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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค 
(2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค จำแนกตาม ปัจจัยด้านประชากร และพฤติกรรม
ผู้บริโภค (3) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าของผู้บริโภค 
 กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ ผู ้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t test สถิติการทดสอบแบบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
และสถิติการทดสอบแบบถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ

วัตถุประสงค์ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แหล่งหาข้อมูล สาเหตุสำคัญในการตัดสินใจซื้อ ลักษณะที่ต้องการ

ซื้อ ลักษณะในการซื้อ และด้านราคาที่พอใจซื้อต่างกันต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ

ผู้บริโภค โดยรวมต่างกัน และผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคโดยรวมไม่ต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคใน

จังหวัดสมุทรปราการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ไม่มี

ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า; ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
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Abstract 
 The purpose of this research is to (1) to study consumers' decision-making process to 
purchase electric vehicles; (2) to study consumers' decision-making process to purchase electric 
vehicles classified by demographic factors; (3) to study consumers' decision-making process to 
purchase electric vehicles. Classified by consumer behavior (4) to study the marketing mix factors 
(7P's) that affect consumers' purchasing decision-making process.  

The sample group used in this research was 400 consumers in Samut Prakan Province using 
questionnaires as a data collection tool. The statistics used in the analysis were percentage, 
frequency, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using t test statistic and One-
way ANOVA test statistic. If differences were found, they were compared in pairs. using LSD method 
and multiple regression test statistics. 

The hypothesis testing results revealed that the consumers in Samut Prakan Province with 
age, status, education, occupation, objectives People influencing purchase decisions Resources The 
main reason for the purchase decision characteristics to buy purchase characteristics and in terms 
of prices that are satisfied with different purchases making the decision-making process for 
consumers to buy electric vehicles overall different and consumers in Samut Prakan Province with 
different gender and average monthly income This makes the decision-making process for electric 
vehicle purchases for consumers as a whole. The marketing mix factor Product, price, distribution 
channel Affects consumers' decision-making process to purchase electric vehicles in Samut Prakan 
Province. and marketing promotion, personnel, physical characteristics Process It does not affect 
consumers' decision-making process to purchase electric vehicles in Samut Prakan Province. 
Keywords: Decision to buy an electric vehicle: Consumers in Samut Prakan Province 

บทนำ 

 ปัญหาวิกฤตการณ์โลกร้อน หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างได้ให้ความสำคัญกับปัญหา
ดังกล่าวจึงมีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลด
ปริมาณการนำเข้าเช ื ้อเพลิงจากต่างประเทศ เพราะปัญหาของการใช้น้ำมันในรถยนต์ค ือ การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นพิษสู่สภาพแวดล้อมเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้
ผู้ผลิตรถยนต์เกือบทุกค่ายหันมาให้ความสนใจที่จะใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ผู้ผลิตรถยนต์จึงได้มีการคิดค้นและเร่งพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพ่ือช่วยลดมลพิษ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จึงเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม 
และเป็นทางเลือกใหม่ที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงข้ึนในประเทศหลายประเทศ 
 จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ทราบถึง ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือนำผลการศึกษาไปปรับปรุงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
และหวังว่าผลการวิจัยในครั้งนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ในการกำหนดแนวทางในการดำเนิน



กิจกรรมทางการตลาด รวมถึงภาครัฐบาลและเอกชนสามารถศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตาม ปัจจัย

ด้านประชากร และ พฤติกรรมผู้บริโภค 
3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า

ของผู้บริโภคในจังหวัดสมทรปราการ 

ขอบเขตของงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัด

สมุทรปราการ โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดังหัวข้อต่อไปน้ี 
1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างด้านพฤติกรรมความต้องการเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งไม่ทราบ
จำนวนประชากรที่แน่นอน จึงกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประเมินไม่เกิน 5% โดย
เปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างของการศึกษในครั้งน้ี มีท้ังสิ้น 400 ตัวอย่าง 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค
ในจังหวัดสมุทรปราการจำแนกตามปัจจัยต่างๆ โดยการศึกษาครั ้งนี ้ ประกอบไปด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ ด้าน
ประชากรได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคได้แก่ 
วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แหล่งหาข้อมูล สาเหตุสำคัญในการ
ตัดสินใจซื้อ ลักษณะที่ต้องการซื้อ ลักษณะในการซื้อ ด้านราคาที่พอใจซื้อ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 
ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ตัวแปรตามได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต่างกัน  
2. พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ  ต่างกัน ได้แก่ วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แหล่งหาข้อมูล สาเหตุสำคัญในการตัดสินใจซื้อ ลักษณะที่ต้องการซื้อ ลักษณะในการซื้อ 
และด้านราคาท่ีพอใจซื้อ ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต่างกัน 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
2. เพ่ือให้ทราบกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตาม เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมของผู้บริโภค 
3. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ

ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

จตุพร เกตจินดา (2559) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การ
แสดงออกของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจเลือกซื้อ-เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้บริโภค จากการประเมินผล
การรับรู้ การเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตนทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา 
 รักษ์ษวรรณ ทรัพย์พึ่ง และสุทธาวรรณ จีระพันธุ์ (2558) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค เป็น
การศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการที่พวกเขาเหล่าน้ันใช้เลือกสรร รักษา และกำจัด 
สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการ
เหล่านี้มีต่อผู้บริโภคและสังคมพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือพยายามทำความเข้าใจกระบวนการการ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ภานุวัฒน์ ชุ่มชื่น (2555) กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคหมายถึง บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลที่แสดงออกซึ่งสิทธิที่
ต้องการและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายในตลาด  องค์ประกอบของผู้บริโภคที่จะเลือกกลุ่มตลาดเป้าได้ คือ ( 1) 
ผู้บริโภคต้องเป็นผู้มีความต้องการ (2) ผู้บริโภคต้องเป็นผู้มีอำนาจซื้อ (3) ผู้บริโภคต้องเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการซื้อ (4) 
ผู้บริโภคต้องเป็นผู้มีพฤติกรรมการบริโภค 
 จตุพร เกตจินดา (2558) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาแยกแยะพฤติกรรมการซื้อ-การใช้
สินค้าหรือบริการขอผบู้ริโภค ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู ้บริโภค  เพื ่อนักการตลาดจะได้
นำเอาขอ้มูลมาประยุกต์ใช้ในการจดัการตลาดที่เหมาะสม  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค โดยการใช้หลักการในการต้ังคาถาม 7 ประการ (6Ws 1H) เพ่ือค้นหาคำตอบ 7 ประการเก่ียวกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค (7Os) 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

ชญานิศ เฉลิมสุข, เติมพงษ์ สุนทรโรทก, วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และประสงค์ อุทัย (2560) การตัดสินใจ คือ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำสิ่ง ใดสิ่งหน่ึงจากทางเลือกต่างๆที่มี
อยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้า และบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือ
บริการตามข้อมูลและข้อจำกัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญและอยู่ภายในจิตใจของ
ผู้บริโภค 

ณัฐชยา บุญมี (2559) ปัจจุบันนี้มีธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันอยู่มากมายที่เป็นตัวเลือก
ให้กับผู้บริโภค อาจกล่าวได้ว่า การเลือกสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหน่ึงจากในหลายทางเลือกที่มีอยู่เป็นแนวทาง
ช่วยให้ผู้บริโภคได้ทำการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ง่ายข้ึน 



ชรินรัตน์ งานพิพัฒน์ชัย (2557) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการตัดสินใจหมายถึง ผู้บริโภคจะประกอบ
ไปด้วย กลุ่มคนหรือบุคคลที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา การแสวงหาข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งต้องทำการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ซื้อ
สินค้าและบริการไปแล้ว 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

กุลธรารัตน์ อัมพรสุรารักษ์ (2563) ได้ให้ความหมาย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือ
ทางการตลาดของสินค้าและบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการ สามารถควบคุมให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2561) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดนั้นเป็นสิ่งที ่ธุรกิจกำหนดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยที่ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ และนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ธุรกิจ
กำหนดไว้อีกทั้งยังเป็นปัจจัยทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้อันประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จำหน่ายการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด 

ออมทอง ทิพย์กูวตานนท์ (2557) ได้ให้ความหมาย ปัจจัยส่วนประสมการตลาดหมายถึง ความสำคัญ
เก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 

Kotler and Keller (2009, pp. 197-200 อ้างใน จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร 2560) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภค (Personal factor inluencing consumner behavior) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่างๆ เช่น อายุ (Age) วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) อาชีพ 
(Occupation) สถานภาพทางเศรษฐก ิจ  (Economic circumstances) หร ือรายได ้  ( Income) การศ ึกษา 
(Education) รูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) 

Hanna and Wozniak (2001 อ้างใน สัตตบงกช เจนอักษร 2561) ได้ให้ความหมายของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกัน โดยกล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึง ขอ้มูล เกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น 
อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมผบู้ ริโภค โดยทั่วไปแล้วใช้เป็น
ลักษณะพ้ืนฐานที่นักการตลาดมักจะนำมาพิจารณา สำหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยนามา
เชื่อมโยงกการความชอบ และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค 

กุลธรารัตน์ อัมพรสุราลักษ์ (2563) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
อาชีพ และรายได้ การศึกษาเหล่าน้ี เป็นเกณฑ์นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และ
สถิติที่วัดของประชากรที่ช่วยกำหนด ตลาดเป้าหมาย 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน 
จึงกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95%ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% โดยเปิดตารางขนาคกลุ่มตัวอย่าง
ของ Yamane (1973) ซึ่งเป็นตารางที่ใช้หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ดังนั้น กลุ่ม



ตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย  
ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบสอบถามปลายปิดเป็น 4 ส่วน และปลายเปิด 1 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากร ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ด้านเพศ ค้านอายุ ด้าน
ระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจำนวนแบบสอบถามท้ังหมด 6 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจ บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ แหล่งหาข้อมูล สาเหตุสำคัญในการตัดสินใจลักษณะสินค้า ลักษณะการซื้อ และราคาที่พอใจ มี
จำนวนแบบสอบถามท้ังหมด 7 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด คำถามเกี่ยวข้องกับทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มี
จำนวนแบบสอบถามจำนวน 28 ข้อ ระดับความสำคัญมากท่ีสุด 5 คะแนน, ระดับความสำคัญมาก 4 คะแนน, ระดับ
ความสำคัญปานกลาง 3 คะแนน, ระดับความสำคัญน้อย 2 คะแนน, ระดับความสำคัญน้อยที่สุด 1 คะแนน 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คำถามเกี่ยวกับด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีจำนวนแบบสอบถามท้ังหมด 15 ข้อ ระดับความสำคัญมากท่ีสุด 5 
คะแนน, ระดับความสำคัญมาก 4 คะแนน, ระดับความสำคัญปานกลาง 3 คะแนน , ระดับความสำคัญน้อย 2 
คะแนน, ระดับความสำคัญน้อยที่สุด 1 คะแนน 

ส่วนที่ 5 เป็นคำถามปลายเปิดเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (percentage) และค่าความถ่ี (frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปร พฤติกรรมผู้บริโภค 
ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ แหล่งหาข้อมูล สาเหตุสำคัญใน
การตัดสินใจ ลักษณะในการซื้อ และราคาท่ีพอใจ กับ ตัวแปรปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ 
ด้านการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

1.2 ใช้ค่าเฉลี ่ย (mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

2. สถิติอนุมาน (inferential statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จำเนกตาม

ปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ และ พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านลักษณะการซื้อ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตาม

พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ แหล่งหาข้อมูล สาเหตุ
สำคัญในการตัดสินใจ ลักษณะสินค้า ราคาที่พอใจ และ ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา 
ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
LSD 



2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยพนุคูณ Multiple Regression 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม 

มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับ ได้แก่ ด้านประเมินทางเลือก ด้านตัดสินในซื้อ 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านรับรู้ปัญหา และด้านการค้นหาข้อมูล 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตาม
ปัจจัยประชากร สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังน้ี 

2.1 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการที่อายุต่างกัน สถานภาพต่างกัน การศึกษาต่างกัน และอาชีพต่างกัน ทำให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต่างกัน 

2.2 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการที่เพศต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังน้ี 

พฤติกรรมผู้ของบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการที่ วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อต่างกัน บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อต่างกัน แหล่งหาข้อมูลต่างกัน สาเหตุสำคัญในการตัดสินใจซื้อต่างกัน ลักษณะที่ต้องการซื้ อ
ต่างกัน ลักษณะในการซื้อต่างกัน ด้านราคาท่ีพอใจซื้อต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต่างกัน 

4. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 

4.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 
1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการโดยภาพรวม อยู่

ในระดับความสำคัญมากท่ีสุด 
1.1 ด้านรับรู้ปัญหา ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด ผู้วิจัยมีความ

คิดเห็นว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ตระหนักถึงวิกฤตภัยมลพิษฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไอเสียรถยนต์ การลดใช้น้ำมันมาใช้
พลังงานไฟฟ้าแทน และภาวะโลกร้านที่เกิดจากการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ทำให้เกิดความต้องการเพ่ือที่จะนำปสู่การ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) กล่าวว่า ในขั้นแรก ผู้บริโภคจะตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งมีผลมาจากสิ่งกระตุ้นทั้งภายนอกและภายใน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ และ



สอดคล้องกับ วรลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงาน ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า คนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีการจราจรติดขัด คนทำงานที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวใน
การเดินทาง รู้ถึงการปล่อยมลพิษในอากาศ มีค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องค่าน้ำมัน และค่าบำรุงรักษาสูง จึงมีความสนใจจะ
ใช้รถไฟฟ้า (EV) เป็นอย่างมาก เกิดความต้องการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ 

1.2 ด้านการค้นหาข้อมูล ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด ผู้ วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า การค้นหาข้อมูลของสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมีความต้องการ และทำการค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ และทางเว็ปไซค์ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกฎเกณฑ์ ประเมินความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจซื้อ 
สอดคล้องกับ Kotler and Keller  (2012) เมื่อตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภค
จะทำการแสวงหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลต่างๆ 
และสอดคล้องกับ วรลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที ่ศึกษาเรื ่อง กระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้า ( EV) ของ
คนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คนทำงานในกรุงเทพมหานคร จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือนำมาใช้ใน
การกำหนดเกณฑ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การประเมินทางเลือกของผู้บริโภคนั้น จะมีการเปรียบเทียบคุณลักษณะ ความน่าเชื่อถือ 
และคุณสมบัติของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่น แต่ละยี้ห้อ ว่ามีความคุ้มค่าและความเหมาะสมไหม หลังจากที่ได้ทำการ
ค้นหาข้อมูล สอดคล้องกับ พิทยาภรณ์ วงษ์กิตติวัฒน์ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่มี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพทำให้มั่นใจในการซื้ออยู่ในระดับมาก ทำให้เกิดการรับรู้ถึงความไว้วางใจกับตราสินค้า
คุณภาพ ความน่าเชื่อถือและส่งผลถึงความเชื่อมั่นที่จะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต และสอดคล้องกับ วรลักษณ์ 
พงษ์พูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
มีความคิดเห็นว่า คนทำงานในกรุงเทพมหานคร จะทำการเปรียบเทียบข้อมูลความคุ้มค่า ราคา ข้อดี – ข้อเสีย ใน
ด้านต่างๆก่อนการตัดสินใจซื้อ  

1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด ผู้วิจั ยมี
ความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ จะทำการตัดสินใจซื้อเมื่อหลังได้ประเมินรถยนต์ไฟฟ้า ตามยี้ห้อ 
คุณสมบัติ และลักษณะตามที่ต้องการ สอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์ ชุ่มชื่น (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์โตโยต้า รุ่นพรีอุส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด และปัจจัยด้าน
รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้า รุ่นพรีอุส  และสอดคล้องกับ วร
ลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที ่ศึกษาเรื ่อง กระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงาน ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า คนทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะทำการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้อง
จ่ายไปหลังจากเปรียบเทียบความคุ้มค่าในด้านต่างๆ 

1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เมื่อผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อ แล้วพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ จะทำให้เกิดการบอกต่อ แนะนำกับคน
ใกล้ชิด แต่ถ้าไม่พอใจ ก็จะไม่แนะนำคนอื่นให้ใช้ สอดคล้องกับ วรลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่าง ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ซื้อแล้ว คุณภาพการใช้งานดี ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการซื้อ หรือที่คาดหวังไว้ จะเกิดความพึงพอใจ และจะ
แนะนำให้ผู้อื ่นได้ใช้  แต่ถ้าไม่พึงพอใจกับคุณภาพการใช้งาน ไม่เหมือนที่คาดหวังไว้ ก็จะบอกต่อผู้อื ่นไม่ให้ใช้ 



สอดคล้องกับ สัตตบงกช เจนอักษร (2561) วิจัยเรื ่อง ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อรถยนต์ All New 
Subaru XV ในกรุงเทพฯ กล่าวว่า ความคิดของผู้บริโภคที่มองว่าหากใช้งานรถยนต์ ALL NEW Subaru XV จะ
ส่งผลดีทั้งต่อตนเองและมาตรฐานในความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เป็นไปในเชิงบวกจึงมีอิทธิพลให้เกิดความคิดในด้าน
บวกในตัวผู้บริโภค 

2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการโดยภาพรวม 
จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

2.1 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ต่างกัน 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เพศใดก็ตามมีระดับการตัดสินใจเลือกซื้อไม่แตกต่างกัน เพราะผู้บริโภคไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม 
ต่างก็มีความต้องการซื้อรถยนต์เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากระบบขนส่ง
มวลชน การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายการเติมเชื้อเพลิง และเป็นการลดมลพิษฝุ่น PM 
2.5 ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับ วรลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจุบันการใช้รถยนต์เป็นที่สิ่งที่จาเป็น ใน
ชีวิตประจำวัน คนทำงานทุกเพศต้องการใช้รถยนต์เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งการใช้รถไฟฟ้า (EV) 
ช่วยประหยัดค่าน้ำมัน ประหยัดค่าบำรุงรักษา มีส่วนช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และตรงกันข้ามกับ นริน
ทิพย์ วงษ์สุริยา (2560) วิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้ อรถยนต์ Toyota ( รถเก๋ง) ของประชากรในพื้นที่เขต
กรุงเทพฯ พบว่า ประชากรในพื ้นที ่เขตกรุงเทพมหานคร ด้านเพศ ต่างกันทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์Toyota (รถเก๋ง) ต่างกัน 

2.2 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต่ างกัน 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อต่างกันจากอายุน่ันมาจากประสบการณ์ ในคนที่อายุมาก จะเคยได้
ใช้ใช้รถยนต์มากกว่าคนอายุน้อย ทำให้เห็นความแตกต่าง ทั้งข้อดี ข้อเสีย คุณสมบัติในแต่ละรุ่น แต่ละยี้ห้อ ทำให้
เกิดความแตกต่างการตัดสินใจซื ้อในแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับ วรลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที ่ศึกษาเรื ่อง 
กระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ที ่มีอายุแตกต่างกัน  
กระบวนการตัดสินใจซื้อต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการใช้ ซึ่งคนอายุมากกว่า จะเคยซื้อและใช้รถยนต์
มากกว่า ทราบถึงข้อดี – ข้อเสียของรถยนต์แต่ละย่ีห้อมากกว่า  และสอดคล้องกับ นรินทิพย์ วงษ์สุริยา (2560) วิจัย
เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota ( รถเก๋ง) ของประชากรในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ พบว่า ประชากรใน
พ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ด้านอายุ ต่างกันทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์Toyota (รถเก๋ง) ต่างกัน 

2.3 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีสถานภาพต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ในแต่ละสถานภาพจะมีการใช้ชีวิตที่แตกกต่างกัน ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถ คนโสด
อาจมีความต้องการรถขนาดเล็ก ราคาไม่สูงมากให้เหมาะสมกับตัวเอง ในคนที่มีสถานภาพสมสร มีครอบครัว อาจมี
ลูกแล้วมีความต้องการรถขนาดที่ใหญ่เพื่อเหมาะสมและราคาก็สูงตาม สอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์ ชุ่มชื่น (2555) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้า รุ ่นพรีอุส ของผู ้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า  ผู ้บริโภค
สถานภาพสมรสจะมีงบประมาณและแนวโน้มที่ผู ้บริโภคจะซื้อรถยนต์ยี่ห้อโดโยต้า รุ ่นพรีอุส ( Prius) มากกว่า
ผู ้บริโภคสถานภาพโสดอาจเนื ่องมาจากว่า วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cyole Stage) เป็นขั ้นตอนการ
ดำรงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัวการดำรงชีวิตในแต่ละข้ันตอน เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ 
ทัศนคติและคำนิยมของบุคคลทำให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤดิกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน วัฏจักรชีวิต
ครอบครัวประกอบด้วยข้ันตอน แต่ละข้ันตอนจะมีลักษณะการบริโภคแตกต่างกัน  และอาจเน่ืองมาจากผู้บริโภคที่มี



สถานภาพสมรสมีสถานะทางการเงินมั่นคงมากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด และสอดคล้องกับ นรินทิพย์ วงษ์
สุริยา (2560) วิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota ( รถเก๋ง) ของประชากรในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ 
พบว่า ประชากรในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ด้านสถานะ ต่างกันทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์Toyota (รถ
เก๋ง) ต่างกัน 

2.4 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
ต่างกัน ผู ้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู ้บริโภคที่มีการศึกษามีสูงส่วนใหญ่จะมีการงานฐานะที่มั่นคง สอดคล้ องกับ 
ภาณุวัฒน์ ช ุ ่มช ื ่น (2555) ได้ศ ึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อรถยนต์โตโยต้า ร ุ ่นพรีอุส ของผู ้บร ิโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีงบประมาณและแนวโน้มที ่ผู้บริโภคจะซื้อ
รถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า รุ่นพรีอุส (Pius) สูงกว่าผู้บริโภคระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและ ผู้บริโภคระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีฐานะทางการเงินมั่นคงกว่า เมื่อพิจารณา
ราคากับความเหมาะสมในการใช้งาน ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นพรีอุ ส 
(Prius) สูงที่สุด สอดคล้องกับ นรินทิพย์ วงษ์สุริยา (2560) วิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota ( รถ
เก๋ง) ของประชากรในพ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ พบว่า ประชากรในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา ต่างกันทำให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์Toyota (รถเก๋ง) ต่างกัน 

2.5 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต่างกัน 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เน่ืองจากแต่ละอาชีพมีความต้องการใช้รถแตกต่างกัน และรายได้ของแต่ละอาชีพก็แตกต่าง
กัน ทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ วรลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อต่างกัน เน่ืองจากความจำเป็นในการใช้รถยนต์ ไม่เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับอาชีพของคนทำงาน
ในกรุงเทพมหานคร ว่าทำงานในเมือง ทำงานประจำในที่ทำงาน อาจจะใช้รถแค่ช่วงเช้า หรือเย็น แต่ถ้าอาชีพที่ต้อง
ออกพบลูกค้า ต้องใช้รถในการเดินทางตลอดทั้งวัน ความจำเป็นในการใช้รถจะมีมากกว่า และสอดคล้องกับ นริน
ทิพย์ วงษ์สุริยา (2560) วิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์  Toyota ( รถเก๋ง) ของประชากรในพื้นที่เขต
กรุงเทพฯ พบว่า ประชากรในพื้นที ่เขตกรุงเทพมหานคร ด้านอาชีพ ต่างกันทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์Toyota (รถเก๋ง) ต่างกัน 

2.6 ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์
ไฟฟ้า ไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลของรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่าย การตัดสินใจเลือกซื้อถึง
ความคุ้มค่าและเหมาะสมกับราคาเป็นเรื่องสำคัญกับในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดี ณ ปัจจุบัน พฤติกรรมการใช้รถเพ่ือความ
สะดวกสบายในการเดินทาง รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่สูงมากย่อมเพียงพอกับการใช้งาน อีกทางหน่ึงคือ รถยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทยยังมีตัวเลือกน้อย ตรงกันข้ามกับ วรลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อต่างกัน คนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าจะมีความสามารถในการซื้อและผ่อนช าระรถยนต์ได้มากกว่า 
เน่ืองจากรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นนวัตกรรมใหม่ จึงมีราคาสูงกว่ารถยนต์เก๋งทั่วไป และตรงกันข้ามกับ นรินทิพย์ วงษ์
สุริยา (2560) วิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota ( รถเก๋ง) ของประชากรในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ 
พบว่า ประชากรในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ด้านรายได้ ต่างกันทำให้กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์Toyota (รถ
เก๋ง) ต่างกัน 



3. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการโดยภาพรวม  
จำแนกตามพฤติกรรมผู้บริโภค 

3.1 พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์
ไฟฟ้า ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคแต่ละบุคคลก็จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ในการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า เช่น เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทางหรือการไปทำงาน การที่ ระบบขนส่งสาธารณะใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางนาน และไม่ทั่วถึง ตรงกันข้ามกับ จตุพร เกตจินดา (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี พบว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์มือสอง ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสองในจังหวัดจันทบุรี ไม่ต่างกัน และตรงกันข้ามกับ สุทธิพัฒน์ มูซอเฮต (2563) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออก พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคที่มี 
วัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภควัยทำงานใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออกไม่แตกต่างกัน 

3.2 พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อ ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคคลที่มีอิทธิพล เช่น ตนเอง เพื่อน สมาชิกในครอบครัว เป็นส่วน
สำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ความแตกต่างอาจเกิดจากประสบการณ์ ความคิดเห็น ที่แตกต่างกันของแต่ละ
บุคคลที่ผู้บริโภคได้รับมา ตรงกันข้ามกับ จตุพร เกตจินดา (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสองในจังหวัดจันทบุรี พบว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์มือสอง ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
ในจังหวัดจันทบุรี ไม่ต่างกัน    

3.3 พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีแหล่งหาข้อมูล ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต่างกัน ผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่า การได้มาของข้อมูลจาก สื่อออนไลน์ศูนย์บริการ ตัวแทน พนักงาน หรือรายการทีวี ข้อมูลที่ได้อาจ
เหมือนกัน แต่ประสบการณ์ที่ได้รับแตกต่างกัน แหล่งข้อมูลจึงเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภค  
ตรงกันข้ามกับ จตุพร เกตจินดา (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี 
พบว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์มือสอง ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี ไม่ต่างกัน  

  3.4 พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีสาเหตุสำคัญในการตัดสินใจซื้อ ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์
ไฟฟ้า ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อจากสาเหตุที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจากการประหยัดค่า
เชื้อเพลิง ราคาท่ีสามารถซื้อได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ 
และ อื่นๆ เพราะความต้องการแต่ละบุคคลที่แตกต่าง สอดคล้องกับ สุทธิพัฒน์ มูซอเฮต (2563) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู ้บริโภควัยทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออก พบว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มี สาเหตุในการซื้อ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขต
พื้นที่กรุงเทพตะวันออกแตกต่างกัน และตรงกันข้ามกับ จตุพร เกตจินดา (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี พบว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์มือสอง ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี ไม่ต่างกัน  

3.5 พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีลักษณะที่ต้องการซื้อ ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต่างกัน 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ลักษณะของรถในแต่ละขนาดที่ผู้บริโภคต้องการ ต้องเหมาะสมกับผู้บริโภคน้ันๆ จึงทำให้เกิด
ข้อแตกต่างในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคตรงกันข้ามกับ จตุพร เกตจินดา (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี พบว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์มือสอง ต่างกัน ทำให้
การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี ไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับ สุทธิพัฒน์ มูซอเฮต (2563) วิจัยเรื่อง 



ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออก พบว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มี คุณลักษณะการเลือกซื้อ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภค
วัยทำงานในเขตพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก แตกต่างกัน  

  3.6 พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีลักษณะในการซื้อ ต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต่างกัน 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าจะการซื้อแบบเงินสดหรือผ่อนชำระกับทางธนาคารก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละ
ลักษณะในการซื้อที่แตกต่างกัน เป็นหน่ึงในส่วนสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างกัน ตรงกันข้าม
กับ จตุพร เกตจินดา (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี พบว่า 
วัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์มือสอง ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี ไม่ต่างกัน และ
สอดคล้องกับ สุทธิพัฒน์ มูซอเฮต (2563) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภควัย
ทำงานในเขตพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคที่มี รูปแบบในการเลือกซื้อ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก แตกต่างกัน 

3.7 พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีด้านราคาท่ีพอใจซื้อต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ต่างกัน 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ราคาเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ เพราะผู้โภคตละคนมีรายได้ไม่เท่ากัน ทำให้การ
ตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน ตรงกันข้ามกับ จตุพร เกตจินดา (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือ
สองในจังหวัดจันทบุรี พบว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อรถยนต์มือสอง ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองใน
จังหวัดจันทบุรี ไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับ สุทธิพัฒน์ มูซอเฮต (2563) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
รถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคที่มี วัตถุประสงค์หลัก
ในการเลือกซื้อ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพ
ตะวันออก แตกต่างกัน 

4. ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค
ในจังหวัดสมุทรปราการ  

 4.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อการกระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการให้ความสำคัญ
กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องระยะทางวิ ่งที ่ไกลต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง สถานีชาร์จไฟฟ้ามีจำนวนมากและ
กระจายในทุกพื้นที่ และการไม่รถยนต์ไฟฟ้าไม่ปล่อยกาศคาบอนไดออกไซค์ ซึ่งสอดคล้องกับ วรลักษณ์ พงษ์พูล 
(2563) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร รถยนต์
ไฟฟ้า (EV) มีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ประหยัดค่าน้ำมัน ประหยัดค่าดูแล
รักษารถยนต์ ช่วยในการลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ นรินทิพย์ วงษ์สุริยา (2560) วิจัยเรื่อง 
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota ( รถเก๋ง) ของประชากรในพ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์Toyota (รถเก๋ง) ของประชากรในพื้นที ่เขต
กรุงเทพมหานคร 

 4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา (Price) มีผลต่อการกระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ราคาเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ทั้ง
ราคาแบตเตอรี่มีความเหมาะสมและมีอายุการใช้งานนาน ราคารถยนต์มีความเหมาะสมกับขนาดและสมรรถนะ 
ราคาอะไหล่ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ย่ิงในปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยตกต่ำลงอย่างมากจากโรคระบาด โควิท-19 
สอดคล้องกับ จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร (2560) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคใน



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านราคา แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับ นรินทิพย์ วงษ์สุริยา (2560) วิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota ( รถเก๋ง) ของ
ประชากรในพ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์Toyota (รถเก๋ง) ของประชากรในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร 

4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) มีผลต่อการกระบวนการตัดสิน
ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการให้
ความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่าย ความสะดวกในการเดินทางไปโชว์รูมและศูนย์บริการการบริการของโชว์รูม
และศูนย์บริการ การแสดงรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ ซึ่งแสดงออกถึงการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย เพ่ือได้
คุณภาพและมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับ วรลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับช่องทางการจัดจำหน่าย 
ความเชื่อใจในผู้แทนจาหน่ายรถยนต์ ซึ่งบริการหลังการขายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และมีหลายสาขาที่พร้อม
ให้บริการ และสอดคล้องกับ นรินทิพย์ วงษ์สุริยา (2560) วิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota ( รถ
เก๋ง) ของประชากรในพ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่ มีผลต่อ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์Toyota (รถเก๋ง) ของประชากรในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร 

4.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีผลต่อการกระบวนการ
ตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ในประเทศไทยยังมีรถยนต์ไฟฟ้า
ให้เลือกน้อย ประกอบกับการส่งเสริมการตลาดของรถใช้น้ำมันยังดีมากกว่า หรือไม่แตกต่างกัน ทำให้ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ แตกต่างจาก วรลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ( EV) ของ
คนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครวรลักษณ์ พงษ์พูล (2563) ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
(EV) ของคนทำงาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการส่งเสร ิมการตลาด (Promotion) มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของคนทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่มี
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ มีโปรโมชั่นที่ดี ดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจใน
การซื้อและใช้บริการกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์รายนั้นได้เร็วขึ้น ตรงกันข้ามกับ นรินทิพย์ วงษ์สุริยา (2560) วิจัย
เรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota ( รถเก๋ง) ของประชากรในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ กระบวนการตัดสิ นใจซื ้อรถยนต์Toyota (รถเก๋ง) ของ
ประชากรในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร 

4.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร (People) ไม่มีผลต่อการกระบวนการตัดสินซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้บริโภคน้ันจะมองไปที่ตัวผลิตภัณฑ์มากกว่า โดย
ในปัจจุบันการหาข้อมูลและการดูรีวิวจากออนไลน์ทำได้โดยง่าย สอดคล้องกับ คัทลียา ฤกษ์พิไชย (2564) วิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และตรงกันข้ามกับ จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร (2560) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร มีผลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  4.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) ไม่มีผลต่อการกระบวนการ
ตัดสินซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ความทันสมัยและประสิทธิภาพ



ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ ศูนย์ซ่อมมีมีไม่มากพอ และการซ่อมบำรุงของรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีความจำ
เป็นมากทำให้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ สอดคล้องกับ คัทลียา ฤกษ์พิไชย (2564) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านลักษณะทางกายภาพ  
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และตรงกันข้ามกับ 
จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร (2560) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู ้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ (Process) ไม่มีผลต่อการกระบวนการตัดสินซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าถือว่ายังเป็นอะไรที่ใหม่มาก
ในประเทศไทย อาจต้องใช้ระยะเวลา 3-5 ปี ถึงจะมีการจัดการที่ดีมากข้ึน สอดคล้องกับ คัทลียา ฤกษ์พิไชย (2564) 
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และตรงกันข้ามกับ จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร (2560) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการ มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการว ิจ ัยครั ้งต ่อไป ควรศ ึกษากลุ ่มต ัวอย ่างที ่นอกเหนือจากเขตจังหวัดสม ุทรปราการ เช่น 

กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด เพ่ือทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคมีความแตกต่างกับ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ เพื่อสามารถที่จะนำไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสมกับ
ผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื ่นๆเพิ ่มเติม ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ เช่น ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า การยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงแบ
รนด์ เป็นต้น เพ่ือที่จะได้นำมาปรับปรุง หรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีความตรงต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 

3. เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยจะเปลี่ยนไปตามกระแสโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยลดปรากฎการณ์โลกร้อนได้ ดังน้ัน หากมีการวิจัยในอนาคต ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดการค้นพบปัจจัยใหม่ๆ นำไปสู่การเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
การตลาดต่อไป เช่น การดัดแปลงรถยนต์เก่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับทางเลือก เป็นต้น 

เอกสารอา้งอิง 

กุลธรารัตน์ อัมพรสุรารักษ์ (2563) วิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาในร้าน

ขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คัทลียา ฤกษ์พิไชย (2564) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, วารสารวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



จตุพร เกตจินดา (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดจันทบุรี , สารนิพนธ์ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา 

จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร (2560) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู ้บริโภคในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ชญานิศ เฉลิมสุข, เติมพงษ์ สุนทรโรทก, วัฒนา เอกปมิตศิลป์ และประสงค์ อุทัย (2560)  วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของประชาชนในเขตบางนากรุงเทพมหานคร, วารสารวิจัย , มหาวิทยาลัย

หาดใหญ ่

ชรินรัตน์ งามพิพัฒน์ชัย (2557) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อบกรอบของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  

ณัฐชยา บุญมี (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานของประชาชนในกรุง

พนมเปญประเทศกัมพูชา, วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

นรินทิพย์ วงษ์สุริยา (2560) วิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Toyota ( รถเก๋ง) ของประชากรในพ้ืนที่เขต

กรุงเทพฯ, วารสารวิจัย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พิทยาภรณ์ วงษ์กิตติวัฒน์ (2559) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภควัยทำงาน

ในกรุงเทพมหานคร, การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ภาณุวัฒน์ ชุ่มชื่น (2555) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อ Toyota รุ่นพรีอุสของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร, สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

รักษ์ษวรรณ ทรัพย์พ่ึง และสุทธาวรรณ จีระพันธ์ (2558) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อรถยนต์

มือสองในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก, วารสารวิจัย  , มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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