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เลือกใชรถยนตไฮบริด รถยนตปลั๊กอินไฮบริด และรถยนตไฟฟา 
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การศึกษาคนควาอิสระน้ีเปนการวิเคราะหทางการเงินและทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชรถยนตไฮบริด รถยนตปลั๊กอินไฮบริด และรถยนตไฟฟาเปรียบเทียบกับรถยนตเบนซิน แยก

ตามประเภทเชื้อเพลิง ผลการวิเคราะหทางการเงิน พบวา รถยนตไฮบริดจะมีความคุมคาทางการเงิน

มากกวารถยนตปลั๊กอินไฮบริด และรถยนตไฟฟา เม่ือเทียบกับรถยนตเบนซิน โดยที่รถยนตไฮบริดที่ใช

นํ้ามันเบนซิน 95 เปนเชื้อเพลิงมีความคุมคามากที่สุด ซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 3.34 ป (3 ป 5 

เดือน)  มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 243,673.84 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการรอยละ 67.51 

และ อัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 5.87 เทา     

       สําหรับความคุมคาทางเศรษฐกิจ พบวา 

รถยนตไฟฟามีความคุมคาทางเศรษฐกิจมากกวารถยนตไฮบริด และรถยนตปลั๊กอินไฮบริด เน่ืองจาก

รถยนตไฟฟาจะมีผลประโยชนจากการลดกาซคารบอนไดออกไซดและลดมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ คิด

เปนมูลคาเทากับ 14,788.79 บาทตอป โดยท่ีการเลือกใชรถยนตไฟฟา แทนการใชรถยนตเบนซินที่ใช

นํ้ามันแกสโซฮอล E85 เปนเชื้อเพลิง จะมีความคุมคาทางเศรษฐกิจมากที่สุดซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุน

เทากับ 10.60 ป (10 ป 8 เดือน) มีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 123,444.52  บาท อัตราผลตอบแทน

ภายในโครงการเทากับรอยละ 9.39 และอัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 1.31 เทา 

การวิเคราหความออนไหวทางการเงินและทางเศรษฐกิจ พบวา ทั้งรถยนตไฮบริด รถยนตปลั๊ก

อินไฮบริด และรถยนตไฟฟา มีปจจัยที่สงผลตอความคุมคาทางการเงินและทางเศรษฐกิจมากที่สุด คือ 

การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน 
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Abstract 

This study analyses customer economic and financial cost-benefit of selecting hybrid 

vehicle, Plug-In Hybrid vehicle, and electric vehicle comparing to gasoline vehicle under various 

fuel type scenarios. The financial analysis of this study finds that selecting hybrid vehicle using 

gasoline 95 instead of Plug-In Hybrid vehicle and electric vehicle when compared to gasoline 

vehicle provides highest net present value of 243,673.84 baht with 15 years duration and 3.34 

years of payback period. The benefit-cost ratio and internal rate of return are 5.87 and 67.51% 

respectively. 

For economic perspective, this study finds that electric vehicle has more economic 

value than hybrid vehicle and Plug-In Hybrid vehicle, which electric vehicle has a benefit of 

14,788.79 baht of reducing Carbon Dioxide emissions and unhealthy pollution. The selection of 

electric vehicle instead of gasoline vehicle using gasohol E85 provides highest economic value 

by providing a net present value of 123,444.52 baht with 10.60 years of payback period and the 

benefit-cost ratio and internal rate of return of 9.39% and 1.31 respectively. 

The sensitivity analysis of this study finds that the change of oil price is the most-

affected factor to financial and economic value of hybrid vehicle, Plug-In Hybrid vehicle, and 

electric vehicle. 
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