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โตโยตา ศึกษาผลของการเยี่ยมชมโรงงานโตโยตาที่มีตอการรับรูแบรนดทําใหเกิดการบอกตอ
และศึกษาเปรียบเทียบการรับรูแบรนดโตโยตาทั้งกอนและหลังการเขาเยี่ยมชมโรงงาน โดยใชแบบ
สอบ ถามรวบรวมขอมูลจากกลุมผูเขาเยี่ยมชมโรงงานโตโยตาบานโพธิ์ ระหวางวันที่ 12-28 ตุลาคม
2558 จํานวน 400 คน ซึ่งไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติคารอยละ (Percentage) คาแสดงความถี่
(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมถึงการวิเคราะห
ดวยสถิติแบบ Pair Sample T-Test
จากการวิจัยผลปรากฎวา การเปรียบเทียบการรับรูแบรนดโตโยตากอน-หลังการรวมกิจกรรม
ของผูตอบแบบสอบถาม ทั้งในดานการตระหนักรูในแบรนดที่มีคารอยละของการเปลี่ยนแปลงของ
คําอธิบายแบรนดหลังจากเยี่ยมชมโรงงานมากที่สุด คือ โตโยตาเปนรถยนตที่ปลอดภัยนาใชและการ
ขับขี่ปลอดภัยดีเยี่ยม ดานการรับรูคุณภาพที่มีระดับคาเฉลี่ยการรับรูเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ โตโยตามี
การนําเสนอรถยนตที่มีการออกแบบที่ทันสมัย และสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องไมมีปญหาตลอด
อายุ ก ารใช ง าน และด า นการเชื่ อ มโยงแบรนด มี ร ะดั บ ค า เฉลี่ ย การรั บ รู เ พิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด คื อ
กระบวนการประกอบรถยนต ที่ เ น น ความปลอดภั ย ของพนั ก งาน และมี คุ ณ ภาพดี จะเห็ น ได ว า
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานโตโยตาชวยสรางการรับรูแบรนดที่ดีขึ้นโดยเฉพาะดานการรับรูคุณภาพ ขณะ
ที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอกระบวนการเยี่ยมชมโรงงานในระดับมากที่สุด 2 ดาน ไดแก
ดานการไดรับขอมูลจากการบริการโดยวิทยากรอธิบายขอมูลเขาใจงาย และดานพนักงานและตอนรับ
จากพนักงานที่มีความสุภาพเรียบรอย มีความรูในการใหขอมูล และตอนรับดวยความเต็มใจ รวมทั้ง ผู
เขาเยี่ยมชมโรงงานมีความพึงพอใจตอแนวโนมที่จะแนะนําหรือบอกตอแบรนดโตโยตาใหกับคนรูจัก
อยูในเกณฑสูงมาก
ขอเสนอแนะ ควรมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานโตโยตาอยางตอเนื่อง เพื่อชวยสรางการ
รับรูแบรนดที่ดีขึ้น โดยเนนการใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของพนักงานและการตอนรับ

จ
และแนวทางในการใหขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจนเกี่ยวกับการรับรูที่สรางความเชื่อมั่นและมั่นใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ
คําสําคัญ : การรับรูแบรนด / ความพึงพอใจ / ประสบการณเยี่ยมชมโรงงาน
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ABSTRACT

The purpose of this research was aimed to study the satisfaction from participation in plant visiting activity, examine Toyota’s plant visiting’s evaluation results
affecting brand perception and word-of-mouth, and compare brand perception both
pre- and post-participation in plant visiting. The quantitative method by questionnaire was used. Self-administrated survey was conducted with 400 participants who
joined the plant visiting activity at Toyota Banpho plant during October 12-28, 2015.
Percentage, Frequency, Mean, Standard deviation and Pair sample T-test was statistically analyzed.
The quantitative results revealed that changes in brand perception of postparticipation in plant visiting were elicited; Toyota’s car is safe, worth to use and
good efficiency. The most increased average perception in terms of perceived quality
is its car’s modernized design and long use period. In aspects of brand association,
the most increased average perception is the process of car manufacturing that focused on staff’s safety and high quality. It seemed that plant visiting activity would
promote positive brand perception; particularly in perceived quality. Meanwhile, the
aspects that respondents are most satisfied are 1) Information was simplified and
understandable 2) Staff was polite and full of service mind. Respondents significantly
and positively tended to suggest Toyota brands to others.
In addition, the findings from the survey suggested that Toyota’s plant visiting
activity should be continuously conducted to promote more brand perception with
emphasizing staff skill development and reception procedure, and way to give an

ช
easy-to-understand information to create more trustworthiness towards quality of
product.
Key words : Brand Perception / Satisfaction / Experience in Plant Visit

