ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ า
ของพนักงานบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง
อภิษฎา เทพไชย1
Apisada Tepchai

บทคัดย่อ
รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านส่วนผสมการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์พลังงานไฟฟ้ าของ
พนักงานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ
พนักงานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง จานวน 259 คน และใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 259 ชุด แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปประมวลด้วยเครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมทางสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ เ่ี ชิงอนุมานประกอบด้วย Independent samples t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย 120 คน เพศหญิง 139 คน โดยส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีสถานะโสด มีระดับรายได้ 20,000 – 30,000 บาท และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่วนผสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยให้
ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริม
การตลาด ตามลาดับ ส่วนระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อทาการเปรียบเทียบปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ไฟฟ้ าด้านประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ เี พศ อายุ สถานะครอบครัว และระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้ าไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้เฉลีย่ ต่อคนแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าทีแตกต่าง
กัน มีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 ส่วนปั จจัยด้านส่วนผสมการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ของพนักงานทางานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่างทีแ่ ตกต่างกัน
มีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ตัดสินใจซื้อ, รถยนต์ไฟฟ้ า, 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.
Keywords: Buying Decision-Making, Electric Vehicle, Marketing Mix

บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั คนไทยมีการถือครองรถยนต์อยู่ท่ี 227 คัน ต่อประชากร 1,000 คน ซึง่ ถือว่าเป็ น
สัดส่วนทีม่ ากเมื่อเทียบกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วอย่างเยอรมันและเกาหลีใต้ ทัง้ ยังมีแนวโน้มว่าจะ
ขยายตัวมากขึน้ จาก รวมทัง้ การเข้าถึงรถยนต์ได้ง่ายขึน้ จากการส่งเสริมจากนโยบายของรัฐ เช่น
โครงการรถยนค์อโี คคาร์ หรือโครงการรถยนต์คนั แรก
วิกฤตการณ์ราคาน้ามันและก๊าซธรรมชาติทวโลกมี
ั่
ความผันผวน ส่งผลให้ราคาน้ามันราคาสูงขึน้
และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าครองครองชีพของประชากร ทาให้
ต้นทุนในการผลิตหรือนาเข้าสูง ดังนัน้ ราคาสินค้า ค่าบริการต่างๆก็จาเป็ นต้องปรับขึ้นสูงตาม คนจึงลด
การบริโภคลง เสีย่ งต่อการเกิดเงินเฟ้ อเพิม่ ขึน้ ประกอบกับการคาดการณ์แนวโน้มอัตราเงินเฟ้ อทัวไปใน
่
ไตรมาส 2 ปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึน้ จากราคาน้ามันเชือ้ เพลิงทีท่ รงตัวในระดับสูง
ในการผลิตเชื้อเพลิงน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ผลพลอยที่ตามมาคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกมาอีกด้วย ซึง่ ก๊าซเรือนกระจกนี้มผี ลอันตรายต่อสภาพแวดล้อมเกิดเป็ นปั ญหาภาวะโลกร้อน ซึง่ เกิด
จากกระบวการเผาไหม้ทไ่ี ม่สมบูรณ์นนั ่ เอง ทาให้เกิดมลภาวะทางอากาศทัง้ หลายมากมาย เช่น ควันพิษ
ฝุ่น PM2.5 ซึง่ ส่งผลต่อสุขภาพของคนทัวโลกอี
่
กด้วย
ในยุคทีท่ วโลกเริ
ั่
ม่ ตระหนักถึงปั ญหาสิง่ แวดล้อมโลกร้อนกันมากขึน้ รวมทัง้ ปั ญหาเรื่องพลังงาน
เชื้อเพลิงอย่างน้ ามันที่ลดน้อยลงมากและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการมองหาสิง่ ที่สามารถที่
ช่วยลดผลกระทบหรือทางแก้ของปั ญหาข้างต้นให้มากที่สุด ทาให้มีนักวิจยั และนักประดิษฐ์ได้มกี าร
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ ปรับเปลีย่ นแหล่งพลังงาน หันมาใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงาน
ทางเลือกมากขึน้ จนเกิดเป็ น รถยนต์ไฟฟ้ า ขึน้ มาถือว่าเป็ นเทคโนโลยีใหม่ เป็ นรถยนต์ทท่ี าให้การขับขี่
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ได้ความรูส้ กึ ถึงเซฟตัวเอง เซฟโลก ส่งผลให้ได้รบั ความสนใจและได้รบั การตอบ
รับเป็ นอย่างมาก ผู้ศกึ ษาจึงสนใจศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าของพนักงาน
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์
และปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การกาหนดกลยุทธ์ขาย การจัดหาช่องทางการจัดจาหน่าย
เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้ าของ
พนักงานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่วนผสมการตลาดผลทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้ า
ของพนักงานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง
สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติฐาน1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะครอบครัว
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าของ
พนักงานทางานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่างทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐาน 2 ปั จจัยด้านส่วนผสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ า
ของพนักงานทางานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่างทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากร : พนักงานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง 732 คน
กลุ่มตัวอย่าง : คานวณจากสูตรกรณีทราบจานวนประชากรของ Taro Yamane
𝑛=

𝑁
1 + 𝑁(𝑒)2

ประชากรทีใ่ ช้ในการคานวณมีจานวน 732 คน ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลือ่ น
± 5% สามารถคานวณกลุ่มประชากร ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 259 คน
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้อง :
ตัวแปรต้น : ด้านประชากรศาสตร์
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานะครอบครัว

- รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ด้านส่วนผสมการตลาด
-

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด

ต้นแปรตาม : การตัดสินใจซือ้ รถยนต์ไฟฟ้ า
สถานทีศ่ กึ ษา : บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง
ระยะเวลา : เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548, หน้า 22) ได้อธิบายความหมายของปั จจัยประชากรศาตสร์ไว้ว่า
คือ ลักษณะของประชากร ไม่ว่าจะขนาดของครอบครัว เพศ อายุ ประสบการณ์ การศึกษา รายได้ อาชีพ
เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ โดยสิง่ เหล่านี้มผี ลต่อรูปแบบต่อความต้องการของการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการ
ท่องเทีย่ ว
สุวสา ชัยสุรตั น์ (2537) ได้อธิบายความหมายของประชากรศาสตร์ (Demographic) ไว้ว่าคือ
หลักเกณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะของบุค คนเหล่านัน้ ได้ แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้
การศึกษา อาชีพ วัฏจักรชีวติ ครอบครัว ศาสนา เชือ้ ชาติ สัญชาติ และสถานภาพทางสังคม
สรุปได้ว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์เป็ นปั จจัยทีน่ ิยมนามาใช้ศกึ ษากันมากทีส่ ุดในการแบ่งส่วน
การตลาดตามกลุ่ม ผูบ้ ริโภคโดยอาศัยตัวแปรศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาอาชีพ รายได้
เชื้อชาติศาสนา ขนาดครอบครัว หรือวงจรชีวติ ครอบครัวนัน้ นามาวางแผนกาหนดกลยุทธ์สร้างความ
ต้องการหรือจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
โดยตรง มากทีส่ ุดผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน รวมทัง้ ผูว้ จิ ยั ต้องการทราบข้อมูลของกลุ่มประชากร เพิม่ เติม
ได้แก่ อาชีพ คู่สมรส รายได้ครอบครัวต่อเดือน และจานวนเด็กที่อยู่ในวัยเรียน เพราะปั จจัยดังกล่าวมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าในยุคปั จจุบนั ได้

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องส่วนประสมการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 11) ได้อธิบายไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด คือ สินค้าที่ตอบสนอง
ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ตัง้ ราคาสินค้าทีไ่ ด้การยอมรับของผู้บริโภค
จนถึงผูบ้ ริโภคมองเห็นคุณค่าความคุม้ และยิมยอมจ่ายเงินกับสินค้า ช่องทางการจัดจาหน่ายกระจายและ
เข้าถึงง่ายเป็ นไปตามพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เพื่อสร้างให้เกิดตวามต้องการในสินค้า ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ธุรกิจมีสนิ ค้าทีส่ ามารถตอบสนองผูบ้ ริโภค กลุ่มเป้ าหมายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง มีราคาทีผ่ บู้ ริโภคยอมรับและยินดีทจ่ี ะจ่าย เพราะเห็นถึง ความคุม้ ค่า
3. การจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง การจัดจาหน่าย การกระจายสินค้า การให้ความสะดวก ซึง่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การจูงใจให้เกิดความชอบในตัวผลิตภัณฑ์ และ
เกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการ
ขายด้วยบุคคล
สรุปได้ว่า ส่วนผสมการตลาดเป็ นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ปัจจุบนั นิยมนามาใช้เป็ นส่วนวิเคราะห์
ทางการตลาดและตัง้ กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเกิดความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการตัดสิ นใจซื้อ
Philip Kotler อ้ า งใน วารุ ณี ตั น ติ ว งศ์ ว าณิ ช และคณะ (2546, หน้ า 79) ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า
กระบวนการตัดสินใจซื้อขงผูบ้ ริโภค มีดว้ ยกัน 5 ขัน้ ตอน
1. การตระหนักถึงความต้องการ คือการที่ผู้บริโภคเข้าใจตนเอง รับรู้ความต้องการที่แท้จริง
ของตนเอง
2. การเสาะหาข้อมูล ผู้บริโภคที่โดนกระตุ้นจนมีความต้องการ จะมีการหาข้อมูลเพิม่ เติม และ
เมื่อมีแรงจูงใจมากพอมักจะซื้อโดยทันที
3. การประเมินทางเลือก ผูบ้ ริโภคจะนาข้อมูลทีห่ ามาผ่านการประเมินพิจารณาอย่างรอบคอบ
4. การตัดสินใจ หลังผู้บริโภคประเมินพิจ ารณาแล้วจะจัดลาดับความชอบ เปรียบเทียบสินค้า
ซึง่ ขัน้ นี้อาจถูกขัดขวางด้วยปั จจัยภายนอก เช่น ทัศนคติคนอื่น

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ หลังซื้อสินค้าไปแล้ว ธุรกิจต้องพิจารณาว่าลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
หรือไม่ เพื่อรับรูถ้ งึ ผลเพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป
สรุปได้ว่า การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริโภคจะเริม่ นับตัง้ แต่กระบวนการตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นไป
จนถึงหลังจากได้ผลิตภัณฑ์ว่ามีทศั นคติตรงตามคาดหวังไว้อย่างไร

งานวิ จยั และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พงศา ธเนศศรียานนท์ (2556) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์รุ่นประหยัด (ECO
Cars) ที่มเี ครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600 cc ในกรุงเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาดมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์รุ่นประหยัด โดยให้ความสาคัญด้านราคามากทีส่ ุด และรองมาด้านผลิตภัณฑ์
ส่วนปั จจัยภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์รุ่นประหยัด โดยให้ความสาคัญสังคมมากทีส่ ุด รองมา
คือความเห็นของคนรอบข้าง
ภาณุ ว ัฒ น์ ชุ่ ม ชื่น (2555) ศึก ษาพฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ รถยนต์ โ ตโยต้า รุ่ น พรีอุ ส ของ
ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาด โดยให้ความสาคัญด้ านผลิตภัณฑ์
มากทีส่ ุด และปั จจัยด้านรูปแบบการดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ โต
โยต้าพรีอุส โดยให้ความสาคัญด้านกิจกรรมมากทีส่ ุด
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษาครัง้ นี้คอื พนักงานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ภาคใต้
ตอนล่าง จานวน 732 คน กลุม่ ตัวอย่าง คานวณจากสูตรการหากลุม่ ตัวอย่างกรณีทราบจานวนประชากร
ของ Taro Yamane ดังนัน้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 259 คน

วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) และเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบ
โควต้า (Quota Sampling) เป็ นการเลือกโดยคานึงสัดส่วนประชากร โดยนาแบบสอบถามจานวน 259

คน แบ่งออกเป็ น 8 จังหวัด เฉลีย่ จังหวัดละเท่า ๆกัน แล้วก็เลือกแบบบังเอิญ คือ หากเจอใครก็เลือกให้
ตอบแบบสอบถามจนครบตามจานวนทีต่ อ้ งการ
การสร้างเครื่องมือในการวิ จยั
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ลักษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์มี (Closed-ended Form) ได้แก่
เพศ อายุ สถานะครอบครัวรายได้ ระดับการศึกษา ระยะการเดินทางเฉลีย่ ต่อวัน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ า
ได้แก่ ปั จจัยด้านสินค้า/การบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ า
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 โดย
1. สร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และส่งแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 259 คน
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
3. ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องและทาการลงรหัสข้อมูลในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม
4. ทาการบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิตใิ นขัน้ ต่อไป
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตใิ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Independent samples t-test, การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Anova)

ผลการวิ จยั

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 259 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 139 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.7 และเพศชาย 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 30-39 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 53.3 มีสถานะโสด คิดเป็ นร้อยละ 52.9 มีระดับรายได้ 20,000-30,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 30.5 และมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 64.1
การให้ระดับความสาคัญต่อปัจจัยส่วนผสมการตลาด
จากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่วนผสม
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.28 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.55 ) โดย
ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.43) รองมาคือ ด้านราคา (ค่าเฉลีย่ =
4.30) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลีย่ = 4.23) และด้านส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลีย่ = 4.15)
ตามลาดับ
การให้ระดับความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ า
จากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้ า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.19 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.88 ) โดยให้ความสาคัญ
ระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 44 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 36.3 ระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 15 ระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 2.7 และระดับน้อยทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 3 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าของพนักงานทางานบริษทั
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง คือรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่วนเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานะครอบครัวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์ไฟฟ้ าของพนักงานทางานบริษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่าง และปั จจัยด้านส่วนผสมการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของพนักงานทางานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่

พิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบริการมากทีส่ ุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
อภิ ปรายผล

ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่สี ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าของพนักงานทางานบริษทั
ทรู คอร์ป อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่ า ง คือ รายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือน ส่ ว นเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานะครอบครัวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าของพนักงานทางานบริษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ตอนล่างซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภราดร ตุ่นแก้ว (2563)
ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าแบรนด์ FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึก ษาพบว่ า เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ การศึกษา และอาชีพ ที่แ ตกต่า งกัน มีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าแบรนด์FOMM ONE ในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ ม่แตกต่างกัน และรายได้เฉลีย่
ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ ไ ฟฟ้ าแบรนด์ FOMM ONE ในเขต
กรุงเทพมหานครทีแ่ ตกต่างกัน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะครอบครัว ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
พนักงานทางานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ท่แี ตกต่างกัน เนื่องจากในการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการคิดเรื่องส่วนผสมการตลาด ซึง่ สามารถเกิดได้ทุกเพศ ทุกช่วง
อายุ ทุกระดับการศึกษา และทุกสถานะครอบครัว
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของพนักงานทางานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จากัด(มหาชน) ภาคใต้ทแ่ี ตกต่างกัน เนื่องจาก รายได้แสดงถึงฐานะทางการเงินของคนนัน้ ๆ ดังนัน้ การ
ทีม่ รี ายได้ทต่ี ่างกันทาให้มอี านาจในการซื้อและเลือกตัดสินใจต่างกัน
ปั จจัยด้านส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของพนักงานทางานบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการมากทีส่ ุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปริญญา บรรจงมณี (2563) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประเภท Hybrid ของผู้บริโภคในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้าน
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อการตัดสิน ใจเลือ กซื้อรถยนต์ ประเภท Hybrid ของผู้บ ริโ ภคใน
ประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าของพนักงานทางานบริษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ โดยจะคานึงถึงการรับประกันและบริการขาย รถยนต์ไฟฟ้ ามี
มาตรฐานรับรองความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย การขับขีส่ ะดวกสบาย แบรนด์ของรถยนต์
ไฟฟ้ า การมีรูปแบบทันสมัย และมีสถานีชาร์จไฟฟ้ าครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ดังนัน้ ผูผ้ ลิตและจาหน่ายรถยนต์
ไฟฟ้ าต้องให้ความสาคัญเรื่องการให้รบั ประกันหลังการขายรวมทัง้ มาตรฐานรับรองความปลอดภัย ระบบ
รักษาความปลอดภัย การขับขีส่ ะดวกสบาย มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบถ้วน เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ ายัง
ใหม่มากสาหรับตลาดประเทศไทย จึงยังมีความกังวลถึงปั ญหาในอนาคต ทัง้ ยังควรปรบรูปแบบให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น รวมทัง้ ประสานงานภาคส่วนอื่นให้ส่งเสริมการมีท่ชี าร์จไฟฟ้ าครอบคลุมได้ทุก
พืน้ ที่
ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าของพนักงานทางานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่
จากัด(มหาชน) ภาคใต้ โดยจะคานึงถึงรถยนต์ไฟฟ้ ามีราคาเหมาะสมกับสมรรถนะของรถเป็ นอันดับ
แรก รองมาคือ ราคาค่าบารุงรักษาเหมาะสม และสามารถขายต่อในอนาคตได้ราคาดี ตามลาดับ ดังนัน้
ผู้ผลิตและจาหน่ ายรถยนต์ไฟฟ้ าควรมีการตัง้ ราคาขายในระดับทีไ่ ม่สูงเกินไป และมีการคิดกลยุทธ์การ
รองรับค่าบารุงรักษาให้ราสูงเช่นกัน รวมทัง้ ติดต่อหน่ วนงานที่เกี่ยวข้องที่ทาให้ในอนาคตนิยมตลาด
รถยนต์ไฟฟ้ ามือสองเพื่อรองรับการซื้อขายในอนาคตต่อไป เพราะลูกค้าจะคานึงถึงความคุ้มค่าตัง้ แต่
ราคาซื้อ ราคาบารุงรักษา ตลอดจนราคาขายได้ในอนาคต
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าของพนักงานทางานบริษทั
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ดังนัน้ ผูผ้ ลิตและจาหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ าควรจะคานึงถึงการเปิ ด
ศูนย์ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดเป็ นอันดับแรก และเลือกสถานที่ตงั ้ ศูนย์บริการให้ลูกค้าสามารถ
เดินทางไปได้สะดวก และเปิ ดให้มชี ่องทางติดต่อบริษัทหลากหลายเช่น เฟชบุ๊ค โทรศัพท์ และช่องทาง
การจัดจาหน่ายหลากหลายเช่น จองทัง้ หน้าร้าน และออนไลน์ ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ าของพนักงานทางานบริษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ภาคใต้ ดังนัน้ ผูผ้ ลิตและจาหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ าควรจะคานึงถึงมีพนักงานที่
มีค วามรู้ค อยให้บริการ โดยมีการฝึ กอบรมก่อนให้ทางานจริง และมีการประเมินผลการทางานอย่าง
สม่าเสมอ และวางแผนการตลาดมีการจัดโปรโมชัน่ มีกิจกรรมการทดลองขับ มีท่รี องรับการรับซื้อ-ขาย
ต่อมือสอง มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และพรีเซ็นเตอร์ทม่ี ชี ่อื เสียงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ ายังถือเป็ นเรื่องใหม่มากสาหรับประเทศไทยในปั จจุบัน ทาให้กลุ่ม
ตัวอย่างยังไม่มขี อ้ มูล และความสนใจมากพอ ทาให้ขอ้ มูลอาจไม่เพียงพอ
2. สามารถเพิม่ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่นการสัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพและได้ขอ้ มูลครอบคลุมมากขึน้
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