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ความพงึพอใจของผู้บริโภครถยนต์น่ังไฮบริดค่ายญีปุ่่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล: กรณีศึกษารถไฮบริดโตโยต้า 

SATISFACTION OF CONSUMER HYBRID CARS IN JAPAN CAMP THE 
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TOYOTA HYBRID BEHICLES. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษา เร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถไฮบริดโตโยตา้ มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษา ความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ, อายุ, 

อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์

นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการให้บริการท่ีประกอบดว้ย 

การใหบ้ริการของบริการหลงัการขาย, การใหบ้ริการของพนกังานขาย, ขอ้มูลข่าวสาร

ของรถยนตท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ, สถานท่ี(โชวรู์ม) รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย 

ความไวว้างใจ, ภาพลกัษณ์ของบริษทั, คุณภาพของรถยนต์ กบัความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้โปรแกรม SPSS ในการประมวลผลใน

งานวจิยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี คือ ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถ่ีและสัดส่วน

ร้อยละ หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด สถิติเชิงอา้งอิง 

ทดสอบค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way analysis of 

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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variance: ANOVA)  และค่าการถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple regression 

analysis)  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 270 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานของ

รัฐ/ลูกจา้งประจาํ มีรายได้ระหว่าง 20,001-40,000 บาท มีสถานะสมรส ปัจจยัการ

ใหบ้ริการและปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาเป็นรายกรณี พบวา่ ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริด

ค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับหน่ึงคือ ความสะดวกรวดเร็วกับการ

บาํรุงรักษาอย่างเร่งด่วน  การบริการดว้ยท่าทาง หน้าตา ยิ้มแยม้แจ่มใส มีส่ือหลาย

ช่องทางให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร สถานท่ีดูดีโออ่า น่าเขา้ไปใชบ้ริการ และความ

ไวว้างใจในสินคา้ บริษทัมีช่ือเสียงมายาวนาน แบตเตอร่ีไฮบริดมีอายุการใช้งานท่ี

ยาวนาน ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น พบว่า ผูบ้ริโภค

รถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อบริษัทโตโยต้าเป็นอันดับแรก 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการของโตโยตา้  

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นจาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล ตวัแปรท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลอาชีพ กบัรายได ้ระดบัความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น จาํแนกตามปัจจยัการให้บริการและ

ปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ ปัจจยัขอ้มูลข่าวสารของรถยนตท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ สถานท่ี(โชว์

รูม)และคุณภาพของรถยนต ์มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่

ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 มีความสัมพนัธ์กนัมากในทิศทาง

เดียวกนั  

คําสําคัญ: ไฮบริด, ภาพลกัษณ์องคก์ร, ความไวว้างใจ 

Abstract 

The study of consumer satisfaction in hybrid cars in Japan camp the 

Bangkok Metropolitan Area: A Case Study of Toyota hybrid vehicles. The purpose 

is to study the behavior of consumers, hybrid cars, with the aim to study the 

Japanese camp. Samples with different personal factors include gender, age, 
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occupation, income, marital different. That affect the consumer satisfaction in 

hybrid cars in Japan Barracks. And the relationship of the service to include 

Providing after-sales service, sales service, information of vehicles consumers want 

to buy property (showroom) as well as other factors. Combinations. The trust, the 

image of the company, the quality of the car. To the satisfaction of the consumer 

hybrid cars in Japan Barracks. Quantitative research. Questionnaire as a tool for 

data collection. Processing and use of SPSS in Research. The sample used in this 

paper is a hybrid car consumers Japanese camp in Bangkok and its vicinity of 400.  

The statistics used in data analysis. Descriptive statistics. Frequency and 

percent of average and standard deviation, minimum, maximum statistics are t (t-

test) variance-way (One - way analysis of variance: ANOVA) and values. multiple 

linear regression (Multiple regression analysis). 

The results showed that  The sample consisted of 400 people, 270 people, 

mostly women aged between 31-40 years, a career civil servants / government 

officials / employees. Income between 20,001 to 40,000 baht a current findings, 

service and other factors. When considering the case of the hybrid car consumer 

satisfaction is a Japanese camp one is. Convenient for emergency maintenance. 

Service with a smile like manner. There are many media channels for customers to 

get information. Things that look good in it. To access the service. And trust in the 

product. The company has a solid reputation. Hybrid batteries last for long. 

Satisfaction of consumer hybrid cars that consumers camps Japanese cars Japanese 

camp hybrids are satisfied with Toyota first. Lower satisfaction with the use of a 

Toyota. 

Satisfaction of consumer hybrid cars in Japan Barracks by personal factors. 

Variables that are based on assumptions. Personal factors, occupation and income 

level of consumer satisfaction in hybrid cars in Japan Barracks. By means of service 

and other factors the information that consumers want to buy the car. Property 
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(showroom) and the quality of the car. Correlated with consumer satisfaction in 

hybrid cars in Japan Barracks significant correlation of 0.05 in the same direction. 

Keywords: hybrid, corporate, trust 

1.บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตน้กาํเนิดของรถยนต์ ก็คือ "รถโดยสารเทียมมา้" ซ่ึงเร่ิมบุกเบิกการขนส่ง

ผูโ้ดยสารทางถนนในศตวรรษท่ีสิบเจ็ด และมีความสําคญัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในช่วง 200 

ปีต่อมาในตน้ศตวรรษท่ีสิบเกา้ รถมา้ปรับปรุงรูปแบบให้ดีข้ึนในปี ค.ศ.1678 "คริส

เตียน ฮอยเกนส์" ชาวดตัช์ไดเ้ขียนในทางทฤษฎีไวเ้ก่ียวกบัเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน

ทาํงานด้วยดินดาํถูกจุดในกระบอกสูบเกิดกาํลงังานผลกัดนัลูกสูบในกระบอกสูบ 

"เอบเบ ฮอเตฟอฮิลเยร์" ชาวฝร่ังเศส เป็นคนแรกท่ีไดคิ้ดเคร่ืองยนตลู์กสูบ  

ปัจจุบันเทคโนโลยีของรถยนต์ก้าวหน้าพฒันาไปมากมาย เพื่อประหยดั

นํ้ามนัใหก้บัรถของคุณพร้อมกบัพยายามรักษาส่ิงแวดลอ้ม ให้สะอาด ตอนน้ีมีรถสอง

ยี่ห้อ คือฮอนด้า และโตโยต้า ท่ีกาํลังแข่งขันกันประหยดันํ้ ามัน คาํตอบท่ีเป็นไป

ได้มากสุด คือรถแบบผสมผสาน ท่ีเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า รถไฮบริด บริษทั โต

โยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั เปิดเผยถึงการจดังานแสดงเทคโนโลยีไฮบริดเต็ม

รูปแบบ สู่สาธารณชนทุกภูมิภาค 5 จงัหวดัทัว่ประเทศ ในงาน “Toyota Hybrid Expo 

2012” เพื่อตอกย ํ้าถึงความเป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลยีไฮบริดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยยอด

จาํหน่ายรถยนตไ์ฮบริดกวา่ 4 ลา้นคนัทัว่โลก   บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 

จาํกดั ไดมี้การแนะนาํเทคโนโลยี Hybrid Synergy Drive สู่ตลาดรถยนตใ์นประเทศ

ไทยอยา่งเป็นทางการคร้ังแรก ในรถยนต์ คมัรี ไฮบริด เม่ือปี 2552 โดยไดรั้บความ

นิยมอย่างแพร่หลายในระยะเวลาอนัสั้ น มาจนถึงในปี 2555 น้ี โตโยตา้ได้ทาํการ

แนะนาํรถยนต์เทคโนโลยีไฮบริดเพิ่มเติมอีก 2 รุ่น ได้แก่ พริอุส ซี และ อลัฟาร์ด 

ไฮบริด  

ต่อมามีการเรียกยานพาหนะคืนของโตโยตา้ พ.ศ. 2552-2553 เป็นการเรียก

รถยนตคื์น 3 คร้ังของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างปลายปี พ.ศ. 2552 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2
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จนถึงต้นปี พ.ศ. 2553 ในการเรียกคืนสองรอบแรก ภายหลังตรวจพบว่ามี

ยานพาหนะของโตโยต้าจาํนวนมากเกิดปัญหาคันเร่งค้าง การเรียกคืนรอบแรก

เกิดข้ึน เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อแกไ้ขปัญหาคนัเร่งไปงดักบัพรมปูเทา้

ทางฝ่ังคนขับด้านหน้า ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553  โตโยต้าขยายการเรียก

ยานพาหนะคืน รวมไปถึงรถ 1.8 ล้านคนัในทวีปยุโรป และอีก 75,000 คนัในจีน 

จนถึงปัจจุบนั โตโยตา้ไดป้ระกาศเรียกคืนรถยนตท์ัว่โลกแลว้กวา่ 9 ลา้นคนั 

จากสาเหตุดงักล่าวดิฉนัเล็งเห็นความสําคญัถึงปัญหาของรถยนตไ์ฮบริด ซ่ึง

เป็นรถยนต์นัง่ท่ีมีกระแสตอบรับกาํลงัมาแรง แต่ก็มีจุดบกพร่องท่ีเป็นปัญหาและมี

ผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค ดิฉนัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการแก้ไขและ

ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด พฒันาคุณภาพรวมทั้งมาตรฐาน

ของรถยนตน์ัง่ไฮบริดในค่ายญ่ีปุ่นใหมี้คุณภาพและตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

     1.  เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการให้บริการกบัความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น  

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

รถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 

ขอบเขตการวจัิย 

             1.   ดา้นประชากร คือ ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

2.  ดา้นระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน 2555 เป็นเวลา 3 

เดือน 

3.   ดา้นเน้ือหาการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริด

ค่ายญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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4.   ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั  ตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่

ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อเป็นขอ้มูลในการไปปรับปรุง และพฒันาการให้บริการของบริษทัใน

ค่ายญ่ีปุ่นใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.  เพื่อนาํระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการแกไ้ข

และปรับเปล่ียนใหก้ารบริการเป็นท่ีประทบัใจเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

  3.  เพื่อนาํผลการวิจยัไปพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของรถยนตน์ัง่ไฮบริด

ในค่ายญ่ีปุ่นใหมี้คุณภาพและตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ สถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นท่ีแตกต่าง

กนั 

  2. ปัจจยัดา้นการให้บริการท่ีประกอบดว้ย การให้บริการของบริการหลงัการ

ขาย, การใหบ้ริการของพนกังานขาย, ขอ้มูลข่าวสารของรถยนตท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 

สถานท่ี(โชวรู์ม) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่าย

ญ่ีปุ่น 

 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ความไวว้างใจ, ภาพลกัษณ์ของบริษทั, คุณภาพ

ของรถยนต์ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่าย

ญ่ีปุ่น 
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กรอบแนวความคิด 

                ตัวแปรอสิระ                                                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวความคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการทาํวจิยัเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

 -เพศ         

 -อาย ุ        

 -อาชีพ 

 -ระดบัรายได ้          

 -สถานภาพ 

ความพงึพอใจของ

ผู้บริโภครถยนต์น่ัง

ไฮบริดค่ายญีปุ่่น 

ปัจจัยด้านการให้บริการ ประกอบด้วย 

 -การใหบ้ริการของบริการหลงัการขาย 

 -การใหบ้ริการของพนกังานขาย 

 -ข้อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง ร ถ ย นต์ ท่ี ผู ้บ ริ โ ภ ค

ตอ้งการซ้ือ 

 -สถานท่ี(โชวรู์ม)  

ปัจจัยด้านอืน่ๆ ประกอบด้วย 

 -ความไวว้างใจ 

 -ภาพลกัษณ์ของบริษทั 

 -คุณภาพของรถยนต ์
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ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั ประกอบดว้ยสาระสาํคญัดงัน้ี 

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542, หน้า 111) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะคาคหวงั

กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนอง

ดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็น

อยา่งยิง่เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่ 

มีมากหรือนอ้ย 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ           

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) อบัราฮมั มาส

โลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทาํไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความตอ้งการ

บางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงความปลอดภยัของตนเอง แต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยก

ย่องนับถือจากผูอ่ื้น คาํตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียง

ตามลาํดบั จากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ด้จดัลาํดบั

ความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 

           1.1  ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ 

อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 

         1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ 

ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

           1.3 ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจาก

เพื่อน 

            1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่ง

ส่วนตวั ความนบัถือ และสถานะทางสังคม 

            1.5  ความตอ้งการให้ตนประสบความสาํเร็จ (self – actualization needs) เป็น

ความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้าํเร็จ 
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บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดเป็น

อนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมด

ลงและเป็นตวักระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความต้องการท่ี

สําคญัท่ีสุดลาํดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่

สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ่ื้น 

หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้น

ไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศิริลกัษณ์ พรหมศร (2550) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคลกบับุคลิกภาพของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโตโยตา้

กบัฮอนดา้. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ : ดร.อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง งานวิจยัคร้ังน้ี

มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล

กบับุคลิกภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโตโยตา้กบัฮอนดา้ ซ่ึง

ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพและสถานภาพสมรส และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือรถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคล จาํนวน385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม  

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยูใ่นช่วง 26-30 ปี 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-19,999 บาทต่อเดือน อาชีพ

พนกังานเอกชน และมีสถานภาพโสด ดา้นลกัษณะทัว่ไปของรถยนต ์ส่วนใหญ่เป็น

รุ่นซีวิค สีทอง เป็นระบบเกียร์อตัโนมติั ดา้นส่วนประสมการตลาดทุกดา้น ผูบ้ริโภค

ให้ความสําคญัระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์ให้ความสําคญักบัรูปลกัษณ์ภายในในระดบั

มากท่ีสุดและรูปลักษณ์ภายนอกในระดับมาก ด้านราคาให้ความสําคัญกับราคา

เหมาะสมกับคุณภาพและราคาขายต่อได้ราคาดีในระดับมาก นอกจากน้ียงัพบว่า

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เฉพาะดา้นเพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ แตกต่าง
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กนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อบุคลิกภาพของ

ผูบ้ริโภคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3.วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การดาํเนินงานวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริดค่าย

ญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั

ต่างๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู ้บริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อให้งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. แบบของการวิจยั 

2. ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

แบบของการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยศึกษาคน้ควา้จาก

แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ใน

เขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จาํนวนทั้งหมด 163,505  คน (ขอ้มูลสถิติกรม

ขนส่งทางบก, 2555)  ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากร สามารถนบัได ้ 
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การเลอืกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชก้ารคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane 

ข น า ด ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ร ถ ย น ต์ นั่ ง ไ ฮ บ ริ ด ค่ า ย ญ่ี ปุ่ น  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีจาํนวน 400 คน 

แผนการสุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง  โดยเลือกเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคเขต

บางกะปิ   ซ่ึงผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ถึงแหล่งท่ีน่าจะเป็นตวัอยา่งท่ีดี มา  5 สาขา คือ สาขา

เดอะมอลลบ์างกะปิ จาํนวน 86 คน สาขารามคาํแหง จาํนวน 31 คน  สาขาลาดพร้าว 

จาํนวน 99 คน สาขาลาดพร้าว138  จาํนวน 62 คนสํานกังานใหญ่ จาํนวน 122 คน 

โดยผูว้จิยัทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ตามโควตา  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึง

แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาคร้ัง น้ี  สร้าง ข้ึนจากวัตถุประสงค์และกรอบ

แนวความคิดในการศึกษาโดยไดข้อ้มูลจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่1 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามความ         

พึงพอใจผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 

ตอนที ่2 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัการใหบ้ริการ 

ตอนที ่3 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัอ่ืนๆ 

ตอนที ่4 เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์

นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย

ตนเอง 400 คน ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิ เคราะห์ข้อมูล  ทําการประมวลข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS) 2 รูปแบบ คือ 

  1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

จาํนวนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของขอ้มูลเชิงคุณภาพในลกัษณะต่างๆ  

1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติ ANOVA 

(T-test, F-test) และMultiple Regression Analysis (MRA) ของขอ้มูลเชิงปริมาณใน

ลกัษณะต่างๆ  

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ 

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่าย

ญ่ีปุ่นแตกต่างกนั จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลอาชีพต่างกนัมีความพึง

พอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

.05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น

จาํแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ มีจาํนวน 2 คู่ ท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ อาชีพวชิาชีพอิสระ/คา้ขาย มี

ระดบัความพึงพอใจมากกว่าอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/พนักงานธนาคาร และ

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมีระดับความพึงพอใจมากกว่าอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร ปัจจยัส่วนบุคคลรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

  สมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3  ปัจจยัการให้บริการท่ีประกอบดว้ย การ

ให้บริการของบริการหลงัการขาย, พฤติกรรมการให้บริการของพนกังานขาย, ขอ้มูล

ข่าวสารของรถยนต์ท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ, สถานท่ี(โชว์รูม) และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ี

ประกอบด้วย ความไว้วางใจ, ภาพลักษณ์ของบริษัท,คุณภาพของรถยนต์ มี

ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่าย จากผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล มีเพียงปัจจยัขอ้มูลข่าวสารของรถยนตท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ สถานท่ี



186 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

(โชว์รูม) และคุณภาพของรถยนต์มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

รถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ R= .697   มีค่าเป็นบวก แสดง

วา่มีความสัมพนัธ์กนัมากในทิศทางเดียวกนั ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ R2= .486  

ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0-1 และมีค่ามากเขา้ใกล ้0 แสดงวา่สามารถอธิบายการกระจายของตวั

แปรตามไดถึ้ง 48.6% ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมการถดถอย S.E.E. = 

.81518 ซ่ึงมีค่าน้อย หมายความว่าผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณท่ีได้มีความ

น่าเช่ือถือสูง 

5.สรุปผลการวจัิย 

ผลการวจัิย  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 270 คน มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี รองลงมามีอายุ 20-

30 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ รองลงมาประกอบ

วชิาชีพอิสระ/คา้ขาย มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-40,000 บาท รองลงมามีรายไดร้ะหวา่ง 

5,000-20,000 บาท มีสถานะสมรส รองลงมามีสถานะโสด  ปัจจัยการให้บริการ เม่ือ

พิจารณาเป็นรายกรณี พบวา่ ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจมาก

เป็นอนัดบัหน่ึงคือ ความสะดวกรวดเร็วกบัการบาํรุงรักษาอย่างเร่งด่วน  การบริการ

ดว้ยท่าทาง หน้าตา ยิ้มแยม้แจ่มใส มีส่ือหลายช่องทางให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

สถานท่ีดูดีโออ่า น่าเข้าไปใช้บริการ ปัจจัยอื่น ๆ เม่ือพิจารณาเป็นกรณี พบว่า 

ผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อความไวว้างใจในสินค้า 

บริษทัมีช่ือเสียงมายาวนาน และแบตเตอร่ีไฮบริดมีอายุการใชง้านท่ียาวนาน ความพึง

พอใจของผู้บริโภครถยนต์น่ังไฮบริดค่ายญี่ปุ่ น เม่ือพิจารณาเป็นกรณี พบวา่ ผูบ้ริโภค

รถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อบริษัทโตโยต้าเป็นอันดับแรก 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการของโตโยตา้  

ความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์น่ังไฮบริดค่ายญี่ปุ่นจําแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล ตวัแปรท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลอาชีพ กบัรายได ้ระดับ

ความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์น่ังไฮบริดค่ายญี่ปุ่น จําแนกตามปัจจัยการ
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ให้บริการ พบว่า ปัจจยัขอ้มูลข่าวสารของรถยนต์ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือและสถานท่ี

(โชวรู์ม) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  มีความสัมพนัธ์กนัมากในทิศทางเดียวกนั ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความพึงพอใจ สามารถอธิบายการกระจายของตวัแปรตามไดถึ้ง48.6% ระดับความ

พงึพอใจของผู้บริโภครถยนต์น่ังไฮบริดค่ายญีปุ่่ นจําแนกตามปัจจัยอืน่ ๆ  พบวา่ ปัจจยั

คุณภาพของรถยนต์มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริด

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์กนัมากใน

ทิศทางเดียวกนั ค่าสัมประสิทธ์ิความพึงพอใจ สามารถอธิบายการกระจายของตวัแปร

ตามไดถึ้ง48.6%  

การอภิปรายผลการวจัิย  

1. อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ 

 จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงพรรณาหาค่าความถ่ี

และสัดส่วนร้อยละ และใช้สถิติเชิงอ้างอิง ทดสอบค่าที (t-test) และค่าความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One – way analysis of variance: ANOVA) ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

ขอ้ท่ี 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการให้บริการกบัความพึง

พอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงพรรณาในการหา

ค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชส้ถิติเชิงอา้งอิง ค่าการถดถอย

แบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 

ขอ้ท่ี 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณาในการหาค่าเฉล่ีย ( xˉ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชส้ถิติเชิงอา้งอิง ค่าการถดถอยแบบเส้นตรง

พหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 
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2. อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

 1. จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะ อาชีพ, รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อความพึงพอใจของผู ้บริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัย เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกับ

บุคลิกภาพของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโตโยตา้กบัฮอนดา้ (ศิริ

ลกัษณ์ พรหมศร, 2550)  

2. จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านการให้บริการขอ้มูลข่าวสารของรถยนต์ท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือและสถานท่ี(โชวรู์ม) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบ

ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ขององค์กรกบัภาพลกัษณ์ในใจผูใ้ช้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล

ค่ายญ่ีปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร (กญัญรัตน์ หงส์วรนนัท,์ 2553)  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ปัจจยัคุณภาพของรถยนต์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์อเนกประสงค์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ (ชนิ

กานต ์พนมอุปถมัภ ์,2554)   

ข้อเสนอแนะ 

1 . ข้อเสนอแนะเพือ่การปฎบิัติงานจริง  

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่าย

ญ่ีปุ่น คือ อาชีพและรายได้ ธุรกิจควรใช้กลยุทธ์มุ่งไปท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีผูบ้ริโภคท่ี

ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งประจาํ ส่วนใหญ่ก็จะมีรายไดอ้ยู่

ระหว่าง 20,001-40,000 บาท ซ่ึงถือว่าเป็นรายได้ระดบัปานกลางสามารถท่ีจะซ้ือ

รถยนตไ์ฮบริดได ้โดยมีเงินค่างวดท่ีจะจ่ายไดอ้ยา่งคล่องตวั เพราะมีอาชีพท่ีมัน่คง อีก

ทั้งต้องมีวางกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถสร้างความประทบัใจให้กับกลุ่มคน

เหล่าน้ี 

 ปัจจยัด้านการให้บริการท่ีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

รถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น ซ่ึงมีขอ้มูลข่าวสารของรถยนตท่ี์ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือและ
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สถานท่ี(โชวรู์ม) ธุรกิจสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์จากการท่ีกลุ่มเป้าหมายมีความพึง

พอใจต่อการบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีดี และสถานท่ี(โชวรู์ม) ซ่ึงมีให้เขา้ใช้บริการทัว่

ประเทศสูงสุด ซ่ึงเป็นข้อดีอยู่แล้ว ก็ควรวางแผนเพื่อใช้กลยุทธ์การส่งเสริมทาง

การตลาด โดยใชส่ื้อต่างๆ ใหเ้หมาะสม และกระตุน้ความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

 ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภครถยนต์นัง่ไฮบริด

ค่ายญ่ีปุ่น ปัจจยัอ่ืนๆ ปัจจยัคุณภาพของรถยนต์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น คือ ปัจจยัคุณภาพรถยนต์ บริษทัโตโยต้า

สามารถนําไปปรับใช้กับการวางแผนพัฒนาตัว เค ร่ืองยนต์และคุณภาพทุก

องคป์ระกอบใหส้มบูรณ์แบบและตรงความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

 เน่ืองจากว่าตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ  และ

สถานภาพ การศึกษานั้นไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ส่วนตวัแปรอิสระปัจจยัดา้น

การให้บริการและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ มีเพียงการให้บริการของบริการหลงัการขาย  การ

ใหบ้ริการของพนกังานขาย  ความไวว้าง ภาพลกัษณ์ของบริษทัไม่ตรงกบัสมมติฐานท่ี

ไดต้ั้งไว ้จึงฝากใหผู้ว้จิยัท่ีสนใจทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีต่อไป 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัท่ีสนใจทาํการศึกษาในเร่ืองท่ีคล้ายกนัน้ี

ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ระบบเคร่ืองยนต์ท่ีไม่เป็นพิษต่อ

ส่ิงแวดล้อม เ น่ืองจากปัจจุบันจะมีการรณรงค์หรือเห็นความสําคัญเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นอย่างมาก เพราะผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภครถยนตน์ัง่ไฮบริดค่ายญ่ีปุ่น 
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