
1สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS AFFECTING DECISION TO BUY ELECTRIC CAR BRAND FOMM ONE  

IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 
 

ภราดร ตุ่นแก้ว1 

กัลยกิตติ์ กรีติอังกูร2 

 

บทคัดย่อ 
 
            กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้วิจัยครั้งนี้   คือ บุคคลทั่วไปที่มีความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลแบรนด์ FOMM ONE                 
จ านวน 400 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าทีเทสท์ (t-test) การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด มีอายุ 25 -34 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพอิสระ และมีรายได้เฉลี่ย 15,001 – 25,000 บาท ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในด้านสาเหตุที่ท าให้ตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ความต้องการและปัญหา ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในด้าน
สาเหตุที่ท าให้ตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ความต้องการและปัญหา ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในด้านสาเหตุที่ท าให้ตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้             
ความต้องการและปัญหา ด้านการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคที่มีรายได้ เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ 
FOMM ONE ในด้านสาเหตุที่ท าให้ตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ความต้องการและปัญหา ด้านการตัดสินใจซื้อปัจจัยด้านการ
สื่อสารการตลาดบูรณาการ ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการตลาดทางตรงต่างกัน มีปั จจัย            
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และพบว่าปัจจัยทัศนคติ ด้านความรู้ความเข้าใจ             
ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรมต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ แบรนด์ FOMM ONE รถยนต์ไฟฟ้า 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the different factors affecting decisions to purchase a 
FOMM ONE electric car in the Bangkok metropolitan area. The participants were classified by demographic 
characteristics: age, gender, status, highest educational level, occupation and average monthly income. 
The sample group used in this research included 400 consumers in the Bangkok metropolitan area who 
were aware of FOMM ONE personal electric cars. The method of collecting data was by a questionnaire 
by using statistical software used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, an 
independent sample, a t-test and One-Way ANOVA. The analysis was performed using statistical software. 
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Most of the respondents were male, single, aged 25-34, held a Bachelor's degree, were self-employed, 
and had an average income between 15,001-25,000 Baht. The decision to buy a FOMM ONE electric car 
was based on the perception of needs and problems. Furthermore, purchasing decisions differed 
between consumers at different educational levels. The decision to buy a FOMM ONE electric car also 
involved the perception of needs and problems and knowledge-seeking. The purchasing decisions of 
consumers differed in terms of profession. The decision to buy a FOMM ONE electric car was influenced 
by the following factors: (1) perception of needs and problems; (2) purchasing decisions; and (3) 
consumers with different average incomes. In terms of the perception of needs and problems and 
purchasing, integrated marketing communication factors, consisting of advertising and sales by employees 
and differences in direct marketing. The different factors affecting purchasing decisions were at a 
statistically significant level of 0.01 and found that the factors of the attitude factor, cognitive feeling and 
different behavioral aspects. There are different factors affecting purchasing decisions at a statistically 
significant at 0.01 and a low level of correlation in the same direction. 
 
Keywords: Buying Decisions, Brand FOMM ONE, Electric Cars 
 

บทน า 
การพัฒนาเศรษฐกิจและด้านสังคมเป็นไปอย่างเร็วและฉับไวโดยมีความส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่              

เสื่อมโทรมตามมารวดเร็วเช่นกัน ส่งผลให้ในปัจจุบันกระแสของการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แพร่กระจายไปใน ทุกสังคม และ
หลายประเทศทั่วโลก การผลิตและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชักน ามาด้านอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เห็นได้จากผู้ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทโดยรวมใน ประเทศไทยได้มีการเพิ่มความรับผิดชอบต่อทางด้านสังคม
รวมไปถึงแนวความคิดด้านการพัฒนาธุรกิจที่เป็นแบบแผนและด้านการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยน ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินการด้านงานสินค้ายานพาหนะ ในด้านกลุ่มธุรกิจ ยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือจนกระทั่งหน่วยงานทาง
ราชการปัญหาด้านมลพิษอากาศส่วนใหญ่ในประเทศไทยเกิดเนื่องจากการปล่อยก๊าซเสียจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท้ังด้าน
ผลิตไฟฟ้า  โดยเฉพาะด้านขนส่งด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินอัตราปกติ เชื้อเพลิงมีส่วนให้ปล่อยก๊าซดังกล่าว 
คือ (น้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเตา น้ ามันเครื่องบินและ LPG) 1 การเกิดก๊าซ CO2 โดยใช้พลังงานของประเทศในช่วงที่ผ่านมา
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ปริมาณการปล่อย CO2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ส่วนด้าน
พลังงานประเทศ อัตรามากขึ้น 104,902 พันตันเท่ากับน้ ามันดิบ (KTOE) ในปี 2559 เป็น 106,297 KTOE ในปี 2560 หรือ
เพิ่มขึ้น ในด้านการขนส่งยังมีการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างต่อเนื่องและในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ภาคการขนส่งมีผลิตก๊าซ 
CO2 อยู่ที่ระดับ 34.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9ทั้งนี้ ผลิตก๊าซ CO2 ในใช้น้ ามัน ตัวอย่างเช่น น้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเตา LPG 
และน้ ามันเครื่องบิน สัดส่วนร้อยละ 93 ของปริมาณผลิตก๊าซ CO2 ด้านภาคการขนส่งทั้งหมด ซึ่งถือว่ายังคงเป็นปัญหาที่ยังคง
มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกปีๆและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนและตรงจุดจากปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในระดับสูงขึ้นทุกวันท าให้อุณหภูมิในโลกอัตราโตขึ้นเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจก 
ดูดคลื่นอินฟราเรท ซึ่งเกิดความร้อนมาจากแสงอาทิตย์ โดยเพิ่มอุณหภูมิความร้อนบนช้ันบรรยากาศ และเป็นเสมือนก าแพง
กันรังสี จากแสงอาทิตย์สะท้อนลงพื้นโลกโดยไม่ให้แผ่ออกไปด้าน สภาพบรรยากาศของโลก ซึ่งมีส่วนเกิดอุณหภูมิโลก             
เพิ่มอัตราสูงขึ้น และในปัจจุบันการเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่เพียงพอส่งผลท าให้ เกิดฝุ่นละอองชนิดใหม่ PM2.5 ซึ่งมี
ความอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนหลากหลายประเทศเพิ่งเล็งด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ดังกล่าว อุตสาหกรรมยานยนต์ สร้างและคิดค้นท าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานน้ ามัน
เชื้อเพลิงและลดการเผาไหม้ที่สร้างการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย รายเดือน สถานภาพ กับ

การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่ อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดบูรณาการได้แก่การโฆษณา                      

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ การตลาดทางตรง เครื่องมือการสื่อสารอื่น ๆ ท่ีมี
ผลการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติและการรับรู้ ได้แก่ ส่วนความเข้าใจ ส่วนความรู้สึก ส่วนของพฤติกรรมที่มีผลการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลส าคัญให้กับทางการตลาดของบริษัท FOMM ONE ในการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด              

ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเลือกใช้ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE เพื่อศึกษากลุ่มลูกค้า             

ที่เหมาะสมกับสินค้า 
3 .ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้พัฒนาการประยุกต์กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า แบรนด์ 

FOMM ONE ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, น. 44-52) กล่าวถึง

แนวความคิดด้านประชากรเป็น ใช้หลักการของความเหตุและผลกล่าวถึง พฤติกรรมต่าง ๆ มนุษย์มาจากอิทธิพลภายนอก              
มากระทบ เมื่อคนลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีแนวความคิดสอดคล้องทฤษฎีกลุ่มสังคม 
(Social Categories Theory)                          

Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) บรรยายพฤติกรรมจากบุคคลกับของ บุคคล หรือลักษณะประชากรเป็นกลุม่ๆ
โดย บุคคลสร้างบุคลิกพฤติกรรมคล้ายคลึงกันอยู่กลุแบบเดียวกัน บุคคลล าดับขั้นทางสังคมเดียวกันสร้างรูปแบบการสื่อสาร
รูปแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกต่างเฉพาะบุคคล ( Individual Differences Theory) โดยทฤษฎีนี้มีการพัฒนา
แนวความคิดสิ่งเร้าพร้อมการตอบสนอง (Stimulus-Response) พูดในอีกอย่างทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R Theory) น ามาที่
แตกต่างกัน 

อดุลย์ จางดุรงคกุล (2546, น. 38-39) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ กล่าวหมายถึงอายุ เพศ รายได้ การศึกษา  
เป็นต้น มีความสัมพันธ์ต่อผู้ท าด้านตลาดโดยมีการน าเอาเรื่องผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ท าให้การเกิด
ตลาดใหม่ หายไปและไปในท่ีสุดตามล าดับความส าคัญลง 

แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ Kotler, P., & Keller, K. L. (2012) ได้ให้ค า
นิยามเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการตลาดบรูณาการว่าเป็นการวางแผนการสื่อ สารทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อสินค้า โดยใช้วิธีการสื่อสารแบบครบวงจรตั้งแต่การโฆษณาและแนะน าการสื่อสารแบบต่างๆเพื่อให้
สอดคล้องและเพื่อให้กลมกลืนโดยผ่านข่าวสารต่างๆ 
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 เสรี วงษ์มณฑา (2547) ให้ค านิยามการสื่อสารทางการตลาดบรูณการโดยแบ่งการเปิดรับการสื่อสารของมนุษย์               
เป็นช่องทางการสื่อสารได้ดังนี้ 

1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถน าข้อมูลน ากลับไปจัดท าเป็นสื่อ             
โดยส่งผ่านตามสื่อท่ีเป็นดิจิตอลและอนาล็อกเช่น หนังสือพิมพ์ โบว์ชัวร์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 

2. ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หมายถึง การใช้การสื่อสารกับกลุ่มองค์กรหรือกลุ่ มคนต่างๆ โดยสร้าง
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อน าเสนอแก่ผู้ซื้อสินค้าเพื่อให้เข้าใจกับการสื่อสารที่ท าการสื่อสารออกไปให้รับรู้ 

3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง การใช้การสื่อสารโดยเครื่องมือทางการตลาด มากระตุ้นสร้าง
การขายสินค้าโดยใช้วิธีการจูงใจกระตุ้นกับผู้จัดจ าหน่ายไปถึงผุ้บริโภคสุดท้าย โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดการขายอย่าง
ทันทีทันใด 

4. การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) หมายถึง รูปแบบการติดต่อสื่อสารจากคนส่งถึงผู้รับ โดยใช้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล โดยท าให้ผู้รับสารและยังสามารถรับรู้และเข้าใจสารนั้นได้ทันที 

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าเป้าหมายโดยตรงโดยเกิด สร้าง
ความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้าทันที โดยทางผู้ขายอาจท าสื่อ เช่น แคดตาล็อก การส่งไปรษณีย์ การจัดท ากิจกรรม เพื่อท า
ให้ผู้ซื้อสินค้ามีการตอบสนองโดยการซื้อสินค้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อปิดการขาย 
       6. การจัดกิจกรรมพิเศษ หมายถึง การตลาดและเกี่ยวข้องกับการกิจกรรมกับชุมชนให้ประชาชนมีความสัมพันธ์กับ
ชุมชนโดยเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ โดยตั้งเป้าหมายให้มีเป็นนโยบายและจัดกิจกรรมพิเศษท าให้มีหลายรูปแบบและ
ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้าและบริษัท โดยการจัดกิจกรรมพิเศษนั้นจะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ  
ทัศนคติ (Attitude) คือ ความรู้สึก แนวโน้ม แสดงออก โดยการประเมินความชอบและไม่ชอบ สร้างการตอบสนอง

บุคคลด้านเชิงคิดบวกหรือเชิงคิดลบต่อบุคคล ด้านการเปลี่ยนแปลงก็สร้างให้คาดการณ์แนวโน้ม การแสดงออกของบุคคลได้ 
ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 166) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติสร้างความโน้มเอียงท่ีจะ เรียนรู้พฤติกรรมสร้างความ
สอดคล้องกับลักษณะชอบและพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Schiffman; & Kanuk, 2008, p. 282) หรืออาจ
สร้างการแสดงความรู้สึกภายในที่บอกว่าบุคคลสร้างความเอนเอียง พอใจ หรือไม่พอใจต่อบางสิ่ง เช่น ตราสินค้า บริการ 
ร้านค้าปลีก เป็นผลของขบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไม่สร้างให้สังเกตเห็นโดยตรงแต่ต้องสร้างออกหรือแสดงออก 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ คือ สภาวะที่สร้างความพร้อมทางจิตโดยสร้างความคิด 
ความรู้สึก แนวโน้มการสร้างพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่มีตอ่ บุคคล สิ่งของ พ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อม และสภาวการณ์ด้านจิต 

Schermerhorn (2000) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ แนวความคิดความรู้สึกให้การสร้าง               
ความตอบสนองในเชิงความคิดบวกหรือความคิดเชิงลบที่มีกับบุคคลและต่อสิ่งของ ในสภาวะแวดล้อม ทัศนคติถูกตีความ            
ได้จากบุคคลแต่ละคนเหล่านั้น 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ สรุปกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีขั้นตอนดังน้ี 
พนิดา วัฒนธีรธรรม (2554) ได้ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของผู้แทนจัด
จ าหน่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้างเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรณีศึกษา : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) “โดยแบ่ง
การสรุปการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดได้ใช้กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขายเป็นหลัก                    
โดยด าเนินการจากทีมแผนส่งเสริมการขายอย่างไรก็ตามในการขายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ยังเน้นการใช้กลยุทธ์ส่วนการตลาด
และกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านราคาโดยด้านราคาเป็นการตั้งราคาให้ถูกกว่าราคาตลาดที่ควรจะเป็นเพื่อการดึงดูดความ
สนใจของผู้แทนจ าหน่ายและส่งเสริมการขายได้ท าการสื่อสารผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด โดยในส่วนช่องทางในการรับ
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ข่าวสารของผลิตภัณฑ์จะได้รับจากพนักงานขายที่เข้ามาแนะน ามากสุด การโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์จ าพวกแผ่น
พับและบริการหลังการขาย 

สมชัย อุดมมงคลกูล (2549) ศึกษาเรื่องปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการตดัสนิใจซื้อรถจักรยานยนตข์องผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มียี่ห้อจักรยานยนต์ 
ที่ชอบที่สุด คือ ยี่ห้อฮอนด้าคิดเป็นร้อยละ 60,8 มีอายุระหว่าง 21-31 คิดเป็นร้อยละ 48.0 ระดับปริญญาตรี คิดเป็น               
ร้อยละ 19.8 อาชีพพนักงานบริษัทคิดเป็นร้อยละ 38.0 มีรายได้ต่ ากว่าหนึ่งหมื่นบาทคิดเป็นร้อยละ 47.0ในส่วนของปัจจัย 
การสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ ใน                
ระดับปานกลาง 

ปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซือ้รถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อันดับ 1 ด้านการ
ส่งเสริมการขาย และมีน้ าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก อันดับ 2 คือ ด้านการโฆษณ มีน้ าหนักการตัดสินใจอยู่ใน                
ระดับปานกลาง อันดับ 3 คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ มีน้ าหนักการตัดสินใจในระดับปานกลาง และอันดับ 4 คือ ด้านการขาย
แบบขายตรงมีน้ าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย กล่าวโดยสรุปคือ 

ผลการทดสอบพบว่าปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อันดับ 1 คือ ด้านส่งเสริมการขาย และมีน้ าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก อันดับ 2 คือ 
ด้านการโฆษณา มีน้ าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง  อันดับ 3 คือ ด้านประชาสัมพันธ์ มีน้ าหนักการตัดสินใจในระดับ
ปานกลาง อันดับ 4 คือ ด้านการขายแบบขายตรง มีน้ าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคคลทั่วไปที่มีความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลแบรนด์ FOMM ONE ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ คือ บุคคลทั่วไปที่มีความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลแบรนด์ FOMM 
ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบจ านวน            
ที่แน่นอน โดยก าหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกิน 5% ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
 วิธีสุ่มตัวอย่าง  
 ขั้นที่ 1 วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกก าหนดจากเพจที่มีแฟนเพจติดตาม              
มากที่สุดจ านวน 4 เพจโดยดูจากจ านวนกลุ่มคนท่ีมีการติดตามเพจรถยนต์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้  1. EV Car Thailand 
Community 2. FOMM One Club Thailand 3. ฟอมม์ วัน ไทยแลนด์ คลับ 4. รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก3 จ านวนที่ต้องการ 
400 ตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง และท ากูเกิ้ลฟอร์มเพื่อส่งแบบสอบถาม  โดยใช้ลิ้ง 
https://forms.gle/JAUCqvG4u2REL3yV8 ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากเพจ  

ขั้นที่ 2 ก าหนดโควตา โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มโดยเก็บทั้งหมด 400 คนและแบ่งเก็บจากกลุ่มแฟนเพจโดยแบ่ง             
เป็นเพจละ 100 คนต่อกลุ่มแฟนเพจ 
 ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างให้ครบ
ตามจ านวนที่ต้องการจ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้คือ โดยแบ่ง ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปแบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลทั่วไปทางด้านประชากรศาสตร์มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดแบบค าตอบหลายตัวเลอืก (Multiple choices) จ านวน 6 ข้อ โดยแต่ละข้อค าถามจะมีการวัด
ระดับข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลขอการสื่อสารการตลาดของรถยนตไ์ฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE การโดยใช้
ลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale ใช้มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) จ านวน 20 ข้อ ซึ่งวัดระดับข้อมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale)  มี 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ทางด้านทัศนคติ รวม
ทั้งหมด  9 ข้อ โดยค าถามมีลักษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงถึงทัศนคติเป็นการวัดแบบ Likert Scale โดยช้ีระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale ) 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้
ค าถามปลายปิด (Close-ended response questions) ลักษณะแบบสอบถามปลายปิดจ านวน 10 ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคช้ัน Interval Scale ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) เป็นค าถามที่มี
ความหมายตรงข้ามกัน 5 ระดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติ Independent t-test วิเคราะห์             
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of variance) สถิติค่าสัมประสิทธิ์แบบถดถอย (Regression Coefficient) 
และ One Way Anova ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิานข้อ 2 และเพื่อใช้ทดสอบ
สมมติฐานข้อ 3 โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
 1. ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย จ านวน  229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 และเพศหญิง จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 187 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.75 ตามล าดับผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง  25- 34 ปี จ านวน  
120 คนเป็นมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาทจ านวนเท่ากับมีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท
จ านวน 111 คน 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการการสื่อสารทางการตลาดบูรณาการของผู้สนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ 
FOMM ONE ด้านการโฆษณา พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้บริโภคมีระดับ 
ความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
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ด้านการขายโดยใช้พนักงาน พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการขายโดยใช้
พนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านการตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ พบว่า ผู้บริโภคมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้านการตลาดทางตรง พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ           
ด้านการตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ด้านเครื่องมือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ พบว่า 
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านเครื่องมือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ โดยรวมอยู่ใน                 
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด้านทัศนคติของผู้บริโภค ความสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าโดยศึกษาหาข้อมูล            
อยู่ก่อนเสมอ มากที่สุด รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ร่วมเกี่ยวกับ
รถยนต์ไฟฟ้าเช่น การ Test drive กับทางบริษัท หรืออบรมการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้ากับทางบริษัท โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
3.59 และ 3.58 ตามล าดับ ข้อมูลผู้บริโภคมีระดับความสนใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.88 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า ข้อมูลด้านพฤติกรรม ผู้บริโภคมีระดับด้านพฤติกรรมโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่าแยกตามข้อ 
พบว่า คิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีประโยชน์ต่อท่านเมื่อราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น มากท่ีสุดแยกตามข้อ พบว่า รู้สึกว่าได้มีส่วนช่วย
ในการลดภาวะโลกร้อน เวลาขับข่ีบนท้องถนน มากที่สุด 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ที ่            
แตกต่างกันสามารถสรุปผลวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

เพศ แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE  ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สถานภาพ แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ด้านการแสวงหาข้อมูล               
ด้านประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ได้ดังนี้ 

โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE มากกว่า
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพหม้าย/แยกกันอยู่และ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์  
FOMM  ONE  สูงกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพหม้าย/แยกกันอยู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 

อายุ แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกันนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ได้ดังนี้  

โดยพบว่า  ผู้บริโภคที่มีอายุ 45-55 ปี มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE สูงกว่ากลุ่มอายุ 
35-44 ปี และกลุ่มอายุ 25-34 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ด้านการแสวงหาข้อมูล 
ด้านประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกันนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้                 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ได้ดังนี้ 

โดยพบว่า  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE                
สูงกว่ากลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และกลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
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อาชีพ แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ด้านการแสวงหาข้อมูล                   
ด้านประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกันนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้            
จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ได้ดังนี้ 

โดยพบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีอาชีพอิสระ   มีการตัดสินใจน้อยกว่า กลุ่มอาชีพนักศึกษา กลุ่มอาชีพพนักงานเอกชน/
ลูกจ้าง  และกลุ่มอาชีพรับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และน้อยกว่ากลุ่มอาชีพเจ้าของ
ธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ด้านการแสวงหาข้อมูล 
ด้านประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกันนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้              
จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ได้ดังนี้ 

โดยพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ 
FOMM ONE สูงกว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15 ,000 บาท  และกลุ่มที่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และมี กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE สูงกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 
15,001-25,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50              
มีอายุช่วง 26-30 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 259 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 64.75 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
จ านวน 172 คน คน คิดเป็นร้อยละ 43.00  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทางช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านราคาโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับ            
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ด้านลักษณะ
ทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านกระบวนการโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึง
ปัญหาหรือความต้องการ ด้านการเสาะแสวงหาสารสนเทศ ด้านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรม
หลังการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการโดยรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ด้านการเสาะแสวงหาสารสนเทศโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ด้านการประเมินทางเลือกโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านการตัดสินใจ
ซื้อโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อโดยรวม อยู่ในระดับ             
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์                 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ การตลาดทางตรง เครื่องมือการติดต่อสื่อสาร
อื่น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE 

พบว่า ด้านการขายโดยใช้พนักงาน  ด้านการตลาดทางตรง  ด้านการโฆษณา  และด้านการตลาดโดยการจัดกิจกรรม
พิเศษ  ที่ค่าร้อยละ 54.80 สหสัมพันธ์ (R Square= .548) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 45.20 เป็นอิทธิพลด้านอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยไม่ได้
น ามาศึกษาในงานวิจัยนี้ เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  ด้านท่ีมีอิทธิพลมากที่สุดคือ การขายโดยใช้พนักงาน เท่ากับ 
0.291 การตลาดทางตรง เท่ากับ 0.227 การโฆษณา เท่ากับ 0.175  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการตลาดโดยการ
จัดกิจกรรมพิเศษ เท่ากับ 0.122 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยทัศนคติและการรับรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านของพฤติกรรม             
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE 

พบว่า ด้านความรู้สึก  ด้านพฤติกรรม  และด้านความรู้ความเข้าใจ  ที่ค่าร้อยละ 49.20 (R Square= .492) ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 50.80 เป็นอิทธิพลด้านอื่นๆ ที่ผู้วิจัยไม่ได้น ามาศึกษาในงานวิจัยนี้ เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
ด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านความรู้สึก เท่ากับ 0.394 รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม เท่ากับ 0.299 และ ความรู้ความเข้าใจ 
เท่ากับ 0.135  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

(People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน  ท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ              
การตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กรที่จัดกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และไปในทิศทางเดียวกัน 
 

การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการองค์กร             

ที่จัดฝึกอบรม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคัญ เพื่อน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

สมมติฐานข้อที่ 1 ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน สถานภาพ กับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE  ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน โดยเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE             
ในระดับเท่าๆกัน เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอีกทั้งผู้บริโภคทั้งสองเพศ
สามารถตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, : 44-52)              
ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรเป็นทฤษฎีที่ ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวถึง พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
เกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอกมากระตุ้น  เมื่อคนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย 

อายุ  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยพบว่าผู้บริโภคที่มีช่วงวัย 45 – 55 ปีจะกระบวนการ
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ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE มากกว่าผู้บริโภคที่มีช่วงอายุน้อยกว่า อาจเนื่องมาจากว่า ผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 
45 – 55 ปีมีรายได้และอ านาจการซื้อมากกว่าผู้บริโภคช่วงอายุที่น้อยกว่า โดยไม่สอดคล้องกับ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542, : 
44-52) ได้กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรเป็นทฤษฎีที่ ใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวถึง พฤติกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์เกิดขึ้นจากอิทธิพลภายนอกมากระตุ้น  เมื่อคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิรา ชัยโรจน์นิพัฒน์ (2561) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์                 
ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อายุของผู้บริโภค ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับสถานศึกษาแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM 
ONE ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยว่าผู้บริโภคระดับการศึกษาผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE สูงกว่ากลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี และกลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งผู้มีระดับการศึกษาสูงกว่าป ริญญาตรีมีฐานะการเงินที่มั่นคงกว่า                 
เมื่อพิจารณาตามราคากับประหยัดพลังงาน กลุ่มนี้จะมีการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE สูงสุด                       
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิรา ชัยโรจน์นิพัฒน์ (2561 : 54) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์              
อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา อายุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ในด้านราคา ด้านบริการ และ               
ด้านคุณภาพรถยนต์ในระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

อาชีพ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพกลุ่มผู้บริโภคที่มีอาชีพอิสระ   
มีการตัดสินใจน้อยกว่า กลุ่มอาชีพนักศึกษา  กลุ่มอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง  และกลุ่มอาชีพ รับราชการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และน้อยกว่ากลุ่มอาชีพเจ้าของธุรกิจ เนื่องจากเป็นอาชีพท่ีมีอิสระด้านการเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ แคทรียา 
ภู่พัฒน์ (2551 : 125) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ได้ผลการศึกษาว่า อาชีพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ด้านบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM 
ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE สูงสุด เนื่องจากกลุ่มผู้มี
รายได้เฉลี่ยกลุ่มนี้มีอ านาจการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล ศึกษากิจ (2555 : 96) ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลิฟ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา รายได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลิฟ ของผู้บริโภค 

สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยพบว่า  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE มากกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพหม้าย/แยกกันอยู่และ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ
สมรส มีกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์  FOMM  ONE สูงกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพหม้าย/แยกกันอยู่               
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และอชิรญา อินเงิน (2555 : 138-139) ได้ท าการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (City Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ 
ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสถานภาพโสดมากกว่าสถานภาพสมรส เนื่องจากเป็นเพศชาย            
จะมีความสนใจในเรื่องรถยนต์และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สูง 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดบรูณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน 
การตลาดทางตรง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE แตกต่างกัน 

ด้านการขายโดยพนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว้ โดยการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อความมีมารยาทการวางตัวของพนักงานต่อลูกค้าอยู่ในระดับมาก 
ส่วนการให้แนะน าสินค้าตรงจุดโชว์รูม รถยนต์ไฟฟ้าและการเอาใจใส่ในการบริการของพนักงานต่อลูกค้า อยู่ในระดับปานกลาง 
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ตราสินค้า การช าระเงินที่รวดเร็วและเข้าถึงง่าย การบริการหลังการขายที่รวดเร็วและใส่ใจ
ลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรรัตน์ สิทธิ,เชาว์ โรจนแสง , ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช การสื่อสารทางการตลาดที่มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า การขายโดยใช้พนักงานด้วยการใช้พนักงานแนะน าสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล 

ด้านการตลาดทางตรง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการเสนอสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอยู่ในระดับมาก และการมอบ
ส่วนลดพิเศษต่างๆ โดยเสนอรายละเอียดสินค้าและของแถมผ่านโบรชัวร์อยู่ในระดับปานกลางในระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วีรรัตน์ สิทธิ,เชาว์ โรจนแสง , ประภาศรี พงศ์ธนา พาณิช การสื่อสารทางการตลาดที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านการตลาด
ทางตรงพนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ด้านการจัดมหกรรมแสดงรถยนต์
ประจ าปี 

ด้านโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการ
วิจัยพบว่าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก และด้าน
การโฆษณาสื่อวิทยุ และการโฆษณาตามป้ายบิลบอร์ด / รถประจ าทาง / รถไฟฟ้า / รถไฟใต้ดิน อยู่ในระดับน้อย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Yang, Jie; วิงวอน, บุญฑวรรณ (2557) ได้ศึกษา กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภค จังหวัดล าปางผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ในจังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า การโฆษณามีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อมากที่สุด 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านทัศนคติ  ความรู้สึก พฤติกรรม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM 
ONE 

ด้านความรู้สึก มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด ์FOMM ONE ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยการ
วิจัยพบว่าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อการรู้สึกว่าได้มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน เวลาขับขี่บนท้องถนน ระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ รู้สึกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นนวัตกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้การสนใจในอนาคต รู้สึกว่าการซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยดูจากราคาและรายละเอียด ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ ภักดีสุข (2560 : 
43) ได้ศึกษา ปัจจัยด้านทัศนคติปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา ด้านทัศนคติด้านท่านรู้สึกได้มีส่วนช่วยในการลด
ภาวะโลกร้อน เวลาขับรถยนต์ไฟฟ้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ด้านพฤติกรรม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
การวิจัยพบว่าผู้บริโภค คิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีประโยชน์ต่อท่านเมื่อราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น ระดับดีมาก รองลงมาคือคิดว่า
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษามากกกว่ารถยนต์ทั่วไป และคิดว่าพฤติกรรมการซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการซื้อท่ีเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อรถยนต์ทั่วไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ ภักดีสุข (2560 : 
43)  ได้ศึกษา ปัจจัยด้านทัศนคติปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อ
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รถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ด้านทัศนคติด้านท่านให้ความสนใจในข้อมูล
ของรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ารถยนต์ปกติ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรถยนต์แบรนด์ FOMM ONE ควรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การตลาดตัว

ผลิตภัณฑ์ให้มีการอบรมด้านพนักงานด้านจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้า เช่น รถยนต์ไฟฟ้ามีคุณสมบัติและประสิทธิภาพของตัว
รถยนต์ไฟฟ้าเองแล้วเราสามารถออกแบบโชว์สมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าในด้านความปลอดภัยและช่วยลดมลภาวะทาง
อากาศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าและสนใจเรื่องการลดมลภาวะของ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ได้ดีขึ้นหรือมีการเพิ่มช่องทางการช าระให้มากขึ้น
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25 – 34 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพอิสระ/FREELANCE และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 35,000 บาท จะเห็นได้ว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคอยู่ในวัยท างานและอยู่ในช่วงวัยสร้างครอบครัว และมีอาชีพท่ีเป็นเจ้านายตัวเองและมีอ านาจการตัดสินใจซื้อท่ีไม่ต้อง
รอการยื่นเสนอเรื่องกู้จากหน่วยงานหรือบริษัทและกลุ่มผู้บริโภคนี้จะชอบความอนุรักษ์นิยมโดยจะสามารถตัดสินใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ การจัดกิจกรรมการตลาด รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ควรให้
ความส าคัญกับการท าด้านกิจกรรมการตลาดให้มากขึ้นโดยจากงานกิจกรรม Road Show ตามต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่และ 
ท าการออกบูธตามงานแสดงมหกรรมรถยนต์ต่างๆให้บ่อยขึ้นเพื่อท าให้ผู้บริโภคได้รู้จักแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้สื่อช่องทาง
การจัดกิจกรรมเป็นส่วนเสริมการตลาดใหดียิ่งขึ้น 

2. ด้านการส่งเสริมการขาย ทางบริษัทควรเพิ่มช่องทางการส่งเสริมการขายมากขึ้นใช้ เทเลเซลล์เป็นส่วนช่วย
ประชาสัมพันธ์รถยนต์ไฟฟ้าและใช้การพูดคุยช่องทางผ่านการบริการหลังการขายและท าโปรโมช่ันลดแลกแจกแถมพ่วงไปกับ
การขาย ควรมีการงบประมาณการแจกสินค้าพรีเมี่ยม หรือ สินค้าพิเศษเฉพาะลูกค้าแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่อขยาย
ช่องทางการขายให้มากขึ้นให้ผู้บริโภคสามารถบอกต่อแก่ผู้บริโภคท่านท่ียังไม่สนใจให้กลับมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้าให้มากข้ึน 

3. ด้านทัศนคติ ด้านความรู้ความเข้าใจโดยผู้บริโภคมีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และมีประสบการณ์ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ ในด้านความรู้สึกผู้บริโภคยังมีความรู้สึกท่ีคุ้มค่าเพื่อที่จะซื้อและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนเวลาขับขี่บนท้องถนน และ
ด้านพฤติกรรม ผู้บริโภคยังคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้บรโิภคในด้านการบ ารุงรักษาและช่วยเรื่องการไม่ใช้น้ ามัน ผู้วิจัยคิดว่าการเน้น
น าเสนอสินค้าเพื่อตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าควรให้ความส าคัญทางด้านการกลยุทธ์การตลาดด้านเชิงกิจกรรมสัมพันธ์ (CRM) 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าทั้งในด้านกิจกรรมและให้ความรู้ เนื่องจากผู้วิจัยได้พบว่า ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่ารถยนต์
ไฟฟ้าจะเป็นนวัตกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่สนใจในอนาคต และ มีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อนเวลาขับขี่บนท้องถนน อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งทางบริษัทยังต่อยอดท าการตลาดเพื่อยื่นเสนอกับทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด 

เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกัน
กับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ เพื่อสามารถน าไปก าหนดกลยทุธ์การตลาดอย่างเหมาะสมกับผูบ้รโิภคในแตล่ะพื้นทื่ 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาด้านส่วนประสมการตลาดและตราสินค้าของรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM 
ONE เพื่อเป็นประโยชน์แก่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอ่ืน ๆที่จะออกมาวางขายในตลาดใหม่ และเพื่อวางแผนการลงทุนการท า
การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ในการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 

3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มปัจจัยที่ต้องการศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะตัวแปรอิสระที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น 
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี หรือด้านค่านิยม ด้านปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและสังคม เพื่อที่จะได้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อ              
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การตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ของผู้บริโภคได้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการวงการอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และบริษัทขายรถยนต์ได้ดีมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การจัดท าวิจัยสารนิพนธ์ฉบับนี้ จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างสมบูรณ์แบบด้วยความกรุณาจาก อาจารย์                 

ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการท าสารนิพนธ์ ซึ่งมีความกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษาเป็นอย่างดี
รวมถึงการตรวจสอบข้อบกพร่อง แก้ไข และบอกกล่าวโดยให้ค้นคว้าหาข้อมูลจนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี 
ผู้วิจัยจึงขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบคุณกลุ่มคนแฟนเพจคนรักรถยนต์ไฟฟ้า และกลุ่มพนักงาน และ หัวหน้าฝ่าย รุ่นพี่ ที่เคยร่วมงานและร่วมงาน
กันโดยสละเวลามาให้ข้อมูลและร่วมมือในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในครั้งน้ี  

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติพี่น้อง ที่ได้ช่วยขัดเกลาและส่งเสริมให้ความร่วมมือกับงานวิจัย
สารนิพนธ์ครั้งนี้ โดยสนับสนุนท้ังก าลังใจมาโดยตลอดจน งานวิจัยเล่มนี้ประสบความส าเร็จมาด้วยดี 
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