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บทค าย่อ 
 งานวิจัยนีจ้ัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของ
ประชาชนในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจังหวัด
กรุงเทพและปรมิณฑลจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์3) เพื่อศกึษาปัจจยัการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าที่มีผล
ต่อแรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพและปรมิณฑล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยใช ้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ T-Test สถิติความ แปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD และใชส้ถิติการถอถอย
พหคุณู (Multiple Regression) 

 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า ตวัแปรอิสระดา้นประชากรศาสตร ์จ าแนกตามอาชีพ มีผลต่อ
แรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวัดกรุงเทพและปริมณฑล การวิเคราะหส์มการถดถอยตาม
สมการจะมีตัวแปรอิสระจ านวน 5 ตัวแปร ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจังหวัด
กรุงเทพและปริมณฑลคือ ปัจจัยในการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นการตระหนักถึง
สิ่งแวดลอ้ม ดา้นระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า ดา้นความคุม้ค่าของราคา ดา้นนโยบายภาครฐั โดยค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หูคณู (R) เท่ากบั 0.734 โดยปัจจยัในการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นภาพลกัษณ/์อิทธิพล
ทางสงัคม ไม่มีผลต่อแรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพและปรมิณฑล 

ค าส าคัญ : รถยนตไ์ฟฟ้า, ปัจจยัการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า, แรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to study the factors affecting of purchasing an electric 
vehicle in Bangkok and metropolitan area. 2) the motives for purchasing electric vehicles of people 
classified by demographic factors. 3) the factors of purchasing electric vehicles that affect the people's 
motivation to buy electric vehicles.  
 The sample group used in this research was a population of 400  people in Bangkok and its 
vicinity by using a questionnaire as a data collection tool. The statistics used to analyze the data were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using T-Test statistic, 
One-Way ANOVA statistic. If differences were found, the pairs were compared with LSD method and 
multiple regression statistic was used. 
 The results of the hypothesis examination revealed that demographic independent variables 
classified by occupation affects the incentives to buy electric cars of people in Bangkok and surrounding 
provinces. In the analysis of the regression equation, there were 5 independent variables that affect the 
people's motivation for purchasing electric vehicles in Bangkok and surrounding provinces. Factors in 
purchasing an electric vehicle in electric vehicle technology, environmental awareness, optimal distance 
and charging, value for money, government policy. The multiple correlation coefficient (R) was 0.734. 
The aspect of social image/influence had no effect on the motives to buy electric vehicles of people in 
Bangkok and metropolitan area. 

Keyword : Electric car, Factors for choosing an electric vehicle, Incentives to Purchasing electric cars 

 
บทน า 

พลังงานเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่ส  าคัญของการผลิตตั้งแต่ระดับภาคครวัเรือนจนถึงระดับภาคอุตสาหกรรม 
ความตอ้งการพลงังานที่เพิ่มขึน้ท าใหม้นุษยจ์ าเป็นตอ้งหาแหล่งพลงังานใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ การใช้พลังงานกลุ่มนีท้  าใหเ้กิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในอากาศเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม ท าใหอ้ณุหภูมิโลกสงูขึน้เกิดปรากฏการณเ์รือนกระจกและกระทบถึงการใชช้ีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
ส าหรบัประเทศไทยนั้นการใชพ้ลงังานก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายตัวของความตอ้งการ
พลงังานในภาคการขนส่ง ซึ่งมีการคาดการณว์่าจะมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้เรื่อย ๆ การขนส่งมีการใชพ้ลงังานสูงสุด
โดยส่วนใหญ่ใชเ้ครื่องยนตเ์ผาไหมภ้ายใน (Internal Combustion Engine, ICE) และเชือ้เพลิงฟอสซิลเป็นแหล่ง
พลงังานในการขบัเคลื่อน ส่งผลใหม้ีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ี่มีผลต่อวิกฤต
โลกรอ้น (Global Warming Crisis)  



 นอกจากนั้นในปัจจุบันความผันผวนของราคาเชือ้เพลิงปิโตรเลียม และกระแสการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
ส่งผลใหเ้ทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้าไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐัหลาย
ประเทศ เช่น รฐับาลจีนมีนโยบายใหล้ดการพึ่งพาพลงังานเชือ้เพลิงปิโตรเลียมลง เพราะก่อใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษ
ในอากาศ โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใชพ้ลังงานเชือ้เพลิงถึงหนึ่งในสามของการใชพ้ลังงานเชือ้เพลิง
ทัง้หมดของประเทศในปี 2014 และมีการคาดการณว์่าจะมีมากขึน้ถึง 57% ในปี 2020 (Lin & Tan, 2017) 
 เนื่องจากปัจจัยทา้ทายการใชร้ถยนต์ไฟฟ้ายังมีอยู่อีกมาก เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนมาใชร้ถยนตพ์ลงังาน
ไฟฟ้า ผูผ้ลิตจะตอ้งจัดการกับปัจจัยหลายประการ อาทิ การลดราคารถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ การรี
ไซเคิลแบตเตอรี่ พรอ้มยืดระยะการขับให้ได้ระยะไกลขึน้  จ านวนจุดชารจ์ไฟฟ้าแบบเร็วที่บ้านและตามพืน้ที่
สาธารณะต่าง ๆ ที่ยงัขาดแคลน และตอบสนองต่อเป้าหมายทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภมูิอากาศ  
 จากที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า หลายประเทศทั่วโลกมีการต่ืนตัวในเรื่องของรถยนตไ์ฟฟ้าอย่าง
จริงจัง ประเทศไทยเริ่มมีการวางนโยบายเพื่อสนับสนุนรถยนตไ์ฟฟ้าให้เกิดขึน้จริงเช่น มีการวางแผนอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ. 2558 - 2579 แมจ้ะมีการประกาศสงครามระหว่างรสัเซียกบัยเูครนที่อาจสง่ผลต่อราคาน า้มนัดิบทั่ว
โลก การเกิดโรคระบาดไวรสัโคโรน่า 2019 ที่ยงัคงมีผูติ้ดเชือ้เพิ่มขึน้ แต่ความกา้วหนา้ของการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้า
ในปัจจุบนัก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้านัน้จึง
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ประกอบกบัมีงานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อแรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่
นอ้ยมากในประเทศไทย จึงท าใหผู้ว้ิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้
รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล  ผูว้ิจยัคาดหวงัว่าขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการศึกษาในครัง้
นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต้รงตามความตอ้งการ 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1) เพื่อศกึษาแรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพและปรมิณฑล 
 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวัดกรุงเทพและปริมณฑลจ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
 3) เพื่อศึกษาปัจจยัการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้า  ดา้นภาพลกัษณ/์อิทธิพลทาง
สงัคม ดา้นระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า ดา้นการตระหนักถึงสิ่งแวดลอ้ม ดา้นความคุม้ค่าของราคา 
ดา้นนโยบายภาครฐั ที่มีผลต่อแรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพและปรมิณฑล 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
 ประชากรที่ผูว้ิจยัท าการศกึษา ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยท าการสุ่ม
กลุม่ตวัอย่าง จากวิธีการค านวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างของทาโร ่ยามาเน จ านวน 400 คน 



 ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา   
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นเทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้า ดา้นภาพลักษณ์/อิทธิพลทางสังคม ดา้นระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า  ดา้นการตระหนักถึง
สิ่งแวดลอ้ม ดา้นความคุม้ค่าของราคา ดา้นนโยบายภาครฐั  
 2. ตวัแปรตาม แรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพและปรมิณฑล 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนใน
จงัหวดักรุงเทพและปรมิณฑล ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัไวด้งันี ้
 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ t-test และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และรายไดร้วม
ภายในครอบครวัต่อเดือน ที่ต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวัดกรุงเทพและ
ปรมิณฑลแตกต่างกนั 
 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ 
 สมมติฐานที่  2 ปัจจัยการเลือกซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า ด้านการตระหนักถึ ง
สิ่งแวดลอ้ม ดา้นภาพลกัษณ/์อิทธิพลทางสงัคม ดา้นระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า ดา้นความคุม้ค่า
ของราคา ดา้นนโยบายภาครัฐ มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพและ
ปรมิณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อใหท้ราบถึงแรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพและปรมิณฑล 
 2. เพื่อใหท้ราบถึงแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวัดกรุงเทพและปริมณฑลจ าแนก
ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
 3. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้า  ดา้นภาพลกัษณ/์อิทธิพล
ทางสงัคม ดา้นระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า ดา้นการตระหนักถึงสิ่งแวดลอ้ม ดา้นความคุม้ค่าของ
ราคา ด้านนโยบายภาครัฐ  ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพและ
ปรมิณฑล 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
 กิ่งพร ทองใบ (2546) ใหค้  านิยามค าว่า ผูบ้รโิภค คือ ผูท้ี่มีความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะตามความตอ้งการซึ่ง
สามารถท าใหผ้ลิตภัณฑท์ี่ผูบ้ริโภคผูใ้ดซือ้ในปัจจุบนัมีความสนใจที่จะท าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อ



น าไปใชใ้นการตัดสินใจทางการตลาดอย่างเหมาะสมปัจจุบนั ดา้นพืน้ฐานของผูบ้ริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ย่อม
สรา้งความเปลี่ยนแปลงในดา้นผลิตภัณฑด์ว้ยองคก์รต่าง ๆ หรือธุรกิจต่าง ๆ จึงตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย 
 ธงชัย สนัติวงษ์ (2546) ใหค้  านิยามค าว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นเรื่องเก่ียวกับดา้นการแสดงออกของ
มนษุยเ์ฉพาะในบางเรื่อง คือ เรื่องที่เก่ียวกบัการซือ้สินคา้และบริการจากองคก์ารทางการตลาดทัง้หลาย ผูบ้รโิภคมี
กระบวนการตัดสินใจซือ้สินคา้และบริการอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่อย่างไร และซือ้จากใคร การตัดสินใจดังกล่าว 
ประกอบดว้ย กิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ทางใจและทางกายท่ี 
จ าเป็นต่อการตดัสินใจ โดยสว่นมากเป็นเรื่องของความเขา้ใจของแต่ละบคุคลที่มีอยู่และการปฏิบติั 
หรือกระท าต่อกนัระหว่างตวัเขาเหลา่นัน้กบัสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้องคก์รธุรกิจทัง้หลาย  
 วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ (2546, อา้งอิงจาก Kotler & Armstrong, 2001) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะที่
กระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีลกัษณะวัฒนธรรมทางสงัคม ปัจจัยส่วนบุคคล และลกัษณะทางจิตวิทยา ซึ่งมี
อิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ส่วนมากนกัการตลาดไม่สามารถควบคมุปัจจัยเหล่านีไ้ด ้แต่นกัการตลาดตอ้งใหค้วามสนใจ
ปัจจยัทางวฒันธรรมที่มีผลต่อผูบ้รโิภคทัง้ใน ทางกวา้งและทางลกึ  
 แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้า 
 กัญจน์ชนก ธรรมวโร (2559) กล่าวว่าแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ถูกน ามาใชเ้พื่อการขับเคลื่อนรถยนตใ์น
ปัจจุบนัมีหลายรูปแบบแต่แบตเตอรี่ถือไดว้่าเป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้าขัน้พืน้ฐานที่ถูกน ามาใชแ้พร่หลาย และเป็น
แหล่งพลงังานไฟฟ้าหลกัของรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ที่วิทยานิพนธ์เล่มนีมุ้่งศึกษา โดยความหมายของ
แบตเตอรี่ คือ อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าซึ่งแปรรูปมาจากพลังงานเคมีที่เก็บสะสมไว้ในตัว โดย
ประกอบไปดว้ย ขัว้แบตเตอรี่ ขัว้บวก โดยทั่วไปแบตเตอรี่มีมากมายหลายประเภท คือ รถยนตท์ี่ขับเคลื่อนดว้ย
พลงังานมอเตอรไ์ฟฟ้าแทนการใชเ้ครื่องยนตส์นัดาป ระบบไฟฟ้าจะท าการเก็บพลงังานไวใ้นแบตเตอรี่ โดยรถยนต์
ไฟฟ้าสามารถถกูเรียกไดห้ลายชื่อ เช่น รถไฟฟ้า รถยนตไ์ฟฟ้า ยานยนตไ์ฟฟ้า รถ EV เป็นตน้ แต่ในงานวิจยันีจ้ะขอ
ใชค้ าว่า รถยนตไ์ฟฟ้าเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกนั มีขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยีขัน้พืน้ฐานเพื่อการคา้ของรถยนตไ์ฟฟ้า
นัน้คือการเก็บรกัษาพลงังาน ตามที่งานวิจัยของ Axsen et al. (2010) กล่าวไวว้่า เทคโนโลยีแบตเตอรี่ถูกจ ากัด
โดย 5 คณุลกัษณะที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ก าลงัไฟฟ้า, พลงังานไฟฟ้า, อายกุารใชง้าน, ค่าใชจ้่ายและความปลอดภยั การ
เก็บรักษาพลังงานและความหนาแน่นของพลังงานก าหนดระยะทางที่ใช้งานได้และน ้าหนักของแบตเตอรี่
ตามล าดับ โดยช่วงการใชง้านของแบตเตอรี่จะเป็นตัวจ ากัดระยะทางที่รถยนตไ์ฟฟ้าสามารถเดินทางไดใ้นการ
ชารจ์ไฟฟ้าหนึ่งครัง้ ซึ่งรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่  (BEV) ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาในดา้นระยะทางมาก
ที่สดุเนื่องจากสามารถใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว ดงันัน้ผูท้ี่ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าอาจตอ้งการชารจ์ไฟฟ้า
ระหว่างการเดินทางที่มีระยะทางที่เกินระยะทางที่รถยนตไ์ฟฟ้าใชง้านได ้โดยอาจท าใหเ้กิดความไม่สะดวกสบาย
ต่อผูใ้ชร้ถยนต ์



ในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภยัรถยนตไ์ฟฟ้าก็เป็นอุปสรรคในการยอมรบันวัตกรรมรถยนต์
ไฟฟ้าดว้ย โดยจากงานวิจยัของ Graham-Rowe et al. (2012) ซึ่งเป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ พบว่าจากการส ารวจ
ผูบ้ริโภคบางคนในอังกฤษนัน้ที่ทดลองใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่นั้น ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ถูกประเมินไปในทางลบ โดยสาเหตุมาจากความไม่เชื่อใจใน
เทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่างๆ เก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้า โดยพบว่าขอ้บกพร่องของสาธารณูปโภค 
เช่น ศนูยซ์่อมรถยนตไ์ฟฟ้า ความรูข้องช่างที่ซ่อมรถยนตไ์ฟฟ้า และสถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้าสาธารณะที่มีนอ้ยนัน้ 
เป็นสองขอ้เสียหลกัส าหรบัเจา้ของรถยนตไ์ฟฟ้า 
 แนวคิดและทฤษฎีการตระหนักถึงส่ิงแวดล้อม  
 ความรูส้ึกเป็นห่วงและกงัวลถึงสิ่งที่เกิดขึน้กบัสิ่งแวดลอ้มทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ซึ่งสิ่งที่เกิดขึน้อาจจะ
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของตน (Hwang อา้งใน อกุฤษฏ ์เอือ้วฒันสกุล, 2559) โดย Daziano & Bolduc (2013) 
พบว่า ความกงัวลต่อสิ่งแวดลอ้มสว่นบุคคลจะสง่ผลต่อการจ่ายเงินเพื่อซือ้ยานยนตท์ี่ปล่อยมลภาวะต ่า ยานยนต์
ที่ปล่อยมลภาวะต ่าในที่นีไ้ด้แก่ เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle (BEV) 
Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งของรถยนตไ์ฟฟ้า (Electric Car) ปัจจยัเหลา่นีป้ระกอบไปดว้ยค่านิยม
ส่วนบุคคล เช่น หากใครมีความเชื่อหรือทัศนคติเรื่องการตระหนักถึงสิ่งแวดลอ้มนัน้จะสามารถท าใหเ้กิดความ
แตกต่างจากผู้อ่ืนได้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Gallagher and Muehlegger (2011) ไดศ้ึกษาถึงการยอมรับ
เก่ียวกบัรถยนตไ์ฟฟ้าในสหรฐัอเมริกานัน้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติเก่ียวกบัการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม
และพลงังานนัน้จะมีความนิยมในรถยนตไ์ฟฟ้าสงู และงานวิจยัของ Wang et al. (2017) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัปัจจัยที่
ท าใหเ้กิดความตอ้งการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าในจีน พบว่าการตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้มเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่ส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อความตอ้งการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าในจีนอย่างมีนยัส าคญั 
 สมาคมยานยนตไ์ฟฟ้าไทย (2560 ข) ใหค้  านิยามของรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) ไวว้่า เป็น
รถยนตท์ี่มีเฉพาะมอเตอรไ์ฟฟ้าเป็นตน้ก าลงัใหร้ถเคลื่อนที่ และใชพ้ลงังานไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่เท่านัน้ ดังนัน้
ระยะทางการวิ่งของรถจึงขึน้อยู่กับการออกแบบขนาดและชนิดของแบตเตอรี่ รวมทั้งน า้หนักบรรทุก จึงท าให้
รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ เ ป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่มีการปล่อยไอเสีย  ไม่มีการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  
 แนวคิดและทฤษฎีภาพลักษณ ์/ อิทธิพลทางสังคม 
 อิทธิพลทางสงัคมเป็นปัจจยัภายนอกที่สามารถเปลี่ยนแปลงทศันคติ ทัง้นีอ้าจเกิดขึน้ไดห้ลายระดบัซึ่งแต่
ละระดบัจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการที่แตกต่างกนัในการชกัจงูใหค้ลอ้ยตามกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลทาง
สงัคมที่ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมี 3 ระดับ คือ (1) การตอบสนองเมื่อผู ้บริโภคยอมรบัพฤติกรรม
การโน้มน้าว ใหค้ลอ้ยตามเพราะความคาดหวังที่ได้รบัรางวัลหรือไม่ถูกลงโทษ (2) การแสดงตัวเมื่อผูบ้ริโภค
ยอมรับอิทธิพลทางสังคมเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่พึงพอใจต่อบุคคลกลุ่มอ่ืน (3) การเห็นคุณค่าภายในเมื่อ
ผูบ้รโิภคยอมรบัอิทธิพลทางสงัคมเน่ืองจากอิทธิผลทางสงัคมน้ันความคู่ควรกบัคณุค่าท่ีควรไดร้บั 



 การเปลี่ยนแปลงความคิดสว่นบุคคล ความรูส้กึ ทศันคติ หรือพฤติกรรม โดยการเปลี่ยนแปลงเหลา่นีม้ีผล
มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคนอ่ืน (Saichao, 2017) จากผลการวิจัยของ Krupa et al. (2014) 
พบว่า การสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิแบบปลั๊กอิน (PHEV) 
ของผู้บริโภคชาวสหรัฐอเมริกา โดยจากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคจะพิจารณาซือ้เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าประสบ
ความส าเรจ็ขัน้หนึ่งในการเจาะตลาดไดแ้ลว้ ซึ่งผลส ารวจก็แสดงใหเ้ห็นอีกว่า ผูบ้รโิภคขาดการรบัรูห้รือรูส้ึกกระอกั
กระอ่วนใจที่จะยอมรบัว่าการซือ้ยานพาหนะนัน้ถูกชกัจงูโดยอิทธิพลทางสงัคม เนื่องจากผูบ้ริโภคนัน้อาจไม่มั่นใจ
ที่จะซือ้เทคโนโลยีที่ก าลงัพฒันาอยู่  
 แนวคิดและทฤษฎีระยะทางทีเ่หมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า  
 ส าหรบัรถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงเมื่อขับไปแลว้น า้มันหมดก็สามารถเขา้เติมไดต้ามสถานีบริการน า้มัน
ต่าง ๆ แต่รถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ในปัจจุบนันัน้การชารจ์พลงังานยงัค่อนขา้งมีขอ้จ ากดัอยู่มาก เนื่องจาก
จ านวนสถานีชารจ์ไฟฟ้ายังไม่ไดก้ระจายตัวตามจุดต่าง ๆ เหมือนกับสถานีบริการน า้มัน ส่งผลใหก้ารทราบถึง
ระยะทางที่วิ่งไดสู้งสุดของรถและที่ตัง้ของสถานีชารจ์ไฟฟ้า เป็นปัจจัยที่ส  าคัญที่ผูบ้ริโภคตอ้งทราบ เพื่อที่จะได้
ค านวณระยะทางวิ่งให้เหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าคงเหลือ ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีการแข่งขันกันพัฒนา
ระยะทางที่วิ่งไดส้งูสดุต่อการชารจ์ไฟฟ้าหนึ่งครัง้ ส่วนในประเทศไทยเองก็ไดม้ีผูผ้ลิตรายหนึ่งไดผ้ลิตรถยนตไ์ฟฟ้า
ออกวางจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของไทย ไดแ้ก่ บริษัท Vera Automotive ซึ่งไดว้างจ าหน่าย Vera V1 เป็นครัง้
แรก โดย Vera V1 สามารถวิ่งไดส้งูสดุประมาณ 180 กิโลเมตรต่อการชารจ์หนึ่งครัง้ (Vera Automotive, 2017)  
 แนวคิดและทฤษฎีความคุ้มค่าของราคา 
 ปริมาณเงินที่ตอ้งจ่ายหรือค่าตอบแทนที่มอบใหผู้อ่ื้นเพื่อแลกมาซึ่งสินคา้หรือบริการ ซึ่งในยุคเศรษฐกิจ
ปัจจุบนัจะแสดงราคาไวใ้นรูปแบบของสกุลเงิน (Yang, 2015) ส่วนความคุม้ค่า หมายถึงสิ่งที่ผูบ้ริโภคได้รับซึ่ง
ไม่ใช่ตัวเงิน แต่อาจหมายถึงความรูส้ึกหรือความคิดเห็นก็ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อค าถามในงานวิจัยของ 
Degirmenci & Breitner (2017) พบว่า ความคุม้ค่าของราคา คือ การที่ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบเงินที่เสียไปกับสิ่งที่
ไดร้บักลบัมาว่ามีความคุม้ค่าหรือไม่ อีกทัง้ยงัพบว่า ปัจจยัความคุม้ค่าของราคายงัส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้รถยนต์
ไฟฟ้าอีกดว้ย 
 แนวคิดและทฤษฎีนโยบายภาครัฐ 
 นโยบายภาครฐันัน้เป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่ท าใหก้ารพฒันารถไฟฟ้าในญ่ีปุ่ นประสบความส าเรจ็ได ้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wang et al. (2017) ที่พบว่านโยบายของรฐัมีผลต่อความตอ้งการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าใน
เชิงบวกดว้ย เนื่องจากอตุสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้าเป็นอตุสาหกรรมใหม่ รฐับาลจ าเป็นตอ้งเขา้มาช่วยเหลือเก่ียวกบั
การสง่เสรมิใหค้นหนัมาใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเช่น การลดอตัราภาษี, การใหเ้งินชดเชย, สว่นลดในการซือ้ และอื่นๆ เพื่อ
ช่วยใหเ้กิดการพฒันาและสง่เสรมิตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า และจากผลการวิจยัของ Zhang (2014) ที่วิจยัเก่ียวกบั
ความสมัพนัธร์ะหว่างการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของลกูคา้และเงินอดุหนุนจากรฐั พบว่าเงินอดุหนนุจากรฐันัน้ช่วยลด
ปรมิาณจดุคุม้ทนุของรถไฟฟ้าและลดการขาดทนุของการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 



Sierzchula et al. (2014) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัการยอมรบันวตักรรมรถยนตไ์ฟฟ้าใน 30 ประเทศและพบว่าเงินชดเชย
นัน้เป็นปัจจยัที่มีนยัส าคญั 
 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
 จนัทนา วนัคนิตย ์(2563) วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดศ้กึษา ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของ Generation Y  แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลกั ไดแ้ก่ (1) ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับรถยนตไ์ฟฟ้า ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยปัจจัยย่อยอีก 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยดา้นตน้ทุนการใชง้าน ปัจจัยดา้นคุณสมบัติของรถยนตไ์ฟฟ้า 
ปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นความปลอดภยัของรถยนตไ์ฟฟ้า (2) ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านรถยนต ์ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 2 ปัจจยัย่อยคือ ปัจจยัดา้นความเชื่อมั่นของผูใ้ชง้านและ ปัจจยัดา้นลกัษณะการใชง้านรถยนต์
และลกัษณะการขบัขี่สว่นบคุคล  
 ศิรสิิทธ ์พฒุิวราธิคณุ (2560) เพื่อศกึษาพฤติกรรมผูบ้รโิภคในการซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ผ่านสื่อออนไลนใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาองค์ประกอบเว็บไซต์ เพื่อศึกษาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เพื่อศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตรท์ี่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ เพื่อศกึษาองคป์ระกอบเว็บไซตท์ี่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซือ้รถยนตใ์ช้แลว้ที่แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาความน่าเชื่อถือที่
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคในการซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้ที่แตกต่างกนั  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ประชากรในการวิจยัในครัง้นี ้คือ ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งผูว้ิจยั
ไม่สามารถที่จะทราบจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความประสงคจ์ะใช้
รถยนตไ์ฟฟ้าไดอ้ย่างชัดเจน ผูว้ิจัยจึงสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ
กลุ่มตัวอย่างจึงได้ใช้วิธีการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการ เปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั โดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนที่
แน่นอน จากค่าความคลาดเคลื่อน 5 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane 
(1973) ไดข้นาดของกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณท์ี่ไดร้บัความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรึกษาแลว้น ามาด าเนินการ
จัดท าแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คน ซึ่ง
กลุ่มตวัอย่างที่ท าการเก็บขอ้มลูคือ กลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก 
ซึ่งหลงัจากรวบรวมขอ้มลูแลว้ ไดน้ าขอ้มลูไปวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อหา
ค่าสถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency), รอ้ยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส าหรบัการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจัยใชส้ถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวน



ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD และ
สถิติถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 
 เทคนิคการวิเคราะหข์้อมูล 
 เมื่อรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามที่ไดเ้ก็บขอ้มลูมาแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูที่ไดม้าประมวลผลดว้ยการ
วิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
  1.1 ใชค่้ารอ้ยละและค่าความถ่ีกับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ปัจจยัประชากรศาสตร ์
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน รายไดร้วมภายในครอบครัวต่อเดือนและปัจจัย
พฤติกรรมผูบ้รโิภค 
  1.2 ใชส้ว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการอธิบายคณุลกัษณะกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวัด
เชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า  ปัจจัยด้านภาพลักษณ์/อิทธิพลทางสังคม  ปัจจัยด้าน
ระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า ปัจจยัดา้นการตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าของราคา  
ปัจจยัดา้นนโยบายภาครฐั และแรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชากรในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 2. สถิติอนมุาน ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
  2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยจ าแนกตาม เพศ โดยใชส้ถิติการทดสอบแบบ t-test 
  2.2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยจ าแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน รายไดร้วมภายในครอบครวัต่อเดือนและ
ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้รโิภค โดยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
  2.3 เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ/์อิทธิพลทางสงัคม 
ปัจจยัดา้นระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า ปัจจยัดา้นการตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นความคุม้ค่า
ของราคา ปัจจยัดา้นนโยบายภาครฐั และแรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล จะใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 
 
 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1. การตรวจสอบเนือ้หา 
 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามที่ไดส้รา้งขึน้ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถว้นและความ
สอดคลอ้งของเนือ้หาของแบบสอบถามที่ตรงกบัเรื่องที่จะศกึษา 
 2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น 



 ผูว้ิจยัไดท้ าการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของขอ้ค าถามที่จะใชเ้ป็นเครื่องมือส าหรบัการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดใ้หผู้เ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ์ 3 
ท่าน เป็นผูพ้ิจารณาและประเมินแบบสอบถาม หลงัจากนัน้จึงน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญ
ทัง้ 3 ท่าน มาท าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 30 ชดุ  
 ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้ าผลลพัธก์ารตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหห์าความเชื่อมั่น (Reliability) ดว้ยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าที่ได้ใกล้เคียง  1 และไม่ต ่ากว่า 0.70 
(Nunnally,1978)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 400 ชุด สามารถแบ่งเป็นเพศชายรอ้ยละ 45  และเพศหญิงรอ้ยละ 55 
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสดรอ้ยละ 42.80  มากที่สุด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุดถึง
รอ้ยละ 63.20  โดยอาชีพสว่นใหญ่จะเป็นพนกังานบรษิัทเอกชนรอ้ยละ 37.80   มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,001 – 
25,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 30  รายไดเ้ฉลี่ยของครอบครวัส่วนใหญ่อยู่ที่ 50,001 – 100,000 บาท คือรอ้ยละ 25 
ของทัง้หมด และจากปัจจยัในการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้านัน้ ยงัมีความไม่แน่ใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้ามากถึงรอ้ย
ละ 39.80 สนใจรถยนตไ์ฟฟ้าจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นส่วนใหญ่อยู่ที่รอ้ยละ 65.50  เหตผุลในการซือ้สว่นใหญ่คือเพื่อ
ลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานน า้มนั / แก๊สรอ้ยละ  65.80   

 จากการผลการวิเคราะหปั์จจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวัดกรุงเทพ
และปริมณฑล สามารถเรียงล าดบัปัจจัยที่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับค่าความคิดเห็น อยู่ในระดบั เห็นดว้ยมาก
ที่สดุ ไดด้งันี ้
 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ดา้น
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากผู้ตอบ
แบบสอบถามสงูสดุ คือ การประหยดัน า้มนั / แก๊สเป็นเรื่องที่ส  าคญัต่อเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้า มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั  
4.58 ซึ่งอยู่ในระดบั เห็นดว้ยมากที่สดุ 

ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ดา้นการ
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากผู้ตอบ
แบบสอบถามสงูสดุ คือ คณุอยากมีส่วนร่วมในการอนุรกัษพ์ลงังานและสิ่งแวดลอ้ม มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.54 ซึ่งอยู่
ในระดบั เห็นดว้ยมากที่สดุ 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ดา้น
ภาพลักษณ์/อิทธิพลทางสังคม อยู่ในระดับ เห็นดว้ยมาก โดยหัวขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากผู้ตอบ
แบบสอบถามสงูสดุ คือ คณุรูส้ึกภูมิใจที่ไดเ้ป็นคนรกัษ์โลกจากการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั  4.18 ซึ่งอยู่
ในระดบั เห็นดว้ยมาก 



ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ดา้น
ระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า อยู่ในระดบั เห็นดว้ยมากที่สดุ โดยหวัขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเห็น
จากผูต้อบแบบสอบถามสูงสุด คือ การเดินทางระยะไกลดว้ยรถยนตไ์ฟฟ้าท าใหคุ้ณกังวลเก่ียวกับจ านวนของ
สถานีชารจ์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.53 ซึ่งอยู่ในระดบั เห็นดว้ยมากที่สดุ 

ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพและปรมิณฑล ดา้นความ
คุม้ค่าของราคา อยู่ในระดบั เห็นดว้ยมากที่สดุ โดยหวัขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถาม
สงูสดุ คือ คณุคิดว่ารถยนตไ์ฟฟ้าควรมีราคาค่าชารจ์ที่คุม้ค่าและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั  4.42 ซึ่งอยู่ในระดบั 
เห็นดว้ยมากที่สดุ 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ดา้น
นโยบายภาครฐัมีระดบัค่าเฉลี่ยในภาพรวม อยู่ในระดบั เห็นดว้ยมากที่สดุ โดยหวัขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเห็น
จากผูต้อบแบบสอบถามสูงสุด คือ ภาครฐัควรมีการส่งเสริมการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าภายในประเทศ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 4.58 ซึ่งอยู่ในระดบั เห็นดว้ยมากที่สดุ  

ผลการตรวจสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ตวัแปรอิสระปัจจัยดา้นประชากรศาสตรท์ัง้หมด 6 ตวัแปร โดยมี
ตัวแปรอิสระดา้นประชากรศาสตรจ์ านวน 1 ตัวแปรที่มีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่เนื่องจากค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์จ าแนกตามอาชีพ 
 ผลการตรวจสอบสมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพและ
ปรมิณฑล ไดผ้ลดงันี ้

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(b) 
t Sig. 

1. ดา้นเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้า 0.122 2.406 0.017* 
2. ดา้นการตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้ม 0.164 3.682 0.000* 
3. ดา้นภาพลกัษณ/์อิทธิพลทางสงัคม 0.035 1.069 0.286 
4. ดา้นระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า 0.166 3.664 0.000* 
5. ดา้นความคุม้ค่าของราคา 0.092 2.147 0.032* 
6. ดา้นนโยบายภาครฐั 0.326 7.543 0.000* 

ค่าคงที่ 0.490 2.417 0.016* 

  Y1 = 0.490 + 0.122X1 + 0.164X2 + 0.035X3 + 0.166X4 + 0.092X5 + 0.326X6 

          0.016*    0.017*       0.000*       0.286        0.000*      0.032*      0.000 
 ตวัแปรอิสระจ านวน 5 ตวัแปร ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพ
และปรมิณฑลคือ ปัจจยัในการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นการตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้ม 



ดา้นระยะทางท่ีเหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า ดา้นความคุม้ค่าของราคา ดา้นนโยบายภาครฐั โดยค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธพ์หคูณู (R) เท่ากบั 0.734 
อภปิรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลของ
ปัจจยัในการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นการตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้ม ดา้นระยะทางที่
เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า ดา้นความคุม้ค่าของราคา ดา้นนโยบายภาครฐั มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนต์
ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 400 คนโดยการเก็บ
แบบสอบถามกบักลุม่ตวัอย่างดงักลา่วขา้งตน้พบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจ ดงันี ้
 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในจั งหวัด
กรุงเทพและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหส์ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ทัง้นีเ้นื่องจากมีความกังวลต่อ
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าหลายประการ เช่น  ความกังวลเก่ียวกับการชารจ์ไฟฟ้าที่ท าให้เกิดความไม่สะดวก 
ระยะทางที่จ  ากดัในการใชง้าน โดยผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานของ Krupa et al. (2014) ซึ่งศึกษาวิจยัเรื่อง การ
วิเคราะหผ์ลส ารวจผูบ้รโิภคที่มีต่อรถยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิปลั๊กอิน กลา่วว่า ผูบ้รโิภคมีความกงัวลอย่างมาก 2 ประการ 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ การซ่อมบ ารุง และความกงัวลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัแบตเตอรี่ ซึ่งส่งผลต่อการ
เลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
 ปัจจัยดา้นการตระหนักถึงสิ่งแวดลอ้มมีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจังหวัด
กรุงเทพและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหส์ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนีเ้นื่องจากมีความกังวล
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้ม เช่น ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ มลพิษทางสิ่งแวดลอ้ม ภาวะโลก
รอ้น เป็นตน้ โดยผลการวิจัยสอดคลอ้งกับงานของ Daziano & Bolduc (2013) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง การร่วมมือ
ขอ้ตกลงและมาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้มเพื่อไปสูก่ารใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  
 ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์/อิทธิพลทางสังคมไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนใน
จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งนีเ้นื่องจาก มี
ความคิดเห็นว่าการเป็นเจา้ของรถยนตไ์ฟฟ้าน่าจะท าใหไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นผูท้ี่รกัสิ่งแวดลอ้ม ท าใหผู้อ่ื้นมอง
ว่าตนเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นคนที่ทันสมัย โดยผลการวิจัยสอดคลอ้งกับงานของ Krupa et al. 
(2014) ซึ่งศึกษาวิจยัเรื่อง การวิเคราะหผ์ลส ารวจผูบ้ริโภคที่มีต่อรถยนตไ์ฟฟ้า พบว่า การสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีต่อ
สิ่งแวดลอ้มเป็นปัจจยัส าคญัที่จะสง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า 
 ปัจจยัดา้นระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้ามีผลต่อแรงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชน
ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 



Regression Analysis) พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งนีเ้นื่องจากมี
ความกงัวลเก่ียวกบัระยะเวลาที่ใชใ้นการชาร์จไฟฟ้า ความเพียงพอต่อการใชง้านในแต่ละวัน ระยะทางที่รถวิ่งได้
ต่อการชารจ์ไฟฟ้าหนึ่งครัง้ และการเดินทางระยะไกล โดยผลการวิจัยสอดคลอ้งกับงานของ Schmalfuß et al. 
(2017) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง ประสบการณ์ตรงกับรถยนตไ์ฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญในการประเมินคุณลักษณะของรถ 
ทศันคติและความตัง้ใจซือ้ โดยกล่าวว่าผูท้ี่เลือกใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าเริ่มแรกจะมีมมุมองเชิงบวกต่อระยะทางและการ
ชารจ์ไฟฟ้าก่อนที่จะทดสอบการใชร้ถยนต ์
 ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าของราคามีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจงัหวัดกรุงเทพ
และปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหส์ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งนีเ้นื่องจากรถยนตไ์ฟฟ้าควรมีราคาที่
สมเหตสุมผลเมื่อเทียบกบัรถยนตท์ี่ใชน้ า้มนั / แก๊ส ควรมีราคาค่าชารจ์ที่เหมาะสม ค่าบ ารุงรกัษาไม่สงูเมื่อเทียบ
กับรถยนตใ์ชน้ า้มัน / แก๊ส ราคาอะไหล่และแบตเตอรี่ควรพอเหมาะเมื่อเทียบกับรถยนตใ์ช้น า้มัน / แก๊ส โดย
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานของ Degirmenci & Breitner (2017) ความคุ้มค่าของราคา คือ การที่ผู ้บริโภค
เปรียบเทียบเงินที่เสียไปกบัสิ่งที่ไดร้บักลบัมาว่ามีความคุม้ค่าหรือไม่ อีกทัง้ยงัพบว่าปัจจยัความคุม้ค่าของราคายงั
สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าอีกดว้ย 
 ปัจจัยดา้นนโยบายภาครฐัมีผลต่อแรงจูงใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพและ
ปรมิณฑล ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหส์ถิติถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) พบว่า 
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ทัง้นีเ้นื่องจากภาครฐัควรมีมาตรการรองรบัเก่ียวกับ
สถานีชารจ์ไฟฟ้า ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ยกเวน้ภาษีส าหรบักิจการที่ผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า โดยผลการวิจัย
สอดคลอ้งกับงานของของ Wang et al. (2017) ที่พบว่านโยบายของรฐัมีผลต่อความตอ้งการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าใน
เชิงบวกดว้ย เนื่องจากอตุสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้าเป็นอตุสาหกรรมใหม่ รฐับาลจ าเป็นตอ้งเขา้มาช่วยเหลือเก่ียวกับ
การสง่เสรมิใหค้นหนัมาใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 
 จากการทดสอบสมมติฐานโดย การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู พบว่าปัจจยัในการเลือกซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า 
ดา้นเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้า ดา้นการตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้ม ดา้นระยะทางที่เหมาะสมและการชารจ์ไฟฟ้า ดา้น
ความคุม้ค่าของราคา ดา้นนโยบายภาครฐั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานของ 
Schmalfuß et al. (2017) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง ประสบการณต์รงกับรถยนตไ์ฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV) เป็นสิ่ง
ส าคญัในการประเมิณคณุลกัษณะของรถ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวิจัยในครัง้นี ้มีขอ้เสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ละแนวทางส าหรับผูจ้  าหน่าย
รถยนตไ์ฟฟ้า ดงันี ้
ปัจจยัประชากรศาสตร ์ 



 จากการศึกษาวิจยัในครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่าปัจจัยประชากรศาสตร ์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน รายไดร้วมภายในครอบครวัต่อเดือน ท าใหแ้รงจงูใจในการซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของประชาชนใน
จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลต่างกันผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามส าคัญในการใหข้อ้มูลข่าวสาร การน าเสนอ 
การโฆษณาเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มคนแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึน้ อย่างเช่น การ
โฆษณาโดยมุ่งเนน้กับกลุ่มเพศหญิง อายุของผูบ้ริโภคโดยรวมนัน้ ระหว่างกลุ่มคนที่อายุนอ้ยกับกลุ่มคนที่มีอายุ
มาก ท าใหก้ารรบัรูข้อ้มลูข่าวสารใหม่ๆ ผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจ
ไดอ้ย่างง่าย ไม่ซบัซอ้น เขา้ถึงไดท้กุเพศทกุวยั  
 ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการด้านการตลาด ควรน าผลการวิจัยนีไ้ปวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เก่ียวขอ้ง โดยมุ่งเนน้ภาพลกัษณข์องรถยนตไ์ฟฟ้า ในปัจจุบนัมีภาพลกัษณท์ี่ผูบ้ริโภครูส้ึกว่าเขา้ถึงได้
ยาก เป็นสินคา้ระดบัสงูเหมาะสมกบัผูม้ีรายไดม้าก ดงันัน้ผูป้ระกอบการหรือผูจ้ดัการดา้นการตลาดของผลิตภณัฑ์
รถยนตไ์ฟฟ้าควรหาวิธีการท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกว่า ราคารถยนตไ์ฟฟ้าสมเหตสุมผล ค่าบ ารุงรกัษาไม่ควรมีราคาแพง
เมื่อเทียบกบัรถยนตท์ี่ใชน้ า้มนั / แก๊ส 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 งานวิจยัในอนาคตนกัวิจยัสามารถเก็บขอ้มลูกบัผูบ้ริโภคในเมืองใหญ่ต่าง ๆ ของประเทศไทย หรือจงัหวดั
อ่ืน ๆ อีกทัง้ควรเพิ่มขอ้ค าถามเก่ียวกับตราสินคา้รถยนตท์ี่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เพื่อที่จะสามารถอธิบายการใชก้ลุ่ม
อา้งอิงใหเ้หมาะสมกบัผูบ้รโิภคแต่ละกลุม่ไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ตลอดจนศกึษาปัจจยัความพงึพอใจ ปัจจยัความภกัดีต่อ
ตราสินคา้ หรือปัจจยัการบอกต่อของกลุ่มผูบ้ริโภคที่ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า เพื่อรกัษาฐานลกูคา้กลุ่มนีใ้หอ้ยู่ถาวรและมี
ส่วนช่วยเผยแพร่ เป็นการกระตุน้ความตัง้ใจซือ้และใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าใหม้ีมากขึน้ในกลุ่มผูบ้ริโภคที่ยงัไม่เคยใชใ้น
อนาคต 
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