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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ รถยนต์
ไฟฟ้าของผู้บริ โภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยใช้ วิธีการศึกษาเชิงปริ มาณดาเนินการเก็บข้ อมูล โดย
การใช้ แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้ บริ การรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย จานวน 385 คน สถิติที่
ใช้ ใน การวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด้ วยสถิตกิ ารทดสอบ t - test แบบสถิตคิ วามแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการศึก ษา พบว่า ปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจ
ใช้ รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.84, S.D.=1.34)
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุดคือ ปั จ จัยด้ านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =
4.16,S.D.=0.99)และด้ านที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด ปั จจั ย ด้ านลั ก ษณะกายภาพ อยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ =
3.63,S.D.=1.38)กระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้าของผู้บริ โภครถไฟฟ้าในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅=3.67,S.D.=1.51)เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านการค้ นหา
ข้ อมูล อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.83,S.D.=1.47) และด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ด้ านการรับรู้ ถึงความต้ องการ อยู่
ในระดับมาก (𝑥̅=3.59,S.D.=1.53) การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้
รถไฟฟ้าของผู้บริ โภครถไฟฟ้าในประเทศไทย พบว่าเมื่อจาแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ โดยภาพรวมและ
รายด้ านไม่แตกต่า งกัน เมื่ อ จ าแนกตามระดับ การศึกษาและรายได้ เฉลี่ ย ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด จานวน 2 ตัวแปรได้ แก่ ปั จจัยด้ านราคา
(𝛽
)และปั จ จัยด้ านช่องทางการจัด จ าหน่า ย( 𝛽
)มี ผลต่อ กระบวนการตัด สิน ใจใช้
รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
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Abstract
This study the Marketing Mix Factors Affecting decision making process Using electric
cars by electric car consumers in Thailand. The Quantitative research. The data was collected
by using questionnaires from the sample Electric vehicle users in Thailand were 385 people The
statistics used in the analysis of frequency, percentage, mean and standard deviation. The
hypothesis was tested with T-Test, One-way ANOVA, and Multiple Regression Analysis.
The results showed that the Marketing Mix Factors Affecting decision making process
Using electric cars by electric car consumers in Thailand. Overall was at a high level.
(𝑥̅=4.16,S.D.=0.99)when considered each aspect specifically, Product was at a high level
(𝑥̅=4.16,S.D.=0.99)the lowest average, Physical Evidence was at a high level (𝑥̅=3.63,
S.D.=1.38)The decision making process Using electric cars by electric car consumers in
Thailand Overall was at a high level (𝑥̅=3.67,S.D.=1.51) when considered each aspect
specifically, Information Search was at a high level (𝑥̅=3.83,S.D.=1.47) the lowest average,
Problem Recognition was at a high level (𝑥̅=3.59,S.D.=1.53)Comparison of Individual Factors
Affecting Decision Making Process of Electric Vehicles of Electric Vehicle Consumers in Thailand
Found that by Sex, Age and Occupation, overall and each aspect were not significantly different.
By Education and Income There was a statistically significant difference at the 0.05 level. The
Marketing mix factor of 2 variables, Price(𝛽
)and Place(𝛽
)Affects the
decision-making process to use electric vehicles of electric vehicle consumers in Thailand.
significantly at the 0.05 level.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในหลายประเทศต่างๆ ทัว่ โลกในปั จจุบนั มีสถานการณ์ ปัญหาในเรื่ องของพลังงาน และซึ่งในบาง
ประเทศประสบภาวะปั ญหาเข้ าขันวิ
้ กฤตเลยทีเดียว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาด้ านพลังงานในกิจกรรม
ที่ ต้ อ งพึ่ ง พิ ง อาศัย น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ชนิ ด ต่า งๆ ที่ เ ป็ นพื น้ ฐานในขับ เคลื่ อ น ได้ แ ก่ ร ะบบด้ า นการขนส่ ง
(logistics) อันได้ แก่ปัญหาด้ านความผันผวนของราคาเชื่อเพลิงปี โตรเลียม มลภาวะเป็ นพิษจากเครื่ องยนต์
ที่ ใ ช้ น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ชนิ ด ต่า งๆ ต้ น ทุน ในการผลิ ต ยานยนต์ ที่ ใ ช้ น า้ มัน ตลอดจนค่า ใช้ จ่า ยในการดูแ ล
บารุงรักษา หรื อแม้ แต่กลุม่ ประเทศต่างๆ ในโลกที่มีแหล่งน ้ามันดิบใต้ ดินและเป็ นผู้ผลิตน ้ามันออกจาหน่าย
ให้ กบั ต่างประเทศ แต่ในปั จจุบนั เริ่มมีปัญหาในเรื่ องปริ มาณน ้ามันสารองที่ลดลงเหลือน้ อยไปเรื่ อย ๆ จนถึง
กับอาจหมดไปได้ จึงมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการหาพลังงานทางเลือก หรื อพลังทดแทนอื่นๆ มาเพื่อใช้ ทดแทน
น ้ามันเชื ้อเพลิงในอนาคตจึงส่งผลให้ เกิดกระแสรักษ์โลกมากขึ ้น ซึง่ รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศเริ่ มมีการออก
ประกาศ แผนลดการใช้ รถยนต์แบบเครื่ องยนต์ใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงภายใน พร้ อมกับออกมาตรการกระตุ้นให้
คนในประเทศเปลี่ยนไปใช้ รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งภายใต้ กระแสความต้ องการรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดโลกที่เพิ่มขึ ้น
ทาให้ อตุ สาหกรรมยานยนต์ไทยต้ องมีการปรับตัวให้ สอดรับกับตลาดรถพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
เพื่อให้ ทนั กับกระแสโลกดังกล่าว ในฐานะที่ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (อาเซียน) และเป็ นอันดับที่ 12ของโลก(ประชาชาติธุรกิจ , 2562) ด้ วยเหตุปัจจัย
ข้ างต้ นรถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็ นอีก หนึ่งทางเลือกสาคัญสาหรับผู้บริ โภค ที่จะเลือกใช้ และนาไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
อย่างเต็มเปี่ ยมไปด้ วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปั จจุบนั ผู้ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางเริ่ มให้ ความสนใจกับยานพาหนะที่ประหยัดพลังงาน
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมกันมากขึน้ เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และเพื่อลดมลภาวะทาง
อากาศ ซึง่ รถยนต์ไฟฟ้าถือว่าเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้บริ โภค แต่สาหรับประเทศไทยนัน้ รถยนต์ไฟฟ้า
ถื อ เป็ นสิ่ ง ใหม่ ส าหรั บ คนไทย แม้ ว่ า ทัง้ ภาครั ฐ บาลและเอกชน จะเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้ และได้ เตรี ยมความพร้ อมของนโยบายและโครงสร้ างพื ้นฐานไว้ ในระดับหนึ่ง แต่ด้านการ
ผลิตและการใช้ งานรถยนต์ไฟฟ้าในไทยยังคงพบอุปสรรคไม่ว่าจะเป็ นในด้ านของต้ นทุนการผลิตที่สูงกว่า
รถยนต์ที่ใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงส่งผลให้ ราคาจาหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านันสู
้ งตามไปด้ วย ความหลากหลากของตรา
ยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการที่มีสถานีชาร์ จไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน โดยสถานีชาร์ จส่วนมากยังคงกระจุก
ตัวภายในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งทัง้ หมดถื อว่าเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ผ้ ูบริ โภคขาดความมั่นใจในการใ ช้ รถยนต์
ไฟฟ้าส่งผลให้ จานวนรถยนต์ไฟฟ้าที่ถกู นามาใช้ จริงบนท้ องถนนนันยั
้ งนับได้ ว่ามีจานวนน้ อยมาก ดังจะเห็
้
น
ได้ จากการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าทัว่ ประเทศทังสิ
้ ้น 104,671คันเท่านัน้ จากจานวนรถทังหมด38.43ล้
้
าน
คัน แบ่งเป็ นรถยนต์ไฟฟ้า1,378คัน รถยนต์เบนซิน-ไฟฟ้า92,000คัน รถยนต์ดีเซล-ไฟฟ้า11,293คันรถยนต์

LPG-เบนซิน-ไฟฟ้า31คัน คิดเป็ นเพียง 0.27% จากจานวนรถทังหมด
้
(กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
กรมการขนส่ง,2562)
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจัยมี ความสนใจที่ จ ะศึกษาถึง ปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี ผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้ รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริ โภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยส่วน
บุคคล ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริ โภครถยนต์
ไฟฟ้ าในประเทศไทย เพื่ อนาผลการศึก ษาไปปรั บปรุ ง ปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง ในส่วนของ
ผู้บริ โภคสามารถนาข้ อมูลจากงานวิจยั นี ้ไปประกอบในการตัดสินใจที่จะซื ้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ และในส่วน
ของผู้ผลิตย่อมสามารถนาข้ อมูล ไปวางแผนการตลาดและปรับปรุ ง กลยุทธ์ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึง ความ
ต้ องการของการซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ใช้ รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
2.เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้บริโภคที่ใช้ รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
3.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้ รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในประเทศไทย
4.เพื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการตัดสินใจใช้ รถยนต์ฟ้าของผู้บริ โภคในประเทศไทยจาแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล
5.เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ รถยนต์ไฟฟ้า
ของผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
สมมุตฐิ านการวิจัย
1.ผู้บริ โภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีระดับการตัดสินใจใช้
รถยนต์ไฟฟ้าของผู้โภคที่แตกต่างกัน
2.ปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่ง ผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ รถยนต์ไ ฟฟ้าของ
ผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย.
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้ วย 7 ตัวแปร ดังนี ้ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคคล ด้ านกระบวนการ ด้ านลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตาม ได้ แก่ การตัดสินใจที่ใช้ บริ การรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริ โภครถยนต์ไฟฟ้าด้ วย 5 ตัวแปร
ดังนี ้ การรับรู้ ถึงความต้ องการ การค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื ้อ การตัดสินใจซื ้อ
พฤติกรรมหลังการซื ้อ
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาในครั ง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้ใช้ บริ การรถยนต์ไ ฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่ง ไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 385 ราย ได้ จากการคานวณ โดยใช้ สตู ร
ดับเบิลยู.จี.คอชแรน (W.G. Cochran, 1969) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้ า(Quota sampling)
จากรถยนต์ไฟฟ้าที่จาหน่ายในประเทศไทย จานวน 4 ยี่ห้อ ได้ แก่ รถยนต์ไฟฟ้าของ MG รถยนต์ไฟฟ้า
Nissan รถยนต์ไฟฟ้า Hyundai และรถยนต์ไฟฟ้า Tesla จบครบตามจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่กาหนด
ขอบเขตพืน้ ที่ท่ จี ะศึกษา
ขอบเขตพื ้นที่ที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ผู้ใช้ บริการรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ขอบเขตระยะเวลา
การวิจยั ครัง้ นี ้มีระยะเวลาดาเนินการการศึกษาและเก็บข้ อมูล ในช่วงระหว่าง เดือนสิงหาคม 2564
ถึง เดือนธันวาคม 2564
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.เพื่อนาปั จจัยส่วนบุคคลกาหนดและแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ บริ การให้ เหมาะสมในการดาเนินกลยุทธ์
การตลาด
2.เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรับผู้บริ หารสามารถนาข้ อมูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดใช้ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต่อไป
3.เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ไปปรับใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจ
ใช้ บริการให้ ตรงตามความต้ องการอย่างเหมาะสม
4.เพื่อให้ ผ้ ูบริ หารสามารถเปรี ยบเทียบศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้ รถยนต์ฟ้าของผู้บริ โภคใน
ประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
5.เพื่อให้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องสามารถนาข้ อมูลในการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
6.นาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ไปใช้ อ้างอิงในงานวิจยั เรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้ ต่อไป
กรอบแนวคิดวิจัย
กรอบแนวคิ ด ของการวิ จัย เพื่ อ การศึก ษาปั จ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ ส่ง ผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริ โภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดใน
ครัง้ นี ้อาศัยแนวคิดปั จจัย ส่วนประสมการตลาดบริ การ(McCarthy,E.J.,1960 และ Booms & Bitner,1982)
และแนวคิด การตัดสินใจใช้ บริการ (William D. Perreaulty and E. Jerome,2005) ดังภาพที่ 1

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน N/O
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด 7P’s
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้ านราคา (Price)
3. ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place/Channel Distribution)
4. ด้ านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. ด้ านบุคคล (People)
6. ด้ านกระบวนการ (Process)
7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence)
ที่มา: McCarthy, E.J. (1960) , (Booms &
Bitner, 1982)

การตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภค
1.การรับรู้ถึงความต้ องการ (Problem
Recognition)
2.การค้ นหาข้ อมูล (Information Search)
3.การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื ้อ
(Evaluation of Alternatives)
4.การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision)
5.พฤติกรรมหลังการซื ้อ (Post Purchase
Behavior)
ที่มา: William D. Perreaulty and E.
Jerome McCarthy (2005: 152)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดวิจยั
ที่มา : ปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (McCarthy, E. J.,1960 และ Booms & Bitner,1982)
แนวคิดการตัดสินใจใช้ บริการ (William D. Perreaulty and E. Jerome, 2005)
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)
Kotler (2003, p. 92) ได้ กล่าวไว้ ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปร
หรื อเครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริ ษัทมักจะน ามาใช้ ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
และความต้ องการของลูกค้ าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปร
เท่านัน้ (4Ps) ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรื อช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์

(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้ แก่ บุคคล
(People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดที่สาคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้ านการบริ การ ดังนันจึ
้ งรวมเรี ยก
ได้ วา่ เป็ นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps
แนวคิดตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้ าและบริการ
การตัดสินใจซื ้อเป็ นลาดับขันตอนในการตั
้
ดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ ตอนใน
การตัดสินใจซื ้อ คือ การรับรู้ ถึงความต้ องการ การค้ นหาข้ อมูล การประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจซือ้
และความรู้ สึกภายหลังการซือ้ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ากระบวนการซือ้ จริ งๆ และมีผลกระทบหลังจากการซือ้
(Kotler and Keller, 2016, p.188) โดยมีรายละเอียดในแต่ละขันตอนดั
้
งนี ้ 1) การรับรู้ถึงความต้ องการ
(need arousal) หรื อการรับรู้ถึงปั ญหา (problem recognition) 2) การค้ นหาข้ อมูล (information search)
3) การประเมินผลทางเลือก (evaluation of alternative) 4) การตัดสินใจซือ้ (purchase decision)
5) ความรู้สกึ ภายหลังการซื ้อ (post purchase Behavior)
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต์ ไฟฟ้า
รถยนต์ในปั จจุบนั เราเริ่ มมองเห็นมีการนารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles : EVs) มาวิ่งบนถนน
มากขึ ้นและในอนาคตอันใกล้ นี ้เราอาจเห็นจานวนการใช้ รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ทังนี
้ ้เพราะประเทศ
ไทยมีเป้าหมายส่งเสริ มให้ มีการใช้ รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 1.2 ล้ านคัน ภายใน พ.ศ. 2579 และภายในปี
2583 รถยนต์ไฟฟ้าจะคิดเป็ น 35% ของยอดขายรถยนต์ทงหมด
ั้
โดยมาตรการส่งเสริมให้ เกิดการใช้ รถไฟฟ้า
อย่างไร และมีความพร้ อมมากแค่ไหนกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยได้ มีการส่งเสริ มงานวิจัย
และงานด้ านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 โดยได้ รับการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งการวิจยั และพัฒนาด้ านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยที่ผ่านมาสามารถ
แบ่งโครงการออกเป็ น 4 ประเภทหลักดังต่อไปนี ้(1) โครงการเกี่ยวกับงานต้ นแบบ และดัดแปลงยานยนต์
ไฟฟ้าจากรถยนต์ใช้ แล้ ว (2) โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการใช้ งาน และผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย(3) โครงการสาธิตการใช้ งานยานยนต์ไฟฟ้า(4) โครงการพัฒนาสถานีประจุ
ไฟฟ้าและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พิทยาภรณ์ วงษ์ กิตติวฒ
ั น์ (2559, หน้ า 53) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซือ้
รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริ โภควัยทางานในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ด้ านส่วนประสมการตลาด
พบว่าส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้ามีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (Mean =
4.0331, SD = 0.61128) เมื่อพิจารณารายละเอียดจึงพบว่า ข้ อที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ มีการรับประกัน
รถยนต์ และการบริ การหลัง การขาย อยู่ในระดับ มากที่ สุด (Mean=4.3725) ต่อมาคือ รถยนต์ไ ฟฟ้ ามี

คุณสมบัติพื ้นฐานที่ครบครัน (Mean=4.2800) ต่อมาคือ รถยนต์ไฟฟ้ามีความปลอดภัย (Mean=4.2750)
ต่อ มาคื อ พนัก งานขายมี ค วามรู้ ความช านาญคอยให้ บ ริ ก าร (Mean= 4.2325) ต่อ มาคื อ สถานที่ จัด
จาหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าต้ องมีความน่าเชื่อถื อ (Mean=4.2050) ต่อมาคือ รถยนต์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพการ
ทางานสูง (Mean=4.1925) ต่อมาคือ ราคารถยนต์ไฟฟ้าเหมาะสมกับคุณภาพ (Mean=4.1725)
ศิริวรรณ ปทุมสูติ (2561, หน้ า 46)ได้ ศกึ ษาเรื่ องส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซื ้อรถยนต์
นัง่ ส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริ โภคในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจยั พบว่า ระดับความสาคัญของส่วน
ประสมการตลาดในการซือ้ รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริ โภคในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทุกด้ าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้ ด้ านราคา ด้ านการจัดจาหน่าย ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ
ระเบียบวิธีวิจัย
การสร้ างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1.ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพื่ อให้ สามารถสร้ างแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ทฤษฎี และแนวคิด
เกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยเครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จากแนวคิดของ Likert (อ้ างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์,
2558, หน้ า 103) แล้ วประยุกต์เป็ นคาถามของผู้วิจยั
2.สร้ างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม 4 ตอน คือตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้ อมูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริ โภครถยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทย ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้ในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภครถยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทยและตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open ended) ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การ
รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
3.นาเสนอแบบสอบถามอาจารย์ ที่ปรึ กษาเพื่ อ พิจ ารณาความถูกต้ องและตรงต่อเนื อ้ หาความ
สอดคล้ องของคาถาม นิยาม การใช้ ภาษาปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะแล้ ว
นาไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้ องจาแนกเป็ นรายข้ อ โดยวิธี Item – total Correlation โดยได้ ค่า
IOC แบบสอบถามทังฉบั
้ บ = 0.93
4.ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะแล้ วนาไปทดลองใช้ กบั ประชากรที่
มี ลัก ษณะใกล้ เ คี ย งกับ กลุ่ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษา ในการศึก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูศึก ษาน าไปทดลองใช้ กับ
ผู้ใช้ บริการรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย จานวนไม่น้อยกว่า 40 คน

5. น าแบบสอบถามซึ่ ง มี ค่า อ านาจจ าแนกที่ อ ยู่ใ นเกณฑ์ ไ ปหาค่า ความเชื่ อ มั่น โดยใช้ วิ ธี ข อง
Cronbach (1990 : 81)หาค่าสัมประสิทธิ แอลฟ่ า (α coefficient)ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าตังแต่
้ 0.70 ขึ ้นไป
แสดงว่าแบบสอบ ถามมีคา่ ความเชื่อมัน่ สามารถนาไปใช้ ได้ ซึ่งแบบสอบถามในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ค่า
Cronbach ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ = 0.819
6. ปรั บปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ ของคุณ ภาพเครื่ องมื อให้ สมบูร ณ์ ทุก ข้ อ และ
นาเครื่ องมือที่ปรับปรุงแก้ ไขสมบูรณ์แล้ วไปเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
ผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย
จานวน 293 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.10 อายุ 30 – 39 ปี จานวน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.20ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 197 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.20 อาชีพค้ าขาย / ธุรกิจส่วนตัว จานวน 134 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 34.80 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน35,001 -45,000 บาท จานวน 187 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.60
ตารางที่ 1 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้าของ
ผู้บริโภครถไฟฟ้าในประเทศไทย ในภาพรวมและรายด้ าน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ระดับปั จจัยที่มีผลต่ อ
S.D.
ที่มีผลต่ อกระบวนการตัดสินใจใช้
𝑥̅
การตัดสินใจ
รถไฟฟ้า
1.ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
4.16 0.99
มาก
2.ปั จจัยด้ านราคา
4.09 1.08
มาก
3.ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.69 1.54
มาก
4.ปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด
3.88 1.41
มาก
5.ปั จจัยด้ านบุคลากร
3.64 1.39
มาก
6.ปั จจัยด้ านกระบวนการในการทางาน
3.76 1.56
มาก
7.ปั จจัยด้ านลักษณะกายภาพ
3.63 1.38
มาก
เฉลี่ย
3.84 1.34
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัด สิ น ใจใช้ รถไฟฟ้ าของผู้ บริ โ ภครถไฟฟ้ าในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก
( 𝑥̅ =
3.84,S.D.=1.34) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅=4.16, S.D.=0.99) ลาดับถัดมา ปั จจัยด้ านราคา อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=4.09, S.D.= 1.08),
ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.88, S.D.=1.41), ปั จจัยด้ านกระบวนการ ในการ
ทางาน อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.76, S.D.=1.56), ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=

3.69, S.D.=1.54), ปั จจัยด้ านบุคลากร อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.64, S.D.=1.39) และปั จจัยด้ านลักษณะ
กายภาพ อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅=3.63, S.D.=1.38)
ตารางที่ 2 กระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้าของผู้บริโภครถไฟฟ้าในประเทศไทย ในภาพรวมและรายด้ าน
S.D.
กระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้า
ระดับการตัดสินใจ
𝑥̅
1. ด้ านการรับรู้ถึงความต้ องการ
3.59 1.53
มาก
2. ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
3.83 1.47
มาก
3. ด้ านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื ้อ
3.60 1.55
มาก
4.ด้ านการตัดสินใจซื ้อ
3.62 1.58
มาก
5.ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ
3.70 1.43
มาก
เฉลี่ย
3.67 1.51
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พบว่ากระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้ าของผู้บริ โภครถไฟฟ้ าใน
ประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.67,S.D.=1.51) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.83, S.D.=1.47) ลาดับถัดมา ด้ านพฤติกรรม
ภายหลังการซื ้อ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.70, S.D.=1.43), ด้ านการตัดสินใจซือ้ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.62,
S.D.=1.58), ด้ านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื ้อ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.60, S.D.=1.55)และด้ าน
การรับรู้ถึงความต้ องการ อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅=3.59, S.D.=1.53)
การทดสอบสมมุติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่ อกระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้าของ
ผู้บริโภครถไฟฟ้าในประเทศไทย
การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้าของผู้บริ โภครถไฟฟ้า
ในประเทศไทย จาแนกตามเพศ อายุ และอาชีพโดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จ าแนกตามระดับ การศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมหลังการซื ้อ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื ้อ และด้ านพฤติกรรมหลังการ
ซื ้อ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ านปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ใช้ รถไฟฟ้าของผู้บริโภครถไฟฟ้าในประเทศไทย

ปั จจัยส่ วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

t-test
-1.475
-

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
F - test
Sig.
แปลผล
0.141
ปฏิเสธสมมติฐาน
1.005
0.391
ปฏิเสธสมมติฐาน
0.002*
6.372
ยอมรับสมมติฐาน
0.889
0.470
ปฏิเสธสมมติฐาน
0.023*
3.215
ยอมรับสมมติฐาน

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่สง่ ผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ใช้ บริการรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
Coefficients
Unstandardized Standardized
Model
ตัว
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
แปร
B
Std.
Beta
Error
(Constant)
2.635 0.288
9.137 0.000
1.ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์
X1 -0.082 0.043
-0.088
-1.895 0.059
2.ปั จจัยด้ านราคา
X2 -0.211 0.036
-0.286
5.902 0.000*
3.ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
X3
0.151 0.026
0.281
5.720 0.000*
4.ปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด
X4 -0.013 0.029
-0.021
-0.437 0.662
5.ปั จจัยด้ านบุคลากร
X5 -0.014 0.025
-0.027
-0.571 0.568
6.ปั จจัยด้ านกระบวนการ
-0.033 0.024
-0.063
-1.367 0.173
X6
ในการทางาน
7.ปั จจัยด้ านลักษณะกายภาพ
X7
0.042 0.028
0.070
1.500 0.134
adjusted R 2 = 0.210 F = 15.622 SEE = 0.402 Sig. = 0.000*
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ( Multiple Regression Analysis) พบว่า
ปั จจัยด้ านราคา (Sig.=0.000) และปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย (Sig.=0.000) มีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าปั จจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ในกระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้าของ
ผู้บริ โภครถไฟฟ้าในประเทศไทย ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยตัวแปรอิสระที่มีอานาจในการพยากรณ์
ได้ ดีที่สดุ คือ ปั จจัยด้ านราคา โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ -0.286 โดยมีอานาจ
พยากรณ์ไปในตรงกันข้ ามกัน และปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ

พยากรณ์ เท่ากับ 0.281โดยมีอานาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกันสามารถอธิบายปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การที่ ส่ง ผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ ก ารรถยนต์ ไ ฟฟ้ าของผู้บริ โภครถยนต์ไ ฟฟ้ าใน
ประเทศไทย ได้ ร้อยละ 21.00
สรุปและอภิปรายผล
ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี ผลต่ อกระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้ าของ
ผู้บริโภครถไฟฟ้าในประเทศไทย
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี ผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้ าของผู้บริ โภค
รถไฟฟ้าในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅=3.84,S.D.=1.34) เพราะว่า ผู้บริ โภคที่ใช้ รถยนต์
ไฟฟ้า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ ในปั จจัยด้ าน
ผลิ ตภัณ ฑ์ คือ รถยนต์ไฟฟ้ ามีรูปลักษณ์ สวยงามทันสมัยทัง้ ภายนอกและภายใน มี ฟังก์ ชันการใช้ งานที่
หลากหลาย ง่ายต่อการใช้ งาน และ ปั จจัยด้ านโดยราคา รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติของการ
เป็ นรถยนต์ไฟฟ้า และราคารถยนต์ไฟฟ้ามีหลายระดับให้ เลือกซื ้อตามคุณสมบั ติ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของพิทยาภรณ์ วงษ์ กิตติวฒ
ั น์ (2559, หน้ า53) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
ไฟฟ้าของผู้บริ โภควัยทางานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าาด้ านส่วนประสมการตลาด พบว่าส่วน
ประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้ามีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (Mean = 4.0331,
SD = .61128) และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของศิริวรรณ ปทุมสูติ (2561, หน้ า46)ได้ ศกึ ษาเรื่ องส่วนประสม
การตลาดและพฤติกรรมการซื อ้ รถยนต์นั่ง ส่ว นบุคคลขนาดเล็ก ของผู้บริ โ ภคในเขตจัง หวัดสุพ รรณบุรี
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความสาคัญของส่วนประสมการตลาดในการซื ้อรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลขนาดเล็กของ
ผู้บริโภคในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
กระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้าของผู้บริโภครถไฟฟ้าในประเทศไทย
กระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้าของผู้บริ โภครถไฟฟ้าในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅=3.67,S.D.=1.51) เพราะว่า ผู้บริ โภคที่ใช้ รถยนต์ไฟฟ้าให้ ความสาคัญกับ ด้ านการค้ นหาข้ อมูล โดยมี
แหล่งข้ อมูลหลากหลาย มีความสะดวกในการค้ นหาข้ อมูล และสามารถสอบถามข้ อมูลจากบุคคลที่เคยใช้
รถยนต์ ไฟฟ้ ามาก่ อน และผู้บริ โภคที่ ใช้ รถยนต์ไ ฟฟ้ าให้ ความส าคัญกับ ด้ านพฤติกรรมภายหลัง การซื อ้
โดยสามารถนารถยนต์ไฟฟ้ าเข้ ารั บบริ การที่ศูนย์ บริ การทุกครั ง้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของพิทยาภรณ์
วงษ์กิตติวฒ
ั น์ (2559, หน้ า 53) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริ โภค
วัยทางานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาด้ านการตัดสินใจพบว่าการตัดสินใจซื ้อรถยนต์
ไฟฟ้ามีคะแนนเฉลี่ยในระดับมาก (Mean = 3.9832, SD = 0.58606) เมื่อพิจารณารายละเอียดจึงพบว่า
ข้ อที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ ท่านจะซื ้อรถยนต์ไฟฟ้าหากมีคณ
ุ สมบัติตอบโจทย์การใช้ งานตามที่ท่านต้ องการ
อยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.1950)

การวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การ
รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริ โภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พบว่า ปั จจัยด้ านราคา (Sig. = 0.000) และ ปั จจัย
ด้ านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Sig. = 0.000) มี ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าปั จ จัย
ดังกล่าวสามารถพยากรณ์ในกระบวนการตัดสินใจใช้ รถไฟฟ้าของผู้บริ โ ภครถไฟฟ้าในประเทศไทย ได้ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยตัวแปรอิสระที่มีอานาจในการพยากรณ์ ได้ ดีที่สุด คือ ปั จจัยด้ านราคา โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ -0.286 โดยมีอานาจพยากรณ์ไปในตรงกันข้ ามกัน และปั จจัย
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.281 โดยมีอานาจ
พยากรณ์ ไ ปในทิศทางเดียวกัน เพราะว่า ผู้บริ โภคจะใช้ ปัจ จัยส่วนประสมทางการตลาดเพราะช่วยให้
ผู้บริ โภคเกิดความมัน่ ใจและวางใจถึงการใช้ รถยนต์ในระยะยาวอีกทังการบริ
้
การที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับมากกว่า
ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื ้อรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของพงศ์พฒ
ุ ิ การะนัด
(2562, หน้ า 57)ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตังใจซื
้ อ้ รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริ โภคในจังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจยั พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตังใจซื
้ ้อรถยนต์
ไฟฟ้าของผู้บริ โภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผลการวิเคราะห์ ตวั แปรอิสระจานวน 4 ตัว ของปั จจัยส่วน
ประสมการตลาดประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด พบว่ามี
เพียง ราคา และการส่งเสริ มการตลาด มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (การตังใจซื
้ ้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริ โภคใน
จังหวัดนนทบุรี) อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ให้ มากยิ่งขึ ้น โดยเน้ นการปรับรูปลักษณ์ให้ ทนั สมัย มีความโฉบเฉี่ยว มีความสวยงามของรูปลักษณ์ภายใน
และภายนอกรถและมี ค วามแตกต่า งจากรถยนต์ ค่า ยอื่ น ๆ รวมทัง้ มี สี ใ ห้ เ ลื อ กหลากหลายสี เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ า
2.ด้ านราคา ผู้ประกอบการรจัดให้ มีระบบเงินดาวน์ต่า ให้ เลือกระยะเวลาผ่อนชาระได้ มีการกาหนด
ราคาให้ เหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ โดยต้ องทาให้ ผ้ บู ริ โภครู้ สึกว่าราคารถยนต์ไฟฟ้าสมเหตุสมผลมี
ประโยชน์ค้ มุ ค่า ได้ รับสิ่งที่ดีมีคณ
ุ ภาพการใช้ งานมีความสะดวกสบาย และค่าบารุงรักษาไม่ควรมีราคาแพง
เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงและมีการสารวจราคาเปรี ยบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น
3.ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงโชว์รูมให้ มีความทันสมัย และสวยงาม
เพื่อเป็ นการดึงดูดใจลูกค้ า ให้ อยากเข้ ามาใช้ บริ การมากยิ่งขึ ้น และจัดสถานแสดงสินค้ าหรื อ โชว์รูมรถยนต์
โดยมีพื ้นที่สาหรับแสดงสินค้ าสาหรับรถยนต์หลากหลายรุ่ น และช่องทางในการขายอื่นๆ เช่น มีจุดบริ การ
ตามห้ างสรรพสินค้ า เพื่อเป็ นเพิ่มความสะดวกสบายให้ กบั ผู้บริ โภคและทาให้ ลกู ค้ าสามารถสัมผัสกับสินค้ า
รถยนต์ได้ อย่างใกล้ ชิด สามารถทดลองหรื อทดสอบสินค้ าด้ วยตัวเอง

5.ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ผู้ประกอบการให้ ความสาคัญด้ านสมรรถนะและระบบความปลอดภัยที่ดี
ของรถยนต์ไฟฟ้า โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเกิด
การรับรู้มากขึ ้น นาเสนอความประหยัดค่าใช้ จา่ ยของรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้ น ้ามัน
6.ด้ านพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ผู้ประกอบการต้ องให้ ความสาคัญกับกระบวนการให้ บริ การทัง้
ก่อนและหลังการขายรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกินความมัน่ ใจ
และพึงพอใจอย่างสูงสุด
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการเพิ่มการวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกหรื อการสนทนากลุ่มเพื่ อให้ ได้ ข้อมูล
ที่ถกู ต้ องตรงกับความต้ องการของผู้บริโภคมากที่สดุ และทาให้ ผลของการวิจยั มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
2. ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรเพิ่มรายละเอียดที่มากขึ ้นโดยศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยแยกยี่ห้อของรถยนต์เพื่อเป็ นการศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละด้ านของยี่ห้อต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทาง
ให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ มีการปรับกลยุทธ์ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์การขาย และการทาการตลาดให้ ตรงตาม
ความต้ องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ ้น
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