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การ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-
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การศึกษาวิ ัย ร้ังน้ีมีว ัตถุประสง  ื่อศึกษา วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ              

วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม
(สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง น
การ ชบ้ริการ ศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ   

ละศึกษาอิทธิ ล วามไวว้าง นการ ช้บริการ ท่ีมีต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก    

กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) กลุ่มตวัอยา่ง ือ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช 

อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) าํนวน 320 น โ ย ช้ บบสอบถาม ปน ร่ืองมือ น 

การวิ ยั สถิติท่ี ชก้ารวิ ราะหขอ้มูล ือ ร้อยละ ่า ล่ีย ส่วน บ่ียง บนมาตร าน ่าสัมประสิทธิ
สหสมั นัธท สอบสมมติ าน การวิ ราะห วามถ ถอยอยา่งง่าย ละ บบ หุ ู  

 ลการวิ ยั บวา่  
 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ
ู ้ ช้บริการ น า รวมอยู่ นระ ับมาก โ ย บว่า วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ล

ทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ
การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ ละ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อ
ของ ู ้ ช้บริการ ึ่ ง ล ากการศึกษาน้ี ะทํา ห้ ูป้ระกอบการสามารถกําหน นวทาง น            

การวาง น ละกาํหน กลยทุธทางการตลา ของกิ การไ อ้ยา่งมีประสิทธิ า  ื่อท่ี ะสามารถ
รักษาหรือ ิ่มอตัราการ ริญ ติบโตของยอ ขาย ส่วน บ่งทางการตลา  ละ ิ่ม วามสามารถ น
การทาํกาํไร หธุ้รกิ   

 

 

สาขาวิชาการ ั การ า รั ละ า อกชน                              บั ิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือช่ือนกัศึกษา....................................................                       ปีการศึกษา 2556 

ลายมือช่ืออา ารยท่ีปรึกษาวทิยานิ นธ.............................................................................................. 



 

54601702:  MAJOR: PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 

KEY WORDS: EXCELLENCE OF SERVICE QUALITY / TRUST IN SERVICE / WORD OF 

MOUTH 

 KONKANOK CHUBWANGVAPEE: THE EFFECT EXCELLENCE OF SERVICE 

QUALITY TRUST IN SERVICE AND WORD OF MOUTH BANGJAK GREENWASH THE 

PREMIUM (VIBHAVADAI RANGSIT-LAK SI). THESIS ADVISOR: ASST. PROF. VIROJ  

JADESADALUG, Ph.D. 119 pp. 

 

 The purposes of this research were aimed to study of excellence of service quality, 

trust in the service, word of mouth the customer, to study the influence of the excellence of 

service quality to trust in the service, to study the influence the excellence of the service to word 

of mouth the customer and study the influence of trust in the services to word of mouth the 

customer.  

 The questionnaires were performing as a research instruments. The 320 samples of 

questionnaires were analyzed by using the statistical analysis program (SPSS). The statistic 

parameters which were used for this study were percentage, mean and standard deviation, 

pearson’s product moment correlation coefficient, simple and multiple regression analysis with 

95% significance. 

 The overall results of excellence of service quality, trust in the service, word of mouth 

the customer are in the many range. For the result of influence the excellence of service quality 

has a positive influence to trust in the service. The excellence of service quality has a positive 

influence to word of mouth the customer. Trust in the service has a positive influence to word of 

mouth the customer. These results will make entrepreneur to guide the planning and marketing 

strategy of the business effectively. In order to maintain or increase the growth rate of sales. 

Market share And increase profitability to the business. 
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 วิทยานิ นธ บบัน้ี สํา ร ลงไ ้ ว้ย วามกรุ า าก ูช่้วยศาสตรา ารย ร.วิโร น  

ษ าลกัษ  อา ารยท่ีปรึกษาวิทยานิ นธ ึ่ งไ ้ ห้ วามรู้ าํปรึกษา ตลอ นตรว สอบ กไ้ข
วามถูกตอ้ง นวิทยานิ นธสาํ ร  ขอกราบขอบ ระ ุ  อา ารย ร.สวรรยา  ธรรมอ ิ ล ท่ีกรุ า

สละ วลา ปนประธานกรรมการวิทยานิ นธ ไ ้ ห้ วามรู้ ละขอ้ ิ หน า้น น้ือหา ละอา ารย 

ร. ิม า ร  ึ่งบุญ านิชย ท่ีกรุ ารับ ปนกรรมการวิทยานิ นธท่ีไ ้ ห้ นวทาง ละ าํ นะนาํ
อนั ปนประโยชน นการวิ ยั ูว้ิ ยัขอกราบขอบ ระ ุ ปนอยา่งสูงมา  โอกาสน้ี 

 ูว้ิ ัยขอขอบ ระ ุ  รองศาสตรา ารย ร. งศชนัน  หลืองไ บูลย า วิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร รองศาสตรา ารย  ร.  

ม ลี  ศาสนนนัท า วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร         

ุ ธีร ล  รุ านนท า้ของธุรกิ าร ร บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-

หลกัส่ี) ท่ี ห้ วามกรุ า ปน ู ้ ช่ียวชาญตรว สอบ บบสอบถามท่ี ช้ นการวิ ยั ตลอ น วาม 

ถูกตอ้งของ าษา น้ือหา ละยงัไ ก้รุ า ห้ าํ นะนาํ ี  ก่ ูว้ิ ยั นวิทยานิ นธสาํ ร ไ ้ ว้ย ี 
 ูว้ิ ยัขอขอบ ระ ุ า ารย สาขาวิชาการ ั การ า รั ละ า อกชน ละ ะ
วิทยาการ ั การ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านท่ีไ ป้ระสิทธิประสาทวิชา วามรู้ ห้ ก่ ูว้ิ ยั 

 ขอขอบ ระ ุ นกังาน บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)

ทุกท่านท่ี ปนกาํลงั รง  ละช่วย ก บบสอบถาม ห้กบั ูม้า ชบ้ริการ ท่ีสาํ ญัขอขอบ ระ ุ  

ูม้า ชบ้ริการทุกท่านท่ีกรุ าสละ วลา ห้ วามร่วมมือ นการตอบ บบสอบถาม ร้ังน้ี 

 สุ ทา้ยน้ี ูว้ิ ยัขอขอบ ระ ุ  ุ ม่ ื่อน ญาติ ี่นอ้ง ู ้ ห้ วามช่วย หลือทุกท่าน
ละ า ารยท่ี ก่ียวข้องทุกท่านท่ีไม่ไ ้กล่าวนาม นท่ีน้ี ึ่ ง ูว้ิ ัยถือว่าทุกท่านไ ้ ห้ วาม

ช่วย หลือกบั ูว้ิ ยัอยา่ง ีมาโ ยตลอ นสาํ ร การศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 


