
1สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

การรับรู้คุณภาพการบริการ และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

CONSUMER PERCEPTION UPON SERVICE QUALITY AND MARKETING 
PROMOTION INFLUENCE PURCHA SE INT ENTION ON ELECTRIC VEHICLES IN 

BANGKOK METRO POLITAN REGION 
 

Liuqing Xu1 
วัลภา หัตถกิจพาณิชกุล2 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการ และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภค อายุ 18 ปีขึ้น
ไป ที่ตั้งใจซื้อหรือเคยซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 
25-31 ปี มีเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาชีพพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 75,000 บาท สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพบว่า
เป็นโสด โดยอายุ เพศ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การรับรู้คุณภาพบริการ ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค และด้านการรู้จักและเข้าใจต่อ
ผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้านท่านมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ากับผู้อื่น ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 และการส่งเสริมการตลาด ด้านการ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์  ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์และด้านการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้านท่านมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ากับผู้อื่นในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: รถยนต์ไฟฟ้า การรับรู้คุณภาพการบริการ การส่งเสริมการตลาด  
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to study the perception of service quality and marketing 
promotion influencing intentions to buy electric cars in the Bangkok metropolitan area. There were 
400 interviewees collected in the research and a population who were 18 years old and intended to 
buy or had ever bought an electric car in the Bangkok metropolitan area through the questionnaire as 
a tool for data collection. Statistics analysis method used in were mean, percentage and standard 
deviation. The statistical analysis method used in testing the hypothesis included a t-test, One-Way 
Analysis of Variance, and multiple regression analysis. The results showed that most of the 
respondents were single males, aged 25-31 years old and aged 32-38, years old. It was found that 
most of the respondents were employees of private companies. Their average monthly income was 
more than 75,000 Baht. The different demographic factor has different purchase intention on electric 
cars in the Bangkok metropolitan area, were statistically significant at a level of 0.05. Tangibility, 
reliability, responsiveness and empathy were significantly at level of 0.05; meanwhile, online 
advertising, personal selling, public relations and event marketing were statistically significant at a 
level of 0.05. 
 
Keywords: Electric Vehicles, Consumer Perception upon Service Quality, Marketing Promotion  
 

บทน า 
ในปัจจุบันด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาในเวทีโลก จนน ามาสู่ข้อตกลงภายใต้

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP-21, 2015) เพื่อ
จ ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม และลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น หลายประเทศจึงหาแนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะภาคขนส่งที่มีสัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับต้นๆ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายรายจึงลงทุน
พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และนโยบายด้านยานยนต์และขนส่งของหลายประเทศมุ่งส่งเสริมยานยนต์การใช้งานไฟฟ้า
ภายในประเทศ เพ่ือทดแทนยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

ดังนั้น หลายประเทศจึงหาแนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมภาคขนส่งท่ีมีสดัสว่นการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับตน้ๆ (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก
, 2565) จึงสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicles (EV) เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้
พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆ โดยรถยนต์ไฟฟ้าได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีอันดับต้นๆ ในอนาคตด้านการขนส่ง และเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก มีส่วนช่วยในการลด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการขับเคลือ่นรถยนตพ์ลังงานเชื้อเพลิง และสามารถท่ีจะใช้พลังงานไฟฟ้าในการ
ขับขี่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ไม่มีเครื่องยนต์ที่จะท าให้เกิดการเผาไหม้ ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่จะ
ก่อให้เกิดมลภาวะสู่ช้ันบรรยากาศ นอกจากน้ีรถยนต์ไฟฟ้ายังช่วยลดปริมาณการปลอ่ยไอเสยี ปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์
ให้กลายเป็นศูนย ์(Net Zero) (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2565) 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้เห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมของรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 
เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการขับเคลื่อน
รถยนต์พลังงานเช้ือเพลิง เพราะรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่ท าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ซึ่งประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าใน
อนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ ามันเช้ือเพลิงในการขับเคลื่อนอย่างเป็นนัยส าคัญทางเศรษฐกิจผู้วิจัย 
จึงสนใจศึกษาถึง"การรับรู้คุณภาพการบริการ และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่ออธิบายเหตุผลในการรับรู้คณุภาพการบรกิาร 
และการส่งเสริมการตลาด ท าให้เข้าใจในอิทธิพล ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัย
นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ รวมถึงภาครัฐสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า  

ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อความตั้ งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า            

ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนและสถานภาพ            

มีความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน 
2. การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 
3. การส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์

นั้นจะประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้เป็นที่นิยมใช้ใน การแบ่งส่วนการตลาด และช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ มีดังน้ี 

1. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญในด้านพฤติกรรมและในการบริโภคที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจาก มี
อารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้และการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกิจการบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองให้
สูงสุด ในปัจจุบัน ตัวแปรด้านเพศ มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดจากการที่
สตรีท างาน มากขึ้น 

2. ระดับการศึกษา (Education) ระดับการศึกษาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิด หรือทัศนคติของแต่ละ
บุคคล การที่คนมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ย่อมท าให้ความคิดและทัศนคติ แตกต่างกันตามไปด้วย คนที่มีระดับ
การศึกษาท่ีสูงย่อมท าให้มีความคิดและทัศนคติที่ดีกว่าคนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่า 

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลนั้น จะน าไปซึ่งความต้องการในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ท่ีแตกต่างกัน  
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4. รายได้ (Income) ระดับรายได้จะเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมหรือรูปแบบในการด าเนินชีวิต การเลือกซื้อ
สินค้าต่าง ๆ เช่น คนท่ีมีรายได้น้อยก็จะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าคนท่ีมีรายได้เยอะ เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการบริการ ธนเดช สุวรรณโชติ (2563) ให้ความหมายการรับรู้ว่า 
หมายถึง การที่บุคคลได้รับตีความ และตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับรู้ข้อมูลและ
การแปลข้อมูลให้ เป็นข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจ 
และประสบการณ์จึงจะสามารถท าให้แปลความถูกต้อง พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2563) ให้ความหมายการรับรู้ หมายถึง 
การเกิดสัมผัสอย่างมีความหมายและเป็นประสาทสัมผัสเกิดการสัมผัสขึ้น และตีความแห่งการสัมผัสได้รับออกมาเป็นสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายอันเป็นสิ่งที่รู้จักและเข้าใจกัน และในการแปลความหมายของการสัมผัสนั้นที่อินทรีย์ต้องใช้
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม ดังนั้นหากเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเรื่อง นั้น ๆ ไปก็จะไม่มีการรับรู้ในสิ่งนั้น ๆ แต่จะ
เกิดเฉพาะการสัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด Kotler และ Keller (2009) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด 
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจ แก่กลุ่มเป้าหมาย อติชาติ โรจนกร 
(2562) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะให้ข้อมูล ชักชวน เร่งเร้า จูงใจให้ผู้บริโภคเป้าหมาย 
จะต้องมีลักษณะส าคัญ 3 รูปแบบคือ ต้องเรียกร้องความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ ต้องมีความเข้าใจตรงกันท้ังผู้ซื้อและ
ผู้ขายและจะต้องเร่งเร้าความต้องการของผู้ซื้อได้ สรุปได้ว่า การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กระบวนการทางด้านการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่มีการบูรณาการให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการต้ังใจซ้ือ ศศิมา สุขสว่าง (2562) การตัดสินใจที่ดีนั้น มีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.  ก าหนดขอบเขตความส าคัญของการตัดสินใจ (Identity of Decision Making)  
2.  รวบรวมทางเลือกที่มีท้ังหมดออกมา (List the Option)  
3.  ศึกษาและก าหนดขอบเขตของแต่ละทางเลือก (Rating the Option)  
4.  ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด (Select the Best Solution)  
5. ประเมินการตัดสินใจ (Evaluate the Decision)  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า หมายถึง รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้

พลังงานไฟฟ้าที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆ การขับเคลื่อนของรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่มีการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสู่ช้ันบรรยากาศโลก เหมือนการเผาไหม้เช้ือเพลิงของรถยนต์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaires) และศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิดและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการเก็บข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ตั้งใจซื้อหรือเคยซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล อายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค านวณจากสูตรการค านวณแบบไม่ทราบประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% 
และความผิดพลาดไม่เกิน 5% จากการค านวณกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และส ารองไว้ 15 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 
ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในรูปแบบของ Web Page ผ่าน Google Forms 
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หลังจากนั้นจะน า Link หรือ QR Code ไปส่งผ่านให้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์เพื่อรวมแบบสอบถามทั้ง 400 ตัวอย่าง
ต่อไป 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นค าถาม

ชนิดปลายปิด ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยก าหนดประเด็นส าคัญของค าถามขึ้นภายใต้การรวบรวมและศึกษาข้อมูลที่ได้จาก
ต ารา เอกสาร ทฤษฎี กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยในการสร้างแบบสอบถามจึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Close Ended Question) มี
จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือก
เพียงค าตอบเดียว (Likert Scales) มีจ านวนท้ังหมด 15 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกเพียงค าตอบ
เดียว (Likert Scales) มีจ านวนท้ังหมด 14 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่ง
ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด แบ่งเป็น 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale Method) ในรูปแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert's Scale) มีจ านวนท้ังหมด 5 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด กลุ่มอ้างอิง และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ โดย

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยการหาค่าต่ าสุด และสูงสุด 
4. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-Way Analysis of Variance (One-

Way ANOVA และสถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การรับรู้คุณภาพการบริการ และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ 

ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 252 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 63 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 25-31 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 มีรายได้เฉลี่ย มากกว่า 75,000บาท 
จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการบริการ พบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.62 รองลงมาคือด้าน
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ความไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้บริโภคและด้านการรู้จักและเข้าใจต่อผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด พบว่าการส่งเสริมการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ ด้าน
การขายโดยใช้พนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ด้านการให้ข่าว
และประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า พบว่า ความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าประหยัดมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามัน และขับเงียบ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.36 รองลงมาคือ ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ท่านมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ากับผู้อื่น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าชาร์จเร็วและ
ชาร์จสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และท่านมีความรู้เกี่ยวกับระบบการท างานของรถยนต์ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 
ตามล าดับ 

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ

สถานภาพ มีความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้าน
ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่เสมอ ด้านท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าประหยัดมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามัน และ
ขับเงียบ ด้านท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าชาร์จเร็วและชาร์จสะดวก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.05 บริโภคที่มี
อายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้านท่านรับรู้ว่า
รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามัน และขับเงียบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.05 ผู้บริโภคที่มี
การศึกษาแตกต่างกัน มีความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้านท่าน
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่เสมอ ด้านท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าประหยัดมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามัน และขับ
เงียบ ด้านท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าชาร์จเร็วและชาร์จสะดวก และด้านท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์
ไฟฟ้ากับผู้อื่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไม่ได้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลด้านท่านติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่เสมอ ด้านท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าประหยัดมากกว่ารถยนตท์ี่ใช้น้ ามัน และขับเงียบ ด้าน
ท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าชาร์จเร็วและชาร์จสะดวก ด้านท่านมีความรู้เกี่ยวกับระบบการท างานของรถยนต์ไฟฟ้า ท่านมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ากับผู้อื่น และด้านท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์
ไฟฟ้ากับผู้อื่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่สถานภาพแตกต่างกันมีความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์
ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานข้อที่  2 การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การรับรู้คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้าน
ความไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค และด้านการรู้จักและเข้าใจต่อผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ด้านท่าน
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่เสมอ การตอบสนองต่อผู้บริโภคมากที่สุด รองลงมาคือการรู้จักและเข้าใจต่อ
ผู้บริโภค โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.713 และ 0.279 ซึ่งทั้งสองข้อนี้สามารถอธิบายการรับรู้
คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ร้อยละ 19.00  
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ด้านท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าประหยัดมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามัน และขับเงียบ มีการตอบสนองต่อผู้บริโภคมากที่สุด 
รองลงมาคือความเป็นรูปธรรมของการบริการ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.491 และ 0.214 ซึ่งท้ัง
สามข้อนี้สามารถอธิบายการรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ได้ร้อยละ 7.80 ด้านท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าชาร์จเร็วและชาร์จสะดวก มีการตอบสนองต่อผู้บริโภค โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.989 ซึ่งสามารถอธิบายการรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ 
ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ร้อยละ 18.60 ด้านท่านมีความรู้เกี่ยวกับระบบการท างาน
ของรถยนต์ไฟฟ้า มีการตอบสนองต่อผู้บริโภคมากที่สุด รองลงมาคือความไว้วางใจได้ ด้านการรู้จักและเข้าใจต่อผู้บริโภค
และความเป็นรูปธรรมของการบริการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.728 0.449 และ 0.281 ซึ่งทั้ง
สามด้านนี้สามารถอธิบายการรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ได้ร้อยละ 21.90 ด้านท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ากับผู้อื่น มีการตอบสนองต่อ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือความไว้วางใจได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.578 และ 0.333 ซึ่ง
ทั้ งสองข้อนี้สามารถอธิบายการรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ร้อยละ 15.20 

สมมติฐานข้อที่ 3 การส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย ด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงาน ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์และด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่ ด้านท่าน
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่เสมอ มีการขายโดยใช้พนักงานมากท่ีสุด รองลงมาคือการโฆษณาผ่านสือ่ออนไลน์
และการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.450 0.334 และ 0.231 ซึ่ง
สามารถอธิบายการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ได้ร้อยละ 25.10 ด้านท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าประหยัดมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามัน และขับเงียบ มีการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดมากที่สุด รองลงมาด้านการขายโดยใช้พนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.487 และ 
0.295 ซึ่งสามารถอธิบายการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ได้ร้อยละ 18.70 ด้านท่านรับรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าชาร์จเร็วและชาร์จสะดวก มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดมาก
ที่สุด รองลงมาคือการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และการขายโดยใช้พนักงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ 0.808 0.322 และ 0.305 ซึ่งสามารถอธิบายการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ร้อยละ 33.00 ด้านท่านมีความรู้เกี่ยวกับระบบการท างานของรถยนต์ไฟฟ้า มีการ
ขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ 0.542 0.278 และ 0.203 ซึ่งสามารถอธิบายการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ร้อยละ 28.30 ด้านท่านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รถยนต์ไฟฟ้ากับผู้อื่น มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือการขายโดยใช้พนักงาน และการโฆษณาผ่าน
สื่อออนไลน์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.693 0.218 และ 0.157 ซึ่งสามารถอธิบายการส่งเสริม
การตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ร้อยละ 31.90 
 

สรุปผลและอภิปราย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การรับรู้คุณภาพการบริการ และการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ใน

การซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
สถานภาพ มีความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า 
ความแตกต่างทางเพศ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกต่างกัน โดย
เพศชายมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าเพศหญิง เนื่องจากใบปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟ้ามีเทคโนโลยีสูง
กว่ารถยนต์ทั่วไป และการใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องเรียนความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า เพศชายจึงมีความต้องการใช้งานรถยนต์ 
มีความสนใจ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมถึงความละเอียดถี่ถ้วนในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมูลค่า
แตกต่างกันได้ดีกว่าเพศหญิง ผู้ประกอบการจึงควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นความ
ตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในเพศชายให้สูงขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้ เติบโตต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ                
พิทยุตม์ โตข า (2565) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของปัจจัยทีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แตกต่างกัน โดยพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยการตลาดเชิงเนื้อหาด้านเนื้อหาการน าเสนอ  

ความแตกต่างทางอายุ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย ผู้บริโภคที่มีช่วงวัย 25 – 31 ปีจะมีความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
มากกว่าทุกช่วงวัยเนื่องจากช่วงอายุดังกว่าเป็นช่วงอายุหรือเจนเนอเรช่ัน Y ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้มีความเชียวชาญพร้อมปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและ IT ได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นช่วงอายุที่มี
จ านวนมากท่ีสุดในสังคมการท างานมีก าลังซื้อสูง และช่ืนชอบความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในด้านของบริการและการใช้ชีวิต 
มีความเชียวชาญด้านการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี เพราะการท างานต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลักจึงมีความสนใจในการ
ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสูงกว่าทุกช่วงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทนา วันคนิตย์ (2563) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ Generation Y 

ความแตกต่างทางการศึกษา มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
แตกต่างกัน เนื่องจากในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งใหม่ๆในประเทศไทย ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่สูงจะมีความ
สนใจหรือการรับรู้ต่อการด ารงชีวิต เทคโนโลยีช้ันสูง สังคม และสิ่งแวดล้อมมากว่าคนอื่น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ราชโชติ เหลืองจันทร์ (2565) 

ความแตกต่างทางอาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
แตกต่างกัน เนื่องจากการขายรถยนต์ไฟฟ้าไมไ่ด้แบง่กลุ่มเป้าหมายตามระดบัการศึกษา แต่จะเน้นแบ่งตามไลฟ์สไตล ์หรือ
สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจมากกว่า และในปัจจุบันไม่ว่าอาชีพใด จ าเป็นต้องใช้รถในการเดินทาง เพื่อตอบสนอง
ความสะดวกสบายของตนเอง และเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีหลากหลายประเภท หลากหลายราคาและขนาดรถ ที่ตอบ
โจทย์แต่ละกลุ่มผู้บริโภคอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธา โนนทิง (2562)  

ความแตกต่างทางรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 75,000 บาท 
ถือเป็นผู้ที่มีรายได้สูง มักมีแนวโน้มการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีระดับรายได้สูง มีความช่ืน
ชอบเทคโนโลยีระดับสูง และมีเด็กในครอบครัว มีแนวโน้มจะซื้อรถยนต์คันใหม่มากกว่าปกติ นอกจากนี้ผู้ที่มีรถยนต์ใน
ครอบครองมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนรถยนต์ทุก 3-5 ปี หรือ 7-10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฑิฆัมพร ทวีเดช (2563)  

ความแตกต่างทางสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล แตกต่างกัน เนื่องจากสถานภาพไม่ได้เป็นตัวก าหนดการเกิดความตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ เพราะไม่
ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีครอบครัว ก็ต้องใช้รถเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของตัวเอง และสถานภาพสมรสไม่ได้
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตั้งใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรดิษฐ์ อัครมิ่งมงคล (2563)  
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สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
ไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภค ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อผู้บริโภค และด้านการรู้จักและเข้าใจต่อผู้บริโภคมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากการวิจัยพบว่า  

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการพบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจ ในการซื้อรถยนต์ไ ฟฟ้า ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จ ากัด (2564)  

ด้านความไว้วางใจได้พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจากผู้บริโภคทราบถึงปัญหา
ของรถยนต์รูปแบบอื่นๆ จากหลากช่องทาง การสื่อสารการตลาดของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบไฟฟ้า จึงเป็นเพียงการ
ตอกย้ าให้ ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงด้านความไว้วางใจได้นั้นๆ มากขึ้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา บุญปลูก 
(2561)  

ด้านการตอบสนองต่อผู้บริโภคพบว่า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Frost & Sullivan (2018)  

ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อผู้บริโภคพบว่า  ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจ ในการซื้อรถยนต์ ไฟฟ้า ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีของ Byron Sharp (2010)  

การรู้จักและเข้าใจต่อผู้บริโภคพบว่า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
วราภรณ์ หัตถกี (2564)  

สมมติฐานข้อที่ 3 การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย ด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการ
ขาย ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์และด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากการวิจัยพบว่า 

ด้านการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์พบว่า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้านการส่งเสริมการขายพบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร 
ปานกล้า และชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ (2563) 

ด้านการขายโดยใช้พนักงานพบว่า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ 
Byron Sharp (2020)  

ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศันสนีข์ พรหมมาศ (2563)  

ด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดพบว่า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ               
เจนจิรา ภาคบุบผา (2561)  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีอายุ เพศ การศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี

กระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟต่างกัน ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าที่ต่างกันของผู้บริโภค ว่าผู้บริโภคนั้นมีปัญหาและความต้องการอะไรบ้างมีวิธีการแสวงหาข้อมูล การพิจารณา
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้ออย่างไร ซึ่งจะท าให้ตระหนักถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ดังนั้น
ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดในกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ช่วงอายุ 25–31ปีและมี
รายได้มากกว่า 75,000 บาทเนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สูงกว่ากลุ่มอื่น 

2. ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจเกี่ยวข้องรถยนต์ไฟฟ้าควรพิจารณาเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการบริการ เพราะ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบไฟฟ้า มีจุดเด่นคือ เป็นรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้บริโภคใส่ใจที่จะรับรู้ปัญหา
มากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจเกี่ยวข้องรถยนต์ไฟฟ้าควรให้ความสนใจในความพึงพอใจของด้านผู้บริโภคจาก เช่น
ด้านคุณภาพบริการหลังการขาย ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านสื่อสารกับผู้บริโภคและด้านนโยบายการตอบรับ
ผู้บริโภค เพื่อท าให้ผู้ผู้บริโภคได้รับรู้บริษัทใส่ใจและรับผิดชอบต่อผู้บริโภค อีกอย่างหนึ่ง ใส่ใจความถูกต้องและความเป็น
จริงของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค หลังจากได้รับข้อมูลแบบสอบถามแล้ว ควรวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ข้อมูล เพื่อจับความต้องการของผู้บริโภคให้เจอ และสร้างบริการเสริมมาตอบสนองความต้องการมาพัฒนาคุณภาพการ
บริการ อีกทั้งผู้ประกอบท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าควรสร้างภาพลักษณ์ให้กว้างขึ้น เพื่อสร้างการยอมรับนวัตกรรม
กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากข้ึน เช่น ท าการสื่อสารการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดการแข่งขันรถยนต์
ไฟฟ้า เปน็ต้น 

3. ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจเกี่ยวข้องรถยนต์ไฟฟ้าควรพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ซึ่งผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจเกี่ยวข้องรถยนต์ไฟฟ้าควรมีการอบรมพนักงาน รวมถึงความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและสามารถตอบค าถามให้กับผู้บริโภคได้ ก่อนเริ่มงาน อีกอย่าง นอกจากออโต้โชว์
แล้ว บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าควรจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคง่าย เช่นกิจกรรมทดลองขับรถถึงบ้าน 

4. จากผลวิจัยระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ไฟฟ้าของผู้บริ โภค ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่ามีระดับการตัดสินใจด้านการแสวงหาข้อมูลมากสุด ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้อง
น าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า ให้ครบถ้วนมากที่สุดด้วยข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อให้ผู้บริโภคน าข้อมูลไปเปรียบเทียบ 
ก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ และจากผลการวิจัยระดับความคิดเห็นส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายทั้ง On-line 
และ On-site ให้สอดรับกับความต้องการของประชากร ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ส าเร็จ เนื่องด้วยความเมตตา และเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ความช่วยเหลือ

เป็นอย่างดีจาก อาจารย์ ดร.วัลภา หัตถกิจพาณิชกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้ ที่ได้ค าปรึกษา แนะน า 
และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนกระทั่งได้เป็น สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ์อันประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ .ดร.สุภาภรณ์ 
ประสงค์ทัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
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คณุภาพของเครื่องมือแบบสอบถามที่ได้ให้ค าแนะน าต่าง ๆ รวมถึงเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าแนะน า  
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่าน เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ  
เพื่อสังคม ที่ได้มอบความรู้ ให้ประสบการณ์ และการสนับสนุนที่ดีแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมช้ันทุกท่านที่ให้
ก าลังใจและสนับสนุนสมอมา 

สุดท้าย ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์เรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยส าหรับประกอบการที่ท าธุรกิจ
เกี่ยวข้องรถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางน าธุรกิจหรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งนี้หากมีความบกพร่อง
ประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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