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บทคดัย่อ 
 

 รายงานการคน้ควา้อสิระและบทความวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร ์และปัจจยัดา้นส่วนผสมการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าของ
พนักงานบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนลา่ง กลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื 
พนักงานบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนลา่ง จ านวน 259 คน และใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจ านวน 259 ชุด แลว้น าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปประมวลดว้ยเครื่องมอื
คอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่  ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีเ่ชงิอนุมานประกอบดว้ย Independent samples t-test และการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA)      
 ผลจากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย 120 คน  เพศหญงิ 139 คน โดยส่วนใหญม่ี
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี มสีถานะโสด มรีะดบัรายได ้20,000 – 30,000 บาท และมกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนผสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยให้
ความส าคญัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และดา้นสง่เสรมิ
การตลาด ตามล าดบั ส่วนระดบัความส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อท าการเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่่งผลตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้าดา้นประชากรศาสตร ์พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างทีม่เีพศ อายุ สถานะครอบครวั และระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าไม่แตกต่างกนั ส่วนรายไดเ้ฉลีย่ต่อคนแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทแีตกต่าง
กนั มนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นส่วนผสมการตลาด พบว่า ดา้นผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสรมิการตลาดทีแ่ตกตา่งกนัส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ของพนักงานท างานบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนล่างทีแ่ตกต่างกนั 
มนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
  

ค าส าคญั : ตดัสนิใจซื้อ, รถยนต์ไฟฟ้า, ส่วนผสมการตลาด 
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ABSTRACT 

 

This independent study report and research was aimed to examine demographic factors 
and marketing mix factors that have affected the decision-making in buying electric vehicles of 
True Corporation PCL's employees in lower southern Thailand. The sample in this study included 
259 employees of True Corporation PCL in the locality of lower southern Thailand, and a total of 
2 5 9  questionnaires were distributed to collect data. Data derived were processed by computer 
software. In data analysis, the statistics implemented included frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and inferential statistics such as Independent samples t-test and One-way 
ANOVA Analysis. 

The results found that the respondents were 120  males and 139  females, mainly aged 
between 30 - 39 years old, single, income range between 20,000 - 30,000  Baht, Bachelor's 
Degree. Overall, the respondents attached importance to marketing mix factors mostly, they 
focused on products and services, price, distribution channels, and marketing promotions, 
respectively. Overall, the respondents attached a high level of importance to purchasing decisions 
on electric vehicles. On the other hand, demographical factors affecting the decision-making in 
buying electric vehicles, found that the respondents with the difference in gender, age, family 
status, and educational level had no difference in buying decisions for electric vehicles whereas 
the different average income significantly affected decision-making in buying the electric vehicles 
differently at the statistical significance of 0 . 0 5 .  On marketing mix factors, it was found that 
different products and services, prices, distribution channels, and marketing promotions have 
affected buying decisions for electric vehicles of employees of True Corporation PCL in lower 
southern Thailand differently at a statistical significance of 0.05. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัคนไทยมกีารถอืครองรถยนต์อยู่ที ่227 คนั ต่อประชากร 1,000 คน  ซึง่ถอืว่าเป็น
สดัส่วนทีม่ากเมื่อเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้อย่างเยอรมนัและเกาหลใีต ้ทัง้ยงัมแีนวโน้มว่าจะ
ขยายตวัมากขึน้จาก รวมทัง้การเขา้ถงึรถยนตไ์ดง้่ายขึน้ จากการส่งเสรมิจากนโยบายของรฐั เช่น 
โครงการรถยนคอ์โีคคาร ์หรอืโครงการรถยนตค์นัแรก 

 วกิฤตการณ์ราคาน ้ามนัและก๊าซธรรมชาตทิัว่โลกมคีวามผนัผวน ส่งผลใหร้าคาน ้ามนัราคาสงูขึน้ 
และมแีนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงกบัค่าครองครองชพีของประชากร  ท าให้
ต้นทุนในการผลติหรอืน าเขา้สงู ดงันัน้ราคาสนิคา้ ค่าบรกิารต่างๆกจ็ าเป็นต้องปรบัขึ้นสงูตาม คนจงึลด
การบรโิภคลง เสีย่งต่อการเกดิเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้ ประกอบกบัการคาดการณ์แนวโน้มอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปใน
ไตรมาส 2 ปี 2565 มแีนวโน้มขยายตวัสงูขึน้ จากราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิทีท่รงตวัในระดบัสงู 

 ในการผลติเชื้อเพลงิน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ผลพลอยที่ตามมาคอืการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ออกมาอกีดว้ย ซึง่ก๊าซเรอืนกระจกนี้มผีลอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มเกดิเป็นปัญหาภาวะโลกรอ้น ซึง่เกดิ
จากกระบวการเผาไหมท้ีไ่ม่สมบูรณ์นัน่เอง ท าใหเ้กดิมลภาวะทางอากาศทัง้หลายมากมาย เช่น ควันพษิ 
ฝุ่น PM2.5 ซึง่ส่งผลต่อสุขภาพของคนทัว่โลกอกีดว้ย 

 ในยุคทีท่ ัว่โลกเริม่ตระหนักถงึปัญหาสิง่แวดลอ้มโลกรอ้นกนัมากขึน้ รวมทัง้ปัญหาเรื่องพลงังาน
เชื้อเพลงิอย่างน ้ามนัที่ลดน้อยลงมากและมรีาคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จงึเกิดการมองหาสิง่ที่สามารถที่
ช่วยลดผลกระทบหรอืทางแก้ของปัญหาขา้งต้นให้มากที่สุด ท าให้มีนักวิจยัและนักประดิษฐ์ได้มกีาร
คดิคน้และพฒันานวตักรรมยานยนต์ ปรบัเปลีย่นแหล่งพลงังาน หนัมาใชพ้ลงังานทดแทน หรอืพลงังาน
ทางเลอืกมากขึน้ จนเกดิเป็น รถยนต์ไฟฟ้า ขึน้มาถอืว่าเป็นเทคโนโลยใีหม่ เป็นรถยนต์ทีท่ าใหก้ารขบัขี่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ไดค้วามรูส้กึถงึเซฟตวัเอง เซฟโลก ส่งผลใหไ้ดร้บัความสนใจและไดร้บัการตอบ
รบัเป็นอย่างมาก  ผู้ศกึษาจงึสนใจศกึษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของพนักงาน
บรษิัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์
และปรบัปรุงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร การก าหนดกลยุทธข์าย การจดัหาช่องทางการจดัจ าหน่าย
เพื่อตอบสนองความตอ้งการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าต่อไป 

 

 

 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์พลงังานไฟฟ้าของ
พนักงานบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนล่าง 

 2. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นส่วนผสมการตลาดผลทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์พลงังานไฟฟ้า
ของพนักงานบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนล่าง 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 สมมตฐิาน1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานะครอบครวั 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ
พนักงานท างานบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนล่างทีแ่ตกต่างกนั 

 สมมตฐิาน 2 ปัจจยัดา้นส่วนผสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสรมิการตลาดทีแ่ตกต่างกนัส่งผลตอ่การตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
ของพนักงานท างานบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนล่างทีแ่ตกตา่งกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากร : พนักงานบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนล่าง 732 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง :  ค านวณจากสตูรกรณีทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการค านวณมจี านวน 732 คน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลือ่น 
± 5% สามารถค านวณกลุ่มประชากร ดงันัน้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 259 คน 

 ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 ตวัแปรตน้ : ดา้นประชากรศาสตร ์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา 
- สถานะครอบครวั 



- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

         ดา้นส่วนผสมการตลาด 

- ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสรมิการตลาด 

  ตน้แปรตาม : การตดัสนิใจซือ้รถยนตไ์ฟฟ้า 

 สถานทีศ่กึษา : บรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนล่าง 

 ระยะเวลา : เดอืนพฤษภาคม - มถิุนายน 2565 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 ฉลองศร ีพมิลสมพงศ์ (2548, หน้า 22) ได้อธบิายความหมายของปัจจยัประชากรศาตสร์ไวว้่า 
คอื ลกัษณะของประชากร ไม่ว่าจะขนาดของครอบครวั เพศ อายุ ประสบการณ์ การศกึษา รายได ้อาชพี 
เชื้อชาติ ศาสนา สญัชาติ โดยสิง่เหล่านี้มผีลต่อรูปแบบต่อความตอ้งการของการซื้อผลติภณัฑ์ด้านการ
ท่องเทีย่ว  

สุวสา ชยัสุรตัน์ (2537)  ได้อธิบายความหมายของประชากรศาสตร์ (Demographic) ไว้ว่าคอื 
หลักเกณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะของบุคคนเหล่านัน้ ได้ แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั รายได้ 
การศกึษา อาชพี วฏัจกัรชวีติ ครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาต ิสญัชาต ิและสถานภาพทางสงัคม 

 สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นปัจจยัทีน่ิยมน ามาใช้ศกึษากนัมากทีสุ่ดในการแบ่งส่วน
การตลาดตามกลุ่ม ผูบ้รโิภคโดยอาศยัตวัแปรศกึษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษาอาชพี รายได ้
เชื้อชาติศาสนา ขนาดครอบครวั หรอืวงจรชวีติครอบครวันัน้ น ามาวางแผนก าหนดกลยุทธส์ร้างความ
ต้องการหรอืจูงใจให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์หรอืบรกิารเพื่อให้เขา้ถึงและตรงกบักลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง มากทีสุ่ดผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรด์า้นเพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน รวมทัง้ผูว้จิยัตอ้งการทราบขอ้มูลของกลุ่มประชากร เพิม่เตมิ 
ได้แก่ อาชพี คู่สมรส รายได้ครอบครวัต่อเดอืน และจ านวนเด็กที่อยู่ในวยัเรยีน เพราะปัจจยัดงักล่าวมี
ส่วนเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบนัได้ 



 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัแปรเรื่องส่วนประสมการตลาด 

เสร ีวงษ์มณฑา (2542, หน้า 11) ได้อธบิายไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด คอื สนิค้าที่ตอบสนอง
ได้ตรงตามความต้องการของผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตัง้ราคาสนิคา้ทีไ่ดก้ารยอมรบัของผู้บรโิภค 
จนถงึผูบ้รโิภคมองเหน็คุณค่าความคุม้และยมิยอมจ่ายเงนิกบัสนิคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายกระจายและ
เขา้ถงึง่ายเป็นไปตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพื่อสรา้งใหเ้กดิตวามตอ้งการในสนิคา้ ประกอบดว้ย 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ ธุรกจิมสีนิคา้ทีส่ามารถตอบสนองผูบ้รโิภค กลุ่มเป้าหมายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถงึ มรีาคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัและยนิดทีีจ่ะจ่าย เพราะเหน็ถงึ ความคุม้ค่า  

3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ การจดัจ าหน่าย การกระจายสนิคา้ การใหค้วามสะดวก ซึง่
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ การจูงใจใหเ้กดิความชอบในตวัผลติภณัฑ์ และ
เกดิพฤตกิรรมอย่างถูกตอ้ง ประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ และการ
ขายดว้ยบุคคล  

สรุปได้ว่า ส่วนผสมการตลาดเป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งที่ปัจจุบนันิยมน ามาใช้เป็นส่วนวเิคราะห์
ทางการตลาดและตัง้กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องธุรกจิและตอบสนองความต้องการของลูกคา้
และเกดิความพงึพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัแปรเรื่องการตดัสินใจซ้ือ 

Philip Kotler อ้างใน วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ (2546, หน้า 79) ได้อธิบายไว้ว่า 
กระบวนการตดัสนิใจซื้อขงผูบ้รโิภค มดีว้ยกนั 5 ขัน้ตอน 

1. การตระหนักถึงความต้องการ คอืการที่ผู้บรโิภคเขา้ใจตนเอง รบัรู้ความต้องการที่แท้จริง
ของตนเอง  

2. การเสาะหาขอ้มูล ผู้บรโิภคที่โดนกระตุ้นจนมคีวามต้องการ จะมกีารหาขอ้มูลเพิม่เตมิ และ
เมื่อมแีรงจูงใจมากพอมกัจะซื้อโดยทนัท ี 

3. การประเมนิทางเลอืก ผูบ้รโิภคจะน าขอ้มูลทีห่ามาผ่านการประเมนิพจิารณาอย่างรอบคอบ 
4. การตดัสนิใจ หลงัผู้บรโิภคประเมนิพจิารณาแล้วจะจดัล าดบัความชอบ เปรยีบเทยีบสนิคา้ 

ซึง่ข ัน้นี้อาจถูกขดัขวางดว้ยปัจจยัภายนอก เช่น ทศันคตคินอื่น  



5. พฤติกรรมหลงัการซื้อ หลงัซื้อสนิค้าไปแล้ว ธุรกิจต้องพจิารณาว่าลูกค้าเกดิความพงึพอใจ
หรอืไม่ เพื่อรบัรูถ้งึผลเพื่อน าไปพฒันาปรบัปรุงต่อไป 

สรุปไดว้่า การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคจะเริม่นับตัง้แต่กระบวนการตัง้แต่จุดเริม่ตน้ไป
จนถงึหลงัจากไดผ้ลติภณัฑว์่ามทีศันคตติรงตามคาดหวงัไวอ้ย่างไร 

 

งานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

พงศา ธเนศศรยีานนท์ (2556) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์รุ่นประหยดั (ECO 
Cars) ที่มเีครื่องยนต์ไม่เกนิ 1,600 cc ในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดมผีล
ต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์รุ่นประหยดั โดยใหค้วามส าคญัดา้นราคามากทีสุ่ด และรองมาดา้นผลติภณัฑ์ 
ส่วนปัจจยัภายนอกมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์รุ่นประหยดั โดยใหค้วามส าคญัสงัคมมากทีสุ่ด รองมา
คอืความเหน็ของคนรอบขา้ง 

ภาณุวัฒน์ ชุ่มชื่น (2555) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้ารุ่นพรีอุส ของ 
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด  โดยใหค้วามส าคญัด้านผลิตภัณฑ์
มากทีสุ่ด และปัจจยัดา้นรูปแบบการด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ โต
โยตา้พรอีุส โดยใหค้วามส าคญัดา้นกจิกรรมมากทีสุ่ด 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรทีใ่ช ้ในการศกึษาครัง้นี้คอื พนกังานบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ภาคใต ้
ตอนล่าง จ านวน 732 คน กลุม่ตวัอยา่ง ค านวณจากสตูรการหากลุม่ตวัอย่างกรณีทราบจ านวนประชากร
ของ Taro Yamane ดงันัน้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 259 คน 

 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 การสุ่มโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบ
โควตา้ (Quota Sampling) เป็นการเลอืกโดยค านึงสดัส่วนประชากร โดยน าแบบสอบถามจ านวน 259 



คน แบ่งออกเป็น 8 จงัหวดั เฉลีย่จงัหวดัละเทา่ ๆกนั แลว้กเ็ลอืกแบบบงัเอญิ คอื  หากเจอใครกเ็ลอืกให้
ตอบแบบสอบถามจนครบตามจ านวนทีต่อ้งการ 

 

การสร้างเครื่องมือในการวิจยั 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด ไดแ้ก่  

ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตรม์ ี(Closed-ended Form) ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานะครอบครวัรายได ้ระดบัการศกึษา ระยะการเดนิทางเฉลีย่ต่อวนั  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัส่วนผสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสนิคา้/การบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสรมิการตลาด  

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 

 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศ้กึษาไดใ้ชร้ะยะเวลาในการเกบ็รวบรวมวนัที ่1 พฤษภาคม – 30 มถิุนายน 2565 โดย 

1. สรา้งแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสแ์ละส่งแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 259 คน  

2. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างไดต้อบแบบสอบถามครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งและท าการลงรหสัขอ้มูลในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม 

4. ท าการบนัทกึขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถติ ิเพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะหท์างสถติใินขัน้ต่อไป 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถติใิชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล  ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูล ดงันี้  

 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ (Percentage) ความถี ่(Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก ่Independent samples t-test, การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Anova) 

 



ผลการวิจยั 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 259 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 139 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 53.7 และเพศชาย 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.3  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 30-39 ปี 
คดิเป็นร้อยละ 53.3 มสีถานะโสด คดิเป็นร้อยละ 52.9 มรีะดบัรายได ้20,000-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 30.5 และมรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 64.1  

 

การให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

จากการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนผสม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.28 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.55 ) โดย
ความส าคญัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มมีากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.43)   รองมาคอื ดา้นราคา (คา่เฉลีย่ = 
4.30) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (คา่เฉลีย่ = 4.23) และดา้นส่งเสรมิการตลาด (คา่เฉลีย่ = 4.15) 
ตามล าดบั 

 

การให้ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ไฟฟ้า 

 จากการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.19 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.88 ) โดยใหค้วามส าคญั
ระดบัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 44 รองลงมาอยู่ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 36.3 ระดบัปานกลาง คดิเป็น
รอ้ยละ 15 ระดบันอ้ย คดิเป็นรอ้ยละ 2.7 และระดบัน้อยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 3 ตามล าดบั 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของพนักงานท างานบรษิทั 
ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนลา่ง คอืรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน ส่วนเพศ อายุ ระดบั
การศกึษา และสถานะครอบครวัไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนตไ์ฟฟ้าของพนกังานท างานบรษิทั ทรู 
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ตอนลา่ง และปัจจยัดา้นส่วนผสมการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อของพนกังานท างานบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต ้ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่



พจิารณารายดา้นพบว่า  ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

 

อภิปรายผล 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของพนักงานท างานบรษิทั 
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง  คือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนเพศ อายุ ระดับ
การศกึษา และสถานะครอบครวัไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของพนักงานท างานบรษิทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่างซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ภราดร ตุ่นแก้ว (2563) 
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีกระบวนการ
ตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนดF์OMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ม่แตกต่างกนั และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อ เดือนที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้ อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ FOMM ONE ในเขต
กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานะครอบครวั ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
พนักงานท างานบรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใตท้ี่แตกต่างกนั  เนื่องจากในการตดัสนิใจ
ซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบักระบวนการคดิเรื่องส่วนผสมการตลาด ซึง่สามารถเกดิไดทุ้กเพศ ทุกช่วง
อายุ ทุกระดบัการศกึษา และทุกสถานะครอบครวั 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของพนกังานท างานบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั(มหาชน) ภาคใตท้ีแ่ตกต่างกนั เนื่องจาก รายไดแ้สดงถงึฐานะทางการเงนิของคนนัน้ๆ ดงันัน้การ
ทีม่รีายไดท้ีต่่างกนัท าใหม้อี านาจในการซื้อและเลอืกตดัสนิใจต่างกัน  

ปัจจยัด้านส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อของพนักงานท างานบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า  ด้านผลติภณัฑ์
และบรกิารมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปรญิญา บรรจงมณี (2563) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อรถยนต์ประเภท Hybrid ของผู้บรโิภคในประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์  ประเภท Hybrid ของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั 



ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของพนักงานท างานบรษิทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด(มหาชน) ภาคใต้  โดยจะค านึงถึงการรบัประกนัและบริการขาย รถยนต์ไฟฟ้ามี
มาตรฐานรบัรองความปลอดภยั ระบบรกัษาความปลอดภยั การขบัขีส่ะดวกสบาย แบรนด์ของรถยนต์
ไฟฟ้า การมรีูปแบบทนัสมยั และมสีถานีชารจ์ไฟฟ้าครอบคลุมทุกพืน้ที ่ดงันัน้ผูผ้ลติและจ าหน่ายรถยนต์
ไฟฟ้าตอ้งใหค้วามส าคญัเรื่องการใหร้บัประกนัหลงัการขายรวมทัง้มาตรฐานรบัรองความปลอดภยั ระบบ
รกัษาความปลอดภยั การขบัขีส่ะดวกสบาย มสีิง่อ านวยความสะดวกครบถว้น เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ายงั
ใหม่มากส าหรบัตลาดประเทศไทย จงึยงัมคีวามกงัวลถึงปัญหาในอนาคต ทัง้ยงัควรปรบรูปแบบให้มี
ความทนัสมยัมากขึ้น รวมทัง้ประสานงานภาคส่วนอื่นให้ส่งเสริมการมทีี่ชาร์จไฟฟ้าครอบคลุมได้ทุก
พืน้ที ่

ด้านราคา ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของพนักงานท างานบรษิัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั(มหาชน) ภาคใต้  โดยจะค านึงถึงรถยนต์ไฟฟ้ามรีาคาเหมาะสมกบัสมรรถนะของรถเป็นอันดบั
แรก รองมาคอื ราคาค่าบ ารุงรกัษาเหมาะสม และสามารถขายต่อในอนาคตไดร้าคาด ีตามล าดบั  ดงันัน้
ผู้ผลติและจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าควรมกีารตัง้ราคาขายในระดบัทีไ่ม่สูงเกนิไป และมกีารคดิกลยุทธก์าร
รองรบัค่าบ ารุงรกัษาให้ราสูงเช่นกนั รวมทัง้ติดต่อหน่วนงานที่เกี่ยวขอ้งที่ท าให้ในอนาคตนิยมตลาด
รถยนต์ไฟฟ้ามอืสองเพื่อรองรบัการซื้อขายในอนาคตต่อไป เพราะลูกค้าจะค านึงถึงความคุ้มค่าตัง้แต่
ราคาซื้อ ราคาบ ารุงรกัษา ตลอดจนราคาขายไดใ้นอนาคต  

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของพนักงานท างานบรษิทั 
ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต้  ดงันัน้ผูผ้ลติและจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าควรจะค านึงถงึการเปิด
ศูนย์ให้บริการครอบคลุมทุกจงัหวดัเป็นอันดับแรก และเลือกสถานที่ตัง้ศูนย์บริการให้ลูกค้าสามารถ
เดนิทางไปได้สะดวก และเปิดให้มชี่องทางตดิต่อบรษิัทหลากหลายเช่น เฟชบุ๊ค โทรศพัท์ และช่องทาง
การจดัจ าหน่ายหลากหลายเช่น จองทัง้หน้ารา้น และออนไลน์ ตามล าดบั  

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของพนักงานท างานบรษิทั ทรู 
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ภาคใต้  ดงันัน้ผูผ้ลติและจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าควรจะค านึงถงึมพีนกังานที่
มีความรู้คอยให้บริการ โดยมีการฝึกอบรมก่อนให้ท างานจริง และมีการประเมินผลการท างานอย่าง
สม ่าเสมอ และวางแผนการตลาดมกีารจดัโปรโมชัน่ มกีิจกรรมการทดลองขบั มทีี่รองรบัการรบัซื้อ-ขาย
ต่อมอืสอง มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และพรเีซน็เตอรท์ีม่ชีื่อเสยีงส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ  

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 

1. เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ายงัถือเป็นเรื่องใหม่มากส าหรบัประเทศไทยในปัจจุบัน ท าให้กลุ่ม
ตวัอย่างยงัไม่มขีอ้มูล และความสนใจมากพอ ท าใหข้อ้มูลอาจไม่เพยีงพอ 

 2. สามารถเพิม่เครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล เช่นการสมัภาษณ์ การสงัเกต เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิ
คุณภาพและไดข้อ้มูลครอบคลุมมากขึน้ 
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