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บทน ำ 

รถยนต์เป็นพาหนะส าคัญที่สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานและผู้บรโิภคส่วนใหญ่ยังคงต้องการใช้งานรถยนต์ต่อไป 
ขณะเดียวกัน การเห็นความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมโลกของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมทั้งนโยบายภาครัฐเนเธอร์แลนด์และ
สหภาพยโุรปผลักดันให้การใช้งานรถยนต์เชื้อเพลิงลดลงและมีการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทดแทนมากขึ้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะส่งกระทบผลต่อผู้ประกอบการรถยนต์และรูปแบบธุรกิจบริการที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจบริการให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นกุญแจส าคัญส าหรับธรุกจิบริการในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต 

โดยรายงานฉบับนี้จะเสนอเกีย่วกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในเนเธอร์แลนด์และสถติิล่าสุดเกี่ยวกับตัวเลขยอดขาย การเป็น
เจ้าของรถยนต์ ความสนใจเปลี่ยนจากรถยนตเ์ชื้อเพลิงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ความส าคญัของการตลาด และ
ข้อเสนอแนะส าหรับบริการหลังการขายที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย 

 

1. เจำ้ของรถยนต ์

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2018 ยอดขายรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสองเติบโตขึ้นมากกว่าปีท่ีผ่านมา โดยเป็นยอดขายรถยนต์
ใหมจ่ านวนรวม 253,410 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และมียอดขายสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2018 จ านวน 47,117 คัน นับตั้งแต่ปี 
2012  รถยนต์ที่ได้รับความนยิมจากผู้บริโภคดัชตส์ูงสดุอันดับหนึ่งยงัคงเป็น Volkswagen มีการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่และ
จ าหน่าย 29,000 คัน คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 11.4 ของตลาดรถยนตด์ัชต์ ตามด้วยอันดับสอง Renault และอันดับสาม Opel 
ทั้งนี ้ในปี 2017 มีการจ าหน่ายรถยนต์ใหม่จ านวน 414,538 คัน และได้คาดการณ์ยอดขายรถยนต์ใหม่ปี 2018 ท่ีจ านวน 
430,000 คัน 

ทั้งนี้ แม้ว่ารถยนต์จะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ แต่ยังมีผูบ้ริโภคบางกลุม่ทีเ่ห็นว่ารถยนตไ์ม่ใช่สิ่งจ าเป็น
และไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป โดยจากงานวิจัยแห่งหนึ่งพบว่า ผู้บรโิภคกลุม่หนึ่งมีความสนใจซื้อรถยนต์เป็นของตนเองน้อยลง
และสนใจใช้บริการเช่ารถหรือบรกิารขนส่งแทนมากขึ้น จากผลส ารวจผู้บริโภคกลุ่มนี้ พบว่า ครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคทีม่ีรถยนต์
เป็นของตนเองไม่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์อีกภายในปี 2025 หากในอนาคตสามารถใช้บริการระบบขนส่งอัจฉริยะ 
(intelligent mobility solutions) ที่ดีกว่าแทนได้ รวมทั้งยังต้องการเปลีย่นวิถีการด าเนินชีวิตหรือ life style ใหม่ ซึ่งเป็น
เหตุผลหลักจาก 1 ใน 3 ของผู้บริโภคกลุ่มนี้  

 

1.1 รถยนต์มือสอง 

จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท าใหย้อดขายรถยนต์มือสองผ่านบริษัทตัวแทนจ าหน่าย (dealer) และจากเจ้าของโดยตรงใน
เนเธอร์แลนด์ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2018 เติบโตขึ้นร้อยละ 9 จ านวน 624,000 คัน โดยยอดขายจากผู้เป็นเจา้ของเองจ านวน 
346,788 คัน เติบโตขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 1.2 รถยนต์ไฟฟ้า 

รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจบุันยังคงมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรถยนตเ์ชื้อเพลิง จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่สามารถ
น ามาทดแทนรถยนต์เช้ือเพลิงได้อย่างเต็มที่ การท าใหร้ถยนตไ์ฟฟ้ามีราคาเทยีบเคียงกับรถยนต์เช้ือเพลิงได้นั้นจะสร้างความ
น่าสนใจให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะที่ยังมีจ านวนไม่มากเพียงพอต่อปริมาณ
รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนั้น ยังคงเป็นข้อกังวลของผู้บริโภคที่ก าลังคดิเปลีย่นจากรถยนต์เช้ือเพลิงเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 
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  1.3 ภาษีรถยนต์ BPM 

ยอดขายของรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่ในเนเธอร์แลนด์ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2018 เติบโตดีกว่าปทีี่ผ่านมา ภาครัฐสามารถ
สร้างรายได้จากการจัดเก็บภาษีรถยนต์ BPM (Belasting personenauto’s en motorrijwielen) ส าหรับรถยนต์ใหม่และ
รถยนต์น าเข้ามือสองทีจ่ดทะเบียนในเนเธอร์แลนด์รวม 2.1 พันล้านยูโร โดยเป็นภาษีจากรถยนต์น าเขา้มือสอง (Parallel 
import) 386 ล้านยูโร ทั้งนี้ อัตราภาษี BPM จะขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์น าเข้า อายุการใช้งาน สภาพรถยนต์ และ
ปริมาณสาร CO2  ที่ปล่อยสู่อากาศ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบยีบจาก EU  

การน าเข้ารถยนต์มือสองจากต่างประเทศนีส้ร้างความกังวลต่อรายได้ภาครัฐเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากแต่ละประเทศในภูมิภาค
ยุโรปที่เป็นเขตการค้าเสรีมรีาคาขายและอตัราภาษีในประเทศท่ีแตกต่างกัน การน าเข้ารถยนต์มือสองที่มีมูลค่าต่ าท าให้ภาครัฐ
เนเธอร์แลนด์จัดเก็บภาษไีด้น้อยลง รวมทั้งการประเมินมลูค่ารถยนต์น าเข้ามือสองที่แท้จริงอย่างนั้นสามารถท าได้ยากและ
ภาครัฐรับรู้ถึงประเด็นท่ีเกดิขึ้น โดยภาครัฐพยายามเร่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษเีพื่อลดการร้องเรียนหรือ
ข้อพิพาทท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากราคาประเมินที่แตกต่าง และพยายามมิให้ขัดต่อกฎระเบยีบของสหภาพยุโรป  

ขณะเดียวกัน สถาบันและองค์กรต่างๆ พยายามสรา้งความโปร่งใสและเปดิกว้างของตลาดรถยนตม์ากข้ึน โดยรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับประวตัิของรถยนต์และใหข้้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องภาษี รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มราคาจาก BOVAG และส านักงาน
จัดเก็บภาษเีพื่อแสดงรายการราคาพิเศษท่ีนอกเหนือจากที่ระบไุว้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อการแข่งขันอย่าง
ยุติธรรมในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ดัชต์   

 

2. บริกำรหลงักำรขำย 

บริการหลังการขายนับว่าเป็นส่วนส าคัญของภาคธรุกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่สามารถสร้างรายได้รอ้ยละ 20 และคดิเป็น
ร้อยละ 50 ของผลก าไรส าหรับ OEM’s ปี 2017 โดยธุรกิจบริการหลังการขายจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่มีการคาดหวังสูงข้ึนในอนาคต ทั้งเรื่องความสะดวกสบายและการบริการที่รวดเร็ว รวมทั้งเทคโนโลยี
ทันสมัยที่สามารถสนับสนุนงานบริการหลังการขายได้  

  

2.1 รูปแบบการให้บริการในอนาคต  

จากสถิตผิลวิจยัพบว่า ผู้ขับขี่รถยนต์รุ่นใหม่ที่มีอายุ 21-36 ป ี(Millennials)  มากกว่าครึ่งไมส่ะดวกหรือไมต่้องการน ารถยนต์
เข้าศูนย์ซ่อมด้วยตนเองและยินดจีา่ยค่าธรรมเนียมรายเดือนส าหรับบริการรบั-ส่งรถยนต์ส่งศูนย์ซ่อม โดยอัตราค่าบริการที่ผู้
ขับข่ีรถยนต์ส่วนใหญ่ (ทุกช่วงอายุ) ยินดีจ่ายไม่เกิน 50 เหรียญดอลล่าห์สหรัฐฯ ซึ่งร้อยละ 60 เตม็ใจจ่ายค่าบริการส าหรับ
บริการในเวลากลางคืน ร้อยละ 60 เต็มใจจ่ายค่าบริการส าหรับบริการรับ-ส่งถึงบ้าน ร้อยละ 55 เต็มใจจ่ายค่าบริการส าหรับ
บริการรบั-ส่งถึงที่ท างาน และ ร้อยละ 46 เต็มใจจา่ยค่าบริการส าหรับบริการรับ-ส่งตามสถานท่ีทีส่ะดวก  

ทั้งนี้ บริการรับ-ส่งรถยนต์เข้าศูนยซ์่อมอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบริการหลังการขายส าหรบัอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต 
โดยแนวคิดบริการหลังการขายในยุคดิจิตอล ท าให้เกิดการคิดค้นบรกิารในรูปแบบ“invisible service”  ทีผู่้ใช้บริการสามารถ
รับข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนก าหนดการตรวจเช็คสภาพรถจากผู้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์หรือแอพพลิเคช่ัน เพื่อ
ความสะดวก ประหยัดเวลา ลดความเสีย่งเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรูปแบบเกา่ และมีความโปร่งใสของการบริการด้วย
ระบบข้อมลูแบบเรยีลไทม์ท่ีทันสมยั ผู้ใช้บริการสามารถเลือกวันเวลาและสถานท่ีที่ต้องการ รวมทั้งสามารถรับรถส ารองใช้งาน
ระหว่างการซ่อมบ ารุงได้ในเขตพื้นที่ท่ีสะดวก ขณะที่ผู้ให้บริการจะสง่ตัวแทนมารับรถยนต์ตามสถานท่ีที่ระบุไว้ และท าการแจ้ง
เตือนในรูปแบบเดียวกันเมื่อการซอ่มแซมหรือตรวจเช็คสภาพรถเสรจ็สิ้น (Schmidt, Huber, & Sernia, 2018) 
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Figure 1: ผูข้บัขี่รถยนต์ทีไ่ม่ตอ้งการน ารถเขา้ศูนย์ซ่อมดว้ยตนเอง (%)

 

 

 

 

 

Figure 2: ผูข้บัขี่รถยนต์ยินดีจ่ายค่าบริการส าหรบับริการรบั-ส่งรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อม (%) 
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2.2 การพัฒนาของอุตสาหกรรมรถยนต์ดัชต์  

การพัฒนาของอุตสาหกรรมรถยนต์ดัชต์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ อาทิ ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
ปารีส (Paris Agreement) ข้อตกลงและสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ ข้อตกลงการเลิกใช้พลงังาน fossil การเติบโต
ของจ านวนประชากรโลก การลดสารเรือนกระจก การเดินหน้าเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือก การให้ความส าคญักับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจดัชต์ ฯลฯ โดยปจัจัยเหล่านีน้ าไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ นอกจากน้ี
ความร่วมมือของภาคเอกชนและนโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญต่อแนวโนม้การใช้งานรถยนตใ์นอนาคต รวมทั้ง
ผู้บริโภคดัชตห์รือผู้ขับข่ีรถยนต์ในปัจจุบันไดเ้ห็นความส าคญัในพลังงานท่ียั่งยืนและมีแนวโนม้จากการใช้งานคนเดียวสู่การใช้
งานร่วมกัน (shared usage) มากขึ้น ทั้งนี ้Green Deals เป็นหนึ่งในโครงการของภาครัฐที่มีข้อตกลงร่วมกับบริษัทและ
องค์กรต่างๆเพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีก าหนดระยะเวลาโครงการประมาณ 2-3 
ปี และมรีะบบจดัการส่วนกลางเพือ่สร้างความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ที่เกี่ยวข้อง (RVO, 2018) 
 
ในส่วนของผู้ประกอบการนั้นพยายามพัฒนาคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปความคาดหวังของผู้บริโภคในตลาดและก าหนด
ราคาขายใหม้คีวามน่าสนใจมากขึน้ รวมทั้งควบคุมปริมาณสาร CO2 ให้เป็นไปตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมปี 2021 ขณะที่จุด
ชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้าทีเ่ป็นอีกปัจจัยส าคัญในการผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บรโิภคนั้นยังคงมไีม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์
ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ท้ังนี้เนเธอร์แลนด์พยายามเร่งพัฒนาจุดชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทัง้ในเขตภูมิภาคและตาม
แนวพรมแดนเพื่อบรรลุข้อตกลงดา้นสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนจุดชาร์จที่คาดการณ์ว่ามีความต้องการถึง 1.8 
ล้านจุด ภายในปี 2030 

 

 

 

Figure 3: นโยบาย Green Deals ปี 2011-2016  
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Figure 4: รถยนต์ไฟฟา้ ปี 2008-2020 

 

 

 

บริษัทผู้ประกอบกำร เป้ำหมำยกำรตลำด 

BMW 2017: ยอดขายรถยนต์ไฟฟา้ จ านวน 100,000 คนั  

2021: น าเสนอเคร่ืองยนต์ไฟฟา้ FCEV สูต่ลาด 

2025: ยอดขายรถยนต์ไฟฟา้ BEV and PHEV ร้อยละ 15-25 และเปิดตวัระบบ ICE drive พลงังานไฟฟ้าจาก
แรงเบรค  

Daimler (Mercedes/Smart) 2025:  ยอดขายรถยนต์ไฟฟา้ร้อยละ 15-25  

FCA (Fiat/Alfa/Lancia/Jeep) 2021: รถยนต์ทกุรุ่นจะเป็น HEV  (ยงัไมย่ืนยนั) 

Ford 2020:  ผลิตรถยนต์ไฟฟา้รุ่นใหม ่13 รุ่น (BEV/HEV/PHEV) และมียอดขายรวมร้อยละ 40   

Honda 2030: 2 ใน 3 สว่นของยอดขายทัว่โลกเป็นรถยนต์ไฟฟา้ (BEV/HEV/PHEV) 

Hyundai (Hyundai/Kia) 2020: Hyundai มีรถยนต์ไฟฟา้ 2 BEVs, 2 FCEVs, 12 HEVs and 6 PHEVs 

Kia ผลิตเพิ่ม 11 รุ่น (BEV/FCEV/HEV/PHEV) 

PSA 
(DS/Citroen/Opel/Peugeot) 

2019 – 2021:  ผลิตรถยนต์ไฟฟา้ 11 รุ่น ภายใต้แบรนด์ Citroen, DS and Peugeot 

Renault Nissan Before 2020: ยอดขายรถยนต์ไฟฟา้ 1.5 ล้านคนั  

Tesla 2018: ปริมาณผลติ 500,000 คนั  

2020: ปริมาณการผลติ 1 ล้าน คนั  

Toyota 2020: เปิดตวัและเร่ิมการผลติ  BEV จ านวนมาก นอกเหนือจาก HEV and FCEV ในปัจจบุนั 

Volkswagen ถึงปี 2025: เปิดตวัรถยนต์ BEVs 30 รุ่น – ปริมาณการผลติ 2-3 ล้านคนั/ปี  

Volvo 2019: รถยนต์ที่ผลติใหมจ่ะมีระบบพลงังานไฟฟา้ (BEV/HEV/Mild HEV) 

2019 – 2021:  เปิดตวัรถยนต์ไฟฟา้ BEV ใหม ่5 รุ่น  
Source: Bloomberg New Energy Finance Summit (Liebreich, 2017) 
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Figure 5: แนวโนม้การใชง้านรถยนต์ไฟฟา้ ปี 2015-2030 

 

Source: AlixPartners (Bergbaum, Kades, Mori, & Petizon, 2016) 

 

Figure 6: รถยนต์ไฟฟา้และรุ่นโมเดลใหม่ ปี 2017-2024 
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2.3 ผลกระทบต่อศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมรถยนต์ในอนาคต 

รูปแบบกลไกการท างานของรถยนต์ไฟฟ้ามีความซับซ้อนน้อยกว่ารถยนต์เช้ือเพลิง ท าให้การวิเคราะห์เครื่องยนต์และการ
บ ารุงรักษาน้อยกว่ารถยนต์เช้ือเพลิงมาก การบ ารุงรักษาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนช้ินสว่นหรืออะไหล่ตัวใหม่
แทนการซ่อมแซมตัวเก่า ดังนั้นผู้ประกอบการ OEM จึงมีความส าคญัและไดร้ับประโยชน์มากขึ้น ขณะที่ผู้ให้บริการศูนย์ซ่อม
รถยนต์รูปแบบเดมิอาจได้รับผลกระทบจากการใช้งานรถไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนในอนาคต ทั้งนี้ ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์ควร
พัฒนาการตลาดและการขายเชิงรกุ รวมทั้งปรับเปลีย่นและน าเสนอบริการรปูแบบใหม่ๆ เพื่อทดแทนรายได้จากบริการซ่อม
บ ารุงท่ีมีแนวโน้มลดลง การท าสญัญาบริการหรือจดัท า loyalty program เป็นอีกตัวอย่างของกลยุทธ์ทางการตลาดที่ช่วย
สร้างฐานลูกค้าได้ดีในระยะยาว 

 

 

3. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

รถยนต์ไฟฟ้ามีเครื่องยนต์ทีซ่ับซ้อนน้อยกว่ารถยนต์พลังงานเชื้อเพลงิมากท าให้การซ่อมแซมและบ ารุงรักษามีไม่บ่อยครั้ง การ
บ ารุงรักษาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นลักษณะเปลี่ยนตัวอะไหล่หรือช้ินส่วนมากกว่าการซ่อมแซมชิ้นเก่า รวมทั้งคาดการณ์ว่า
เนเธอร์แลนด์จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเปน็พาหนะทดแทนรถยนต์เช้ือเพลิงอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2040-2050 ท าให้แนวโน้มปริมาณ
รถยนต์ไฟฟ้าและรูปแบบการบ ารงุรักษารถยนต์ในอนาคตส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการซ่อมรถยนต์และบริการหลังการขายใน
รูปแบบเดมิได้ บริษัทตัวแทนจ าหน่ายหรือผู้ให้บริการศูนย์ซ่อมรถยนต์ควรเตรียมความพร้อมและปรบัเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการหลังการขายใหท้ันกับสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น   

ขณะทีผู่้ประกอบการผลิต (OEM) แบตเตอรีไ่ฟฟ้า ช้ินส่วนและอะไหล่รถยนตไ์ฟฟ้า จะไดร้ับประโยชนจ์ากสถานการณ์นี้ โดย
อาจร่วมมือกับคูค่้าทางธุรกจิ เช่น ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ ในการสรา้งระบบฐานลูกค้าเพื่อช่วยให้สามารถค านวณและ
คาดการณ์ช้ินส่วนอะไหลร่ถยนต์ทีต่้องการ รวมทั้งยังสรา้งความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าการบริการซ่อมบ ารุงจะเสร็จสิ้นทันเวลา
และไม่มคี่าใช้จ่ายทีผ่ันผวน  

นอกจากน้ี เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมรถยนตท์ าให้ช้ินส่วนหรืออะไหล่บางประเภทไดร้ับความสนใจและ
เลือกสรรจากผู้บรโิภคมากขึ้น อาทิ ระบบ ICE drive – พลังงานไฟฟ้าจากแรงเบรค ท่ีจ าเป็นต้องใช้ยางรถยนต์ที่มีคณุภาพดี
และสึกหรอยาก หรือ แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถกักเก็บพลังงานได้มากและมีอายุการใช้งานยาวนาน เป็นต้น 
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