจ ยานยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่
ในหน่วยงานของราชการก็ตาม 
 ดว้ยปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นประเด็นส าคญัต่อทิศทางการพฒันาในเวทีโลก จนน ามาสู่ขอ้ตกลงภายใตก้าร
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสมยัท่ี 21 (Conference of Parties: 
COP-21) เพื่อจ ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เม่ือเปรียบเทียบกับยุคก่อนปฏิวติั
อุตสาหกรรม และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดงันั้น หลายประเทศจึงหาแนวทางการปรับเปล่ียนการใช้
พลงังานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคขนส่งท่ีมีสัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอนัดับต้นๆ 
ดงันั้น บริษทัผูผ้ลิตรถยนตจึ์งลงทุนพฒันายานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และนโยบายดา้นยานยนต์และขนส่งของหลาย
ประเทศมุ่งส่งเสริมยานยนตก์ารใชง้านไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อทดแทนยานยนตเ์คร่ืองยนตส์ันดาปภายในท่ีใช้กนั
อยู่ในปัจจุบนั ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง (1) นโยบายอุปสงค์ดึง เพื่อกระตุ้นการเปล่ียนรถยนต์ของประชาชน ทั้งใน
รูปแบบภาษี การคืนเงิน และสิทธิพิเศษบางอย่าง และ (2) นโยบายเทคโนโลยีผลกั ไดแ้ก่ การสาธิตการใช้งาน
สาธารณะ การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาในกลุ่ม แบตเตอร่ี มอเตอร์และระบบขบัเคล่ือน โครงสร้างน้าหนกัเบา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะ และลดตน้ทุนของรถยนตไ์ฟฟ้า ตลอดจนการลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐาน
สถานีอดัประจุและพฒันาระบบจ่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Grid) เพื่อดึงดูดและรองรับการใชง้านท่ีมากขึ้น  



 ทั้งน้ี รัฐบาลไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนตสู่์ยานยนตไ์ฟฟ้า จึง
ไดม้อบหมายให้หน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) กระทรวงพลงังาน และกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศ โดยหน่วยงานต่างๆ จึงไดมี้การจดัท าแผนงานและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งดา้นการวิจยัและพฒันา 
การผลิต การลงทุน การใชง้าน และการจดัท ามาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนยก์ลางยานยนต์
ไฟฟ้าในอาเซียนตามเป้าหมายของรัฐบาล (อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศไทย,2560) 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตร์ถไฟฟ้าของคนวยั
ท างาน โดยมีแนวคิดในการท าวิจัย คือ การศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด นโยบาย
ภาครัฐบาล และการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ว่ามีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานหรือไม่  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นโอกาศให้กบัคนท่ีจะซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า
น าไปประยกุตใ์ช ้  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร                                               
  2.เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาด ปัจจยัต่างๆ และทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1.ประชากรและตวัอย่าง คือ คนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน จึงไดใ้ช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยการเปิดตาราง Taro Yamane (1973) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% และก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5% จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน 
 2.ดา้นเน้ือหา คือ เป็นการศึกษาศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหมายพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของคนวยัท างาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทศันคติ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด นโยบายภาครัฐ และการตระหนกัรู้ถึงรถยนตไ์ฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต่าง 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1.ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทศันคติ ประกอบดว้ย ดา้นความเขา้ใจ ดา้นพฤติกรรม และดา้นความรู้สึก 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นช่องทาง
การส่งเสริมการตลาด นโยบายภาครัฐ และการตระหนกัรู้ถึงรถยนตไ์ฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต่าง 
 2.ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวัยท างานในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เพื่อท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวัยท างานในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร                                               
 2.ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวัยท างานในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานครวา่ใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจจากเหตุใดเป็นส าคญั 



ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระ

โขนง กรุงเทพมหานคร ไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคต ิ

 Schermerhorn (2000) ได้กล่าวว่าความหมายของทศันคติไวว้่า ทศันคติ คือ แนวความคิดความรู้สึกให้
ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคลหรือต่อส่ิงของ ในสภาวะแวดลอ้มของบุคคลนั้นๆ และทศันคติสามารถ
ท่ีจะรู้หรือถูกตีความได้จากส่ิงท่ีพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการหรือจากการส ารวจท่ีเป็นทางการ หรือจาก
พฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงๆหน่ึง และไดก้ าหนด
องคป์ระกอบทศันคติไว ้3 ส่วน ดงัน้ี        
 1. ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive Component) คือ ความรู้ (Knowledge) การรับรู้(Perception) ความเช่ือ 
(Beliefs) ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนั ซ่ึงในส่วนของความรู้และการรับรู้เกิดจากการไดรั้บประสบการณ์รวมทั้ง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากขอ้มูลหลายแหล่ง และความรู้น้ีจะส่งผลต่อความเช่ือ (Beliefs)  
 2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) จะเป็นตัวท่ีสะท้อนอารมณ์ (Emotion)และ ความรู้สึก 
(Feeling) ของแต่ละบุคคลต่อความคิดหรือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น เร่ืองของความชอบและอารมณ์ต่อส่ิงเหล่านั้น 
 3. ส่วนของพฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ Doing) คือแนวโนม้ของการกระท าหรือ
ความโนม้เอียงท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑจ์ากทศันะท่ีมาจากองคป์ระกอบของทศันคติ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 McCarthy (1993, pp. 46 - 50) ไดก้ล่าวไวว้่า “ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ์สินคา้ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี หรือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการขาย 
(Promotion) หรือ 4Ps เป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีน ามาผสมผสานปรับใช้ต่อสินคา้ และการให้บริการ เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาดของธุรกิจ” 
 1. สินคา้ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีต้องสร้างสรรค์ ออกแบบ พินิจพิจารณา พฒันาให้ตรงกับความ
ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัในตลาด ผลิตภณัฑ์ ประกอบไปดว้ย สินคา้และ/หรือการให้บริการ โดยท่ี
สินคา้และ/ หรือบริการนั้น ตอ้งมีความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และท าใหลู้กคา้เกิดความ
พึงพอใจในสินคา้ หรือ การรับบริการนั้น ๆ ควรมีการพฒันาในตวัผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการ มีการเขา้มาจดัการ
กบักระบวนการผลิตสินคา้ หรือการให้บริการทั้งหมด ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็คือ การสมคัรเป็น
สมาชิกของฟิตเนสเซ็นเตอร์ในประเภทต่าง ๆทั้งระยะเวลาท่ีเขา้เป็นสมาชิกของฟิตเนสเซ็นเตอร์ท่ีแตกต่างกนั 
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการออกกาลงักายภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ เจา้หน้าท่ีเทรนเนอร์ ครูผูส้อนการออกกาลงักายใน
หลกัสูตรต่าง ๆ และเจา้หน้าท่ีให้บริการภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์ ภาพลกัษณ์ของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ถือว่าเป็นส่วน
หน่ึงของผลิตภณัฑ ์ท่ีจะตอ้งมีการดูแล จดัการ ควบคุม อยา่งเหมาะสม 
 2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีกาหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนของผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือรับการบริการใน
รูปแบบของเงินตรา ซ่ึงลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าในตวัของผลิตภณัฑ์ การให้บริการ กบัราคา ถา้คุณค่า
เหมาะสมกบัราคา ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือเขา้รับบริการนั้น ๆ จึงมีกลไกทางการตลาดก าหนดราคาให้



ถูกตอ้งเหมาะสม มีความยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ์ เป็นปัจจยัภายนอกขั้นตอนแรก ๆ ท่ีดึงดูดให้เกิดความสนใจ 
ตระหนกัถึงของลูกคา้ผูรั้บบริการ กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดราคาจะตอ้งคานึงถึงปัจจยัต่าง ๆ อาทิเช่น 
 1) ตน้ทนุสินคา้ผลิตภณัฑ ์ตน้ทุนในการใหบ้ริการ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2) คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑห์รือเขา้มารับบริการ 
 3) การแข่งขนัในอุตสาหกรรมตลาด                                                                                                                         
 4) ปัจจยัภาวะภาพรวมทางเศรษฐกิจ แนวโนม้ของคนในสังคมในการดูแลเอาใจใส่กบั 
การรักษาสุขภาพเป็นพิเศษราคาของฟิตเนสเซ็นเตอร์ หมายถึง ราคาการเขา้สมคัรเป็นสมาชิก เพื่อท่ีจะสามารถใช้
บริการของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ทั้งประเภทรายเดือน และรายปี ค่าใช้จ่ายในการรับบริการพิเศษจากผูฝึ้กสอนส่วน
บุคคล ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการต่าง ๆ 
 3. สถานท่ี หรือ ช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) เป็นช่องทาง สถานท่ี การน าเสนอ 
ผลิตภัณฑ์ หรือ การให้บริการสู่ตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ การให้การบริการ ต้องสามารถมีไว้ให้กับลู กค้า
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงท่ีมีความเหมาะสม และตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของลูกคา้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว สะดวกสบาย การก าหนดช่องทางในการกระจายสินคา้ ช่องทางการให้บริการให้ครอบคลุมและเหมาะสม 
เพื่อการบริการให้แก่ลูกคา้อย่างทัว่ถึงภายในสถานประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ตอ้งค านึงถึงปัจจยัในสถานท่ีตั้ง
ของสถานประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ความสะดวกสบายในการเข้าถึงของลูกค้าผูรั้บบริการ เช่น สถานท่ี
ประกอบการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่กลางชุมชนท่ีมีประชาชนหมู่มาก มีความสะดวกสบายในการเขา้ถึง การ
คมนาคมสาธารณะสะดวก สามารถเดินทางมาไดห้ลายทาง มีท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ 
 4. การจดัการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นการติดต่อส่งสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อช้ีแจงแจง้
ให้ทราบถึงขอ้มูลข่าวสาร จูงใจ ลูกคา้ให้เกิดความสนใจใคร่รู้ของลูกคา้และ/ หรือต่อการบริการ และยงัเป็นการ
เขา้ถึงของความคิดเห็น ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์การบริการใหก้บักลุ่มตลาดลูกคา้เป้าหมายหลกัใหไ้ดรั้บรู้ การออก
นโยบายส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมการกระท าของผูป้ระกอบการ ท าให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายมีความมัน่ใจต่อผลิตภณัฑ์ การบริการของผูป้ระกอบการ ขายผลิตภณัฑ์ และ/ หรือให้บริการท่ีลูกคา้
ตอ้งการ การส่งเสริมการตลาด ประกอบไปดว้ย 
 1) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารโดยตรง 
เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลสู่บุคคล ผูส่้งสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผูรั้บสารได้โดยทันที 
พนกังานขายสามารถช้ีแจง อธิบาย แนะนา ชกัชวนให้ผูท่ี้สนใจใชบ้ริการ เขา้มาซ้ือ ผลิตภณัฑ์ และรับการบริการ 
และกระตุน้การใชบ้ริการ หรือ การขยายระยะเวลาส าหรับผูใ้ชบ้ริการเดิม 
 2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เก่ียวขอ้งกบัการน าไปใช ้น าไปเผยแพร่วิธีการหรือเทคนิคต่าง 
ๆ โดยเสริมเขา้กับการใช้ประเภทการโฆษณา และช่วยในด้านการส่งเสริมการขาย ซ่ึงทาได้หลายวิธี เช่น แค็ท
ตาล๊อก โบร์ชวัร์แผน่พบัและจดหมาย 
 3) การโฆษณา (Advertisement) เป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความรับรู้ ความเขา้ใจเขา้ถึง ในการบริการ
ท่ีผูใ้ห้บริการจดัเตรียมเอาไวใ้ห้ จูงใจให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในอนาคตตระหนกัรับรู้ และอยากท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ
นั้น องค์กรสถานประกอบการจึงต้องค านึงถึงหลกัการส าคญัของวตัถุประสงค์ของการจดัท าโฆษณา และมีการ
ก าหนดงบประมาณท่ีชดัเจน 



 4) การประชาสัมพนัธ์โดยการให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ การ
บริการ หรือนโยบายขององคก์รสถานประกอบการ โดยผ่านช่องทางส่ือหลาย ๆ ประเภท เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ 
หรือส่ือถึงทศันคติท่ีดีของผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการ 
 5) การบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการ
ให้บริการ เพราะผูท่ี้เคยหรือผ่านการใชบ้ริการ จะสามารถถ่ายทอดส่ิงเหล่านั้นไป ยงัผูใ้ชบ้ริการไดใ้นอนาคตจาก
ประสบการณ์โดยตรงท่ีตนเองไดรั้บ 
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ 
 วรรณา ยงพิศาลภพ (2560) ไดก้ล่าวว่า รัฐเดินหน้าผลกัดนั รถยนตไ์ฟฟ้า เป็นยุทธศาสตราชาติ  นบัจากปี 
2559 รัฐบาลไทยทยอยออกมาตรการสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในหลายมิติ รวมทั้งกาหนดให้
อุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้าเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดันท่ีส าคญัของความส าเร็จใน
การพฒันาอุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้าในไทย  
 1.มาตรการกระตุน้ตลาดของรัฐ ซ่ึงมีทั้งการสนับสนุนตลาดยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล องค์กร และการ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับสังคมรถยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต 
 1.1 การเตรียมออกมาตรการกระตุน้ตลาดในประเทศ   โดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีผลิตใน
ประเทศจากอตัราปกติ 10-30% (ขึ้นอยู่กบัปริมาณการปล่อยไอเสีย) เหลือเพียง 5-15% ส าหรับรถยนต ์HEV และ 
PHEV ส่วนภาษีสรรพสามิตรถยนต์ BEV ลดเหลือ 2% จากอตัราเดิม 10% ซ่ึงความคืบหน้าล่าสุด (มี.ค. 2560) ท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรีไดผ้า่นความเห็นชอบตามท่ีกรมสรรพสามิตเสนอ และรอประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการต่อไป 
 1.2 มาตรการสนบัสนุนการลงทุนสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชร้ถ โดยการยกเวน้
อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ส าหรับติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า และยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5ปี 
 1.3 มาตรการผลกัดนัการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรถบริการสาธารณะ 
 -ใหอ้งคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก นารถโดยสาร BEV มาใชบ้ริการ 200คนั ภายในปี 2560 
 -ใหห้น่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จดัซ้ือรถ BEV สัดส่วน 20% ของงบประมาณจดัซ้ือรถยนตใ์หม่ 
 -ให้การท่าอากาศยานไทย (ทอท.) จัดท าแผนเช่ารถ PHEV และ BEV มาให้บริการส่งผู ้โดยสาร 
(limousine) 
 -ใหมี้การน ารถ BEV มาใชบ้ริการท่องเท่ียวในอุทยานประวติัศาสตร์ขนาดใหญ่ 
 -ใหส้ านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปรับเปล่ียนแทก็ซ่ีเป็นรถยนตไ์ฟฟ้า 
 1.4 มาตรการผลกัดนัการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายใหไ้ทยเป็นฐานการผลิตส าคญัของ
ภูมิภาคเช่นท่ีเคยเป็นฐานผลิตรถยนต์ระบบสันดาป พร้อมตั้งความหวงัท่ีจะผลกัดนัให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็น product 
champion champion ล าดบัท่ี 3 ของไทยต่อจากรถปิกอพัและอีโคคาร์ โดยมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์การลงทุน
กบัธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้า4/ดงัน้ี 
 -มาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในไทย ประกอบดว้ย (1) การยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัรเพื่อการ
ผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าทุกประเภท (2) การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3 ปี ส าหรับรถยนตน์ัง่ PHEV และรถยนตโ์ดยสาร 
BEV และ 5-8 ปีส าหรับรถยนตน์ัง่ BEV (3 ) กรณีมีการผลิตช้ินส่วนส าคญัในประเทศมากกว่า 1 ช้ิน จะไดรั้บสิทธิ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่มเติมช้ินละ 1 ปี แต่รวมไม่เกิน6 ปีสาหรับรถยนตน์ัง่ PHEVและรถยนตโ์ดยสาร BEV 



และไม่เกิน 10 ปีส าหรับรถยนต์นั่ง BEV และ(4 ) การยกเวน้ภาษีน าเขา้รถยนต์ BEVBEV ส าเร็จรูปในจ านวนท่ี
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI BOI) เห็นชอบ เพื่อทดลองตลาดไม่เกิน 2 ปี
ในระหวา่งท่ีลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตในไทย 
 - มาตรการส่งเสริมการผลิตช้ินส่วนฯ โดยการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปีส าหรับการลงทุนใหม่เพื่อ
ผลิตช้ินส่วนฯ ส าคญั 13 รายการ คือ แบตเตอร่ี, มอเตอร์, ระบบปรับอากาศดว้ยไฟฟ้าและช้ินส่วน, ระบบบริหาร
จดัการแบตเตอร่ี, ระบบควบคุมการขบัขี่, On Board Char ger, สายชาร์จแบตเตอร่ีพร้อมเตา้รับ-เตา้เสียบ, DC/DC 
Converter, Inverter, Portable Electric Vehicle Charger, Electrical Circuit Breaker, คานหน้า/คานหลังส าหรับรถ
โดยสารไฟฟ้า และระบบอดัประจุไฟฟ้าอจัฉริยะ 
 -มาตรการเพิ่มเติม ในกรณีนักลงทุนขอรับส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและช้ินส่วนฯ ในพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) EEC) ภายใน 29 ธ.ค.2560 จะไดล้ดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่มเติม
อีก 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี 
แนวคิดเกี่ยวกับการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน 
 มจธ.(2556) อา้งถึงในนายวิศรุต ทัง่เพชร (2560) ไดก้ล่าวไวว้่า การจ าแนกชนิดของรถยนตไ์ฟฟ้าสามารถ
แยกเป็น 4 ประเภทหลกั ดงัน้ี 
 1. รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV) ประกอบดว้ยเคร่ืองยนต์ลูกสูบเป็นตน้ก าลงัใน
การขบัเคล่ือนหลกั ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงท่ีบรรจุในรถยนตแ์ละท างานร่วมกบัมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มก าลงัของรถยนตใ์ห้
เคล่ือนท่ี ซ่ึงท าใหเ้คร่ืองยนตมี์ประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงมีความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงต ่ากวา่รถยนตป์กติ ก าลงัท่ีผลิตจาก
เคร่ืองยนตแ์ละมอเตอร์ไฟฟ้า ท าใหอ้ตัราเร่งของรถยนตสู์งกวา่รถยนตท่ี์มีเคร่ืองยนตลู์กสูบขนาดเดียวกนั รวมทั้งยงั
สามารถน าพลงังานกลท่ีเหลือเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าเก็บในแบตเตอร่ี รถยนต์ประเภทน้ีขบัเคล่ือนดว้ยแหล่ง
พลงังาน 2 ชนิด  2. รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV) หลักการท างาน
คลา้ยคลึงกบัรถยนต์ไฮบริดทัว่ไป แต่มีความสามารถในการขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าไดร้ะยะทางท่ีไกลกว่า
รถยนต์ไฮบริด โดยเป็นรถท่ีพฒันาต่อมาจากรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ซ่ึงสามารถประจุพลงังานไฟฟ้าได้จากแหล่ง
ภายนอก (Plug-in) ท าใหร้ถยนตส์ามารถใชพ้ลงังานพร้อมกนัจาก 2 แหล่ง จึงสามารถว่ิงในระยะทางและความเร็วท่ี
เพิ่มขึ้นดว้ยพลงังานจากไฟฟ้าโดยตรงส่วนประกอบของรถ PHEV คลา้ยกบัรถยนตไ์ฮบริดแต่สามารถรับพลงังาน
จากภายนอกประจุเขา้แบตเตอร่ี 
  3. รถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle: BEV) เป็นรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีมีเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าเป็น
ต้นก าลงัให้รถยนต์เคล่ือนท่ีและใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีอยู่ในแบตเตอร่ีเท่านั้นไม่มีเคร่ืองยนต์อ่ืนในรถยนต์ ดังนั้น
ระยะทางการว่ิงของรถยนต ์จึงขึ้นอยู่กบัการออกแบบขนาดและชนิดของแบตเตอร่ีรวมทั้งน ้ าหนกับรรทุก แนวคิด
ของยานยนต์ท่ีใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ี คือการน าแบตเตอร่ีแบบเก็บประจุใหม่มาใชใ้นการเก็บพลงังานและจ่าย
พลงังานให้แก่มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้มอเตอร์เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกลในการขบัเคล่ือน โดยปกติแลว้
แบตเตอร่ีจะถูกประจุไฟจากแหล่งพลงังานภายนอก เช่น ไฟฟ้าตามอาคารบา้นเรือน 
 4. รถยนตไ์ฟฟ้าเซลลเ์ช้ือเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV) ) เซลลเ์ช้ือเพลิงท่ีสามารถผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าได้โดยตรงมีลักษณะการท างานเหมือนกับรถยนต์ท่ีใช้พลงังานจากแบตเตอร่ี โดยจะใช้ Fuel Cell แทน
แบตเตอร่ี แตกต่างกนัท่ีเซลล์เช้ือเพลิงน้ีถูกออกแบบมาให้มีการเติมไฮโดรเจนเขา้สู่ระบบ จึงช่วยขจดัปัญหาดา้น



ปริมาณความจุท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดของแบตเตอร่ีอย่างไรก็ตามในการใช้งานจริงก็ยงัต้องพึ่งพาแบตเตอร่ีอยู่เซลล์
เช้ือเพลิง (Fuel Cells) คืออุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนซ่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงพลงังานของเช้ือเพลิงใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรงไม่ตอ้งผา่นการเผาไหม ้ท าใหเ้คร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ซลล์
เช้ือเพลิงน้ีไม่ก่อมลภาวะทางอากาศ ทั้งยงัมีประสิทธิภาพสูงกวา่เคร่ืองยนตเ์ผาไหม ้1-3 เท่า ขึ้นอยูก่บัชนิดของเซลล์
เช้ือเพลิง และชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใชเ้ซลลเ์ช้ือเพลิงมีหลายแบบขึ้นอยู่กบัสารท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเช่น เซลลเ์ช้ือเพลิง
ไฮโดรเจน-ออกซิเจน ไฮโดรเจน-ไฮดราซีนและโพรเพน-ออกซิเจน เป็นตน้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือ 
 Kotler (2012, p. 195) อ้างถึงใน ภราดร ตุ่นแก้ว (2563) ได้กล่าวว่า นักจิตวิทยาจาเป็นต้องเข้าใจ
กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค โดยใช้แนวคิด 5 ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ แต่
ผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นตอ้งท าตามกระบวนการทั้ง 5 ตามล าดบั หรือในบางคร้ังอาจขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไปได ้
  1.การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา(Problem/Need Recognition) การท่ีผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงปัญหา 
หรือความต้องการในสินคา้หรือการบริการ อาจเกิดจากส่ิงกระตุน้จาก ภายในและภายนอก ซ่ึงรวมไปถึงความ
ตอ้งการของทางร่างกาย (Physiological Needs) และความตอ้งการดา้นความปรารถนา (Acquired Needs)  
 2 การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) หลงัจากผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงปัญหา หรือความตอ้งการใน
สินคา้หรือบริการแลว้ ผูบ้ริโภคจะทาการแสวงหาขอ้มูล เพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ  
 3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ผูบ้ริโภค จ าการประเมินทางเลือก 
โดยก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมินพร้อมกบัพิจารณ ความส าคญัและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บก่อน
การตดัสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงนักการตลาดจ าเป็นต้องทราบถึง วิธีการประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภค เพื่อสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด โดยเกณฑ์หรือคุณสมบติัท่ีจะใช้ในการประเมินทางเลือก อาทิ
ยีห่อ้ ราคา รูปแบบ บริการหลงัการขาย เป็นตน้  
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากท่ีไดท้ าการประเมินทางเลือก แลว้ ผูบ้ริโภคจะเขา้สู่ในขั้น
ของการตดัสินใจซ้ือ โดยมีปัจจัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างความตั้ งใจซ้ือ (Purchase Intention) น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ 
(Purchase Decision)  
 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคได้ตดัสินใจซ้ือสินค้าหรือ
บริการไปแลว้ จะตอ้งมีการท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือโดย นกัการตลาด ซ่ึงความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคนั้นจะท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงั ซ่ึงถา้คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง 
ตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือมากกวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจ โดยถา้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจจะ
ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้า หรือ การบอกต่อ  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นายวิศรุต ทัง่เพชร (2560) ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภท
แบตเตอร่ีของกลุ่มเจนเนอเรชัน่เอ๊กซ์และเจนเนอเรชัน่วายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีพบวา่  ปัจจยัท่ีส่งผลในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย มี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐ (GP) ปัจจยัดา้นระยะทางท่ีเหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้า (ARC) ปัจจยัดา้นประโยชน์
ทางดา้นการเงิน (FB) ปัจจยัดา้นการตระหนักถึงส่ิงแวดลอ้ม (EC) และ ปัจจยัดา้นการตระหนักรู้ถึงรถยนตไ์ฟฟ้า



และโครงสร้างพื้นฐาน(AEV) และปัจจยัท่ีส่งผลในกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ๊กซ์ มี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประโยชน์
ทางด้านการเงิน (FB) ปัจจัยด้านการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน (AEV) ปัจจัยด้าน
ภาพลกัษณ์/อิทธิพลทางสังคม (SI) ปัจจยัดา้นนโยบายภาครัฐ (GP) และปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (SN) 
โดยแต่ละเจเนอเรชัน่มีการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 กานต์ ภกัดีสุข (2560)ศึกษาปัจจัยด้านทศันคติ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับ
เทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผล
การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20–30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานหรือลูกจา้งบริษทัเอกชน มีรายไดม้ากกว่า 50 ,000 บาทขึ้นไป ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีจุดประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า โดยเลือกความเหมาะสมในการใชง้านเป็นหลกั และสถานีชาร์จ
ไฟฟ้าท่ีครอบคลุม เขา้ถึงไดง่้ายเป็นประเภทของส่ิงท่ีคานึงถึงในการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การเก็บขอ้มูลและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
 1.แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย 
 1.1.ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ครอบครัว อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มีค าถามทั้งหมด 7  
 1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านทศันคติต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวยัท างานในเขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นทศันคติดา้นความเขา้ใจ ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นค
วารู้สึก ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นพฤติกรรม มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 9  ขอ้ 
 1.3 ชอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด นโยบายภาครัฐ การตระหนกัรู้
ถึงรถยนตไ์ฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน ต่อการพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 31 ขอ้ 
 1.4ขอ้มูลเก่ียวกบั ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร 
 1.5ช่วงเกณฑค์ะแนนเฉล่ียการประเมิน ก าหนดให ้5 = ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ,4 =ร ะ ดั บ
ความคิดเห็นมาก,3 =ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ,2 =ระดบัความคิดเห็นนอ้ย ,1 =ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 



 1.1ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)ในการวิเคราะห์ตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพครอบครัว อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
 1.2ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปรดา้นปัจจยั
ด้านทัศนคติ  ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านพฤติกรรม และ ความรู้สึก ,ด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการขาย ,นโยบายภาครัฐ ,การตระหนกัรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้า
และโครงสร้างพื้นฐาน  และ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร                
 2.สถิติเชิงอนุมาน(Inferentail statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
 2.1ใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านทัศนคติ  
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านพฤติกรรม และ ความรู้สึก ,ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการขาย,นโยบายภาครัฐ และการตระหนกัรู้ถึงรถยนตไ์ฟฟ้า
และโครงสร้างพื้นฐาน  
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวัยท างานในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ให้ความเห็นในการซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าในระดับปานกลางโดยเรียงล าดับ ได้แก่ 
นโยบายภาครัฐ ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นทศันคติ และการตระหนักรู้ถึงรถยนตไ์ฟฟ้าและโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 2. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาด ปัจจยัต่างๆ และทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 
  2.1ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นความเขา้ใจ ปัจจยัดา้นทศัคติดา้นพฤติกรรม ปัจจยัดา้นทศันคติด้าน
ความรู้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และนโยบายภาครัฐ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคน
วยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
  2.2ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทาง
จดัจ าหน่าย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด และการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิ เคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวัยท างานในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ให้ความเห็นในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าอยูใ่นระดบัปานกลาง   
 1.1 พฤติกรรมการตดัสินใจของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  มีความเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า คนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร1.คนมีความต้องการท่ีจะซ้ือ
รถยนต์ไฟฟ้า หรือตอบสนองต่อความต้องการ การรับรู้ถึงปัญหาเป็นส่ิงท่ีประชากรส่วนใหญ่นั้นรับรู้ถึงความ
ตอ้งการในส่ิงท่ีไม่สามารถสนองต่อความตอ้งการได ้เป็นส่ิงท่ีท าให้น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ2.การคน้หาขอ้มูลจาก
แหล่งต่างๆเพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดเกณฑ์ เพื่อประเมินความคุม้ค่าและประกอบการตดัสินใจซ้ือ 3.การประเมิน



ทางเลือกจะท าการเปรียบเทียบระหวา่งความคุม้ค่าเหมาะสมของสินคา้ หลงัจากท าการคน้หาขอ้มูลของสินคา้นั้นๆ 
4.การตดัสินใจซ้ือจะเกิดขึ้นหลงัจากท าการเปรียบเทียบความคุม้ค่า เพื่อให้ไดสิ้น้คาท่ีตรงตามความตอ้งการและมี
ความคุม้ค่ามากท่ีสุด 5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ จะท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าหรือมีการแนะน าต่อหากว่า สินคา้นั้นมีความ
ตรงตามความตอ้งการ มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของKotler and Keller (2012) เป็น
ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเกิดจากการมีปัญหาหรือความจ าเป็นในสินคา้หรือบริหาร และนอกจากน้ียงั
สามารถเกิดไดจ้ากการกระตุน้จากภายในหรือภายนอก  เม่ือตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดจากความตอ้งการ ผูบ้ริโภคจะ
ท าการแสวงหาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือ และท าการเปรียบเทียบความคุม้ค่าและตดัสินใจซ้ือสินคา้  หาก
สินคา้นั้นมีคุณสมบติั ความคุม้ค่า ตรงตามความตอ้งการ ก็จะเกิดการซ้ือซ ้าหรือการแนะน าบอกต่อ 
 2. ผลการวิจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยต่างๆ และทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าของคนวัยท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดังนี ้
 2.1 ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นความเขา้ใจ มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างาน
ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่า คนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นความเขา้ใจ เน่ืองจากเป็นปัจจยัเก่ียวกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัรถยนต์ไฟฟ้า
ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัพงศพ์ุฒิ การะนดั และ ภิญรดา แกว้เขียว(2562) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทศันคติดา้นความรู้ความ
เขา้ใจไม่มีผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงพบวา่มีค่า Sig. 0.064  
 2.2  ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นรู้สึก มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานในเขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ คนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญั
กับปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านรู้สึกเน่ืองจากเป็นปัจจัยเก่ียวกับความรู้สึกชอบไม่ชอบ รถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายได ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั พงศพ์ุฒิ การะนดั และ ภิญรดา แกว้เขียว(2562)  วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทศันคติดา้นความรู้ความ
เขา้ใจไม่มีผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี เช่นเดียวกบัความรู้สึก ซ่ึงพบวา่มีค่า Sig. 
0.064 แสดงว่าปัจจยัทศันคติดา้นความรู้สึกไม่มีผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี
  
 2.3 ปัจจยัดา้นทศันคติดา้นพฤติกรรม มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานใน
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่า คนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานค รให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรม เน่ืองจากเป็นปัจจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้า มีแนวโนม้การเตรียมตวัซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภราดร ตุ่นแกว้(2563) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้าน
ทศันคติดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้โดยการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภค คิดว่ารถยนตไ์ฟฟ้าจะมีประโยชน์ต่อท่านเม่ือราคาน ้ามนัปรับตวัสูงขึ้น ระดบัดี
มาก รองลงมาคือคิดว่าการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าสามารถช่วยให้ท่านประหยดัค่าใชจ่้ายการบารุงรักษามากกกว่ารถยนต์
ทัว่ไป และคิดวา่พฤติกรรมการซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้ามีอตัราการซ้ือท่ีเพิ่มมากขึ้นเม่ือเทียบกบัการซ้ือรถยนตท์ัว่ไป  



 2.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรม การตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า
ของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่า คนวยัท างานในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ยงัไม่ให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์มากเท่าท่ีควร ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์
ของรถยนตไ์ฟฟ้า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพงศพ์ุฒิ การะนดั และ ภิญรดา แกว้เขียว(2562)  วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้ าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระจานวน 4 
ตวั ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
พบว่ามีเพียงราคา และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม (การตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดันนทบุรี) อย่างมีนัยส าคญัท่ี .05 โดยมีอ านาจการท านายผลหรือตวัแปรตน้สามารถอธิบายผนัแปรของตวั
แปรตาม (การตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี) ไดร้้อยละ 4.7 ( 2 R ) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑน์ั้นไม่มีผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.156 
 2.5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีผลต่อพฤติกรรม การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยั
ท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า คนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ในเร่ืองราคาของรถยนตไ์ฟฟ้า ความคุม้ค่าของราคากบั
คุณสมบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพงศพ์ุฒิ การะนดั และ ภิญรดา แกว้เขียว(2562)  วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือ
รถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีการทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตั้งใจ
ซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้ าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระจานวน 4 ตวั ของปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พบว่ามีเพียงราคา 
และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม (การตั้งใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี) 
อย่างมีนยัส าคญัท่ี .05 โดยมีอ านาจการท านายผลหรือตวัแปรตน้สามารถอธิบายผนัแปรของตวัแปรตาม (การตั้งใจ
ซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี) ไดร้้อยละ 4.7 ( 2 R ) ดา้นราคามีผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าสัมประสิทธิถดถอยเท่ากบั 0.308 ค่า Sig. เท่ากบั 
0.002  
 2.6  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัการไม่มีผลต่อพฤติกรรม การตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า คนวยัท างานในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ยงัไม่ให้ความส าคญักบัช่องทางในการจ าหน่ายมากนัก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพงศพ์ุฒิ การะนดั และ 
ภิญรดา แกว้เขียว(2562)  วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมี
การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้ าของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
นนทบุรี พบว่า ผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระจานวน 4 ตวั ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ 
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พบว่ามีเพียงราคา และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อตวั
แปรตาม (การตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 โดยมีอ านาจการท านาย
ผลหรือตวัแปรต้นสามารถอธิบายผนัแปรของตัวแปรตาม (การตั้งใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจังหวดั
นนทบุรี) ไดร้้อยละ 4.7 ( 2 R ) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีพบวา่ค่า Sig. เท่ากบั 0.156 



แสดงว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่มีผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 
  2.7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติ  กรรมการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตไ์ฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า คนวยัท างานในเขตพระ
โขนง กรุงเทพมหานคร ยงัไม่ให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ือง
การรับรู้ข่าวสารต่างๆ การจดัแสดงตามงานเพื่อใหค้วามรู้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชนิตา เสถียรโชค (2560) วิจยัเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์บน Lazada ท่ีมีการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน LAZADA 
ผลท่ีไดมี้ค่า Sig. เท่ากบั 0.833 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้คือ 0.05 จึงท าให้ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูซ้ื้อสินคา้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บท LAZADA และอิสรีย ์อนันต์
โชคปฐมา(2558) เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือสินคา้ใน Line Giftshop พบกว่าการส่งเสริม
การขาย มีบทบาทส าคญัอยา่งมากในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน LINE Giftshop โดยการใหส่้วนลด เป็นกิจกรรมการ
ขายท่ีกลุ่มตวัอยา่งสนใจมากท่ีสุดจึงท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือไดง่้ายและรวดเร็วขึ้น 
 2.8นโยบายภาครัฐ มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ คนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญักบันโยบาย
ภาครัฐ เน่ืองจากเป็นนโยบายภาครัฐมีการส่งเสริมใหค้นหนัมาใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า การสร้างสถานีชาร์จเพิ่มเติม การลด
ภาษี เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิศรุต ทัง่เพชร (2560) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความตั้งใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ๊กซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ท่ีมีการทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อความตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี ในแต่ละ เจ
เนอเรชัน่และภาพรวมจากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีของกลุ่ม
เจเนอเรชัน่วาย พบว่ามี 5 ปัจจยัท่ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัและความตั้งใจซ้ือได ้โดยเรียงล าดบั
จากค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized BetaCoefficients) จากมากไปน้อย ได้แก่ปัจจัยด้าน
นโยบายภาครัฐ (GP) ปัจจัยด้านระยะทางท่ีเหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้า (ARC) ปัจจัยด้านประโยชน์ทางดา้น
การเงิน (FB) ปัจจัยด้านการตระหนักถึงส่ิงแวดล้อม (EC) และ ปัจจัยด้านการตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและ
โครงสร้างพื้นฐาน (AEV) โดยทั้ง5 ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของความตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภท
แบตเตอร่ี (PIEV) ไดร้้อยละ 52.5 
 2.9การตระหนักรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์
ไฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า คนวยัท างานในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานครยงัไม่ให้ความส าคญักบัการตระหนกัรู้ถึงรถยนตไ์ฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน  เน่ืองจากยงัไม่ค่อย
ให้ความส าคญักบัการรู้โครงสร้างพื้นฐานของรถยนตไ์ฟฟ้า ความแตกต่างของการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าแต่ละประเภท 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสิริพฒัน์ ดีขา (2559) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทแบตเตอร่ี (BEV)ของผูเ้ขา้ร่วมงาน Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 38ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
การทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นการตระหนกัรู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี (BEV) ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ



สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่าปัจจยัดา้นการตระหนักรู้ถึงรถยนตไ์ฟฟ้าและ
โครงสร้างพื้นฐานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี (BEV) อย่างมีนยัสาคญั
ทางสถิติท่ี .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมงานมีความคาดหวงัท่ีจะไดเ้ห็นสถานี
ชาร์จไฟฟ้าในชุมชนของตนมากขึ้นคาดหวงัท่ีจะเห็นโฆษณาเก่ียวกับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงคาดหวงัว่าตนจะมี
ความรู้สึกคุ ้นเคยและสามารถระบุได้ว่ารถคันใดบนท้องถนนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และ Carleyet al. (2013) ซ่ึง
ศึกษาวิจัยเร่ือง ความตั้ งใจท่ีจะซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน: การส ารวจผู ้ใช้เร่ิมแรกในเมืองใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกา กล่าวว่าการท่ีผูบ้ริโภคเคยเห็นสถานีชาร์จไฟฟ้าในชุมชนของตวัเองนั้นส่งผลอย่างมีนัยสาคญัต่อ
ความตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าไฮบริดปลัก๊อิน ซ่ึงเป็นประเภทหน่ึงของรถยนตไ์ฟฟ้า 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ปัจจยัดา้นทศันคติจากวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านทศันคตินั้นมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า
ของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงควรให้ความส าคญักบัการให้ความรู้เก่ียวกบัรถยนต์
ไฟฟ้า ความน่าสนใจของรถยนตไ์ฟฟ้า การเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆส าหรับการเปล่ียนจากใชร้ถยนตธ์รรมดา
มาเป็นรถยนตไ์ฟฟ้า 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนั้นมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงควรให้ความส าคญั 
ราคากบัความคุม้ค่าของรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบติัต่างๆของรถยนต์ไฟฟ้า  ค่าบ ารุงรักษารถยนตไ์ฟฟ้า  
เพื่อท่ีจะกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค และควรก าหนดราคาให้มีความแตกต่างจากสินคา้ยี่ห้ออ่ืน 
เพราะสร้างจุดสนใจท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความอยากรู้ท่ีสามารถน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือได ้
 3.นโยบายภาครัฐ พบว่านโยบายภาครัฐนั้นมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของคนวยั
ท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดงันั้นจึงควรใหค้วามส าคญันโยบายภาครัฐท่ีมีการสนบัสนุนใหห้ันมาใช้
รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มสถานีชาร์จไฟ  การลดภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ไฟฟ้าท่ีผลิตในประเทศ  
นโยบายภาครัฐยิง่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติม ท่ีอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า
ของคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัประชากร ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงแบรนด ์ 
 2. ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงหาก
ตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปท่ีแตกต่างจากเดิม 
หรือเปล่ียนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมท่ีเป็นเพียงคนวยัท างานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร อาจจะเพิ่ม
เป็นประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกนั 
 3. ควรท าการวิจยั ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะท่ีส่งผลพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของ
คนวยัท างาน 
เอกสารอ้างอิง 
กานต ์ภกัดีสุข.(2560).ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อ
 การตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



กญัจน์นิกข ์ก าเนิดเพช็ร์.(2563).ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอร่ีของผูบ้ริโภคในเขต
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จิริฒิพา เรืองกล.(2558).ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
 ลูกคา้ วี ฟิตเนส โซไซต้ี กรุงเทพมหานคร 
ฝ่ายวิจัยนโยบายส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.(2560).รายงานการศึกษา เร่ือง 
“อุตสาหกรรม ยานยนตไ์ฟฟ้า” 
พงศพ์ุฒิ การะนัดและภิญรดา แกว้เขียว.(2562).ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
 นนทบุรี 
พิทยาภรณ์ วงษ์กิตติวฒัน์.(2559).ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าของผูบ้ริโภควยัทางานใน
 กรุงเทพมหานคร 
ภราดร ตุ่นแกว้.(2563). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าแบรนด ์FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร 
วรรณา ยงพิศาลภพ.(2560).ประเทศไทยกบัการพฒันาเทคโนโลยรีถยนตไ์ฟฟ้า 
วิศรุต ทัง่เพชร .(2560).ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ีของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ๊กซ์และ
เจ เนอเรชัน่วายในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
สิริพฒัน์ ดีขา.(2559).ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอร่ี (BEV)ของ
ผูเ้ขา้ร่วมงาน Bangkok International Motor Show คร้ังท่ี 38ในกรุงเทพมหานคร 
อธิวฒัน์ ศรีวิไล .(2558).การศึกษาผลกระทบของยานยนตไ์ฟฟ้าประเภทรถยนตต์่อการใชพ้ลงังานของประเทศไทย 
Kotler, P., & Keller, K.L. (2012). Marketing management (14 th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice 
Hall. 
McCarthy, E.J., & William, Jr., D.P . (1993) .  Basic marketing: A global-managerial approach (7 th ed.). U.S.A.: 
Irwin. 
Peter, P. J., & Olson, J. C. (2010) .  Buyer Decision process as a model of consumer problem solving. Retrieved 
from www.researchgate.net/figure/Buyer-Decision-Process-as-a-Model-of-Consumer-Problem-Solving-Peter-
and-Olson-2010_fig2_305636328. 
Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. (1994). Consumer behavior (5th ed.). New Jersey: Prentice – Hall. 
Schermerhorn, John R., Hunt, James G., (2000)  Organizational behavior (7  th John Wiley and Sons. ed.) .New 
York: 

http://www.researchgate.net/figure/Buyer-Decision-Process-as-a-Model-of-Consumer-Problem-Solving-Peter-and-Olson-2010_fig2_305636328
http://www.researchgate.net/figure/Buyer-Decision-Process-as-a-Model-of-Consumer-Problem-Solving-Peter-and-Olson-2010_fig2_305636328

